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Vážená paní starostko, v našich krajích je zvykem
dávat si do nového roku předsevzetí, která vznikají
při ohlédnutí se za rokem minulým. Připravila jste si
vzhledem k funkci, kterou vykonáváte, také nějaká
novoroční předsevzetí?

Knihovna v číslech ........................................................ 6
Historie starých stavení ................................................ 7
Cesty za humna ............................................................. 8
Příspěvky občanů .......................................................... 9

Úholičská NHL po roce opět na scéně

 Ráda bych chodila domů s čistou hlavou a problémy
zamykala každý den na úřadě.
Častým dotazem, který jsem zaznamenala, je datum
zprovoznění uzavřené silnice mezi Úholičkami a Velkými Přílepy. Co otevření silnice brání a kdy předpokládáte obnovu provozu?
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 Obec Úholičky se zavázala zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit stavební povolení. Když byly v roce 2011
na Kraji přislíbeny finance, nepodařilo se získat stavební
povolení, protože projekt obsahoval vsakovací jímky na
soukromém pozemku a vlastník s nimi nesouhlasil. Nechali jsme tedy projekt přepracovat a zastupitelstvo odsouhlasilo vybudování deštové kanalizace ve veřejné komunikaci.
Ze strany vlastníka sousedního pozemku bylo do řízení
koncem roku 2012 vzneseno několik námitek, se kterými
se stavební úřad musí nyní vypořádat. Financování akce je
tedy zatím opět pro letošní rok nejisté.

www.obec-uholicky.cz

výraznou měrou podílíte na kulturním dění v obci.
Prozraďte nám, jaké akce připravujete v nejbližších
měsících?
 V únoru obec zorganizuje jednodenní lyžařský zájezd,
plánujeme setkání s jubilanty a vítání občánků. Na jaře
se budou konat „Čarodějnice“ nebo závody na kolech.
V plánu je i další, v pořadí už třetí, výlet se seniory za
krásami Čech. „Den na řece“ plný lodí bude v půlce června.
Po prázdninách by měl být zprovozněn zrekonstruovaný
statek a mohou se zde konat „interiérové“ akce. Plánujeme
třeba listopadovou svatomartinskou husu.

Úholičky jsou známé péčí o seniory, pozorností
k mladým rodinám i podporou dětí. Vy sama se

děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

ZPRÁVY Z OBCE
 Svoz odpadu probíhá i v roce 2013 v zaběhnutých režimech, popelnice s komunálním odpadem ve středu a separovaný odpad pytlový vždy první středu v měsíci. Do 31. 1. 2012
jsou popelnice odváženy ještě na známky z roku 2012, od
1. 2. 2013 vám nebude popelnice vyvezena, pokud nebude
označena známkou na rok 2013. Popelnice na bioodpad budeme rozvážet během února.

 Přerušení dodávky elektřiny v celé obci je nahlášeno na
12. 2. 2013 v době od 8.30 do 11.30 hod. z důvodu nutných
prací na zařízení.
 Od ledna 2013 si můžete na OÚ nechat u pí. Klusoňové
ověřit podpis (legalizace) či listinu (vidimace). Tyto úkony
jsou zpoplatněny.

 Výsledky voleb v Úholičkách: 362 platných hlasů, 227 Karel Schwarzenberg, 135 Miloš Zeman.

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Vážení čtenáři Obecních novin,
dovolte mi, abych vás v novém roce 2013 přivítala a popřála
vám mnoho zdraví, štěstí, lásky a těm, kteří již přispívají nebo
se na psaní do Obecních novin chystají, dostatek tvůrčích sil.
Ráda bych upozornila na drobné grafické úpravy novin provázející tento jejich ročník a též na změnu některých rubrik.
Pro letošek jsme si pro vás připravili novou rubriku Historie
starých stavení, která čerpá z historických pramenů místní
kroniky a pravidelně vás bude provázet historií i současností
nejstarších či nejzajímavějších objektů v obci. Druhou novinkou je rubrika manželů Soperových pojmenovaná Cesty za
humna. Zde získáte podněty na výlety do blízkého okolí. Tentokrát se můžete vydat do Máslovic. Definitivně jsme ukončili
rubriku o třídění odpadu a prozatím se odmlčíme s představováním spoluobčanů.
Ráda bych ještě stručně připomněla pravidla psaní do novin pro všechny dopisovatele a shrnula je do několika málo
bodů:
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Prosím všechny o dodávání textů v typu písma Times New
Roman, ve velikosti písma 12 velice nám to zpřehlední
a usnadní první čtení.
Pokud chce pisatel oddělit některé části textu, nechť použije klávesu Enter. Použití mezerníků či klávesy Tabulator
výrazně navyšuje počet znaků v textu a komplikuje grafický
zlom.
Do rubriky Příspěvky občanů odevzdávejte materiály
nově již ve středu před páteční uzávěrkou, a to z důvodu případné nutnosti konzultace nesrovnalostí mezi redakcí a pisatelem. Texty do této rubriky nesmí přesahovat objem 1500
znaků. Je možné odevzdat i dva články takového rozsahu,
ovšem s odlišným námětem.
Příspěvky prosím ukládejte do dokumentu word do přílohy emailu a nezapomeňte svůj podpis.

Se srdečným pozdravem vaše redaktorka – Martina Smolková
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Novoroční bilancování
Mám za sebou polovinu svého volebního období a chtěla bych vám připomenout svoji předvolební
abecedu. Písmena jsem nepsala zbůhdarma a spousta z nich našla naplnění.

A
B

ládež – teenagery jsem podpořila v možnosti sportování – stolní tenis, zapojila jsem je do přípravy programu na Slavnostech a na letní sezónu přijímám z jejich řad
brigádníky.

C

kolí příbytků, děkuji za účast na jarních brigádách, je
vidět, že i za vrátky to chcete mít hezké.

utobusová zastávka na Návsi je obnovena a její okolí
je upraveno.

ytový dům je zkolaudovaný a postupně se začíná užívat,
kromě nájemních smluv na byty, jsem uzavřela tři nájemní smlouvy na nebytové prostory, v jednom z nich bude
mít ordinaci praktická lékařka.
esta dopředu, některé projekty se mi podařilo obnovit
a posunout k realizaci (chodník Roztocká), jiné i zrealizovat – nová místní komunikace.

D

ialog s občany se snažím vést mnoha způsoby, nebráním se diskusním fórům, reaguji na písemné podněty
občanů.

E

vropské fondy, čerpali jsme čtyři dotace, dotační období
končí 2013, takže spousta titulů je již vyčerpaných, zažádáno máme v současné době na dva další projekty.

F

inance a jejich optimalizace, volné prostředky obce byly
uloženy do výnosnějších produktů, čímž se zvýšil roční
výnos.

G
H
Ch
I

ranty od obce – vzhledem k výši příjmů ze skládky byl
zvýšen ekologický příspěvek na topení.
řiště, byl vybudován areál ve Švestkovně, víceúčelové
hřiště nám stále chybí.
odníky, ten na hlavní ulici vám dlužím a do
konce volebního období ho chci vystavět.

M
N
O
P
R

oviny byly obnoveny, vycházejí pravidelně v tištěné
i v elektronické podobě.

říspěvky pro děti i seniory jsou poskytovány ze schválených fondů, čerpejte je.

odina, rodiny jsou podporovány jak finančními příspěvky, tak vytvářením ploch pro trávení volného času, nově
i výstavbou mateřské školy s větší kapacitou.

S

polečně se nám daří rozhodovat o rozvoji a směřování
naší obce i přes rozdílnost názorů členů zastupitelstva
obce.

T

radice, z některých akcí se tradice stávají, nové vznikají,
doufám, že s novým společenským centrem obce přibudou i další kulturní či sportovní akce.

Ú
V

zemní plán je dalším dluhem, který musím začít
řešit, máme schválené pouze zadání.

ypořádání majetkových nesrovnalostí obec versus soukromníci, největší vyrovnání proběhlo, pasportizací
obecního majetku řeším průběžně i další případy.
ena mě pronásleduje od prvního publikování, ale já jsem
bojovnice.

J

X
Y

K

Z

měna, zda skutečně nastala, musíte posoudit vy, kteří
jste mi vyslovili důvěru.

nfrastruktura, dopravní řešení v obci i dořešení kanalizace je nevyřešený problém, na kterém se pracuje.
akost vody v potoce, ani zde jsem nedosáhla uspokojivého výsledku při jednáních, která stále pokračují.

omunikace pro pěší a cyklisty, pěší stezky v okolí obce
byly a dále budou označovány, snažím se v rámci Dobrovolného svazku obcí dořešit i cyklostezku podél Vltavy – ta
bude předmětem letošního workshopu.

etti nesmí šlápnout vedle, bylo by to super, kdyby to
šlo. Já jsem ale už několik bot udělala, svá pochybení
přiznám a považuji za důležité to, že jdou napravit, opravit
nebo se za ně mohu omluvit.

S přáním všeho nejlepšího v roce 2013

L

hostejnost veřejnosti k dění v obci nepociťuji, a to je
dobře.

Vaše starostka
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KULTURA A SPORT
80. výročí Základní školy v Roztokách
V posledním listopadovém týdnu proběhl slavnostní večer
věnovaný výročí budovy roztocké školy a zároveň ukončení projektu Informační centrum pro moderní školu.
Večer byl komponován z vystoupení žáků školy. Také byli oceněni učitelé a zaměstnanci školy, kteří zde dlouhá léta působí.
Celý program uváděli žáci a paní zástupkyně Moravcová. Právě mezi uvádějícími a vystupujícími byly děti z Úholiček, a to
Ondřej Novák, Karolína Burdová a Ondřej Blecha. Myslím, že
svým vystoupením dělali čest své obci. Celého ceremoniálu se
zúčastnila i starostka Ing. Kořínková.
Do školy v Roztokách v současné době dojíždí mnoho dětí

z Úholiček i dalších okolních obcí. Obec v zastoupení paní
starostky nikdy neopomene přivítat na začátku školního
roku prvňáčky, kteří mají bydliště v Úholičkách. Samozřejmě
nesmím opomenout, že předškoláci, kteří přicházejí z úholičské mateřské školky jsou velice dobře připraveni na školní docházku. Školka každým rokem přijíždí do školy, kde se
zúčastní vyučování a děti si prohlédnou celou školní budovu.
Zároveň při volbách do školské rady, které proběhly začátkem
prosince, byl zvolen za zástupce rodičů pan Ing. Kořínek bydlící v Úholičkách.
Doufám, že tato spolupráce bude nadále pokračovat ke
spokojenosti všech.
Dita Blechová, zástupkyně školy

Loutkové divadélko Manetka v Úholičkách
Na začátku prosince 2012 uvedlo svoje 1. představení
amatérské loutkové divadélko Manetka, které se v průběhu letních prázdnin přestěhovalo do areálu zámku
v Úholičkách. Členové souboru tak mohli v nových prostorách oslavit svoji 10. divadelní sezónu.

spolufinancoval veškeré stavební práce spojené s úpravou stávajících prostor, vybudováním jeviště a technického zázemí.
Na výrobě speciálních vozíků pro výměnu scén spolupracoval
a finančně se podílel Ondřej Žac. Před premiérou navštívila

Divadélko Manetka vzniklo okolo principála souboru Oldřicha Matuška, který vybudoval loutkové divadélko ve stodole
Dolského mlýna na Okoři. Vzniklo loutkové divadélko s paralelní dvouscénou, na které skupina loutkářů a nadšenců

pro českou loutku začala pořádat první představení. Hlavním
krédem loutkové scény je bohatá výpravnost scén českých
pohádek. Postupným rozvojem zkušeností se v souboru Manetka (název je odvozen od slova marionetka) jednotliví členové specializují na oblasti, které jim jsou blízké.
Vybudování nové scény umožnil majitel areálu Petr Svoboda, který zároveň zajistil a společně s Oldřichem Matuškem

nové divadlo i starostka Úholiček Terezie Kořínková, která si
prohlédla novou scénu a seznámila se se členy souboru.
Divadélko odehrálo 1. a 5. 12. svá první tři představení –
interaktivní pohádku „Děti, pomůžeme princi Filipovi?“ Jak
je v divadélku na začátku prosince zvykem, nechyběla po pohádce návštěva živého Mikuláše, čerta a anděla s rozdáváním
balíčků.
Přáním souboru Manetka je, aby si do nového divadélka
našli cestu malí i velcí diváci a aby se pohádky i představení
pro dospělé všem líbily. Více informací a termíny dalších představení najdete na stránkách divadélka www.manetka.net.
Lenka Fukačová, členka souboru

Informace o výtěžku na pomoc SOS vesničkám
V adventním obchůdku se prodalo jmelí, výrobky a pirátské kalendáře – na konto SOS dětských vesniček jsme poslali 5000 Kč.
Terezie Kořínková, starostka
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Pozvánka do divadla – Štika k večeři
„Hrůzostrašný“ příběh o vysoce podivuhodné aféře, k níž došlo léta Páně 1838 na venkovském sídle nedaleko města Neuruppinu. Tři obstarožní sestry Heckendorfovy, Cecílie (Květa Fialová), Šarlota (Libuše Švormová) a Klementína (Naďa
Konvalinková), bohaté majitelky akcií proslulého pivovaru se
jako vždy na léto uchylují do svého venkovského sídla. Každá z nich má docela jinou letoru, ale všechny tři jsou staré
panny. Je tu s nimi ovšem věrný Rudolf (Václav Postránecký),
který zastává ve službách, jež trvají už třicet let, „holku pro
všechno“. Stěhuje nábytek, nosí kufry, nakupuje, vaří, obsluhuje a poskytoval i služby zcela intimního rázu, které slečny

zavazovaly… A tu náhle Rudolf trvá na tom, aby své závazky
splnily, a sestry dojdou k závěru, že se ho musí zbavit. Jenže kdo jinému jámu kopá…
Místní „divadelní sezonu“ otevíráme představením v Divadle U Hasičů, v pátek 8. 3. 2013 od 19 hod. Rezervace
u pí. Klusoňové na OÚ příp. telefonicky či email klusonova
@obec-uholicky.cz.
Další představení je objednané na květen – muzikál Robin
Hood, Divadlo Kalich, pátek 24. 5. 2013 od 19 hodin.
Cena lístku 350 Kč, rezervace též na OÚ u pí. Klusoňové.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Extrémní „Anděl v kulichu“
Po dva roky náš ochotnický spolek hrál tradiční Rakovnickou hru vánoční. Proto jsme letos hledali nějakou
změnu. Zrovna v té době se mi dostala do ruky kniha autora s poněkud zvláštním,
mně neznámým, jménem
Otfried Preussler „Anděl
v kulichu“. Jedná se o soubor půvabných vánočních
příběhů z kraje Lužických
hor. Z míst, která až do
druhé světové války spoluvytvářel jak živel český,
tak ve větší míře německý,
ke kterému patřil i sám autor. Až později jsem zjistil,
že se jedná o stejného autora, který vytvořil oblíbené dětské postavy Malou
čarodějnici a Krabata, známého také jako Čarodějova
učně. Rozhodl jsem se spojit několik vybraných povídek do scénáře pro naši
novou vánoční hru.
Pro tu neopakovatelnou atmosféru noci před Štědrým dnem
jsme měli od začátku v plánu hrát venku a volba tentokrát
padla na Švestkovnu, kde je k dispozici potřebné zázemí
a zároveň krásné přírodní prostředí. Týden před Vánocemi
dokonce sněžilo, takže to vypadalo, že by i scény, kdy se děti
koulují a dovádí ve sněhu, mohly být s opravdovým sněhem.
Když ovšem den před představením začalo pršet a už nepřestalo, začalo být jasné, že půjde o krajně extrémní divadelní
akci. Nakonec jsme hráli po kotníky v něčem, co bylo před
chvílí sněhem a již brzy se mělo stát vodou. Tím samým se
i děti koulovaly, tedy spíš „břečkovaly“. Hudebníci a světla byli
schováni pod deštníky a slunečníky, rekvizity na jevišti rychle
mokly včetně peřin připravených pro spací scény. Ale akce již
byla vyvěšena, tak jsme se rozhodli hrát, i kdyby nedorazil jediný divák, čemuž by nebylo možné se divit.
Nakonec přišlo diváků na dané podmínky neuvěřitelně
hodně a stali se tak hrdiny večera, za což jim děkujeme. Ov-

šem stejně tak hercům, dětem i dospělým, kteří se statečně
brodili rozbředlým sněhem a hráli jak o život. V neposlední
řadě patří obdiv našemu Ježíškovi, Vašíkovi Pohlů, který ten
marast snášel statečně a hrál svou roli bez jediného přeřeknutí. A to přesto, že byl na světě jen nějaký ten měsíc. Plně si zasloužil všeobecné klanění, kterého se v závěrečné scéně dle přidělených
rolí zúčastnili i diváci.
Samozřejmě musíme poděkovat i mamince za
půjčení Ježíška, vrácen byl zcela bez úhony. Tím
bych chtěl uklidnit všechny maminky, které bychom příště oslovili. I napřesrok bychom totiž
pro tuto významnou roli rádi zaangažovali herce,
který se narodil v roce 2013. Vzhledem k extrémním podmínkám bychom také chtěli hru trochu
vypilovat a sehrát znova snad v nějakém uzavřeném prostoru, kde by nehrozily nepředvídatelné
vrtochy počasí. Už předem všechny zvu.

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným hercům, divákům,
zpěvákům i technické podpoře a za spolek extrémního divadla
„Přátelé sobě“ přeji mnoho štěstí v novém roce.

Pavel Soper, zastupitel
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Lyžování a bruslení ve Švestkovně
V této době, kdy vzniká první letošní číslo obecních
novin, je v Úholičkách a obecně v okolí Prahy dostatek
sněhu pro zimní radovánky. Pevně doufám, že tato povětrnostní situace vydrží ještě pár týdnů, protože poskytuje možnost zalyžovat si přímo v centru obce – ve
Švestkovně.

Obec na místním svahu zrealizovala lyžařský vlek, který nabízí
zejména malým lyžařům, natrénovat si své
umění pro budoucí
jízdu na horských svazích. Díky déletrvajícím záporným hodnotám na venkovních
teploměrech si kromě
lyží přibalte i brusle.
Až děti přestane bavit
lyžování, mohou vyzkoušet ledovou plochu. Obě sportovní aktivity jsou poskytovány zdarma. Vlek se
spouští ve všední dny od 14 do 16.30 hod., o víkendech vždy
od 10 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin. Zabruslit
si lze kdykoliv.
Martina Smolková, redaktorka

Kalendář akcí
8. 2. – 9. 2. 2013

Masopust 2013 v Roztokách a Úněticích,
více informací na www.roztoc.cz

Roztoky, Únětice

„Lyžování na Klínovci“, odjezd v 6.30 hod. Nutno objednat na OÚ.
Cena dopravy – dospělí 200 Kč, děti zdarma.

Náves, Úholičky

16. 2. 2013

7. ročník Masopustu v Libčicích, zahájení v 10.00 hod.

Na Sahaře, Libčice

16. 2. 2013

2. skautský ples. Zahájení v 19.00 hod., cena 100 Kč.

sokolovna, Roztoky

17. 2. 2013

Divadélko Romaneto „O dvanácti měsíčkách“

9. 2. 2013

hotel Academic, od 15.00 hod., cena 80 Kč.

Academic, Roztoky

KNIHOVNA V ČÍSLECH
Koncem každého roku vyplňujeme a odesíláme na Ministerstvo kultury statistický výkaz o návštěvnosti a hospodaření knihovny. Zde jsou některé zajímavé údaje:
 V roce 2012 přibylo v knihovně 527 knih (nově nakoupených,
ale i darovaných), tím se rozrostl počet knih na 3 949.
 Naše knihovna je otevřena deset měsíců v roce a v tomto
období prošlo dveřmi knihovny 695 návštěv.
 Půjčili jsme 1 139 knih.
 Naši vlastní nabídku knih obohatilo 571 knih zapůjčených
z velké knihovny v Kladně.
 Dále máme předplatné na časopis Apetit, Praktická žena
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a Flora (možnost zapůjčit starší čísla
domů).
 Pro veřejnost jsou v knihovně dva
počítače s připojením na internet.
 Ministerstvo kultury nám poskytlo
dotaci 28 000 Kč na nákup softwarového
vybavení knihovny, jehož součástí je i on-line katalog všech knih, které naše knihovna vlastní. (Pokud
chcete nahlédnout, tak přístup je přes www.obec-uholicky.cz).
 Z rozpočtu kraje jsme získali 30 000 Kč a tyto peníze se
použily na nový počítač, multifunkční tiskárnu a nábytek do
knihovny. (V knihovně za poplatek tiskneme i kopírujeme.)
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Knižní tituly
Tak jako můžeme prosinec chápat jako měsíc jídla, tak leden
bývá měsíc dobrých předsevzetí.
Zde jsou některé z našich knih, které by mohly pomoci vaše
předsevzetí dodržet:
Hubneme s rozumem tvořivě – Iva Málková, Jaroslava
Štochlová
Jak přestat kouřit – Martin Baxendale, praktická příručka
Dieta X – Tabitha Hume, vyvrací všechny mýty o dietách
Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy – Dr. Norman W. Walker
Odkyselení těla aneb Dokonalý pramen mládí a štíhlosti
v 10 krocích – Patrizia Pfisterová
Francouzky umí žít – Mireille Guilian, tajemství, recepty
a radůstky od jara do zimy
Fit pro život – Harvey and Marilyn Diamond
Protivráskový program – Anita Guyton, jak získat hladší
a mladší pleť za 30 dní
100 nej potravin pro imunitu – Charlotte Haigh, jak si
chránit zdraví
Candida základní kniha + kuchařka – Helen Gustafson
a Maureen O’Shea, jak se zbavit kvasinek – vhodné stravovací
návyky při léčbě
Kuchařka? Já vím… – Lenka Kořínková

Chvilka pro zdraví, 15 minut denně stačí, Reader's Digest
Výběr
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15.30 do 19.30 hodin.
Na návštěvu se těší:
Martina Hrubešová, knihovnice

Pro letošní rok vznikla nová rubrika nahrazující rubriku Dobrý den, sousede. Postupně vám
v ní představíme historický vývoj nejzajímavějších a snad i nejstarších objektů obce Úholičky.
Přejeme všem občanům příjemné zalistování místní historií.
redakce obecních novin

Historie statku čp 10 Náves
Podle Tereziánského katastru z roku 1713 byl majitelem
p. Novakovský. Po něm Jiří Hurth a od roku 1758 Jan Ženíšek. V Josefínském katastru byl jako majitel roku 1785 zaznamenán Vít Ženíšek, obecní rychtář, syn Jana Ženíška. Na základě odevzdací listiny z roku 1868 se stali majiteli František
a Marie Ženíškovi. V roce 1927 je zaznamenána nezvěstnost
a výmaz Marie Ženíškové. Dalším majitelem je Jaroslav Ženíšek, který si roku 1906 opatřil parní mlátící soupravu a roku
1913 parní pluhy a těmito stroji provozoval mlácení a orbu
jako živnostník. Jeho otec vystavěl roku 1892 novou stodolu,
která roku 1917 vyhořela.
Tuto stodolu Jaroslav Ženíšek znovu zbudoval a částečně
zrekonstruoval v roce 1919. Na rekonstrukci stodoly se podílelo 38 lidí. Zedníkům platil 12 Kč denně a stravu. Staviteli,
tesařům a truhlářům, na jejich žádost, platil moukou, obilím
a stravou. Tesařské dřevo na přestavbu bylo dovezeno z Jirenských lesů. V roce 1908 si opatřil vlastní samovazač na obilí
a v roce 1925 vlastní osobní automobil. V noci z 25. na 26. 12.
1936 však vypukl z dosud nezjištěné příčiny opět požár ve
stodole, která byla plná nevymláceného obilí a vše shořelo.
Zároveň shořely dva mlátící stroje, jeden mlýnek na čištění

obilí a jeden žací stroj. Škoda činila přes 100 000 Kč a byla
kryta pojištěním. Nikdo naštěstí nepřišel k úrazu. Dne 13. 3.
1937 slavily současně své svatby dvě dcery Jaroslava Ženíška,
a sice Vlasta s Bohumilem Krumlovským – úředníkem, a Marie s Josefem Junkem – synem šafáře ze zdejšího velkostatku.
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Tohoto roku také
prodal Jaroslav Ženíšek
strojníkovi Josefu Aleksovi z Radimi u Peček
parní pluhy, který je odvezl a prodal na Slovensko a zároveň své dceři
Marii Junkové a jejímu
manželovi prodal celý
statek čp. 10 se vším
příslušenstvím a s celým živým a mrtvým inventářem. Výměra této
usedlosti činila 27 ha,
27a a 28 m2. Tím rod Ženíšků na statku zaniká.

Roku 1947 si dal Josef Junek zavésti ze své studně vodovod do celého domu. 12. 3. 1950 byl „dán statek Josefa Junka
do nuceného nájmu místnímu JZD, protože majitel neplnil
dodávky a špatně obdělával půdu“. Po revoluci v 90. letech získala v restituci zpět statek rodina Junkových. Proběhla částečná rekonstrukce, v prostorách statku fungovala prodejna
stavebnin a výrobna betonové dlažby.
V hlavní budově bylo několik nájemních bytů. V červenci roku 2010 obecní úřad koupil od pana J. Junka statek za
14 000 000 Kč. V roce 2013 proběhne kompletní rekonstrukce statku a bude zde sídlo obecního úřadu a společenské centrum obce.

Renata Feitzová, kronikářka
zdroj Obecní kronika Úholičky

CESTY ZA HUMNA
Máslovické dobrodružství
Druhá strana Vltavy je již dlouho rájem výletníků.
Každý víkend se od Řeže směrem k roztockému přívozu a dále do pražské Troji táhnou podle počasí
hustší či řidší davy sportovců na kolech i opěšalých.
Před Prahou se k nim přidávají i bruslaři. Pokud se
však vydáte směrem opačným, dumáte v Řeži kam
dál.
Je zde sice první přemostění Vltavy od trojské lávky, které
ovšem po hříchu nikam nevede. Tedy vede na vlakovou zastávku, která je vzdálena nějaký kilometr a půl od zastávky
v Úholičkách. Překonat tento úsek jinak než vlakem vyžaduje ovšem sportovního ducha a nízký stav vody. Druhou
možností je vydat se z Řeže dále po pravém břehu. Tady
vás ovšem čeká neméně dobrodružná cesta. Už první část
budí respekt, když musíte obejít reaktor, tedy ÚJV, což je
poměrně fádní továrna. Následuje ovšem lahůdka pro vyznavače adrenalinových podniků. Zvláště pokud jedete na
kole. Cesta vede asi pět kilometrů do nejbližší vsi Máslovic. Je vklíněna mezi prudký sráz Vltavského údolí, který
nezřídka přechází ve skalní stěnu. Zvláště pak v okolí přírodní památky Větrušická rokle. Nad vodou Vltavy je pak
zpevněna vysokou zídkou, ovšem mezi zídkou samotnou
a srázem je jen uzounká stezka plná kamenů a kořenů.
Takže je často lepší jet po vrchu vlastní zídky. Pokud se
po cestě setkáte s protijedoucím cyklistou či předjíždíte
chodce, pak vlastně ani jinou možnost nemáte. A jízda po
úzké zídce tři metry nad kamenitou mělčinou vám dokáže
zvednout hladinu adrenalinu.
Aby toho nebylo málo, i samotná cesta je poměrně
členitá. Čekají vás krátké a poměrně prudké sjezdy a následná stoupání. Trochu jak na bikrosové dráze. To vše
stále v obousměrném provozu. Tyto okolnosti činí občas
dobrodružným i pouhý pěší výlet. A nyní považte, že na
několika mapách je tento úsek uváděn jako součást mezinárodní cyklostezky spojující Prahu s Děčínem! Výsled-
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kem toho je, že se po cestě občas setkáte s podivnými údiv
a soucit vzbuzujícími stvořeními. Vyznačují se německým
jazykem a koly obtěžkanými spacáky, stany a další bagáží
s věcmi na několikadenní putování do Drážďan. V očích
mají patrný údiv z toho, co vše je možné považovat za
cyklostezku, a zároveň strach, že je podobný terén čeká
nejmíň do Děčína, a že jim cesta zabere měsíce místo plánovaných pár dní.

Ale naštěstí je to čeká jen do Máslovic. Když tam konečně dorazíte, nejprve to vypadá, že ves je tvořena jen
přívozem a k němu patřící hospodou. V daném okamžiku si ovšem ani nic víc přát nemůžete. Po nějakém tom
občerstvení zjistíte, že skutečná obec se nachází na kopci
nad řekou. Dole je kromě přívozu ještě Výzkumný ústav
včelařský, kde je možné si domluvit exkurzi a údajně to
stojí za to. Po cestě prudkým kopcem do vlastní obce si
můžete prohlédnout dřevěné sochy, které zde zůstaly po
sochařském sympoziu v roce 2003. Ve vlastní obci je pak
největším lákadlem muzeum másla (jak jinak). Možná, že
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historie výroby másla není zrovna tím, co by člověk považoval za nezbytnou součást vzdělání, ale v Máslovicích ji
dokáží předvést tak, že může zaujmout i vaše děti. Průvodce je nadšený pro věc, exponáty jsou funkční a je možné si je vyzkoušet.
Po prohlídce můžete sjet zpátky k přívozu a nechat se
převézt na druhou stranu řeky. Pokud se ovšem váš výlet protáhl, můžete být nemile překvapeni, že na rozdíl
od roztockého přívozu ten máslovický jede o víkendu na-
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posledy někdy kolem šesté. Pokud jste ho tedy propásli,
nezbývá, než se posilnit a vydat na strastiplnou zpáteční
cestu, která se dle míry a druhu občerstvení může zdát
ještě dobrodružnější.
Po všem tom varování je dobré zdůraznit, že je to krásný kus krajiny kousek od Úholiček, který rozhodně stojí
za návštěvu.
Pavel Soper, zastupitel

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Nezákonná zákonitost náhodných chyb
V souvislosti s architektonickou studií mateřské
školky Na Habří, bylo vedení obce v minulém roce
upozorněno v mém článku, že je velmi malá matematická pravděpodobnost, aby se stejná „chyba“
opakovala třikrát po sobě.
Vedení na to razantně reagovalo, že se jedná o lež, a že
chybovat je lidské. Jenže jaká je pravděpodobnost, že
například během zimních námraz uklouznete ve městě
třikrát na stejném místě? V americké kriminalistice či
soudní ekonomii je taková anomálie zkoumána prostřednictvím „předpovědní chyby“.
Při prohlížení obecních web stránek, a to opět v souvislosti s projektem mateřské školky, se například jednou
zveřejněné informace následně již nedají dohledat nebo
se objeví v jiné rubrice.

Naposledy se tak stalo s Výzvou na výběrové řízení na
dodavatele stavby, která se nejdříve objevila tam, kde by
ji nikdo nehledal, v rubrice Prováděcí projekt, a posléze se
zas objevila jinde.
Extrémní mírou chybovosti se vyznačovalo minulé vedení, které zjištěné „chyby“ kontrolním výborem bagatelizovalo slovy, že kdo nic nedělá, také nic nezkazí. Jenže
se nakonec ukázalo, že zákonitost náhodných chyb byla
naopak spolehlivým ukazatelem. Její narušení bylo pro
mnohé instituce důkazem něčeho nekalého.
V případě Výzvy na výběrové řízení na dodavatele
stavby, může jediná chyba zpochybnit legitimitu celého
procesu výběrového řízení. A když se k ní přidají ještě
další drobné chybičky... tak pak je možno začít hledat řád
v chaosu.
Miroslav Vodrážka

Hrozba politické sodomie
Přicházím k zastávce a už z daleka slyším: „Tak co ty
slepice, pane Vodrážka?“ Tušíc, že půjde do tuhého, ale
dbalý sokratovské diskuze a údivu vegetariána, došel
jsem k volající dámě, a zeptal se: „Jaké slepice?“ „No ty
slepice v televizi!“, dostalo se mi vysvětlení. „Já jsem
byla tak rozčilená, že jsem myslela, že vám zavolám.“
Samozřejmě – nešlo o živočišný druh podléhající teroru
masového průmyslu, ale o ženy, které se mnou v televizní
diskuzi moderátorky M. Jílkové obhajovaly evropský legislativní návrh na zavedení genderových kvót v obchodních společnostech.
Sokrates mě inspiroval k dalšímu zkoumání: „A vy sebe
považujete za slepici?“ K překvapení se mi dostalo sebejisté odůvodňující odpovědi: „Samozřejmě! Když jsem zjistila, že neutáhnu 15ti kilový balík a musela jsem požádat
chlapa, tak jsem pochopila, že jsem slepice.“

Obrazy ženské misogynie a antifeminismu jsou u nás
různé.
Na jedné schůzi zastupitelstva, kde se diskutovalo
o složité sociální situaci mladé matky, které se nepodařilo
v okolí bydliště umístit dítě do mateřské školky, byla maminka obviněna jinou ženou, současnou političkou, že to
je její problém. Tomu se říká gender komplex.
Kandidát na prezidenta Miloš Zeman razil v předvolební rétorice názor, že příčina stavovské nezdegerovanosti „zemanů“, na rozdíl od knížat užívajících práva první
noci, spočívala v evolučním znásilňování žen.
Důsledkem misogynské kultury je hrozba politická sodomie v níž si alfastarci myslí, že se neznásilňují lidské
bytosti, ale jen slepice.

Miroslav Vodrážka
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Čistírna na náplavce
Stálé neřešení situace kolem nefunkční čistírny v Přílepech přivedlo zastupitele k myšlence postavit novou
čistírnu pouze pro Úholičky na náplavce v Podmoráni.
Vyslechl jsem na toto téma řadu protiargumentů o tom,
jak to bude vypadat strašně, jak to bude zapáchat a po-

dobně. Pokud se chce někdo seznámit s tím, jak také může
takový provoz dnes vypadat, zajeďte se podívat do Mratína. Není to daleko a čistírna pro cca 1600 ekvivalentních
obyvatel je tam takřka v centru obce. A pokud se vám nechce jezdit, tak vám mohu ukázat alespoň pár fotografií.
Je to jen takový malý domeček, ve kterém je skryto vše.
A zápach? Možná, když strčíte hlavu do otevřeného okna,
tak ano, z deseti metrů už není cítit nic.

Alojz Šula

A z vyhlášek živ je byrokrat
Pomazánkové máslo, tuzemský rum, žárovky a další
podobné nesmysly nás zaplavují z Bruselu. Je toho
hodně, co dokáže evropský byrokrat vymyslet, ale
pro nás asi stále ještě málo. My si dobrovolně přidáme další. Přesně v duchu tohoto uvažování schválili
zastupitelé, vedeni naší milou starostkou vyhlášku
o poplatku ze vstupného.
„Moji milí spoluobčané, chce to po nás vnitro, tak to musíme udělat.“ Že funguje nějaká územní samospráva a jen ta
rozhoduje o tom, jaké vyhlášky obec přijme? Že ta vyhláška
funguje už pět let a obec z ní nezískala ještě ani korunu?
Doteď ta vyhláška přeci platila, tak co se vám teď nelíbí!
Ano, to je argument, když se jednou schválil nesmysl, tak
proč ho neopakovat. Při jednání padaly i další zásadní argumenty: „Když tu rybáři uspořádají ples, na který bude
vstupné 100 Kč, tak přeci můžou zaplatit poplatek ze
vstupného 5 Kč obci. Nebo když přijede reklamní autobus
s důchodci a udělá tu reklamní prezentaci, tak by měl taky
zaplatit, když můžou odírat ty staroušky!“ Jeden argument
lepší než druhý. Podle mne, pokud tu někdy nejenom rybáři, ale kdokoliv jiný uspořádá ples, zábavu, koncert nebo
jinou podobnou akci, tak by se ho tato obec se svými příjmy měla zeptat, čím to může podpořit, aby ta akce měla

opravdu úroveň. Nejenom sportem, bruslením a lyžováním
zdarma živ je člověk, i když chápu, pro děti je to hezké a pár
hlasů to určitě přinese. A reklamní akce? Tam přeci stejně
vstupné nevybírají a pokud náhodou ano, tak to nazvou
jízdné, registrační poplatek nebo jinak, ale korunu z nich
stejně nedostaneme.
Nic nám ale přeci nebrání zatížit tyto akce zvýšenou cenou za pronájem prostor, pokud jde o těch pár stokorun.
A že jednou příjmy ze skládky padnou a pak se nám to bude
hodit? Ano, potom přijměme tuto vyhlášku. Stejně nám
bude k ničemu, obzvláště ve chvíli, kdy jsme oprostili od
poplatku akce pro děti a mládež a charitativní akce. Do této
kategorie se tak kromě případné půlnoční travesti show vejde takřka vše. Ano, takovou vyhláškou opravdu neublížíme
nikomu. Je naprosto zbytečná, stejně jako ty másla, žárovky a ostatní nesmysly. Jen nám tak trochu zapleveluje prostor. A úřednímu šimlu dává pocit moci. Vždy přeci může
říct: „Vám poplatek promineme,“ pokud by se náhodou našla akce, ze které by se dalo něco vybrat.
Věřím, že to není ten skutečný důvod přijetí tohoto
byrokratického nesmyslu. A že nebude následovat vyhláška
o poplatku za vzduch nebo za průchod obcí.
Alojz Šula
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