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ÚVODNÍK
Vážení občané,
září uteklo jako voda i proto, že se toho zase začalo hodně
dít. Díky Bohu. Sice nastane brzy podzim, ale snad ne tak
pochmurný jako vloni. Zkazit nám ho můžou jen výsledky parlamentních voleb, je to ve Vašich rukou.
Hned prvního září se konala velká akce – slavnostní otevírání Základní školy Cihelna v Žalově. Škola se opravdu povedla a vedení města Roztoky na ni může být právem pyšné.
Uvnitř je moderní, ale útulná. Je vybavena kuchyní i jídelnou,
družinou, jazykovými třídami i knihovnou. Jen tělocvična zatím chybí, ale i bez ní stála škola mnoho milionů a na halu
prostě zatím není. Mezi prvními žáky, kteří ji mohou navštěvovat, jsou i děti z Úholiček.
Druhý zářijový týden jsme měli možnost se potkat s vedením Středočeského kraje na setkání starostů. Pandemická
pauza byla dlouhá, a tak byla účast hojná. Po dopoledním
programu, kde jsme poznali všechny radní, následovalo tržiště služeb. Tam měly stánky jednotlivé odbory, ale i příspěvkové organizace. Tam mohl každý starosta řešit své problémy,
poradit se nebo se alespoň vypovídat. Problém to nevyřeší,
ale alespoň se vám uleví. Největší fronta byla u stánku Krajské správy a údržby silnic. Nový šéf to bude mít těžké, ale bere
to sportovně, svoji prezentaci začal vtipně: „V Česku máme
technický stav silnic na jedničku. Problém nastává, když zařadíte dvojku.“
Na naší stavbě opěrné zdi, kterou realizuje Krajská správa
a údržba silnic, probíhá vše podle plánu. Zbývá poslední úsek
zdi. Na již zrealizované betonové zdi se staví plot ze spárovaných cihel, který vypadá moc hezky. Bohužel každá stavba má
i svá negativa, a tak se již poněkolikáté nedostali popeláři do
ulice Nade Dvorem. Omlouváme se za komplikace, náhradní
svoz byl zajištěn a stavba přislíbila, že vjezd při svozových
dnech umožní. Až se bude frézovat asfalt před litím nového

povrchu, využijeme ho. Upravíme cestu k chatám, která navazuje na ulici K Višňovce, a zaválcovaným recyklátem ji
zpevníme. Také vyřešíme naplavování bahna do této ulice
osazením horské vpusti s akumulačním prostorem, doplněním
odvodnění a předlážděním. Drobné úpravy proběhnou i na
dalších místech v obci.
Na náplavku se konečně podařilo umístit a zabudovat
všechny prvky, které by měly prostor zútulnit i rozšířit možnosti jejího využití. Nejvíc zabrat dal montérům tobogán pro
děti, tak snad si ho užijí.
Pochybuji, že naše noviny čtou vandalové, ale stejně je
zkusím oslovit:
- Nechoď ani nejezdi po čerstvě vylitém povrchu cesty, obzvlášť je-li tam zábrana a je možné to v klidu obejít nebo objet.
- Nenípej čerstvý tmel ze spár zábradlí a nematlej ho po novém dřevě. Není to taková psina, jak si asi myslíš. Někdo musí
přijít to přebrousit a znovu natřít.
- Cedule „Zákaz vstupu“ a obehnání nově zabudovaného
mobiliáře červenobílou páskou znamená, že tam fakt nemáš
lézt.
Naštěstí je tu stále pořád většina normálních lidí. Někteří
jsou i stále nadšení a připravují pro vás akce. Nejinak tomu
bude i letos na podzim, kdy jsme se přihlásili k pořádání festivalu PřeDivO. Čeká nás tedy sportovní odpoledne pro seniory
a vnoučata, Úholičská Ťapka nebo lampionový průvod s divadelním představením. Vše s tématikou díla Boženy Němcové.
Výročí narození proběhlo vloni, kdy jsme program připravovali. Bylo nám líto, aby neproběhl, a tak jsme ho letos zkrátka
oprášili. Těším se na setkání s Vámi na některé z akcí.
Terezie Kořínková, starostka

Nová základní škola Cihelna v Žalově
zleva: Petra Pecková – hejtmanka, Milan Vácha – radní pro školství,
Terezie Kořínková – starostka Úholiček
Zdroj: archiv OÚ
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ZPRÁVY Z OBCE
• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby se konají v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 v zasedací místnosti OÚ Úholičky, Náves 10, 1. patro. Volit můžete
v pátek od 14:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 14:00. Volební lístky Vám budou dodány do schránky. Bohužel jsme
obdrželi informaci, že při tisku mohlo dojít k záměně archů volebních lístků určených pro Středočeský a Jihočeský kraj.
Jelikož jsou lístky pro voliče již naobálkovány a v distribuci k Vám, může se stát, že obdržíte arch určený pro Jihočeský
kraj. Výměnu můžete provést přímo ve volební místnosti nebo nás kontaktujte na OÚ, vyměníme Vám je obratem. Aktuální
informace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/volby.aspx
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Souhrn usnesení z 23. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 20. 9. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/23VZ/2021 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
12) Zápis do kroniky za rok 2020
13) Refinancování výnosů EFEKTA
a vypuštění bodu:
6) Dohoda o parcelaci, smlouva o rozvoji území – lokalita
ZO5 dle ÚP
Usnesení č. 2/23VZ/2021 – Žádost o příspěvek na provoz
ZŠ Velké Přílepy
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na žáka ve výši 10 674 Kč
za školní rok 2020/2021.
Usnesení č. 3/23VZ/2021 – Žádost o příspěvek – nadační
fond Úsměv anděla
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 10 000 Kč
nadačnímu fondu Úsměv Anděla, který spolupracuje s Golf
klubem Snail Úholičky.

Usnesení č. 4/23VZ/2021 – Schválení pronájmu části
pozemku p. č. 355/24
Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 355/24 o výměře 35 m2 za cenu 5 Kč/m2 panu DJ.
Usnesení č. 5/23VZ/2021 – Rozpočtové opatření obce
č. 9/2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 9/2021.
Usnesení č. 7/23VZ/2021 – Schválení vítěze výběrového
řízení 2/2021 – úpravy parkovacích stání a odvodnění
v ulici K Višňovce.
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení č. 2/2021
firmu PSS Bohemia, s.r.o. se sídlem Orebitská 66/6, Praha 3,
IČO: 26451255, která nabídla nejnižší cenu – 619 387,80 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 12/23VZ/2021 – Zápis do kroniky za rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje zápis do kroniky za rok 2020.
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Usnesení č. 13/23VZ/2021 – Refinancování výnosů
EFEKTA
Zastupitelstvo schvaluje nákup dluhopisů DRFG Bond V.21,
2021-2026, 5 % ve výši 250 000 Kč na základě komisionářské
smlouvy se společností EFEKTA, obchodníkem s cennými
papíry a.s., prostřednictvím které bude nákup realizován.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/23VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy
s obcí Velké Přílepy.

Pověření č. 3/23VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy
s nadačním fondem Úsměv Anděla.
Pověření č. 4/23VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
s panem DJ.
Pověření č. 7/23VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
s PSS Bohemia, s.r.o. se sídlem Orebitská 66/6, Praha 3, IČO:
26451255.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

ZPRÁVY Z MŠ
Nový školní rok jsme zahájili v naději, že se opět po dvou letech vrátíme k normálnímu provozu a pandemie ho již nebude
v takové míře omezovat, jak to bylo v minulém období. Musíme sice stále dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření proti
šíření nákazy, ale plánovat již můžeme mnohem volněji než dříve. Věříme, že nebudeme muset žádné akce rušit a děti si je
budou moci užít.

U obří houpačky

Zdroj: archiv MŠ

O prázdninách se některé prostory školky vymalovaly.
Provozní pracovnice provedly velký úklid. Dobrovolní hasiči
opět zlikvidovali vosí hnízda. Díky podpoře od zřizovatele
nám brigádníci natřeli všechny sestavy na zahradě, vyměnili
písek v pískovišti a zaměstnanci obce posekali zahradu.
Všem moc děkuji.
Prvky na zahradě byly letos rozšířeny o další dvě naučné
tabule z lesního světa. Jedna představuje velké dřevěné puzzle,
na kterých si děti mohou sestavit obrázky čtyř lesních zvířat.
Druhá tabule je dřevěné Tripexeso, na kterém děti mohou
hledat celou lesní zvířecí rodinu: samce, samici i mládě.
Začátek školního roku proběhl podle očekávání. Děti,
které již školku navštěvovaly, přišly s nadšením. Těšily se
na hry s kamarády a povídaly si s námi o svých zážitcích z
prázdnin. Nové děti, hlavně ty nejmladší tříleté, to měly těžší.
Většina z nich přišla do úplně neznámého prostředí, vždyť
kvůli opatřením Covid-19 nebyl ani den otevřených dveří,
a zápis proběhl bez nich. Proto bylo možná více slziček
při loučení s rodiči než jindy. Ale díky přístupu rodičů,
zkušenostem paní učitelek a postupné adaptaci dětí na školku,
se vše pomalu zvládá. Některé děti již bez problémů zůstávají
v MŠ do odpoledne, jiné se ještě adaptují a odcházejí
v průběhu dopoledne nebo po obědě. Škoda, že se rozšířilo
4

nachlazení a virózy. Hodně dětí zůstalo doma, aby se vyléčily
a adaptace na školku se musela přerušit. Nakonec si, jako
každý rok, všechny nové děti na školku a odloučení od rodičů
jistě zvyknou a bude se jim ve školce líbit.
Se staršími dětmi v této době poznáváme nejen okolí
školky, ale i obce Úholičky. Proto děti objevily nový prvek
u multifunkčního hřiště pod školkou. Je to doskočiště, které
také může sloužit jako lavička. Všechny si hned chtěly
vyzkoušet, jak daleko doskočí. Někdo podle nakreslených
obrázků skáče jako blecha, jiný jako kobylka a některý jako
žába či liška. Jistě půjdeme na toto místo trénovat častěji, aby
se děti ve skoku dalekém zdokonalily. Další vycházky vedly
lesem do Švestkovny a za pár dnů také na obří houpačky.
Cestou jsme poznávali význačné budovy a místa v obci
a říkali si, k čemu slouží.
Nyní se již těšíme na krásné barvy podzimu, na to, jak si
o něm budeme povídat, zpívat i tvořit. Hlavně aby bylo hezké
počasí. To bychom si mohli s dětmi pouštět i draka.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

U doskočiště

Zdroj: archiv MŠ
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KULTURA A SPORT
Babí léto na Severní Moravě
Období pozdního léta je už několik let spojeno s cestováním,
poznáváním i relaxováním. Už od loňska jsme se těšily na
Maďarsko, ale raději jsme vsadily na jistotu a vydaly se po
naší zemi. Moravu nemáme zvládnutou skoro vůbec. Letos
jsme se vydaly do Jeseníků a okolí.
Cesta do tohoto koutu země je dlouhá, a tak jsme si jí rozdělily
na dvě části. Daly jsme si přestávku v Litomyšli a navštívily
zámek – památku UNESCO. Některé z nás stihly i vyhlídku
mezi věžemi na kostele, pohovět si v klášterní zahradě nebo si
prohlédly rodný dům Bedřicha Smetany. Prošly jsme krásné
náměstí a zvěčnily se u sochy pana skladatele. Poté jsme
popojely do Rýmařova, kde jsme se ubytovaly v pivovaru
Excelent.
Druhý den jsme se rozjely do Ostravy, tedy do oblasti
Dolních Vítkovic, do areálu bývalých železáren, které se
staly technickou památkou. Rozdělily jsme se do dvou
skupinek, vyfasovaly helmy a následovaly průvodce. Vnést
do nevyužitých objektů uzavřeného provozu kulturní život se
daří. Z nástavby vysoké pece Bolt Tower je krásný výhled
na město. První dojem z prohlídky všudypřítomného železa
byl rozpačitý. Pak jsme ale pochopily, že návštěva stojí za
to. Poobědvaly jsme v centru Ostravy, vydaly se na další
vyhlídku, tentokrát z radnice, zašly ke Špinarce i do Stodolní.
Nastoupily do autobusu a rozpršelo se. Počasí nás celý den
podrželo.
V sobotu jsme si přivstaly a odjely do Koutů nad Desnou,
naložily průvodkyni a postupně vystoupaly na horní nádrž
přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Ač jsme se modlily,
aby mraky rozfoukal vítr, nepovedlo se to a modrou hladinu
nádrže známe jen z pohlednic. Zkrátka jsme navštívily místo,
které svět neviděl. Zklamání jsme neskrývaly, ale co naplat,
zkusíme to příště. Při sestupu do údolí jsme Jeseníky spatřily,
ale i Praděd bude příště překvapením. Odpoledne jsme se
ještě zastavily v Karlově Studánce, jesenických lázních, kde
se léčí dýchací cesty. Někdo ochutnal na kolonádě pramen,
někdo si dal burčák. Následky byly podobné.
Po večerech jsme si prohlédly i Rýmařov, kde jsme
strávily tři dny. Pan sládek si na nás udělal čas a provedl nás
po rodinném pivovaru. V neděli ráno jsme naložily kufry
a vydaly se na cestu zpátky. Ale zase ne rovnou, ale přes
Velké Losiny, kde jsme měly objednanou prohlídku ruční
papírny. Poslední ruční výrobny papíru u nás. Na ručně
vyráběném papíře můžete dostat třeba diplom z Karlovy
univerzity nebo Státní vyznamenání. Luxusní dopisní sadu si
můžete zakoupit přímo na místě, stejně jako kalendář nebo
třeba přání k narozeninám.
Čtyři dny utekly jako voda a už jsme zase zpátky
v Úholičkách. Ale příští září opět vyrážíme. Do Maďarska
nebo jinam. Vždyť je tolik krásných míst, které stojí za to
navštívit. A můžete jet třeba s námi. Jen je třeba vzít v potaz,
že zájezd je genderově nevyvážený (zkrátka samé baby),
místo Kinedrilu se podává panák a ze smíchu budete mít
vrásky.
Terezie Kořínková, cestovatelka

V Litomyšli

Zdroj: archiv OÚ

V Ostravě

Zdroj: archiv OÚ

Karlova Studánka

Zdroj: archiv OÚ
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Loučení s prázdninami
Poslední prázdninový den jsme opět spojili s výletem. A stejně jako vloni byla předpověď počasí velmi deštivá. Trochu jsme
se obávali, že výletníci se začnou omlouvat a pojede jen hrstka statečných. Ale malí úholičáci, ať už táborníci nebo hasiči, se
špatného počasí nebojí a vyrazil nás plný autobus.
Cílem byl Bezděz. Honza nás vysadil v Bělé pod Bezdězem.
Zkušení turisté se v místě výsadku rychle zorientovali a našli
červenou značku, po které jsme se vydali na rozhlednu
Vrchbělá. Mokro bylo úplně všude, takže chůze trávou se
nedoporučovala. Nicméně shora nepadalo nic, což bylo
dobře. Kousek před rozhlednou i vykouklo sluníčko, bohužel
ale ne na dlouho. S výstupem na rozhlednu někteří váhali,
nakonec se odhodlali všichni. Výhledy za to přece stojí.
Bezděz byl sice nejdřív v mraku, ale pak zafoukalo a objevil
se. Po dvou třetinách trasy jsme byli v Bezdězu (v obci) a dali
jsme si oběd. Potřebovali jsme se posilnit před výstupem na
hrad. Přes oběd trochu mrholilo, ale to nám nevadilo.
Výstup na hrad byl po mokrých kamenech náročný. I přes
dobré trekové vybavení jsme zaznamenali jednu odřenou
bradu, jedno odřené koleno a jeden natlučený zadek. Podali

jsme okamžitě bonbóny proti bolesti, a ty zabraly. Mrak byl
pryč a hrad jsme viděli, ale foukalo tu jak na Klínovci. Oblékli
jsme všechno, co jsme měli s sebou a vyslechli něco málo
z historie, pověst o mlynáři i jak se chytala do obří nádrže
dešťová voda.
Opatrně po kamenech zpátky dolů, ohřát se v autobuse
a dojíst sváču, to byl poslední úkol. Přesto, že se nejednalo
o slunečný srpnový den, tak jsme si výlet užili. Nevozíme
s sebou totiž žádné ufňukané bábovky, ale sportovce a šikulky.
Ušli jsme třináct kilometrů a dozvěděli se zase něco nového.
Třeba, že Máchův kraj a Máchovo jezero jsou pojmenovány
podle Máchy, který napsal Máj.
Těšíme se na další akci!

Hrad Bezděz

Svačina

Zdroj: archiv OÚ

Tereza, Marcela a Tereza, vedoucí

Zdroj: archiv OÚ

Prvok, Šampón, Tečka a Karel – letní kino ve Švestkovně
Po roce se opět konalo promítání ve Švestkovně a tentokrát kino připadlo na poslední prázdninový víkend.
Spíše než letní kino by se letos akce dala nazvat zimní kino,
protože jsme se sešli vybaveni dekami a zimními bundami.
Teplé nápoje ze stánku od hasičů tedy přišly vhod. Promítal se
poměrně nový film režiséra Patrika Hartla „Prvok, Šampón,
Tečka a Karel“. V příběhu si čtyři kamarádi ve středním věku
přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. Rozhodnou se tedy
vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných
úkolů.
Hlavní role v komedii obsadili Martin Pechlát, David
Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann. Děkujeme všem
organizátorům a těšíme se na další filmy.
Martina Dvořáková, redaktorka
Letní kino ve Švestkovně
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Výlet se seniory
V úterý 21. 9. jsme konečně uskutečnili dlouho, kvůli covidu, odkládaný výlet se seniory do Plzeňského kraje.

Výlet na zámek Luhov

Zdroj: archiv OÚ

Prvním cílem byl zámek Luhov, který je od konce roku
1996 v majetku rodiny Němcových. Ti ho rekonstruovali
a poprvé otevřeli pro veřejnost v červenci 2006. Zajímavost
pro nezasvěcené – do rodiny Němcových se přivdala
zdravotní sestřička Gábina, která žila se synem několik let
v naší obci. Dnes je z ní „letní zámecká paní“, a tak nás do
zrekonstruovaného zámku pozvala, pak nás s manželem
a švagrem i zámkem provedla a seznámila s jeho historií.
První zmínka o místě Luhov se datuje k roku 1175,
kdy kníže Soběslav daroval tehdy knížecí dvorec s lesy
a polnostmi cisterciáckému klášteru v Plasích. Ti ho později
vyměnili s premonstrátkami v Chotěšově za jiný majetek.
Poprvé se Luhov dostal do světských rukou v roce 1476, kdy
si majetek zakoupil Oldřich z Říčan a na Pňovanech. Tehdy
byla na Luhově postavena renesanční tvrz.
V 60. letech byla původní zámecká brána zbourána,
zámek ani zámecký park nebyly udržovány. V 80. letech
koupily zámek Uhelné sklady Praha, kterým sloužil jako
školící a rekreační středisko. Do roku 1992 byl majetkem
státního statku, který ho používal ke svým hospodářským
potřebám. Sloužil k ubytování zaměstnanců, jako sklady
a k různým provozním účelům. Od roku 1992 byl zámek až
na jeden obyvatelný byt opuštěný.

Rekonstrukce byla a je pro rodinu Němcových srdeční
záležitostí. Ve všech prostorách zámku je to vidět, sami
se starají o úklid všech prostor zámku i zahradu. Součástí
prohlídky byl i koncert pro harfu a fagot, kulturní zážitek
ladící s prostory zámku. A protože jsme byli všichni opravdu
nadšeni, určitě paní harfenistku i s manželem pozveme do
našeho statku a přichystáme pro vás podobný zážitek.
Po kulturním zážitku jsme poobědvali na blízké farmě
v Líšťanech, abychom uspokojili i naše žaludky. Po obědě
jsme popojeli do obce Dobřív, prohlédnout si unikátní
technickou památku připomínající tradici zpracování železa
v kraji – vodní hamr. V roce 2010 byl hamr zařazen mezi
národní kulturní památky. Nahlédli jsme do tajů starého
kovářského řemesla, mladý kovář nám předvedl výrobu
hřebíku. Pan průvodce zaujal vtipným výkladem a ukázkou
unikátních předmětů např. nadhazovacím bucharem nebo
dřevěným kazetovým měchem pro vyhřívací pec. A dozvěděli
jsme se zajímavost: Co jsou vantroky? (Všichni určitě známe:
„Jseš bl… jako vantrok!“). Vantroky jsou dřevěná koryta na
vodu, která slouží jako přívod vody pro vodní kolo! Pak už
jsme se vydali na cestu domů.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Koncert pro harfu a fagot

Zdroj: archiv OÚ

Pozvánka do divadla
Přesunutá představení z roku 2020:
Náhradní termín představení Vzpoura nevěst v divadle Palace bude 9. října 2021 (sobota)
od 19:00. Na představení platí původní vstupenky! Zatím nejsou prodané všechny, kdo
máte ještě zájem, zavolejte mi na OÚ. Cena 300 Kč.
Hudební divadlo Karlín, Veselá vdova, nový termín 3. listopadu 2021 (středa) od 19:00
(původní termín 19. 11. 2020) – vstupenky jsou s novým termínem, prosím vyzvedněte!
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Virtuální běh pro ligu vozíčkářů aneb v září popíráme stáří
Od 15. do 30. září 2021 se Ú-holky opět zúčastnily virtuálního běhu s naší již známou organizací „Rozběháme Česko“.
Tentokrát to však byla výzva kombinovaná, protože 16. září se naběhané kilometry ještě použily pro další výzvu s „Teribear“,
což je charitativní projekt Nadace Terezy Maxové dětem. Projekt Terezy Maxové vznikl v roce 2009 jako reakce na vysoký
počet dětí, které musí vyrůstat v ústavní péči.
Oproti tomu liga vozíčkářů pomáhá lidem s fyzickým,
kombinovaným a lehkým mentálním postižením. Výtěžek
charitativního běhu má být použit na dopravu pro osoby
se zdravotním postižením. Ještě před samotnou výzvou
se musely Ú-holky zaregistrovat na stránkách „Teribear“
a zároveň si stáhnout aplikaci Strava. Kilometry se pak po
spárování se startovním číslem automaticky propisovaly
do výsledkové listiny. Byla to trochu maturita z výpočetní
techniky, ale většina Ú-holek to zvládla bez problémů.
V době psaní tohoto příspěvku jsme asi tak v polovině výzvy,
ale Ú-holky se drží na vrchních příčkách tabulky a jsou skvělé
jako vždy. Zatím je to druhé místo z 67 týmů. Tak uvidíme,
jak to všechno dopadne.

Zde jsou průběžné výsledky Úholiček:
Ženy – běh
Celkové umístění
Jméno					
1.					 Tereza Měchurová			
14.					 Monika Veselá				
17.					 Jana Kiselicová				

Počet km
78,45 km
43,5 km
40,68 km

Ženy – cyklistika
Celkové umístění
Jméno					
12.					 Eva Burešová					

Počet km
62,34 km

Muži – cyklistika
Celkové umístění
Jméno					
3.			 		 Pavel Bureš					
22.			 		 Miroslav Veselý		
		

Počet km
206,45 km
39,2 km

Ženy – chůze
Celkové umístění
Jméno					
8.					 Eva Kořínková				
10.					 Terezie Kořínková			
13.					 Lenka Maňová				

Počet km
84,52 km
81,85 km
72,64 km

Martina Dvořáková, redaktorka
Nadace Terezy Maxové

Stolní tenis Úholičky – sezóna
2021-2022

Všudybyl a Bohumil – večer
s pohádkou a lampiony

Po zvláštní ,,Covidové době” se znovu hraje!

Ochotnický spolek „Přátelé sobě“ si vás dovoluje pozvat
na své představení jen úplně malinko strašidelné pohádky
Boženy Němcové „Všudybyl a Bohumil“.

Letošní sezóna začala v 38. týdnu, kdy tým C odehrál první
utkání se Sokolem Mníšek D. Ostatní naše týmy navazují
v obvyklých termínech úterý a čtvrtek od 19:00.
A tým začíná v krajské soutěži zápasem v Buštěhradu
v termínu středa 29. 09. 2021 od 19:30. První domácí zápas
odehraje v tělocvičně v Úholičkách v sobotu 30. 10. 2021 od
17:00 s týmem Lokomotiva Zdice B.
Kompletní rozlosování všech soutěží najdete na stránkách
České asociace stolního tenisu.
Těšíme se a doufáme, že nás již žádný vir nezastaví...
Vilém Kozel, TJ Úholičky

Náš nový kus předvedeme v rámci festivalu PřeDivO v neděli
24. 10. od 16:30 na obecním úřadě v Úholičkách. Přijďte
se podívat, jak se
osvobozují
duše
propadlé mocnostem
pekelným, může se
vám to hodit. Třeba
hned po představení,
kdy se spolu vydáme
na průvod s lampiony
a pokusíme se pomoci
pár ztraceným duším.
Zapálíme v nich
plamen a pošleme je
po proudu řeky za
svobodou. Lampiony
s sebou. 		
Těšíme se na vás.
Bohumil a princezna
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Připomínáme si 180 let od narození Antonína Dvořáka
Letos 8. září uplynulo již 180 let od narození světoznámého hudebního skladatele Antonína Dvořáka (8. 9. 1841 – 1. 5. 1904).
Kde se tento významný hudební skladatel vlastně narodil?
Všechny zdroje uvádí jako místo
v kostele. Dvořákovo dětství však bylo přece
Dvořákova narození nedalekou obec
jen úzce spjato především s vypomáháním
Nelahozeves, nicméně jako rodačka
v otcově živnosti a s přípravou na její převzetí.
ze sousedního Turska jsem od dětství
K tomu patřily také návštěvy trhů v okolí,
slýchávala něco jiného.
kam otec se synem chodili vybírat dobytek.
Malý Antonín se narodil do rodiny
Podle pozdějšího vlastního vyprávění vedl
řezníka a hostinského Františka Dvořáka
jednou mladý Dvořák z jarmarku na provazu
a Anny Dvořákové jako první z devíti dětí.
divoké dobytče, které ho dovláčelo až do
rybníka. Tehdy se prý v pláči zařekl, že
Všichni Antonínovi předci z otcovy strany
řezníkem nikdy nebude. „Bylo mi šestnáct
byli řezníci nebo hostinští. A právě bratr
let a já šel s tatínkem z velvarského trhu, vedl
jeho otce provozoval hostinec a řeznictví
jsem trochu divokou jalovičku, provaz jsem si
na Tursku. Povídá se, že matka Antonína
ovinul okolo ruky, abych ji udržel. Byl jsem
Dvořáka byla v době porodu právě na
jako vyžle. A co čert nechtěl! … jalovice se
návštěvě u příbuzných a malý Antonín
něčeho lekla a šmejkla se mnou důkladně
se měl tedy údajně narodit na Tursku.
Jeho strýc provozoval barokní zájezdní Antonín Dvořák Zdroj: cs.wikipedia.org o zem. Několik sáhů mne táhla po zemi. A to
jsem si umínil, že řezníkem nebudu. Odřel
hostinec na turské návsi. Původně byl tento
objekt i s přilehlými obytnými a hospodářskými budovami jsem se důkladně, ale jalůvče jsem přece dovedl domů. Byla
a rozlehlým dvorcem postaven jako křižovnická rezidence to ale má poslední cesta z trhu.“
V sousedním Tursku Antonín Dvořák v roce 1880 dokonce
patřící rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
O narození skladatele se také píše v publikaci o historii Turska: uspořádal koncert, a to na podporu stavby Národního divadla.
„K tomuto objektu se váže jedna zajímavá historka. Podle „Počátek 80. let představuje v českém kulturním životě
tradovaného ústního podání se zde měl narodit světoznámý období, kdy kulminovaly akce na podporu stavby Národního
hudební skladatel Antonín Dvořák, a nikoliv v Nelahozevsi, kde divadla. Dvořák se na tomto úsilí aktivně účastnil vlastními
má vsazenou pamětní desku. Racionální jádro má podávané koncerty, jejichž výtěžek ve prospěch nového stánku umění
vysvětlení. Rodiče skladatele skutečně bydleli v Nelahozevsi věnoval. První z nich, který dirigoval v Praze na Žofíně,
u Kralup nad Vltavou. Bratr jeho otce, tedy strýc, měl však sestavil z vlastních orchestrálních děl, druhý uspořádal
hospodu na Tursku v nájmu a provozoval hostinec a řeznictví. v Tursku 9. 5. 1880, kde zasedl ke klavíru, aby doprovodil
Matka Antonína Dvořáka přijela na Tursko na návštěvu manželku Annu a její sestru Klotildu Čermákovou při
a v hospodě porodila. Protože v dřívějších dobách se jako interpretaci výběru z Moravských dvojzpěvů a podílel se
místo narození uvádělo bydliště rodičů, a nikoliv místo na provedení Maličkostí pro dvoje housle, violoncello
narození, je v matrice uvedena Nelahozeves. V minulosti byla a harmonium, op. 47.“
Dne 14. 2. 1880 bylo na školní radě v Tursku rozhodnuto,
tato úvaha mnohokrát diskutována, ale později utichla, až
že bude pro turskou školu na radu hudebního skladatele
zapadla úplně.“
Kromě řeznického řemesla se ve Dvořákově rodu Antonína Dvořáka za 260 zlatých zakoupeno v Praze
geneticky předávala i jiná vloha: nadání k hudbě. „Muziku“ harmonium. Tursko má také po tomto významném hudebním
však považovali jen za příjemné zpestření každodenní skladateli pojmenovánu jednu z ulic. Buďme tedy rádi, že
všednosti a způsob přivýdělku. Brzy ale začalo být zřejmé, se mladý Dvořák nakonec rozhodl pro hudbu a nestal se
že u Antonína tomu bude jinak. V hudbě všechny daleko řezníkem, jak si přál jeho otec.
převyšoval. Mladý Dvořák brzy zvládl hru na housle
Martina Dvořáková, redaktorka
a obveseloval společnost při vesnických tancovačkách a časem
Zdroj: publikace - 900 let obce Tursko L.P. 1100–2000,
absolvoval i své první sólové vystoupení jako houslista
internetové servery

A. Dvořák s manželkou Annou v r. 1886

Zdroj: praguecityline.cz

Bývalá křižovnická rezidence v Tursku

Zdroj: M. Dvořáková
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A co takhle dát si podcast?
Z babího léta se pomalu ale jistě stává pořádný podzim. Sluníčko již nehřeje tolik a zapadá čím dál dříve, což nás zákonitě
žene rychleji do pohodlí a tepla domova. Možná si lámete hlavu, čím ten čas navíc zaplnit, čím se zabavit a obohatit, anebo
chcete zkusit prostě něco úplně nového. V tom případě bych pro vás měla návrh, a tím je podcast.
Věřím, že většina lidí se již s pojmem setkala či už je aktivně
poslouchá, na druhou stranu se může najít i někdo, kdo s tím
tu čest ještě neměl, a trocha inspirace nikdy neuškodí. O co se
tedy jedná? Podcast je forma zvukového pořadu, v podstatě
podobná rozhlasu, s tím rozdílem, že podcasty posloucháte
zpravidla online nebo v rámci podcastové aplikace. Největší
výhodou je to, že je lze poslouchat kdykoli a kdekoli, libovolně
přeskakovat, vracet nebo přetáčet dopředu, podle toho, jak se
posluchači zlíbí. Další předností je to, že pokrývají velikou
škálu témat, takže si každý může najít to svoje, ať už ho
zajímá kultura, jazyky, věda, celosvětové či regionální dění,
společenská témata, rozhovory s odborníky, životy a názory
konkrétních lidí, cestování, politika, zprávy, zdravý životní
styl atd.
Aplikace jsou ve většině případů zdarma, stejně tak
jednotlivé podcasty, nicméně v některých můžete narazit
na reklamy. Nejpoužívanějšími jsou např. Spotify, Pocket

Casts, Google Podcasts, Apple Podcasts či Youradio Talk,
ale naleznete spoustu dalších. Poslouchat se dají v telefonu,
tabletu, počítači či na chytré televizi.
A teď už ke konkrétním příkladům. Nejposlouchanějšími
zpravodajskými podcasty jsou Vinohradská 12 (zpravodajský
podcast Českého rozhlasu), Host Lucie Výborné (také
spadající pod Český rozhlas) nebo třeba Prostor X (Reflex).
Oblíbenosti se těší také krimi pořady podle skutečných
událostí jako jsou např. Opravdové zločiny, České podsvětí,
Kriminálka, Historie českého zločinu atd. Za zmínku stojí
například i podcast Sádlo, který se zabývá otázkou postavení
ženského těla ve společnosti, podcast Angličan zabývající se
výhradně Premier League, Deep Talks, Cukrfree Podcast,
Proti proudu, 13 hříchů rodičovství, Linka, Knižní klub
a mnoho a mnoho dalších. Výběr je opravdu pestrý, takže
stačí zvolit to, na co máte zrovna náladu.
Lucie Dvořáková, redaktorka

KALENDÁŘ AKCÍ
Akce budou pořádány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná vládní nařízení.

Princezna se zlatou hvězdou – výstava věnovaná výročí narození B. Němcové

25. 9. - 17. 10. pohádkové kresby dětí z MŠ a ZŠ, knížky i filmová zpracování literárních děl, Statek č. p. 10, Úholičky
loutky z pohádek

3. 10.
neděle

10. 10.
neděle

11. 10.
pondělí

Stodola statku č. p. 10,
Úholičky

Dýňobraní – dlabání dýní, výroba lucerniček, dýňové hody, od 11:00

Vratislavka Café,
Roztoky

Chytrá horákyně aneb Pohádkové čtení a promítání v knihovně

Obecní knihovna,
17:00 – 19:00
naše paní knihovnice Martina vás naláká čtením úryvků z klasických pohádek, Úholičky
Součástí je promítání filmové pohádky

16. 10.

V zámku a v podzámčí aneb Úholičská ťapka – start v 9:30, turistický výlet pro
Úholičky a okolní obce
všechny do okolí po obcích, které mají zámky i svá podzámčí

16. 10.

TYP Rock – taneční zábava, od 20:00, po nekonečné době zahraje TYP pod
Únětice, sokolovna
střechou

24. 10.

Všudybyl a Bohumil – divadelní představení spolku „Přátelé sobě“ na motivy
pohádky B. Němcové, od 16:30
Zasedačka OÚ, Úholičky
následuje lampiónový průvod k Vltavě a pouštění světel po vodě

sobota

sobota

neděle

19. 11.
pátek
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Neposlušná kůzlátka aneb Ú-holský šestiboj pro seniory a vnoučata
míčové disciplíny pro seniory, vnoučata i dvojice

Svatá rodina – tragigrotesku G. Schwajdy představí Divadlo U Váňů z Poděbrad

Stodola statku č. p. 10,
Úholičky
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Angličtina na dálku
At the doctor‘s – U doktora

Zase je to na nás
Za chvíli půjdeme k parlamentním volbám. Tedy zdaleka
ne všichni a kdo přeci, nejspíše bez velkého nadšení. Protože
politika je obecně považována za cosi nepěkného a politici za
bytosti veskrze odpudivé.
Proto se tak často setkáváme s absurdními pokusy kandidátů
tvářit se, že oni nejsou politiky a nebudou dělat politiku. Je
to jako když vám učitel vaší ratolesti sdělí, že on není žádný
učitel a rozhodně nebude vaše dítko učit. Co s ním tedy
proboha bude dělat? Pokud jde o naši zemi, pak jsme byli
v posledním období svědky pokusu o nahrazení mnohdy
neefektivní demokratické politiky manažerským řízením
Andreje Babiše. Tento nápad naposledy zaujal skoro třetinu
občanů. A upřímně při pohledu na stav naší veřejné správy
je touha po efektivitě pochopitelná. Můj názor opřený
o zkušenost posledních čtyř let je, že to nefungovalo. Nejde
jen o to, že žádný šéf prostě nemůže uřídit vše. Především
samotná idea manažerského fungování vzala rychle za
své. Nutkavá potřeba neustále si udržovat popularitu vedla
neomylně k přeměně v onoho odpudivého politika, který
místo racionálních kroků volí populistická pozlátka bez
ohledu na budoucnost země. Je pravda, že možná alternativa
není příliš pohledná. Spousta stran, které se musí shodnout na
kompromisu, neslibuje velkou efektivitu. Ale slibuje určitý
stupeň vzájemné kontroly a diskuse, která přeci jen může
vést k lepším rozhodnutím, než jsou ta, učiněná samolibým
jedincem bez kontroly a sebereflexe. Zvažme prosím, zda
zase po čase nedat šanci demokracii.
Pavel Soper

fever – horečka						
sore throat – bolest v krku
painkillers – léky proti bolesti
vomiting – zvracení					
bleeding – krvácení
insect bite – kousnutí hmyzem		
surgeon – chirurg					
stomach ache – bolest břicha, žaludku
flu – chřipka							
x-ray – rentgen
cardiac massage – masáž srdce
plaster – náplast
prescription – recept
examination – vyšetření
urine sample – vzorek moči
hurt – bolet
pain – bolest
itching – svědění
I am ill. – Jsem nemocný.
I feel sick. – Necítím se
dobře.
I have a terrible headache! – Hrozně mě bolí hlava!
I have a cold/cough. – Mám rýmu/kašel.
I have a toothache. – Bolí mě zub.
I have a fever! – Mám horečku!
I have high/low blood pressure. – Mám vysoký/nízký
tlak.
Martina Dvořáková, redaktorka
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