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ÚVODNÍK
Vážení občané,
předně Vám chci poděkovat za velkou volební účast v posledních volbách do Poslanecké sněmovny. Pohybovala se vysoko nad celostátním průměrem. Kladné ohlasy byly i na naši
omlazenou volební komisi. Zapojujeme do dění v obci další
generaci.
Babí léto nás hřálo neobvykle celý říjen, a tak všechny
naše plánované akce proběhly za slunečného počasí. Sešli
jsme se se seniory a jejich vnoučaty na hřišti, ve školce děti
závodily na odrážedlech a koloběžkách o titul Princezny koloběžky a Úholičská Ťapka vedla po zámcích a podzámčích
v okolí. Vrátím se i ke konci září, kdy proběhly po roční pauze
naše Svatováclavské slavnosti. Děkuji všem, kteří se na jejich
přípravě i průběhu podíleli. A nebylo nás málo. Kostýmovaných postav z děl Boženy Němcové bylo půl vsi a tu druhou
svým příjezdem na náves pobavili. Pokřtili jsme nové hasičské auto a mohli jsme být svědky rekordu – nejstarší družstvo
předvedlo pod dohledem rozhodčích požární útok a zapsalo
se tak do České knihy rekordů. Děkuji za reprezentaci obce,
ale hlavně za soudržnost, díky které mají tyto akce prostě jiný
rozměr.

Běží to opravdu rychle, a tak jsou před námi už listopadové akce – Cecilka, aneb otvírák letošní plesové sezóny
a adventní setkání na návsi s rozsvícením vánočního stromu.
Situace covidová se pomalu opět zhoršuje, a tak je predikce
těchto akcí nejistá a možná i trochu odvážná. Ale musíme se
na něco těšit. Musíme být opatrní a ohleduplní, ale nemůžeme
rezignovat na normální život. A tak doufám, že si je společně
užijeme.
Do konce roku bude ještě probíhat v obci i stavební činnost. Finišuje se na opravě opěrné zdi, doufejme, že vypukne
rekonstrukce čerpací stanice v ul. Pod Lesem. Předláždíme
další plochy k parkování a odvodníme část místní komunikace. Posledních pár objektů chybí k tomu, aby byla obec, tedy
síť, po které běží internet, převedena na optiku.
Přeji všem hezký nepochmurný podzim.
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Volby do Poslanecké sněmovny 			
Parlamentu ČR
Výsledky voleb v obci:
Strana
Počet hlasů
Koalice SPOLU			
136
PIRSTAN			
117
ANO 2011			
111
SPD		
		
25
Přísaha			
17
ČSSD		
		
16
KSČM				
11
Trikolora			
8
Strana zelených		
3
Švýcarská demokracie		
3
Otevřeme ČR...		
2
Volný blok			
1
Urza.cz				
1
Koruna Česká			
1
Aliance pro budoucnost		
1
Z celkového počtu 591 voličů v obci přišlo k volbám
456 voličů, z toho bylo platných 453 hlasů.
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• Finanční příspěvky
Žádost o finanční příspěvek na ekologické vytápění pro
rok 2021 – topnou sezonu 2021/2022 můžete podávat na
OÚ do 22.12.2021 do 18:00 na podatelnu. Součástí žádosti
musí být roční vyúčtování (faktura, nikoliv předpis plateb)
za sezonu 2020/2021. Jen připomínám, že každý rodinný
dům má celkovou částku 30 000 Kč na období 2019–2023
a čerpat můžete různými způsoby včetně příspěvku na
ekologické vytápění. Ostatní žádosti (např. výměnu oken
či dveří, zateplení fasády či střechy, výměnu kotle atd.)
můžete čerpat kdykoliv během roku. Všechny žádosti
a podrobné informace k jednotlivým programům najdete na
www.obec-uholicky.cz/obecuholicky/financniprispevky.

• Bioodpad
Poslední svoz bioodpadu – hnědých popelnic – bude letos
v pondělí 22. 11. 2021.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Výpadky elektřiny v obci
Protože jsme od vás za poslední dobu obdrželi několik dotazů týkajících se výpadků elektřiny v naší obci, postoupili jsme
tento dotaz na ČEZ Distribuce.

ČEZ ve své zprávě uvádí, že tyto opakované výpadky eviduje, jedná se o krátkodobé poklesy napětí a výpadky napětí
na venkovních vedeních ČEZ Distribuce a.s. Svou délkou se
jedná o události v řádu vteřin, které mají za cíl co nejvíce
zkrátit dobu, po kterou by byl zákazník omezen na dodávce
elektřiny. Venkovní vedení není možné ochránit před působením vlivů okolního prostředí, a proto jsou dodávky obnovovány automaticky po krátkodobém výpadku.

ČEZ dále připomíná, že každý vlastník elektrického
zařízení má povinnost provést na své náklady vhodná opatření
v případech, ve kterých by pokles napětí nebo jeho přechodná
ztráta a následující obnovení mohli způsobit nebezpečí pro
osoby nebo majetek.
Za obec můžu přidat jen radu. Pokud došlo u vás doma
k poškození nějakého elektrického zařízení vlivem poklesu
napětí, obraťte se na svoji pojišťovnu. Máme s takovou
událostí zkušenost a pojišťovna plnění ve prospěch obce
uskutečnila.
Terezie Kořínková, starostka

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2021 a pohled o čtyři roky zpět
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhly v prostorách obecního úřadu volby do Poslanecké sněmovny ČR.  Následovat bude
jednoduché porovnání účasti a výsledků letošních voleb s předchozími volbami v roce 2017.
Voličů ve stálém seznamu či těch, kteří přišli s volebními
průkazy, přibylo 9, nicméně těch, kteří přišli k volbám,
přibylo 54. Volební účast stoupla z 69 % na 77 % (zvýšila se
i celorepubliková účast). Všichni, kteří k urnám přišli, také
řádně odvolili, ale v roce 2017 vypadly 2 hlasy z důvodu
neplatnosti a letos vypadly 3.
2017

2021

Voliči v seznamu

582

591

Vydané obálky

402

456

Volební účast

69,07 %

77,16 %

Odevzdané obálky

402

456

Platné hlasy

400

453

V obou letech získalo v Úholičkách alespoň jeden platný
hlas 15 uskupení. V následujících tabulkách jsou vypsána
uskupení, která získala přes 10 platných hlasů.
Nad přeléváním hlasů mezi uskupeními lze vytvářet pouze
domněnky a spekulace, nicméně čísla naznačují, že např.
voličská základna ANO 2011 a ČSSD zůstala početně v obou
případech zhruba stejná, naopak propad zaznamenala KSČM.
Co se týče nově vzniklých koalic, tak ty si v absolutním
i relativním součtu polepšili. PIRÁTI a STAROSTOVÉ by
v roce 2017 získali v součtu 96 hlasů, což by odpovídalo
24 % z celkového počtu platných hlasů. Letos to bylo celkem
117 hlasů, což je po zaokrouhlení 26 %. Koalice SPOLU by
před 4 lety získala 104 hlasů (26 %) a letos v obci zvítězila se
136 hlasy (30 %). Tak uvidíme, co nám přinesou příští volby.

		
2017

2021

Svoboda a př. demokracie (SPD)

19

Svoboda a př. demokracie (SPD)

25

ČSSD

18

ČSSD

16

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

38

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

17

Česká pirátská strana

58

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

136

KSČM

27

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

117

ANO 2011

115

KSČM

11

TOP 09

48

ANO 2011

111

KDU-ČSL

11

ODS

45

Lucie Dvořáková, redaktorka
Zdroj: www.volby.cz
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ZPRÁVY Z MŠ
Paní příroda krásně zbarvila Úholičky i její okolí všemi barvami podzimu. Vypadá to tady jako v barevném království.
S dětmi jsme pozorovali, jak se mění barvy listů na stromech a keřích ze zelené na žlutou, oranžovou, červenou nebo hnědou.
Sbírali jsme různé přírodniny, jako jsou kaštany, žaludy, bukvice, mech, větvičky, kůru, šišky, šípky, ořechy a listy.
Se sběrem nám také pomohli někteří rodiče, kteří při rodinných
vycházkách s dětmi také nasbírali přírodniny a přinesli je do
školky. Děti z oddělení Veverek z nich následně vyráběly
zvířátka z kaštanů a podnosy s přírodninami dle své fantazie.
Přírodniny lepily na tvrdý karton a vytvořily krásné podzimní
dekorace. Děti z oddělení Žabiček také s přírodninami
pracovaly a učily se poznávat různé plody podzimu. Paní
učitelky z obou oddělení si s dětmi o podzimu hodně povídaly,
učily je básničky i písničky s podzimní tematikou, vytvářely
s nimi obrázky a různé podzimní výtvory.
Na začátku října se v rámci festivalu PřeDivO, za účasti
paní starostky T. Kořínkové, uskutečnila před školkou
soutěž zručnosti na koloběžkách a odrážedlech „Princezna
Koloběžka I.“. Děti soutěžily ve třech kategoriích podle
věku. Měli jsme tak tři vítěze, dva prince a jednu princeznu.
Děti závodily s velkým nasazením za velké podpory
a povzbuzování všech přítomných a všechny podaly
vynikající výkony. Proto byly soutěžící po zásluze odměněni
diplomem a sladkostí.

Závody Princezna Koloběžka

Zdroj: archiv MŠ

kde každou chvíli projížděly vlaky a lidé z nich nám mávali.
Zpáteční cesta do školky byla náročnější, protože šly děti
celou dobu do kopce. Všechny ji nakonec zvládly, vždyť se
blížilo poledne a těšili se na dobrý oběd od paní kuchařek.
Dalším zážitkem byl pro děti příjezd sférického kina do
naší školky. Ve třídě se během chvilky nafoukl veliký „stan“
až ke stropu. Vypadal jako létající balon, který nemůže
vzlétnout, protože mu brání strop místnosti. Děti si ve
„stanu“ lehly na záda na podložky a sledovaly na jeho stropě
promítaný příběh „Tajuplný korálový útes“. Film se promítal
2x, pro každé oddělení zvlášť. Děti byly nadšené, film se jim
moc líbil.
Všichni si moc přejeme, aby nám takto hezký podzim
jako je nyní, vydržel co nejdéle a nezkazilo nám ho sychravé
počasí. I to však k podzimu patří.

Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Zdroj: archiv MŠ

V polovině října, kdy byl hezký slunečný den, jsme se vydali
se staršími dětmi na dlouhou vycházku až k řece Vltavě do
Podmoráně. Naším hlavním cílem byl nový žlutý tobogán.
Cestu z kopce děti zvládly bez problémů, vždyť se těšily, jak
si vyzkouší sjezd tubusem klouzačky. Nejprve se stanovila
pravidla, aby se děti při jízdě vzájemně nezranily, protože by se
nejraději klouzaly všechny najednou. Musím je ale pochválit,
všechny poctivě dodržovaly rozestupy, stály v zástupu a do
nikoho nestrkaly. Klouzat se většina vydržela hodně dlouho,
a koho to již nebavilo, tak se šel houpat na houpačky nebo
odpočinout do altánu. Jako relaxaci, před zpáteční cestou do
školky, jsme využili pozorování dění okolo řeky Vltavy. Po
vodě k nám připlavaly dvě labutě, nad řekou lítali ptáci, okolo
ní rostly různé rostliny. Povídali jsme si, k čemu lidem řeka
může sloužit. Například pro osobní i nákladní lodní dopravu
nebo také pro rybaření. Děti také zaujalo dění na železnici,
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Vycházka k Vltavě

Sférické kino v MŠ

Zdroj: archiv MŠ
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knižní veletrhy a nové knihy
Koncem prázdnin se konal veletrh dětské knihy TABOOK. Centrum Tábora bylo plné stánků jednotlivých nakladatelství.
Rodiny s dětmi a překvapivým množstvím psů si přišly na své nejen při nákupech knih, ale i během doprovodných programů,
různých workshopů a dílen. Počasí bylo luxusní, Tábor je malebný a dětské knihy je potěšení vybírat. Přijďte se podívat do
knihovny na nové úlovky.
Poslední víkend v září se konal odložený pražský veletrh
SVĚT KNIHY. Vystavovatelů bylo méně než obvykle, ale
i tak bylo z čeho vybírat. Představím vám několik nových
úlovků.
Symfonie o novém světě, L. Horňáková-Civade: Příběh
konzula na československé ambasádě ve Francii, který po
Mnichově (rok 1938) díky své osobní statečnosti zachrání
stovky lidských životů. Kniha je inspirována skutečným
příběhem konzula Vladimíra Vochoče.
Manuál pro uklízečky, L. Berlinová: Soubor nejlepších
povídek této americké autorky.
Žárlivost, J. Nesbo: Sbírka napínavých příběhů.
Návrat do Borga Sud, D. Di Pietrantonio: Silný příběh
dvou sester.
Tajný život úhořů, P. Svensson: Jak je možné, že se z knihy
o úhořích stal bestseller? Ona to totiž není jen kniha o této
tajemné rybě...
Prokletý kraj, Zlodějka příběhů, M. Klevisová: Detektivní
příběhy.
Nikdy jsme nebyly, L. Prescott: Boris Pasternak dopsal
román Doktor Živago, ve kterém kritizuje sovětský režim.
CIA získá rukopis, dopraví ho do USA a začne školit novou
členku tajné skupiny, která má román dostat zpět do SSSR
a tam ho rozšířit.
Kábulská škola krásy, D. Rodriguezová: Děj se odehrává
v Afghánistánu po pádu Tálibánu. Debora, která přicestovala
s humanitárním týmem si otevřela Kábulskou školu krásy,
s cílem ženám zaručit schopnost zajistit rodinám obživu.

Otec u porodu, M. Pech: Tatínek očekává narození prvního
potomka a začne mu psát jakési deníkové vzkazy.
Pražské jaro, S. Mawer: Špionážní fikce na pozadí
Pražského jara roku 1968.
A mnoho, mnoho dalších...
Knihovna otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice

Nové knihy pro dospělé z knižního veletrhu

Zdroj: archiv knihovny

INZERCE
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KULTURA A SPORT
Šťastná to obec
Do údolí na Náves, jak se náves v Úholičkách jmenuje, se opíralo z vymetené oblohy slunce, desítky lidí seděly na zahrádce
místní restaurace Na Statku a mnoho dalších kolem stánků podle potoka. Všude se míhaly výrazně žluté vesty místních
dobrovolných hasičů, spousta dětí okupovala obrovský skákací hrad a početní psi nasávali čenichy všechny ty vůně a pachy
a mezi stovkami lidských nohou pátraly, jestli se tam objeví také nějaké psí.
Odbila druhá hodina odpolední, mikrofonu před pódiem
se chopila paní starostka a slavnostně uvedla program,
který měla uvádět už o rok dříve: Svatováclavské slavnosti
inspirované životem a hlavně dílem Boženy Němcové.
Dvousté výročí narození spisovatelky o rok uteklo, ale
paní Božena to jistě prominula, řekla to ostatně všem za
půl hodiny i osobně, celá v černém, ale to nebylo znamení
smutku, jak by taky mohlo být, když na náves vjížděly vozy
a na nich postavy z jejích povídek, románů a hlavně pohádek.
Copak vozy, ale ty potahy! Dva historické zetory pětadvacítky
a jeden jejich mladší bratr typu 5011. Vzpomněl jsem si na
klukovská léta, jak na tyhle mašiny nastupovali v listopadu
chlapáci ve dvou svetrech a v kulichu a v létě o žních na nich
seděli do půli těla a se širákem na hlavě, za odpoledne urazili
nepředpisově pár desítek krušovického piva, ale nikdo jim
to nevyčítal, protože jedinou klimatizaci poskytovalo nebe
a sklidit ty nekonečné scelené lány byla tvrdá šichta. A teď
se ty tři vzorně repasované a natřené traktory promenádním
krokem sunuly po návsi, a když všechny okrojované postavy
vystoupily, objížděly pak se zájemci na valnících, samozřejmě
hlavně s dětmi, okružní trasou obec.
Nevím, kolik zaplatily Úholičky tam nahoru, možná to
bylo víc než půlmilión, který poslaly na pomoc živlem zničené
moravské obci Hrušky, aby svatý Petr zajistil takové počasí,
protože nad kněžnou by někdo otevřel deštník a čerta by

chránila před vodou Káča na hřbetu, ale Barunka s babičkou
by nastydly a zmoklá ježibaba vypadá stejně neškodně jako
zmoklá slepice.
A co teprve Ú-holky, sestava Pozdní sběr! Vyšňořily se
jako mažoretky, s kloboučky a hůlkami, do taktu jim zpíval
Jiří Suchý Šlitrovu Babetu, písničku z dob, kdy začaly tak
chodit do základní školy (prozradím, že průměrný věk
pozdního sběru je 66 let). Těm by se pochodovat v dešti určitě
taky nechtělo.
A pak došlo na křest dopravního auta pro dobrovolné
hasiče, vyhlašovaly se výsledky několika soutěží, do toho
hráli k poslechu a k tanci Kosí bratři, teklo únětické pivo,
víno i limonády, desítky lidí se potkávaly, zdravily a povídaly
si, a na cestě na nádraží dole v Podmoráni jsem si uvědomil,
že tahle obec není bohatá jen tím, že si uvázala na krk skládku
a zásluhou toho jí ročně tečou do rozpočtu milióny, které jsou
samozřejmě na vzhledu vesnice vidět, ale hlavně proto, že
takovou akci, jakou jsou každoroční svatováclavské slavnosti,
připravuje mnoho desítek lidí dlouhé týdny, stovky hodin,
a zadarmo, a že další desítky sousedů pak na nich vystupují
a baví sebe i všechny ostatní. A že taková obec není jenom
bohatá, ale snad i šťastná.
Jarda Huk, MAS Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.

O perníkové chaloupce

Božena Němcová
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Babička s Barunkou,
Viktorka a selky

Pochod princezen

Adélkou, Vilémem a

Janem

Ú-holky, Pozdní sběr

áková, 2. Eva Sazimová, 3. Adélka

Aktéři rekordního požárního útoku

Nejrozkvetlejší vchod má: 1. Míša Dvoř
a Terezka Sazimovy

Slavnosti zakončili oblíbení TYPáci
Nejlepší buchty pečou: 1. Ivana Kozlová, 2. Věra Kozlová, 3. Ladislava Havrdová

Zdroj: J. Černý st., M. Dvořáková, V. Retková
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Svatováclavské slavnosti 2021 z pohledu hasičů
Letošní Svatováclavské slavnosti se konaly v sobotu 25. září a do jejich přípravy se zapojila velká část členů úholičského
hasičského sboru. Na den akce skvěle vyšlo počasí a návštěvníci si tak mohli bohatý program užít naplno. Program, který
zahrnoval dva velké momenty i pro nás, úholičské hasiče.
Zatímco návštěvníci sledovali procesí alegorických vozů
přibližující život a dílo Boženy Němcové či ochutnávali
výtečné buchty v rámci soutěže o ty nejlepší, řádově desítky
našich členů se podílely na zajištění obsluhy návštěvníků či
provozu stanovišť s aktivitami pro děti. A další chystali vše
potřebné na dva zlaté hřeby programu – alespoň tedy z našeho
pohledu.
		 Prvním z nich byl křest nového dopravního automobilu
pro naši výjezdovou jednotku. A ačkoli to byl jeden z řádných,
dopředu plánovaných a ohlášených bodů programu, i tak se
nakonec jednalo o překvapení. Proč? Velitel jednotky Jan
Uhlíř na nás totiž ušil tak trochu „boudu“, když nám řekl,
že dodavatel vozu nakonec nestíhá termín a auto tak bude
k dispozici až o několik dnů později. Příjezd nového Fordu
Transit v hasičských barvách tak nakonec nečekala ani
většina našich členů. O to větší však byla naše radost – nová
dodávka nahradí letitou Avii a její provoz bude pochopitelně
mnohem úspornější, ekologičtější i komfortnější pro posádku.
V neposlední řadě bude dopravní automobil hojně využíván
i pro potřeby kroužku mladých hasičů, kterým oproti staré
Avii při cestě na závody v požárním sportu poskytne kromě
vyššího komfortu především mnohem vyšší míru bezpečnosti.
Druhým velkým hasičským momentem slavnostního
odpoledne byl úspěšný pokus o ustavení českého rekordu

Nový hasičský vůz

Úspěšný pokus o český rekord

Zdroj: M. Dvořáková

v podobě požárního útoku provedeného nejstarším
závodním družstvem. Na startovní čáru se před zraky diváků
postavili naše veteránky a dva veteráni s věkovým součtem
neuvěřitelných 471,6 let. V čase 1:01,32 společně zaběhli
před zraky komisaře agentury Dobrý Den z Pelhřimova
platný pokus a na místě jim tak byl rekord přiznán.
Slavnosti oficiálně končily v deset hodin večer, mnozí
přítomní ale ve veselí pokračovali ještě dlouho potom. Akce
se povedla a věříme, že její návštěvníci na ni budou dlouho
vzpomínat. Co říci závěrem? Sluší se poděkovat všem, kteří
nás, úholičské hasiče, podporují a starají se o nás. Jedná se
samozřejmě o zastupitelstvo obce v čele se starostkou Terezií
Kořínkovou. O Vladimíra Doška, velitele z Požární stanice
Roztoky, díky jehož odbornému a metodickému vedení jsme
za posledních několik let znásobili naši schopnost efektivně
pomáhat u mimořádných událostí v Úholičkách i v okolí.
A zapomenout nesmíme ani na starostu Okresního sdružení
hasičů Praha – Západ Josefa Myslína, který osobně z pozice
rozhodčího dohlížel na náš pokus o rekord a potvrdil dodržení
veškerých regulí. Všem těmto lidem patří náš hluboký dík
za dlouhodobou podporu a perfektní spolupráci. A doufáme,
že se zanedlouho opět setkáme při organizaci další zajímavé
akce pro naše občany.
JSDH Úholičky

Zdroj: M. Dvořáková

Mladí hasiči Úholičky
Novou hasičskou sezonu jsme zahájili velice úspěšně.
Dne 10. října jsme prvně vyrazili na okresní kolo hry Plamen,
disciplína požární všestrannosti. Dle slov dětí to byl závod
těžký a nikdo jim na trase nic neodpustil. Nicméně všichni
zabrali a mladší si přivezli 4. místo, starší 13. místo.
Týden na to jsme jeli na oblíbené závody do Cholupic.
Zde má závod dvě části: uzlovou štafetu a orientační běh.
V uzlové štafetě jsme brali 1. a 2. místo v kategorii starší
a v orientačním běhu 3. a 4. místo. Mladší se podělili
o 5. a 6. místo.
Všem zúčastněným gratulujeme a už teď se připravujeme
na další závody.
Tereza, Jana, Hynek a Zdeněk
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Neposlušná kůzlátka
Názvem další pohádky Boženy Němcové byla motivována další podzimní akce. Jednalo se o setkání seniorů a vnoučat a jejich
sportovní zápolení. Na poslední chvíli jsme akci přeložili na nové hřiště pod školkou, protože byl jeden z posledních teplých
a slunečných dnů. Tím jsme způsobily problémy, za které se omlouváme. Nakonec ale na hřiště všichni, kdo chtěli soutěžit,
dorazili.
Připraveno bylo šest stanovišť a šest kategorií. Tři seniorské
a tři dětské. Poté jsme sečetli i výsledky v páru tedy u babičky
nebo dědy a vnoučete. Počasí opravdu přálo, a tak se na sluncem
prohřátém hřišti všichni postupně proměnili z neposlušných
a rozverných kůzlátek na sportovce a proházeli se do koše,
zakopali i zaházeli si na branku, vyzkoušeli florbal i pétanque.
Někomu se dařilo, někomu méně, to je život. Odměny byly
samozřejmě pro všechny, protože sportovat je třeba hlavně
pro radost.
Ve smíšené kategorii to dopadlo takto:
1. Věra Krásná a Thomas Kratochvíl
2. Hana Dvořáková a Kristýna Dvořáková
3. Antonín Krásný a Ema Vacková
Nejstarší aktivní seniorce je 78 let. Také byste chtěli
chodit v tomto věku sportovat? Já tedy ano.
A vy, co jste u toho nebyli, přijďte příště také. I bez
vnoučete, dětí je v obci dost a pár určitě vytvoříte. A naopak
všem dětem dokážeme najít na zápolení sportovní babičku
nebo dědu.

Aktivnímu stáří zdar! Líným dětem zmar! Protože
POHYB JE ŽIVOT!
Terezie Kořínková, Ú-holka, rozhodčí

Šestiboj seniorů a vnoučat

Zdroj: archiv OÚ

Třicet ťapek pro cestovatele po zámcích
Ani na závěrečnou část letošního festivalu PřeDivO se počasí nezkazilo. Po ránu byla sice zima, jak je to v půlce října normální,
ale postupně se oteplilo a občas se objevilo i slunce. Na hlavním seřadišti před Obecním úřadem v Úholičkách jsem potkal
chvíli před půl desátou jen hlouček lidí, postupně nás však přibývalo a když dala starostka obce povel k odchodu, napočítala
32 hlav a 66 nohou. Pokud jsem dobře počítal: 22 dospělých, 9 dětí a jeden pes.
Vyrazili jsme po trase, kterou mnozí účastníci a nositelé ťapek
z minulých let už znají. Nejdříve po žluté turistické značce
přes kopec, krásně sestříhanou trávou po cestě do Statenic.
Obec se rozrůstá všemi směry a původní stará ves je skryta
mezi novostavbami. Dole u potoka je taky statenický zámek.
Dostal se do soukromých rukou už ve velmi špatném stavu
a majitel tvrdě žádá obchod: opravím, ale budu stavět další
domy. A protože místní se dalšímu rozrůstání už tak velké
obce brání a nahrává jim nedostatek pitné vody v trubkách,
trvá patová situace. A zámek, rozlehlá budova s hospodářským
zázemím, dál chátrá. Zato kousek dál, u obecního úřadu, je
opraven starý domek č. 23 na „komunitní centrum“. Dotace
z přemyslovské výzvy IROP našla dobré uplatnění.
Ze Statenic jsme putovali oklikou po turistické trase přes
les, kam jsem kdysi jezdíval na kole na houby, k rozcestí
u sv. Juliány. Od loňského roku se už opět může psát
„k soše sv. Juliány“, protože podle původních nákresů byla
vyhotovena socha nová a v loňském roce postavena na
původní místo. Jak jsem se dočetl, hlava jako jediná zachovalá
část sochy původní, je umístěna ve Středočeském muzeu.
A od sv. Juliány jsme pak po červené značce pokračovali do
Horoměřic.
Prokličkovali jsme další ještě víc přerostlou obcí a prošli
k zámku. Taky zámek v Horoměřicích měl smutnou historii.
Nebyl ani tolik zničen za války, spíš po ní, kdy se stal součástí
areálu JZD. Část budov na rozlehlém dvoře slouží dodnes
jako garáže zemědělských strojů, zámek před deseti lety

Zámek v Horoměřicích

Zdroj: archiv OÚ
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vykoupila obec a pomalu se pokouší do něj vrátit život. Jde to
skutečně pomalu, protože šanci na dotaci brání komplikované
majetkové vztahy k areálu: budovy jsou obce, ale část
pozemků vlastní Státní památkový ústav a část premonstráti.
A s nimi je, jak nám vyprávěl starosta Horoměřic MVDr.
Herčík, velmi těžká domluva. Starosta nám aspoň ukázal to,
co se už podařilo ze zámku opravit: kapli sv. Anny, ušetřenou
za bývalého režimu přičiněním početných slovenských
věřících dělnic JZD, a rytířský sál, kde se už nyní oddává
a kde zasedá i místní zastupitelstvo. Jednou snad bude zámek
kulturním a společenským centrem více než čtyřtisícové
obce, která něco takového stále postrádá.

A z Horoměřic se celá výprava, z níž odpadli snad jen dva
lidé, vydala pro změnu po zelené značce na Kozí hřbety. Na
vyhlídce na skále nad údolím bylo pořízeno další skupinové
foto a pak jsme sešli dolů na rozcestí u únětického rybníka
pod Alšovou vyhlídkou. A zatímco celá výprava směřovala
na velmi pozdní oběd do únětické sokolovny, já jsem po
patnáctikilometrové cestě dostal Ťapku s vročením 2021 už
tady u rybníka a mířil přes kopec dolů do Roztok. Musím se
starostky zeptat, jestli Ťapku dostal i Ben, huňatý pes, který
celou cestu provázel své pány.

Socha sv. Juliány

Kozí hřbety

Zdroj: archiv OÚ

Jarda Huk, MAS Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.

Pozvánka na koncert Antonína Dvořáka v Tursku z roku 1880
Zde je jen malý dodatek k příspěvku o Antonínu Dvořákovi
z minulého čísla a pozvánka na koncert, který se konal
v sousedním Tursku dne 9. května 1880.						
Martina Dvořáková, redaktorka

Zdroj: Národní listy, 15. dubna 1880
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KALENDÁŘ AKCÍ
Akce budou pořádány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná vládní nařízení.

6. 11.
sobota

13. 11.
sobota

Běh o únětickou 10° – 19. ročník přespolního běhu

TYP Rock – taneční zábava od 21:00, po dlouhé době zahraje TYP
DiskoRai, Tuchoměřice
v Tuchoměřicích

19. 11.

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

20. 11.

TYP Rock – taneční zábava od 20:00 hod.,
po covidové pauze zavítá TYP do Únětic

26. 11.

Zá-bal s Cecilkou – taneční zábava nebo bál v sále obecního statku, od 20:00

pátek

sobota

pátek

28. 11.
do

Stodola statku č. p. 10,
Úholičky
Sokolovna, Únětice
Stodola statku č. p. 10,
Úholičky

neděle

Adventní setkání – od 16:00, zapálení první adventní svíčky a rozsvícení Nádvoří statku č.p. 10,
vánočního stromu
Úholičky

23. 1.

Jiří Suchý objektivem českých fotografů – výstava fotografií

Co se děje v nejbližším okolí
•

V Úněticích se v sobotu 6. listopadu uskuteční 19. ročník
Běhu o únětickou 10°. Jedná se o přespolní běh převážně
Tichým údolím, celková délka hlavní trasy je 7 km
a závodit se dá v mnoha kategoriích. Pro děti pak budou
připraveny trasy v okolí pivovaru.

•

Ve Středočeském muzeu v Roztokách právě probíhají
následující výstavy. Výstava obrazů Jiřího Šrámka, jehož
malířská tvorba je úzce spjata s nejbližším okolím Roztok,
dále probíhá výstava Jiří Suchý očima českých fotografů,
která je uspořádána ku příležitosti jeho 90. narozenin,
navštívit lze také výstavu o milířích aneb Uhlířství
v oblastech Křivoklátsko a Brdy.

•

Únětice a okolí

Kino ve Velkých Přílepech uvede v pátek 12. listopadu
pro malé diváky od 15:00 a od 17:00 film Vzhůru za sny,
pro dospělé poté snímek Deníček moderního fotra od
19:00.

V Libčicích probíhá od října do konce listopadu již
25. ročník Libčického divadelního podzimu, který pořádá
Libčické Ochotnické Divadlo LOĎ. V listopadu jsou na
programu hned čtyři představení:
6. 11.		 Lord, láhev a zločin (ZUŠ Libčice)
13. 11.		 Dotkni se vesmíru a pokračuj (ZUŠ Libčice)
19. 11.		 Svatá rodina (statek Úholičky)
27. 11.		 Ženitba (ZUŠ Libčice).
Další informace a rezervace najdete na stránkách
www.divadlolod.cz
•

Středočeské muzeum,
Roztoky

Angličtina na dálku

Halloween
pumpkin – dýně		 witch – čarodějnice
carve – vyřezat			 spell – kouzlo
spider – pavouk			 ghost – duch
spider web – pavučina bat – netopýr
hallow – posvětit			 dead – mrtvý
vampire – upír			 skull – lebka
werewolf – vlkodlak		 cemetery – hřbitov
raven – havran
haunted house – strašidelný dům
Jack-o‘-lantern – vydlabaná dýně se svíčkou
R.I.P. (rest in peace) – odpočívej v pokoji
Have a spooky Halloween.
Mějte strašidelný Halloween.
Martina Dvořáková, redaktorka

Lucie Dvořáková, redaktorka
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