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ÚVODNÍK
Vážení občané,
jaro je v plném proudu, i když venku ještě často sněží. Jarní květy úspěšně bojují se zimou a naše ulice už jsou zase
žluté květy narcisek. Uklidíme si obec a připravíme hranici
na Čarodějnice. A už tu bude měsíc lásky. Letí to zase nějak
rychleji, nezdá se Vám?
V minulém čísle jsem děkovala všem, kdo pomohli v rámci
akce: „Ukrajina“. A samozřejmě jsem zapomněla na některé
osoby. Je to Petr, který pomohl s opravou elektřiny u ubytovatelů a také zapojil světla v poskytnutém bytě. Tato světla
daroval do bytu Milan. Jarda pomohl se zapojením pračky
a Richard odstranil i první provozní závadu. Je skvělé, že se
máme vždy na koho obrátit. A ještě lepší je, že oni jsou ochotní nám pomáhat. Průběžně seznam díků doplním.
Děkujeme také za finanční příspěvky, které dorazily na
sbírkový účet. Rozdělili jsme je ukrajinským rodinám. Za
peníze, které utržila děvčata ze čtvrté třídy ve svém stánku
s dobrotami, jsme nakoupili nejen potraviny, ale splnili jsme
i některá materiální přání maminkám – tyčový mixér, pánev
na palačinky nebo dortovou formu. Díky Vám od rodin ráda
vyřizuji.
Co se týká našich investičních projektů, rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v ulici Pod Lesem byla s malým
zpožděním dokončena. Ulice je opět průjezdná. Děkuji všem
za trpělivost po dobu výstavby.
Co se týká služeb, na náplavce je ve zkušebním provozu
umístěn stánek Únětického pivovaru s občerstvením, s čímž
vyslovili souhlas zastupitelé obce.
Co se týká zeleně, nové cesty už využíváte. Ta podél potoka
prokoukla, za což patří velký dík našim zaměstnancům, kteří
klestili až za pomyslné hraniční kameny. Doufáme, že se zde
dobře chodí i našim sousedům. Také jsme zkoukli náš sad
otců, stromky vyrážejí. Ale budete-li mít cestu, zkontrolujte
svůj stromek a zalijte ho.
A ještě téma dopravy, autobus č. 350 se vrátil do své původní trasy, což spoj zrychlilo a také ubyla zátěž na ulici
Roztocká. Jsem ráda, že zatím neprošel návrh Velkých Přílep

Zdroj: M. Dvořáková

zachovat horní zastávku na Roztocké v H-systému. K nové zastávce u rybníka je to 500 m, což představuje 6 minut chůze.
Myslím, že se to dá zvládnout. Z Chaloupek na náves u nás je
to stejné. A ještě jeden tip na jarní a letní dny. Vystoupíte-li
z 316 na ulici Pražská ve Velkých Přílepech, projdete H-systémem a podél potoka se vydáte k nám, je to 1,7 km k nám na
náves, takže 25 minut pohodové chůze. Vyzkoušela jsem to
a za hezkého počasí žádný problém. Pohyb je život!
S přáním teplejších a slunečnějších jarních dní
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Přívoz a nové občerstvení
Od velikonočního víkendu můžete využívat přívoz v Podmoráni, vždy v sobotu, v neděli a o svátcích. Občerstvit se nově
můžete od čtvrtka do neděle a o svátcích u stánku Únětického pivovaru na náplavce v Podmoráni.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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ZPRÁVY Z MŠ
V dubnu nás nezklamalo aprílové počasí. Chvíli se na nás usmívalo sluníčko, bylo teplo a najednou se ochladilo, přišly ranní
mrazíky a dokonce sněhové přeháňky. Přírodě to ale moc neuškodilo, vše se začalo zelenat a rozkvétat.
Děti pozorovaly, jak pučí a kvetou stromy, jak na zahradách
i loukách rozkvétají jarní květiny, a učily se je pojmenovat.
Také začaly pečovat o záhonky na zahradě školky, které
s paní učitelkami vyplely, okopaly jahody a zasadily bylinky
a hrášek, který nejdříve daly ve školce na vlhkou vatu
a pozorovaly, jak klíčí.
Na konci března se po dvou letech konečně mohla
uskutečnit návštěva v úholičské knihovně. Paní knihovnice
Hrubešová pro děti připravila dvojitý program. Nejprve přišly
do knihovny mladší děti z oddělení Žabiček a po nich starší
děti z oddělení Veverek. Paní knihovnice si s dětmi povídala
o tom, k čemu a pro koho knihovna slouží, jaké knihy tam
jsou, jak se v knihovně chovat nebo jak s knihami zacházet.
Každé skupině dětí také přečetla zajímavé ukázky z dětských
knih. Na závěr dostaly děti od paní knihovnice dáreček
a pozvala je i s rodiči do knihovny. Paní Hrubešové moc
děkujeme, byl to pro děti hezký a poučný zážitek. Doufáme,
že za rok budeme moci návštěvu zopakovat. Na děti však
čekalo ještě jedno překvapení. Paní starostka se proměnila
v paní učitelku a pozvala děti na návštěvu historické třídy.
Děti si sedly do lavic a poslouchaly, jak to dříve ve škole
chodilo. Předškoláci, kteří byli u zápisu do 1. třídy, mohli
porovnat rozdíly mezi současnými třídami a těmi, v kterých
se učily děti v minulosti. Například nikdo nevěděl, co je
kalamář. Děti ani nemohly od nové paní učitelky odtrhnout
oči, jak je zaujala.
Dne 11. dubna se uskutečnil první letošní výlet na Čabárnu
(Naučné středisko ekologické výchovy Kladno). Děti sem
jezdí rády a moc se těšily na zvířata i program, který je vždy
ekologicky zaměřen. Nejdříve se po příjezdu děti posilnily
svačinkou, kterou pro ně na cestu připravily paní kuchařky.
Jedna skupina dětí si šla prohlédnout zvířata a druhá se
účastnila programu „Hra na záchranáře“. Pak se skupiny
zase vystřídaly. Některá zvířata si mohly děti pohladit. Moc
se jim líbily kozy, ovce, krkavec a sovy. Hra na záchranáře
byla interaktivní a děti se učily, jak se zachraňují zraněná
a nemocná volně žijící zvířata. Vyzkoušely si záchranu
„zraněné plyšové labutě“. Děti záchranu braly velmi vážně
a byly rády, že se jim podařilo „labuť“ zachránit. Třeba někdy
takto pomohou opravdovému zraněnému zvířátku.
Do konce dubna ještě proběhnou dvě akce. Za dětmi
přijede loutkové divadlo s pohádkou Plecha a Neplecha
cestují. Další akcí, kterou ve školce připravujeme, je Den
čarodějů a čarodějnic, kteří se budou učit létat na koštěti,
tančit okolo „ohně“, hledat různou havěť, jako například
pavouky, štíry, hady, myši a netopýry, které poztrácí hlavní
čarodějnice po třídě. Pak se ze všeho uvaří čarodějná polévka.
Také se budou míchat lektvary a čarovat. To bude zase velká
čarodějnická legrace.

Na návštěvě v úholičské knihovně

Zdroj: archiv MŠ

Historická třída

Zdroj: archiv MŠ

Čabárna – program Hra na záchranáře

Zdroj: archiv MŠ

Monika Mintělová, ředitelka MŠ
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Noc Večer s Andersenem
Letos to vlastně nebyla noc s Andersenem, ale večer s Janem Amosem Komenským, na kterém se v budově obecního
úřadu sešlo neuvěřitelných čtyřicet sedm dětí. Kontrolní otázka v úvodu hry odhalila, že pouze tři někde - někdy - cosi
o Komenském slyšely. V závěru hry jsme věděli všichni všechno a panovala shoda v tom, že, a tady cituji: ,,Amos byl docela
hustej.”
Každé družstvo dostalo knížečku se čtrnácti obrázky
a informacemi týkajícími se jednotlivých období života Jana
Amose. Ta jim sloužila jako takový tahák nebo vnější paměť,
kdy procházely jednotlivými stanovišti a probíraly jak to
tenkrát v tom 17. století vlastně bylo.
Stanoviště hasičů bylo v polském Lešně, kam Komenský
uprchl do exilu. Švédská vojska město vypálila a on přišel
o většinu své knihovny i o ještě nevydaný rukopis. No a úkolem
našich dětí bylo zachránit co nejvíce knih a absolvovat s nimi
překážkovou dráhu.
Ve výtvarce s Renatou děti tvořily Orbis pictus - Svět
v obrazech, vybraly si slovo a výtvarně ho ztvárnily a ještě
vymyslely slovníkovou definici.
Stanoviště Schola ludus - Škola hrou opravdu stálo za
návštěvu. Žáky vítala úča s rákoskou a její o něco vlídnější
asistentka. (To aby děti měly představu, jak to bylo před
Komenským.) Mohly zasednout do škamen a namáčecím
perem si vyzkoušet krasopis a v některých případech
i unikátní škrabopis.

Schola ludus - Škola hrou

Zdroj: archiv knihovny

Závěrečné ,,plovoucí” stanoviště Informatorium školy
mateřské jsem byla já, knihovnice. Zjišťovala jsem úrověň
získaných vědomostí a i ty nejmenší holčinky si zapamatovaly
neuvěřitelnou spoustu informací. Získala jsem i nějaké nové
poznatky - například: ,,Amos bojoval na tý hoře a při tom psal
ty knížky, co mu pak spálili.”
Zdá se, že letošní Noc s Andersenem si děti užily a v souladu
s tím, co Jan Amos Komenský celý život propagoval, že by se
děti měly učit hrou, příkladem a zábavnou formou, se o něm
a jeho době i mnohé dozvěděly.

Martina Hrubešová, knihovnice

Opera didactica omnia - Veškeré spisy didaktické

Zdroj: archiv knihovny

Opera didactica omnia - Veškeré spisy didaktické.
V knihovně si družstva cvičila paměť, dozvěděla se o bitvě na
Bílé hoře, a proč musel Jan Amos Komenský coby protestant
prchnout z Čech.
		 Další stanoviště bylo Všeobecná porada o nápravě
věcí lidských, Pavel Soper měl připravené krátké videoklipy
se situací, kde je něco špatně a družstva měla za úkol
divadelně ztvárnit “napravenou” verzi.
Dvéře jazyků otevřené se otevíraly díky písničce a tak už
by měly všechny děti vědět, kde mají hlavu, ramena, kolena
a palce a to v jazyce anglickém.
Labyrint světa a ráj srdce, tady se tisklo a diskutovalo
o tom, jaký to musel být vopruz všechno psát ručně, než ten
Gutenberg konečně vynalezl knihtisk.
4
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KULTURA A SPORT
Vítání nových občánků a setkání
se seniory
V neděli 10. 4. 2022 ve 13:00 jsme se po skoro roce sešli
v zasedací místnosti úřadu, abychom přivítali děti narozené
od jara 2021. A že jich tentokrát bylo, celkem 12, na vítání
jich přišlo 9 s rodiči, prarodiči, tetičkami, strýčky, sourozenci
a tentokrát i s praprarodiči.
O přivítání se jako obvykle postaraly děti z místní mateřské
školky pásmem písniček. Po slavnostním uvítání do obce
od paní starostky si všichni noví občánci vyzkoušeli obecní
kolíbku, někdo rád s úsměvem, někdo s pláčem a rychle do
máminy bezpečné náruče. Vše jsme zfotodokumentovali
do obecní kroniky a sešli o patro níže, do salonku obecní
restaurace na setkání se seniory.
Ti už byli na místě, v družném hovoru s těmi, které
během pandemie neviděli a věřte, že si měli co říci. Sešlo se
jich zhruba 40, k poslechu i tanci jim zahrál i zazpíval pan
Martin Krulich, frontman skupiny Živá huba – opravdu čtete
dobře, není to živá hudba. Kdo se setkání zúčastnil, název
skupiny pochopil. Jubilanti narození od ledna do 10. dubna
obdrželi gratulaci a drobné dárečky. Všichni odcházeli
občerstveni a v dobré náladě. Další seniorské setkání,
tentokrát meziobecní, bude venku na nádvoří statku v sobotu
25. 6. 2022.

Setkání se seniory

Zdroj: archiv OÚ

Vítání občánků

Zdroj: archiv OÚ

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Vítání občánků

Zdroj: archiv OÚ
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Železný Soptík
Konečně přišlo jaro a započalo období soutěží. Tak jsme se
9. dubna vydali na soutěž Železný Soptík do Lidic. Soutěž
byla pořádána SDH Hřebeč.
Když jsme přijeli na hřiště, bylo pěkně pocukrované, foukal
studený vítr a na nebi se honily černé mraky. Přes nepřízeň
počasí se zde sešlo 160 závodníků ve všech kategoriích.
Soutěžilo se na dvě kola. Do druhého kola v kategorii mladší
postoupili Aleš Veselý, Michal Konečný, Jakub Slunčík
a Isabela Bučilová. V kategorii starších postoupili Míša
Tydlitatová, Emma Veselá a Matyáš Lapáček. Bohužel druhé
kolo nebylo tak úspěšné a nikdo se neumístil na “bedně”. Ale
pro nás byli všichni nejlepší.
Mladí hasiči v akci

SDH mladí hasiči Úholičky

Zdroj: SDH Úholičky

Stánek pro Ukrajinu
Bylo studené dubnové sobotní ráno a před místním obecním úřadem připravovaly dívky ze čtvrté třídy základní školy
v Roztokách svůj „Stánek pro Ukrajinu“.
Vybavené dekami, rukavicemi a teplým čajem vykládaly na
pult dřevěného stánku všechny dobroty, které jim pro tuto
příležitost upekly maminky. Na prodej měly i kávu a čaj nebo
náramky, antistresové míčky a hračky. Ve většině dobrot
byly úhledně napíchané modrožluté ukrajinské vlaječky.
Dívky nadšeně vítaly každého zákazníka, ať už to byli ranní
běžci nebo pejskaři. A jak to celé dopadlo? Po skončení akce
jsem položila holkám pár otázek:

Děkuji za rozhovor holky a hodně štěstí při dalších akcích.
Martina Dvořáková, redaktorka

Ahoj holky, jak jste přišly na to, že uspořádáte stánek pro
Ukrajinu? Čí to byl nápad?
Bylo nám líto Ukrajinců, kteří byli napadeni Ruskem.
S nápadem přišla Anežka a všechny holky s ním souhlasily.
Kolik se vás u stánku sešlo a co všechno jste prodávaly?
Sešlo se nás celkem 8 dětí – spolužáků ze čtvrté třídy a tři
dospělí. Z dětí – Lily, Anežka, Terka S., Karolína, Danielka,
Dora, Adélka a Lída. Prodávaly jsme muffiny všeho druhu,
čaj a kávu, brownies, buchty, bábovku, sladké rohlíčky, slané
šneky, preclíky, quiche i párky v těstíčku.
Kolik se nakonec vybralo peněz a kam peníze putovaly?
Vybralo se 7 033 Kč, které jsme spravedlivě rozdělily
mezi čtyři rodiny v Úholičkách. Peníze jsme společně
odnesly v pondělí na obecní úřad a domluvily jsme se s paní
starostkou, že koupí potřebné věci pro ukrajinské rodiny,
které se přistěhovaly do Úholiček.
Jak Vás to bavilo? Šly byste do toho znovu?
Užily jsme si to hodně až na zimu. Šly bychom do toho
znovu, ale musí být teplo. Naši rodiče se pořádně seznámili
a dobře si popovídali. Určitě bychom chtěly stánek uspořádat
zase někdy příště.
Máte ve škole nějaké děti, které uprchly před válkou
z Ukrajiny?
Žádné děti, které uprchly z Ukrajiny, v budově Cihelna
v Roztokách zatím nemáme, ale příští týden by se k nám měla
nastěhovat ukrajinská třída.
Stánek pro Ukrajinu
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Letošní Morana skončila ve Vltavě
Na Smrtnou neděli jsme podle zvyku vynesli Moranu ze vsi
a přivolali jaro.
Smrtku jsme za pomoci dětí vyšňořili, jak se patří, průvod za
halasného zaříkávání prošel celou vsí až na náplavku. Tady
jsme ji odstrojili, zapálili a její zbytky vhodili do Vltavy.
Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná.
Kyselicu sníme a smrt utopíme.
Zpátky jsme si odnesli líto s barevnými pentlemi a nové jaro.
Snad se už udrží.
Pavel Soper, organizátor
Vynášení Morany

Zdroj: P. Soper

Divadelní představení v Úholičkách
Byli jsme Oáza, teď jsme Šuple. Již desítky let se věnujeme divadlu a vůbec nám v tom nebrání skutečnost, že většina z nás
má nějaký ten mentální handicap.
Již desítky let jsme také spojeni s Úholičkami. Natáčeli jsme zde film, nacvičovali zde různá představení, jezdili jsme sem na
soustředění. A teď konečně zde budeme mít i premiéru představení, které jsme kvůli covidu museli několikrát odložit. Přijďte
se na nás podívat 28. května od 17:00 do stodoly. Předvedeme vám Sen noci svatojánské od Williama Shakespeara, jak
jste ho dosud neviděli. A jako bonus zavzpomínáme na staré časy s naším filmem natáčeným v okolí Úholiček Milá sedmi
loupežníků.
Vstupné dobrovolné.
Pavel Soper, principál divadla

7

OBECNÍ NOVINY 4/2022

www.obec-uholicky.cz

Velikonoční běh

Lítačku si zařídíte i ve Středočeském
kraji

Během Velikonoc se konala „Velikonoční výzva“, kdy bylo
nutné ujít nebo uběhnout 5 km.
Tentokrát se do výzvy zapojilo i 14 dětí ze cvičení, všechny
děti uběhly 1 km. Svými výsledky tak přispěly k celkovému
vítězství Ú-holek. Ano, jak jinak, Ú-holky byly opět na první
příčce. Velká gratulace!
Martina Dvořáková, redaktorka

Přinášíme novinku pro obyvatele Středočeského kraje, kteří
kvůli vyřízení Lítačky a nákupu dlouhodobých kupónů
již nemusí cestovat do hlavního města Prahy. Vše mohou
vyřídit v okolí svého bydliště anebo online, z pohodlí
domova. Aktuálně je otevřeno dvanáct prodejních míst ve
Středočeském kraji. Jedná se tak o další zlepšení dostupnosti
pro cestující v rámci systému PID.
KRALUPY NAD VLTAVOU

Nádražní 55, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Otevírací doba Po-Pá: 08:00 – 20:00

Angličtina na dálku
Spring – Jaro
planting – výsadba				
seeds – semena					
soil – půda						
breeze – vánek					
swallow bird – vlaštovka		
stork – čáp						
nest – hnízdo						

insects - hmyz
snowdrop – sněženka
daffodil – narcis
snowflake - bledule
primrose – prvosenka (petrklíč)
tulip - tulipán
weeds - plevel

The first spring flowers are typically crocuses, snowdrops, daffodils, tulips, snowflakes etc.
První jarní květiny jsou typicky krokusy, sněženky, narcisy, tulipány, bledule atd.
Days become longer and weather gets warmer. - Dny se prodlužují a počasí se otepluje.
Many trees are blossoming. - Mnoho stromů kvete.
Birds start to build nests. - Ptáci si začínají stavět hnízda.
Martina Dvořáková, redaktorka
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KALENDÁŘ AKCÍ
Akce budou pořádány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná vládní nařízení.

7. 5.
sobota

O Jasmínce a zlém čaroději – od 14:00, loutkové divadélko Manetka
vstupné 70 Kč

Areál zámku Úholičky

8. 5.

VETERÁNI – 43. ročník soutěže elegance historických vozidel

Středočeské muzeum,
Roztoky

13. 5.

Vyšehrad: Fylm – od 20:00, nezničitelný Lavi se valí do Libčic
vstupné 120 Kč

Kino Kotelna, Libčice
nad Vltavou

29. 5.

Design Lock – od 10:00, design & handmade market s originální autorskou
Středočeské muzeum,
módou, šperky a kosmetikou
Roztoky

29. 5.
neděle

Sen noci svatojánské – od 17:00 komedie nevšední o věcech lidských i Stodola statku č. p. 10,
nadpozemských, herci sdružení ŠUPLE
Úholičky

4. 6.

TYP Rock – rocková zábava ve 20:00, na turském hřišti

Fotbalové hřiště, Tursko

Čarovný svět vějířů – výstava

Středočeské muzeum,
Roztoky

18.-22. 7.

Prázdninový docházecí tábor pro děti od 5 let

Úholičky a okolí

22.-26. 8.

Letní výtvarná dílna „Z českých luhů a hájů“

Úholičky a okolí

neděle

pátek

neděle

sobota

do

3. 7.

INZERCE
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