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Otázky
pro starostku

Rozhovor s paní starostkou přináší informace o tom,
proč stagnuje rekonstrukce statku čp. 10, jaké kroky
budou podniknuty při jeho zazimování, co se podniká
v blízkosti stodoly v ulici U Studny a něco málo o nové
zeleni v obci.
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Dráteníci na Návsi

Přečká statek na návsi zimu bez střech a s obnaženými štíty nebo obec podnikne nějaké kroky?
¢ Po zkušenosti s výběrem dodavatele podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny a jeho následného krachu, se obec
rozhodla vypsat druhé výběrové řízení s nižším podílem
ceny na kritériích. Dalším kritériem se stala záruka za
dílo a postup organizace výstavby. Právě poslední zmí-
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něné POV rozhodlo o vítězi. Uchazeči, kteří nabídli nižší
nabídkovou cenu a nebyli vybráni, se odvolali a zakázka
nemohla být zadána vítěznému uchazeči.
Protože se blíží zimní období a soubor budov je dle
statického posudku v havarijním stavu, jsou na statku realizovány tzv. zajišťovací práce. Na zimu by měl být statek
pod střechou a otvory zakryty tak, aby do statku nesněžilo a neznehodnocoval se vlivem povětrnostních vlivů.
Dokončení rekonstrukce bude otázkou dalšího, již třetího
výběrového řízení na dodavatele této stavby.
Co se děje za stodolou statku v ulici U Studny?
¢ Stodola byla dlouhodobě staticky narušená, dva nosné
pilíře byly popraskané. Podíl na tom má určitě navážka,
která zde vznikla právě v prostoru za ní. Pouhým okem je

ZPRÁVY Z OBCE
Čerpejme ekologický příspěvek
na topnou sezónu 2013/2014
¢ Pokud chcete i letos tento příspěvek získat, podejte žádost
na OÚ nejpozději do 2. 12. 2013. Příspěvek se týká všech,
kteří topí ekologicky a doloží roční vyúčtování, popř. emisní
třídu kotle – u dřevozplynujících. Příspěvek bude vyplácen ve
výši 1/3 ročních nákladů na vytápění, max. však 8 000 Kč. Na
příspěvek mají nárok občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu. Žádost tvoří přílohu novin, dále je ke stažení na
webových stránkách obce nebo na Obecním úřadě Úholičky.
Uklízíme po pejscích
¢ Možná jste zaregistrovali, že po obci byly rozmístěny stojany s pytlíky na likvidaci psích exkrementů. Prosíme proto
majitele psů, aby při venčení využili této služby a uklidili po
svém čtyřnohém příteli.
Přinášíme dobrou zprávu pro flamendry
¢ Do Úholiček bude zajíždět noční linka č. 604, a to v noci
z pátku na sobotu, a ze soboty na neděli (resp. v noci před
dnem pracovního klidu). Spoj odjíždí ze zastávky Praha, Vítězné náměstí v 1.45 hod. Ke změně dojde v jízdním řádu od
15. 12. 2013.
Naposledy svážíme bioodpad
¢ Poslední svoz nádob na bio odpad v letošním roce se uskuteční v pondělí 18. 11. 2013.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Zprávy z obce v anglickém překladu naleznete na webových
stránkách www.obec-uholicky.cz.
This information is available in English at
www.obec-uholicky.cz/obec-uholicky/obecni-noviny/
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vidět, kde byl vjezd do stodoly a že dnes z něj kouká pouze
horní část klenby. Tato navážka musí být odtěžena a vybudována opěrná stěna. Poté, co se stodole „uleví“, může být
osazen krov a střešní krytina na mnoho let staré smíšené
zdivo. Omluvte v této souvislosti nepořádek na vozovce,
který je způsoben ukládáním zeminy na mezideponii.
Všimla jsem si další nové výsadby v obci, když jsem
šla s dětmi k obří houpačce? Co je to za stromky?
¢ Ano, podél cesty, která vede k bývalému přírodnímu
divadlu Na Krakově, byla vysázena švestková alej. Je to
součást projektu třetí části turistické stezky okolo Úholiček, která je částečně hrazena z Programu rozvoje venkova. Až uzrají první švestky, můžete si je otrhat.
děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

OBECNÍ ÚŘAD Úholičky
a

pořádají svoz
velkoobjemového odpadu
pro obec Úholičky
Datum: 8. 11. 2013–18. 11. 2013
Kontejnery budou přistaveny:
8. 11. 2013–13. 11. 2013
n Na Habří
n u stodoly
n Náves
n u knedlíkárny
13. 11. 2013–18. 11. 2013
n Chaloupky
n Podmoráň pod kopcem u čp. 108
n Podmoráň dole
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad.
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ZPRÁVY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podzimní atmosféra se usídlila i ve školce. Ze stropu ve
třídě „padají“ barevné papírové listy, ježci na nástěnce si nesou jablíčka do pelíšku a draci zdobí květináče.
Na stromě nalepeném na dveřích se barví listí a v šatně
nám „vyrostlo“ plno hříbků, že by je ani houbař nerozeznal od skutečných. Dýně, vymalované barvami na sklo,
zdobí vchodové dveře. Jednu pravou dýni jsme si vydlabali a udělali z ní strašáka.

Návštěva u zvířátek

bezpečí, která se jim mohou hrozit, pokud nebudou pravidla
dodržovat.
V pondělí 21. října jsme ve školce poprvé slavili Mezinárodní
den jablek. Asi málokdo ví, že jablka mají svůj den, ale je tomu
tak. Jablka jsou velmi zdravá a od nepaměti jsou součástí našeho jídelníčku. Je jich mnoho odrůd a stále se šlechtí. Do projektu jsme zapojili i rodiče. Poprosili jsme je o přípravu jablečných
pokrmů, aby děti mohly také ochutnat, co se z jablek dá připravit a uvařit. Odezva byla veliká, za což rodičům moc děkujeme.
Téměř každý něco přinesl, takže děti měly z čeho ochutnávat,
a také si to náležitě užily. Mohly si vybrat z různých jablečných
závinů, koláčů, koláčků, šátečků, dortů, muffinů, jablek v županu, křížal a také se napít jablečného moštu. Děti ochutnávaly
různé odrůdy jablek i granátové jablko. O jablkách jsme si po-

Zdroj: archiv MŠ

Na začátku října jsme s dětmi vyjeli na výlet do Čabárny (Centra ekologické výchovy Kladno) na program „Dopoledne se
zvířátky“. Děti si nejprve prohlédly zvířata v záchytné stanici, o která se tam starají. Pohladily si je a jablky nakrmily
ovce a veliké prase. Viděly labutě, kachny, husy a slepice, sovy
a další ptáky. Ve velké klubovně se děti dozvěděly, co dělat,
když najdou v přírodě poraněné zvíře nebo ptáka. Na stanici
se o něj postarají a po uzdravení ho pustí zpět do volné přírody. Děti si také vše prakticky vyzkoušely formou hry.
Ve školce nás v polovině října navštívil pan Král, strážník
obecní policie. Pro děti připravil přednášku o své práci, ukázal jim jaké má obecní policie vybavení a přezkoušel děti ze
základních pravidel chování na ulici. Upozornil je také na ne-

A teď ke stolu a dobrou chuť

Zdroj: archiv MŠ

vídali, zpívali o nich písničky a učili se básničku. Na oběd paní
kuchařka upekla vepřové na jablkách, k pití byl jablečný čaj
a připravila také salát z mrkve a jablek. Před odpočíváním jsme
dětem pustili pohádku O jabloňové panně. Z oslavy Mezinárodního dne jablek budou mít děti jistě hodně zážitků.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

KULTURA A SPORT
Senioři vyrazili na sever naší republiky
V úterý 8. října se probouzíme do mlhavého rána, na
návsi nasedáme do autobusu. Ještě zastavujeme ve Velkých Přílepech, kde nabíráme zbytek výletníků a jedeme přes Kralupy směr Liberec. Za Mladou Boleslaví už
nás vítá modrá obloha a sluníčko, které nás provází po
celý výlet.
První naše krátká zastávka je v Liberci v hotelovém a zábavním centru Babylon. Centrem nás provedla pí Kořínková – seniorka, takže díky ní jsme viděli to nejzajímavější a ještě stih-

li vypít kávičku ve stylové kavárničce. Naše cesta pokračuje
přes Liberec ke stanici lanovky na Ještěd. Lanovka je jednou
z prvních visutých lanovek u nás. A už se ocitáme ve výšce
1012 m na samém vrcholu Ještědu, odkud je překrásný výhled na Liberec, Krkonoše a Jizerky. Prostě je to pro nás zážitek. Obdivujeme stavbu televizního vysílače, který letos slaví
čtyřicet let. Zde na vrcholu obědváme a dál si užíváme výhled
z restaurace hotelu Ještěd. Po obědě scházíme krátkou cestou
k autobusu, který pro nás přijel na horní parkoviště. U dolní
stanice lanovky přistupují ti zdatnější, kteří sešli pěšky. Na-
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ším dalším cílem je malebná vesnička Kryštofovo Údolí. Byla
založená v 16. století horníky. Při vjezdu se nám tají dech, čas
se tu snad zastavil. Vesničce vévodí raně barokní dřevěný kostel sv. Kryštofa ze 17. století. Chaloupky jsou roubené a zahrádky upravené. Mají tu i svůj orloj, který místní přestavěli
z trafostanice a slavnostně otevřeli v září 2008. Orloj je osazen 22 řezbářsky vyrobenými figurami, ze kterých je 18 pohyblivých. Čekáme, až začne odbíjet celá. Ještě si dáme něco
dobrého v kavárničce a nasedáme do autobusu. Pan řidič nás

veze klikatou silničkou vzhůru, abychom viděli další památku, tentokráte technickou, a to železniční viadukt v Novině
postavený v letech 1898–1900, který nevede rovně, ale do
oblouku a má čtrnáct podpěrných sloupů. Jeho výška dosahuje třiceti metrů. A už se vracíme domů, den se vydařil, viděli
jsme spoustu zajímavostí. Myslím, že ti co s námi nejeli, mají
opravdu čeho litovat a tak věříme, že si příští výlet nenechají
ujít. Tak se těšíme opět na jaře.
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Bujará atmosféra prostoupila i letos
Svatováclavské slavnosti v Úholičkách
Oslavy „Svatého Václava“ tentokrát připadly na sobotní odpoledne. Opět bylo připraveno mnoho vystoupení, zábavy, soutěžních klání i vyhlašování výsledků
za sezónní péči o květinovou výzdobu oken. Na pódiu
se střídali hudební interpreti a pod pódiem obstarali
zábavu účinkující všech věkových kategorií. Celá náves byla poseta atrakcemi pro děti, stánky s občerstvením i drobnými prodejci. Rukodělná dílnička lákala dětské návštěvníky k realizaci krásně barevných
a nápaditých výtvorů.
Jestliže předchozí ročníky slavností získávaly své návštěvníky, ty letošní je měly, a to v nemalém počtu a skvěle se bavící.
Atmosféra neměla chybu, počasí nezklamalo a pestrý program i atrakce ještě doplnilo vystoupení nejmenších na téma
Šmoulové, vystoupení „profesionálních burlesek“ i baletní
variace mužského souboru. Po setmění atmosféru doplnila
ohňová show. Hudební scénu vystřídalo několik kapel. Nechyběli místní velmi oblíbení „Typáci“. Slavnosti v nočních
hodinách uzavřela kapela Happy Akvárium.
Velké díky patří okolním živnostníkům a firmám za sponzorské dary a podporu při letošní organizaci slavností.
Martina Smolková, redaktorka

Letos nás bylo opravdu hodně

Zdroj: archiv OÚ

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ

Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu
1. Jarmila Brožková
2. Jana Kudláčková
3. Hana Dalihodová

Soutěž o nejlepší posvícenský koláč
1. Božena Suchá
2. Michaela Dvořáková
3. Jarmila Váňová

Soutěž mužů – Táhni
Vítězné družstvo:
Zdeněk Fiala, Hynek Veselý, Tomáš Janků.

Soutěž žen – Chyť si svoji breberku
Vítězkou klání se stala Pavlína Krýslová.
Dětská dílnička
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Klasika v podání pánského souboru

Zdroj: archiv A. Šuly

Soutěžící muži

Zdroj: archiv OÚ

Krásný den i krásné ženy

Zdroj: archiv A. Šuly

Soutěžící ženy

Zdroj: archiv OÚ

Kalendář akcí

18. 10. 2013–
– 30. 4. 2014 Výstava na téma Čokoláda – historie a současnost s vůní a chutí.
8. 11. 2013

Středočeské muzeum, Roztoky

První promítání Úholičské filmové akademie, předfilm: Ruka (ČR 1965),
film: Svatá Klára (Izrael 1986), zámecké divadélko Úholičky, zahájení ve 20 hodin. zámek, Úholičky

8. 11. 2013 Divadelní představení „Klec bláznů“, Divadlo Radka Brzobohatého,
začátek v 19 hodin.

Praha

8. 11. 2013 Společné čtení knihy Malý princ v prostorech obecní knihovny,
zahájení v 16.30 hodin.

knihovna, Úholičky

9. 11. 2013 Lampiónový průvod, sraz u vlakové zastávky v Podmoráni v 16 hodin,
na závěr divadelní představení „Malý princ“ v zámeckém hostinci.

u vlakové zastávky, Úholičky

9. 11. 2013 Babinec – tvoření květů z organzy, materiál na místě, cena 100 Kč.
Začátek v 18 hodin. Rezervace na tel. 728 234 734.

první patro domu U Korychů,
Velké Přílepy

17. 11. 2013 Turnaj ve stolním tenise. Zahájení ve 13 hodin.

sokolovna, Velké Přílepy

29. 11. 2013 Vazba adventních věnců – rezervace na tel. 736 767 717, zahájení v 18 hodin

bytový dům Habří, Úholičky

1. 12. 2013 Adventní setkání na Návsi v 16.30 hodin.

Náves, Úholičky
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Cvičíme už 10 let
Sportovní oddíl Pohyb je život, který se postupem času
přejmenoval na Cvičení s Kořenkou, byl založen v roce
2003. Za tu dobu jsem potrápila při hodinách aerobiku,
stepů, powerjógy, zumby a bosu mnoho cvičenek, avšak
některé zůstaly věrné dodnes. Ze cvičení maminek
s batolaty mám dnes skupinu aerobiku pro školní děti.
A nová batolata dále přicházejí se svými maminkami do
Úholiček i z okolních obcí. Předškoláci zase skotačí každý týden jako princezny, šmoulíci, pekařky nebo myšky.
Druhý říjnový víkend jsem se vydala se svými „odrostenkami“
na oslavu tohoto jubilea. Pojaly jsme ji samozřejmě aktivně.
Strávily jsme dva dny v Krkonoších. Páteční jízda za vydatného lijáku prověřila dostatečně naše řidičské schopnosti, ale
úkol číslo jedna, dorazit v pořádku na chalupu do Vítkovic,
splnily všechny. Rozpaky nad počasím se rozplynuly hned
ráno, když začalo vykukovat modré nebe. Sobotní túra vedla
od Vrbatovy boudy k prameni Labe, dál na Labskou boudu,
pak Labským dolem přes vodopád Pančavy až k mohyle Hanče
a Vrbaty. Ze Zlatého návrší jsme původně chtěly jet kyvadlovkou dolů, ale podzimní den byl zalitý sluníčkem a tak jsme
sešly až na Horní Mísečky. Večer jsme si užily saunu, vířivku a masáže. Na oslavě nechybělo šampaňské, dort a dobrá
večeře. Protože jsme nejen turistky, ale i zručné řemeslnice,
vyrobily jsme během večera i několik vánočních ozdob, které
můžete zakoupit v adventním obchůdku na návsi o první ad-

Krkonošský výšlap

Zdroj: archiv T. Kořínkové

ventní neděli. Na druhý den jsem naplánovala výstup na rozhlednu Žalý. Mlha byla tak hustá, že by se dala krájet, jak říkal
Rákosníček, proto mnohé pochybovaly o tom, že rozhledna
je ten správný cíl. Než jsme se na vrcholu kopce naobědvaly,
mlha se rozplynula a z rozhledny byly vidět celé Krkonoše. Po
sestupu na Benecko jsme se bohužel musely vydat zpět domů.
Uteklo to. Závěr akce je jasný. Příští „ladies víkend“ bude rozhodně dříve než za deset let.
Díky všem, kteří cvičí, táboří, závodí, protože bez nich by
oddíl prostě nebyl. A vám holky díky za krásnou oslavu!
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Nenechte si ujít divadelní představení
Malého prince
Letošní 70. narozeniny Malého prince jsme se rozhodli
oslavit opravdu poctivě. V pátek 8. 11. si v prostorech
knihovny a klubovny společně přečteme tuto výjimečnou knihu A. de Saint-Exupéryho, v sobotu 9. 11. se po
stopách malého prince vydáme s lampiónovým průvodem. Třešničkou na dortu bude divadelní představení,
které si pro vás připravily úholičské děti.
Lampiónový průvod již tradičně zakončuje divadelní představení. V minulých letech jsme pro děti zvali různá osvědčená
divadélka. Letos jsme moc stáli o to, aby se v rámci oslav narozenin malého prince dostal na divadelní prkna právě jeho

příběh. Žádné dostupné divadlo však aktuálně toto představení v repertoáru nemá, proto jsme se rozhodli pro naprosto
razantní řešení – nacvičit divadelní vystoupení sami.
Mezi úholičskými dětmi se našlo plno malých princůdobrovolníků, kteří se vám v této roli představí v sobotu
9. 11. kolem 18. hodiny v sále zámeckého hostince
ihned poté, co vymetou své tři sopky, vytrhají baobaby a postarají se o své květiny.
Přijďte se rozhodně podívat!
Renata Soperová, organizátorka

Zástupce Úholiček vystoupal na stupně vítězů
Skvělého výsledku v okresním turnaji mládeže ve stolním tenise dosáhl Jakub Dalihod. Turnaj pořádal Regionální svaz stolního tenisu Praha – západ 13. 10. 2013
v Ořechu.

Jakub se umístil na třetí příčce vítězů.
Vítězi k úspěchu srdečně gratulujeme a přejeme mu další
skvělé výsledky!

Jakub soutěžil v kategorii starších žáků, jíž se účastnilo celkem devět hráčů a hráček. Do finále postoupilo 8 žáků.

Martina Smolková, redaktorka
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TJ Úholičky – oddíl stolního tenisu
a obec Úholičky vás srdečně zvou

na otevřený turnaj ve stolním tenise
pro všechny neregistrované zájemce o stolní tenis,
který se koná

v neděli 17. 11. 2013 od 13 hodin
v sokolovně ve Velkých Přílepech
Sokolovna bude otevřená od 13 hodin,
přihlášky budou přijímány od 13 hodin do 13.30 hodin,
startovné 50 Kč, dě 20 Kč, rodina 100 Kč.
Do sálu je nutné mít obuv na přezu (pla i pro diváky).
Hráčky a hráči by měli mít chuť soutěžit, svoji raketu
(několik kusů je možné zapůjčit), sportovní oblečení a obuv.
Občerstvení lze zakoupit v místní restauraci
(těsně vedle sálu).
Přihlášky je možné zaslat e-mailem na:
terezie.korinkova@centrum.cz
nebo na vilem.kozel@centrum.cz,
případně volejte na tel. 736 767 717, 602 277 285.

Sportu zdar a ping-pongu zvlášť!

Zveme vás na obnovené
promítání v rámci naší
Filmové akademie Úholičky
V čem se bude naše filmová akademie lišit od normálního kina? Doufám, že ne mírou zábavy. Filmů je dnes
kolem nás mnoho, tlačí se na nás z četných TV kanálů i internetu. Každý týden je tolik premiér, že to není
možné stíhat.
Zákonitě nám tak uniká spousta skvostů. Každý máme nějaké
ty srdeční kousky, na které již sedá prach. Pokusíme se tyto
skvosty vytahovat ze zapomnění na světlo. Už se na vaše tipy
těšíme. Abychom dostáli akademickému charakteru setkání,
přidáme ke každému filmu jeho příběh v kontextu nejen filmové historie. Doufáme, že to bude spíše zajímavé a zábavné
než příliš poučné.
První setkání navážeme trochu na povolební čas tématem
totality.
Nejprve uvidíte krátký animovaný předfilm, který ovšem
hovoří o totalitní moci výstižněji než mnohá veledíla:

Ruka (ČR 1965), režie Jiří Trnka
Pak přijde na řadu srdeční záležitost v podobě načernalé
izraelské trochu fantasy, trochu romantické, trochu komedie
natočené podle knižní předlohy Pavla Kohouta „Nápady svaté
Kláry“. Vhodné pro rebelující teenagery všeho věku.

Svatá Klára (Izrael 1986), režie Ari Folman, Ori Sivan
Účast na našich setkáních je zdarma.
Pavel Soper, zastupitel

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
konaných ve dnech 25. a 26. 10. 2013 v Obci Úholičky
Číslo strany
1
2
3
4
5
6
7
9
11
13
15
17
18
20
21
23

Jméno strany
ČSSD
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU – volební blok
ODS
Romská demokra cká strana
Poli cké hnu Změna
KDU-ČSL
Suverenita-strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnos
ANO 2011
KSČM
Strana zelených

Počet hlasů
44
9
7
96
7
33
1
1
17
2
6
15
2
72
51
25

Z celkového počtu 568 voličů zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů v obci, se voleb zúčastnilo
390 voličů, z toho bylo 388 hlasů platných tj. 68,6 %.
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Časopis dTest je nově k zapůjčení v knihovně
Od tohoto měsíce bude v knihovně k dispozici časopis
dTest. Obsahuje články s porovnáním různých výrobků
podle jasně specifikovaných kritérií.
Testování provádí akreditované laboratoře a zkušebny. Praktičnost časopisu dTest oceníte zvláště při větších nákupech
bílého zboží, elektroniky, ale třeba i zimních pneumatik. Také
se dočtete, jaký jogurt je nejkvalitnější, nebo kterému se zdaleka vyhnout.

V knihovně je možné nahlédnout i do webové sekce časopisu, kde najdete výsledky testů více než 10 000 produktů a archiv článků od roku 2005.
Knihovna je otevřena v pondělí od 15.30–19.30 hod.
Na vaši návštěvu se těší
Martina Hrubešová, knihovnice.

Statek č. p. 9
Hospodářská usedlost, kterou v novodobých dějinách
chrání a ukrývá opravená kamenná zeď, byla v dřívějších dobách statkem s polnostmi a hospodářskými zvířaty. Následně si můžete přečíst o pohnutých osudech rodiny Haškových, která zhruba od 30 let minulého století
statek vlastnila. Celý soubor budov je v současné době
citlivě a vkusně zrekonstruován.
„Čp. 9 jest přízemní stavení se dvorem, zahradou, stodolou, stájí, chlévy a příslušenstvím. Dle Josefínského katastru
z r. 1785 byl majitelem Jan Mls. Dle trhové smlouvy z r. 1862
vlastnila jednu polovici Marie Šafránková. Roku 1872 dle odevzdací listiny stala se úplnou vlastnicí. Roku 1893 se provdala za Václava Dolejše, toho roku stali se majiteli Jan a Marie
Šafránkovi a r. 1906 dle trhové smlouvy Václav a Antonie Haškovi. Od r. 1927 jest majitelem Rudolf Hašek a má u toho statku: 31 strychů polí na katastru zdejším, 8 a půl strychů polí
na katastru Velkých Přílep, 5 strychů polí na katastru Leteckém i se zahradou. Mají zde 2 koně, 5 krav a 2 vepře. Ve dnech

Pohled z ulice
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Zdroj: Fotoarchiv kroniky obce

Pohled ze dvora před a po rekonstrukci

Zdroj: Fotoarchiv kroniky obce

9.–10. 3. 1929 zde u Rudolfa Haška při tání sněhu měli tolik
vody, že jí museli hasiči stříkačkou vypumpovat a domovní
dveře zatarasit, aby nemohla dovnitř. Dne 17. 5. 1932 se přehnala průtrž mračen a u R. Haška vnikla voda do bytu okny ve
výši přes 1 m. Hospodář tento zachraňoval nejdříve ze zatopených chlévků vepře a mezi tím by se mu málem utopil v kuchyni jeho pětiletý syn. Hasiči místního dobrovolného sboru všem
postiženým ochotně pomáhali. Jen k Haškům se nemohli dlouho dostat, neb zde měli zamčeno z obavy, aby jim při nastalé
panice nikdo nic nevzal. Dne 29. 12. 1944 byly oznámeny na
obecním úřadě krádeže zvířat. Při pátrání po pachateli a prohlídkách v domácnostech, našla německá policie u rolníka Haška „na černo“ zabité vepře. Provinilci zabavila všechno maso
a sádlo z těch porážek, zatkla a v Praze jej uvěznila na Pankráci. Hašek pak byl později uvězněn v Terezíně, kdež následkem
velkého týrání po čase zemřel a jeho manželka o jeho smrti
obdržela úřední zprávu. Mezi léty 1948–49 bylo paní Rosálii
Haškové přiděleno ze záboru od zdejšího velkostatku část pole
o rozloze 1 ha v „pěšinkách“. Dne 12. 3. 1950 tento její statek
s polnostmi, se vším živým i mrtvým inventářem, byl dán do
nuceného nájmu a to do správy zdejšího JZD. A to proto, že
špatně obdělávala pole a neplnila správně dodávky. Později pak
byla určena jako zástupkyně sběru vajec v naší obci.“
Tolik se o čp. 9 dočtete v obecní kronice. Z místních historických zdrojů víme, že statek byl v majetku rodiny Haškových až
do cca roku 2005, kdy ho koupili nynější majitelé a v průběhu
několika let kompletně zrekonstruovali do nynější podoby.
Renata Feitzová, kronikářka
Zdroj Obecní kronika Úholičky
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CESTY ZA HUMNA
Naše nejbližší hory nejsou krušné
I když lze za naše nejbližší hory považovat České středohoří, přeci jen tento pás sopečných vyvřelin srdce
horala nemůže plně uspokojit, zvláště když se blíží
první sníh. Za nejbližší „opravdové“ hory tak lze považovat ty Krušné. I když při pohledu z dálky člověk
také zaváhá. Žádné výrazné vrcholy, spíše mohutná
hradba masivu táhnoucí se od Kraslic až téměř k Děčínu. Z Úholiček to máme nejblíže do nejvýchodnější
části někam nad Teplice. Na hřebenu hor jste autem
za slabou hodinku, takže to stojí za úvahu i jako cíl
pro jednodenní výlet.
Není to tak dávno, co tento kraj vstal z mrtvých. Mám ještě
v živé paměti, jak jsme s lyžařským oddílem brousili svahy Klínovce v kulisách umírajících lesů. Z nebe pršela lehce
naředěná kyselina sírová a proměňovala krajinu v pustinu.
Osud poddolovaných hor obklíčených tepelnými elektrárnami se zdál být zpečetěn. Když jsem se však později vrátil,
zjistil jsem, že zdejší příroda je v lepší kondici, než jsem si
ji kdy pamatoval. Monokulturní lesy nahradil nižší, ale o to
rozmanitější porost tisíce podob a barev. Po odsíření elektráren se vrátila čistá voda do zdejších potoků. Krušné hory
jsou dokladem, že přírodní složka krajiny se dokáže uzdravit mnohem rychleji než ta kulturní. Když projíždíte obcemi u německých hranic, jako jsou Teplice či Dubí, stále ještě
převládá pocit ošklivosti a smutku. Možná je to způsobem,
jakým byly zdejší okresy na severu budovány jako zásobárna vykořeněné pracovní síly pro těžký průmysl. Možná je
to jen zdání a život se zde také již změnil k lepšímu, ale při
projíždění Teplicemi nemáte velkou chuť se v tomto kdysi
výstavním lázeňském městě zastavit. Když pak odbočíte
v Dubí na Chomutov, dojedete přímo do Hrobu. V této obci,
které vévodí polorozpadlý průmyslový areál, jež jí spolu se
jménem dodává vskutku hororový ráz, vaše deprese dosáhne vrcholu. Zvláště, pokud je zrovna inverze a ruiny vystupují z těžké mlhy.
Zde ovšem také již začínají hory. Odbočíte a za chvíli jste
v Mikulově a odtud již stoupáte četnými serpentinami do
Nového Města. Mlhu necháváte pod sebou, svítí slunce,
kolem vás jsou mladé svěží lesy vyrostlé na místě mrtvých
stromů a obrovské louky, na kterých tu a tam tušíte zbytky

zaniklých osad. Původní obyvatele odsud po válce vyhnali
a nikomu se již nechtělo v drsných podmínkách hor nově
usadit. Nad vámi se pak tyčí Bouřňák. Podívat se sem stojí
zato v kteroukoliv roční dobu. Mimo zimu je v podstatě jedno, jestli si vyberete právě toto místo, nedaleký Cínovec či
Komáří hůrku nad Krupkou. Všude vás čeká podobná krajina. Poměrně souvislý hřeben bez výrazných vrcholů při-

Chata Karla Líma

Zdroj: fotoarchiv autora článku

tom činí výlet, ať již pěší či na kole, snesitelný i pro méně
výkonné či lenivější jedince. V zimě je ale Bouřňák pro lyžaře jasnou volbou. Není zde sice lanovka, ale vzdálenost
od Úholiček a většinou relativně menší počet návštěvníků
to bohatě vynahradí. Bouřňák přitom není žádná loučka,
je tu jedna z nejčernějších sjezdovek u nás a jediná, kde se
díky protisvahu dají jezdit rychlostní závody na letmý kilometr. Opravdovou lahůdkou pro běžkaře je pak běžecký
areál u Nového Města (neplést s Vysočinou). Hodně tratí
různých délek není sice tak upravovaný jako v Jizerkách,
ale zase se nemačkáte v davu dalších lyžařů.
A jeden tip na konec – po sportovním výkonu v kterékoliv roční době potěší teplický aquapark.
Pavel Soper, zastupitel

Vážení spoluobčané sledujte mimo informací v Obecním zpravodaji
aktualizované informace na obecních webových stránkách a na facebooku.
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Mateřská škola Úholičky, okres Praha-západ,
Úholičky Roztocká 6, 252 64
přijme dvě učitelky/učitele MŠ
na 1,00 a 0,75 úvazku.

SKIKOM
SKI SERVIS ÚHOLIČKY
ź
ź
ź
ź

rovnání skluznice, úhlování hran
voskování, seřízení, drobné opravy
součástí je i malá půjčovna vybavení
otevřeno od 1. 11. 2013 dle dohody

Ing. Martin Kořínek
ďytový dům
252 64 Úholičky
tel: +420 602 57 97 20
autorizovaný partner
email: martin@skikom.cz
web: http://www.skikom.cz

Požadujeme odbornou kvalifikaci.
Předpokládaný nástup od 1. 3. 2014.
Žádosti s životopisem zasílejte na adresu školy
nebo e-mailem – ms.uholicky@volny.cz
do 25. 11. 2013.

Bližší informace na tel.: 220 930 642

Mateřská škola Úholičky, okres Praha-západ,
Úholičky Roztocká 6, 252 64
přijme uklízečku + pomocnou kuchařku
celkem na 0,75 úvazku.
Předpokládaný nástup od 1. 3. 2014.
Žádos s životopisem zasílejte na adresu školy
nebo e-mailem – ms.uholicky@volny.cz
do 25. 11. 2013.

Bližší informace na tel.: 220 930 642

www.powerprint.cz
KABELKY | AKTOVKY

PŘÍRUČNÍ AKTOVKY | TAŠKY NA NOTEBOOK
OK

nejhezčí vánoční dárek?

kalendáře z Vašich fotek
cena od 149 Kč

15% SLEVA

dodejte fotky - doplníme je do našich vzorů
Praha Suchdol - copycentrum powerprint

SLEVOVÝ KÓD
D UHO10
10

různé vzory - nástěnné i stolní
měsíční a 14-ti denní

SLEVOVÝ KÓD ZADEJTE PŘI ONLINE OBJEDNÁVCE.

PLATNOST KÓDU JE DO 10. 12. 2013

možnost vazby doneseného kalendáře
i tisku z vlastních dat
Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz

Kontakt | Radka Ducháčková |Telefon: 731 450 768
68
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