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Hokejový tým ve Švestkovně.

2 / 2012

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
únor bílý – pole sílí. Únor sice bílý byl, ale ne natolik, abychom
mohli spustit vlek ve Švestkovně a vytáhnout lyže. Mrazy ale
byly vskutku třeskuté, a tak se nám podařilo vytvořit na druhé terase Švestkovny kluziště. Tuto sportovní plochu využily
nejen děti, ale i dospělí. O víkendech se sehrálo několik hokejových zápasů, své první krůčky na bruslích tu zkusili i naši
nejmenší, mnozí z dospělých vytáhli brusle po několika letech
z půdy. Švestkovna se stala místem, kde se setkáváme se svými sousedy, poklábosíme, poznáváme nové. Sportovní aktivity lidi spojují a to je dobře.
Zastupitelé méně bruslí, o to více času tráví na poradách
o plánech na letošní rok. V průběhu ledna zastupitelstvo odsouhlasilo ceny vodného a stočného na letošní rok, meziroční nárůst o 3 Kč pokrývá zdražení energií a nárůst DPH. Byl
schválen vítěz výběrového řízení na projekt souboru budov
č. p. 10 a v současné době už se pilně pracuje na projektu pro
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stavební povolení. Na jaře budeme obnovovat náves. První
část zahrnuje prostor u zastávek autobusu a obnovu strašidelného přístřešku. V druhé etapě chceme zkultivovat prostor bývalé pastoušky. Hned, jak počasí dovolí, obnovíme třešňovou
alej Na Chlumci podél hlavní silnice. Byly schváleny finanční
příspěvky, a to: Centru pro zdravotně postižené (10 000 Kč)
a Místní akční skupině Přemyslovské střední Čechy, jejíž jsme
členem (3 500 Kč). Finanční dar byl navržen též všem členům
zastupitelstva obce za práci pro obec za loňský rok.
Na jaře loňského roku jsme deklarovali, že povedeme otevřenou obecní politiku a že bude pokračováno v pravidelných
kontrolách a auditech. Kontrola Odboru dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra proběhla na našem obecním úřadě v listopadu 2011 a nápravná opatření byla přijata usnesením na

únorovém veřejném zasedání. V rámci vzdělávání se šest zastupitelů zúčastnilo e-learningového kurzu „Vzdělaný zastupitel“, jehož cílem je zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů.
V rámci naplňování koncepce otevřené politiky jsou na webových stránkách obce od ledna zveřejňovány všechny proplacené faktury nad 10 000 Kč.
Ráda bych Vás také pozvala na ples Dobrovolného svazku
obcí, který se koná v sobotu 3. března od 20 hodin a pro zájemce je na návsi přistaven v 19 hodin autobus.

starostka

ZPRÁVY Z OBCE
 Poplatky ze psů (1. pes 100 Kč, každý další pes 250 Kč/rok)
jsou splatné do 31. 3. 2012, hotově na OÚ Úholičky. Od poplatku jsou osvobozeni psi dle čl. 9 obecně závazné vyhlášky
obce č. 1/2007.
 Pytlový systém sběru separovaného odpadu bude nadále
1. středu v měsíci, a to následovně: 4. 1., 1. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5.,
6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11. a 5. 12. 2012.
 Svoz komunálního odpadu – čtrnáctidenní probíhá v liché
týdny, vždy ve středu.
 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v 1. pololetí
roku 2012 přistaveny v těchto termínech: 13.–23. 4. a 29. 6.–
–9. 7. na obvyklých místech.

Od 1. 1. 2012 vyřizuje Úřad práce ČR, krajská pobočka
Příbram, kontaktní pracoviště Praha-západ, Kartouzská 4, Praha 5 (metro „B“ Anděl, souběžná s ulicí Lidická,
2. patro budovy) kromě evidence uchazečů o zaměstnání a dávek pro nezaměstnané nově i dávky hmotné nouze a dávky
pro zdravotně postižené osoby (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek
na péči, mobilitu, na zvláštní pomůcky, žádosti o přiznání
průkazu osoby se zdravotním postižením). Formuláře pro poskytnutí dávek hmotné nouze a pro zdravotně postižené jsou
k dispozici na sociálním odboru MěÚ Roztoky.
Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné a dávky
pěstounské péče) vyřizuje nadále kontaktní místo Úřadu
práce v Roztokách u Prahy, Havlíčkova 713.

 Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 14. 4.

„BYLO TO KRÁSNÉ ODPOLEDNE„
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S těmito slovy odcházeli naši senioři v sobotu 11. února již
z druhého setkání, tentokrát těch narozených od listopadu
do února.
K příjemnému odpoledni přispěly zpěvačky z Národního divadla, jež v doprovodu klavíru zazpívaly písně, které se
všem moc líbily.
Všichni oslavenci obdrželi malý dáreček a pamětní list
s blahopřáním. Ty, kterým zdravíčko nedovolilo se setkání
zúčastnit osobně, jsme navštívily a dáreček s blahopřáním
předaly.
Ještě jednou všem vše nej… a těšíme se na další setkání!
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Foto: Terezie Kořínková

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pravé zimy si děti venku moc neužily. Proto jsme si zimu přiblížili alespoň výzdobou ve školce a hodně si o ní povídali, četli příběhy a pohádky se zimní tématikou a zpívali o ní písničky. Myslím, že takto děti přece jen na pár dnů zimu přivolaly.
Nejdříve přišly mrazy a pak i trocha toho sněhu, kterého hned
využily na bobování, klouzání a koulování.
V lednu jsme jeli s dětmi do Planetária v Praze na Výstavišti na představení „Australská pohádka“. Pojetí pohádky
bylo velmi zajímavé a dětem se líbilo. Také je zaujala výstava
o vesmíru, planetách a kosmonautech. Výstava upoutala i ty
nejmenší děti tak, že nechtěly odejít. Doporučuji návštěvu
Planetária, jako hezký výlet, pro celou rodinu.

S budoucími školáky jsme byli pozvaní paní učitelkou Rosičovou do 1. třídy ZŠ Roztoky. Děti se těšily na své kamarády,
kteří ještě loni chodili do naší školky (bylo jich tam 8). Také
byly velmi zvědavé, jak to v takové „velké“ škole vypadá. Paní
učitelka i prvňáčci nás hezky přivítali a předvedli, jak se již
ve škole naučili číst, psát a počítat. Všichni společně jsme si
zazpívali a zahráli hry se slovíčky. O přestávce se na nás přišly
podívat úholičské děti z vyšších tříd. Návštěva ve škole rozhodně naše předškoláčky neodradila, naopak se jim tam líbilo
a vůbec nechtěli odejít. Prý se do 1. třídy již moc těší.

Koncem ledna začal předplavecký výcvik dětí v Plaveckém
bazénu Kralupy nad Vltavou. Některé děti měly zprvu trochu
ostych, protože nevěděly, co je čeká. Po prvních minutách byl
však strach ten tam. Paní plavčice byly milé, příjemné a s dětmi to umí. Na druhou lekci se již všechny děti těšily.

30. ledna jsme přijali pozvání, od paní knihovnice Hrubešové, do úholičské knihovny. Paní Hrubešová si nejdříve s dětmi povídala o tom, jak vzniká kniha, jak se s ní má zacházet
a k čemu slouží knihovna. Dále dětem přečetla humorný příběh z knihy o slůněti, o kterém si jeho páníček myslel, že je kočička. Kniha byla hodně ilustrovaná. Děti byly velmi vnímavé,
pozorné a každou chvíli se smály. Na závěr nakreslily obrázek
pohádkové bytosti, za který dostaly odměnu. Paní Hrubešová
dokázala vytvořit v knihovně velmi klidnou a přátelskou atmosféru. Za pozvání jí moc děkujeme a rádi přijdeme za rok
zase na návštěvu.
V únoru přijeli do naší školky kouzelník s kouzelnicí a v téměř hodinovém kouzelnickém vystoupení předvedli mnoho
kouzel. Předváděli neuvěřitelné věci přímo metr před našima
očima. Ale na to, jak různé triky provádějí, jsme nepřišli. Do
kouzlení zapojili také děti. Dokonce nás i jedno kouzlo učili,
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ale nikdo z nás není tak vycvičený a obratný, aby ho dokázal
správně předvést.
Také u nás ve školce se slavil masopust, který vyvrcholil
karnevalem. Je již pravidlem, že si děti ve školce vyrábí papírové masky. Nejdříve si samy vyberou, za jakou masku na

karneval půjdou, my jim ji nakreslíme na čtvrtku a děti si ji
vystřihnou, namalují a nazdobí. Starší děti vyrábí masku samostatně, mladším dětem trochu pomůžeme. Rodiče vždy
poprosíme o dotvoření oblečení k maskám. V den karnevalu
bylo již od rána veselo, děti se nemohly dočkat, jakou masku
budeme mít my s paní učitelkou. Bylo to překvapení. Nejdříve
se převlékly za masky děti, pak my. Mezi děti nepřišly paní
učitelky, ale dva klauni Bum a Bác, kteří dětem předvedli veselou scénku. Některé malé děti nás skutečně nepoznaly, ale
hlavně, že jsme je pobavily. Nejdříve byla diskotéka a násle-

dovala promenáda masek. Pak šel průvod „maškar“ překvapit
paní starostku s paní Klusoňovou na úřad. Nakonec ony překvapily nás. Na úřadě totiž čekala Šmoulinka a Gargamelka.
Pod vedením Šmoulinky si děti zacvičily na veselou písničku,
dostaly sladkou odměnu a pak se vrátily zpět do školky. Karneval pokračoval různými soutěžemi, za které dostaly děti
odměny. Na závěr byl při veselé hudbě rej masek, při kterém
děti tančily a házely barevné papírové „serpentýny“. Poslední

Foto: Jana Kudláčková

soutěž se jmenuje vysavač. Slouží k tomu, aby děti ten nepořádek z barevných proužků papíru po sobě uklidily. Je to pro ně
zábava a myslím, že ani skutečný vysavač by to lépe neuklidil.
Zážitky z karnevalu si děti hned druhý den nakreslily. Jsou to
moc hezké obrázky.
Monika Mintělová

KULTURA A SPORT
Zápasy NHL Úholičky
Ve dnech 11. 2. a 12. 2. 2012 proběhlo na ,,zimním stadionu“ Ve Švestkovně velmi prestižní dvojutkání v ledním hokeji
mezi týmy ,,mladí“ a ,,staří“. V sestavě ,,mladých“ nastoupili:

Tomáš, Mirek, Radek, Ondra a Vašek (v nedělním utkání), za
,,staré“: Mirek, Martin, Vilda, Franta. Za třeskutého mrazu
(–14 °C celý víkend) bylo sobotní utkání jednoznačně rozhodnuto ve prospěch zkušených taťků (,,starých“) výsledkem
18:5. V nedělní odvetě již částečně dolehla na část týmu ,,starých“ únava ze sobotního utkání (někteří borci se na brusle
postavili znovu po několika letech…) a ,,mladí“ velmi vzdoro-
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vali (síly jim vůbec neubývaly). Ve velmi vyrovnaném zápase
však nakonec zvítězila zkušenost a taktická vyzrálost taťků
okořeněná před koncem utkání klasickou bitkou s výsledkem
15:14. Chtěl bych všem účastníkům poděkovat za zodpovědný přístup k zápasům (nikdo to nevzdal) a dále bych chtěl
poděkovat pracovníkům obecního úřadu, kteří velmi kvalitně

po celý víkend připravovali hrací plochu, která měla kvalitu
srovnatelnou s profesionálními stadiony. Bohužel další zápasy, vzhledem k vývoji počasí, jsou velmi ohroženy. Pokud by
však znovu zmrzlo, vítáme účast dalších nadšených hokejových amatérů.
Vilda Kozel

Foto: Hana Dalihodová

Kalendář akcí
2. 3. 2012

19.30 hodin

Školní ples – ZŠ Žalov

Roztoky

3. 3. 2012

14 hodin

Dětský karneval – Hostinec U Zámku

Úholičky

3. 3. 2012

20 hodin

Ples DSO – sál U Korychů

Velké Přílepy

4. 3. 2012

15 hodin

Bramborová pohádka – Divadélko Kvítko

Roztoky

18. 3. 2012

15 hodin

Káče – Divadélko Kvítko

Roztoky

23. 3. 2012

19 hodin

Hello Dolly

Divadlo Hybernia (z Úholiček)

24. 3. 2012

20 hodin

5. Obecní ples – sál U Korychů

Velké Přílepy

24. 3. 2012

19.30 hodin

Městský maškarní ples – hotel Academic

Roztoky

30. 3. 2012

18 hodin

Noc s Andersenem

Knihovna Úholičky

31. 3. 2012

20 hodin

Zdobení perníčků – klubovna nad OÚ

Úholičky

6. 4. 2012

20 hodin

Zdobíme kraslice voskem – klubovna nad OÚ

Úholičky

7. 4. 2012

14 hodin

Velikonoční výtvarná dílna – klubovna nad OÚ

Úholičky

14. 4. 2012

10 hodin

Jarní úklid obce

Podmoráň

30. 4. 2012

18 hodin

Slet Čarodějnic – Švestkovna

Úholičky
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN:

Posloucháte rádi pohádky a příběhy?
Tak to se vám jistě bude líbit čtení Mikulášových průšvihů
nebo menším dětem příběhy Káti a Škubánka či pohádka Byla
jednou jedna koťata.
Předčítat nám bude temperamentní paní Doksanská
v pondělí 5. března od 17 hodin v obecní knihovně.

V pátek 30. března od 18 hodin odstartujeme v knihovně další NOC S ANDERSENEM.
Jedná se o celostátní akci na podporu dětského čtení. Kromě pohádek dánského autora H. CH. Andersena čekají děti
hry, soutěže a výtvarničení.
Vítáni jsou rodiče i ostatní odrostlejší zájemci. Případné
dotazy k připravovaným akcím na knihovnauho@yahoo.com
nebo osobně v knihovně každé pondělí od 15.30–19.30 hodin.
Martina Hrubešová

CVIČENÍ S DĚTMI I BEZ
Množí se dotazy, proč letos není dětský aerobik pro předškolní děti v Úholičkách. Letos je ve školce velké množství malých
dětí okolo tří let a pro ty nemá cvičení velký význam. Rády si
hrají a nacvičit s nimi vystoupení je náročné. Ze zkušenosti
proto beru děti až od čtyř let. Cvičení tedy začne až od září
2012. Pokud ale máte zájem dojíždět, v Roztokách se cvičí
každý čtvrtek od 16 hodin (4–6 let) a od 17 hodin (7–9 let)
ve Via Vestře.
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Co se týká cvičení žen, sál v hospodě byl opět mimo provoz
díky nefunkčnímu topení. V mrazech je cvičení v nevytopeném sále o zdraví a tak bude obnoveno opět od března, každou
neděli od 19 hodin.
Ráda bych také pozvala maminky a děti na letní pobyt,
který pořádáme již posedmé a rády mezi námi uvítáme nové
zájemce. Tentokrát jedeme do chatek k Lužnici.
Terezie Kořínková
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DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Tento měsíc bych Vám ráda představila našeho souseda Jana Nováka. Působí v roztockém
skautském středisku Lípa, kde spolu s dalšími
vrstevníky vede oddíl Vlčat,
a kluci mu neřeknou jinak
než Janek. Je jejich velkým vzorem a to, co
řekne Janek, prostě platí, neboť skaut nikdy nelže a své sliby vždy splní. Nenásilně
učí kluky smyslu pro čest a odpovědnost.
Učí je, že být skautem znamená především
být dobrým člověkem.
Skautské oddíly jsou věkově rozčleněny.
Do vlčácké smečky chodí ti nejmladší kluci
od šesti do devíti až deseti let. Hierarchie je
určena podobou kroje a různými nášivkami,
které určují pozici, organizační příslušnost
nebo třeba splněné zkoušky schopností.
O tom, že Janek, spolu s ostatními skauty, dělá svou práci dobře, svědčí fakt, že
smečku vlčat navštěvuje čím dál více dětí,
a to i od nás z Úholiček. Ukazuje dětem přírodu na výpravách a táborech, učí je zdravé
soutěživosti na závodech nebo při bojovkách, vychovává je k tradicím při dodržování vánočních zvyků nebo oslav státních svátků. Nabízí dětem
zábavu bez televize, mobilu, počítače…
A jestli si myslíte, že ho nepotkáte jinak než v khaki košili a nejí nic jiného než „buřtguláš“ z kotlíku, tak se hodně
pletete. Poslední počin, který má na svědomí, je organizace

skautského plesu, který se konal v únoru v roztocké sokolovně a moc se vydařil. Obleky a dlouhé večerní róby nebyly
výjimkou, nechybělo ani předtančení a volba královny plesu.
Skauti totiž rozhodně nejsou žádní podivíni v maskáčích a kolikrát by vás ani nenapadlo, kdo z vašeho okolí je vlastně taky
skautem!

Otázka pro souseda?
V čem vidíte příčinu toho, že většinu dnešních dětí neláká pobyt venku, hry s kamarády a dávají přednost samotě u počítačů,
pohodlí domova a komfortu maminčiny
kuchyně?
Je pravda, že dříve děti zřejmě trávily
více času venku s kamarády a nebylo výjimkou, že se rodičům „vypařily“ na celý den
a někde běhaly, skákaly, jezdily… Na druhou stranu v našem skautském středisku
v Roztokách pozoruji, že děti stále baví i ty
nejjednodušší hry v přírodě, při kterých se
jen tak prohánějí po lese nebo staví hráz
přes řeku u tábora. Děti možná potřebují
jen trochu nasměrovat. Proto se ve skautu
snažíme trávit hodně času v přírodě a učíme se s ní žít v souladu. To, co si z toho pak odneseme, nám bude určitě k užitku
i v běžném, každodenním životě.
Terezie Kořínková

Takto bude vypadat
prostor u zastávek
po provedení úprav.
Prostor bude
dodlážděn, doseta
tráva a přístřešek
bude zpřístupněn
i z dětského hřiště.
Na akci nám byla
přislíbena dotace
v rámci obnovy
venkova.

Starostka
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Klub Babiděd
zve všechny děti
na tradiční maškarní karneval,
který se koná v sobotu
3. března 2012 od 14 hodin
v sále hostince U zámku
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