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Otázky
pro starostku

Na otázky z oblasti úspěšného či neúspěšného zvelebování obce a završení plánovaných rekonstrukcí
odpovídá starostka Kořínková. Rozhovor se dotýká
otevření nově vybudované mateřské školy a termínu, kdy proběhne zápis.
Bilancování roku začneme z té horší stránky. Co se
v roce 2013 nepodařilo?
■ Nepodařilo se zrekonstruovat obecní statek na návsi
a začít ho využívat pro různé sportovní i kulturní účely.
Sportovci zůstávají v nájmech v okolních obcích, ochotníci nacvičují, kde se dá, muzeum zatím nemá kde otevřít
svoji expozici, hospoda neláká k příjemnému posezení.

Šťastné

a veselé

vánoční svátky

všem lidem dobré vůle.

Zdroj: archiv OÚ
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Nezbývá než věřit, že příští rok bude úspěšnější. Radujme
se z dílčích úspěchů a dokončení menších projektů, nerada
bych se podílela na už tak stoupající meziroční spotřebě
antidepresiv v České republice.
■ Tak budeme tedy raději mluvit o tom, co se letos
podařilo?
Nejprve bych ráda shrnula investiční akce: Zrekonstruovala se jedna místní komunikace, vybudovala se první etapa
chodníku podél Roztocké, fitness hřiště s parádním povrchem se vylouplo u bytového domu, proklestila a dokončila
se stezka kolem Úholiček včetně obří houpačky, obnovila
se náplavka u Vltavy na původní kamennou dlažbu, opravilo se parkoviště, doplnil se areál ve Švestkovně o další
lanovou překážku a altán s ohništěm. I stavba školky se
blíží ke konci, aby mohly být přijaty další děti.
Samozřejmě se připravovaly další akce, některé už mají
stavební povolení, jiné jsou ve fázi projektů a studií. Jedná
se např. o druhou etapu chodníku, o rekonstrukci ul. Nad
Parkem a Na Habří, revitalizaci ulice Podmoráň nebo generální opravu čerpacích stanic na kanalizaci.
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Kromě výstavby podporuje obec kulturní a sportovní akce,
nebudu je vypočítávat, pravidelně vás o nich informují
Obecní noviny.
■ Myslím, že se toho povedlo dost. Maminky ale
bude hlavně zajímat, kdy proběhne zápis do nové
mateřské školy?
Zápis do mateřské školy proběhne v průběhu ledna. V současné době ještě není stanoven přesný termín zápisu.
Sledujte webové stránky obce a obecní vývěsky, budeme
vás včas informovat. Všechny děti, které mají v Úholičkách
trvalý pobyt a dosáhnou do konce května 2014 věku tří
let, budou přijaty.
■ A závěrem ještě přání, ať příští rok vyjde vše tak,
jak má.
Děkuji a také přeji všem občanům Úholiček klidné prožití
vánočních svátků a šťastný vstup do roku 2014!

děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

ZPRÁVY Z OBCE
Provoz úřadu o vánočních svátcích
■ V pondělí 23. 12. 2013 bude obecní úřad z důvodu čerpání
dovolené uzavřen. V pondělí 30. 12. 2013 bude úřad v provozu v úředních hodinách, tedy od 15 do 18 hod.
Komunální odpad na rok 2014
■ Platby za svoz komunálního odpadu zůstávají ve stejné
výši jako v roce 2013. Upozorňujeme, že na známky za rok
2013, bude svoz i během ledna 2014. Povinnost zaplatit na
rok 2014, mají všichni občané s trvalým pobytem v obci či
majitelé nemovitostí do 31. 1. 2014. Nádoby, které nebudou
označeny po 1. 2. 2014 známkami na rok 2014, nebudou již
v únoru vyváženy! Za odpad můžete platit v pokladně obecního úřadu od pondělí 6. 1. 2014.
Bioodpad na rok 2014 s bonusem!
■ Nádoby na bioodpad budete moci platit při placení za komunální odpad. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2013. Každý, kdo

zaplatí za svoz bioodpadu na rok 2014, obdrží zdarma stolní
kalendář s vyznačením akcí konaných v obci na rok 2014.
SMS InfoKanál
■ Připomínáme možnost využívání sms InfoKanálu obce.
Zaregistrujte své telefonní číslo pomocí registrační sms či
zaregistrováním přímo na webových stránkách obce a budete
dostávat informační sms o aktuálním dění v obci přímo do vašeho mobilu. Bližší informace na www.obec-uholicky.cz. V případě potíží se zaregistrováním nás neváhejte kontaktovat!
■ Ceník plateb za komunální odpad a bioodpad naleznete na
webových stránkách obce.
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/

Jaký bude rozpočet obce pro příští rok?
Rok velkých investic, kterým měl být právě ten končící, se nekonal. Velkou část výdajů přesouváme na rok
2014. Hlavně finance na dokončení přestavby statku
a na dokončení a vybavení nové mateřské školy.
I výdaje na zpracování nového územního plánu a opravu čerpacích stanic jsme museli posunout. Do aktivit plánovaných
na rok 2014 patří první etapa revitalizace potoka v souvis-
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losti s rekonstrukcí ČOV Velké Přílepy (500 000 Kč), obnova
obecního rozhlasu (1 300 000 Kč), výstavba víceúčelového
hřiště Na Habří (2 000 000 Kč), komplexní výsadba veřejné
zeleně včetně obnovy dvou polních cest (3 000 000 Kč). Na
straně příjmů jsou naopak čísla vyšší, než jsme předpokládali
v rozpočtovém výhledu. Poplatky ze skládky zatím neklesají, příjmy má obec i ze splátek bytů a nepřicházíme o peníze
vynaložené na penále za bytový dům, které nám bylo odpuš-
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těno. Příjmy by měly činit 64 milionů korun, zatímco výdaje
75 mil Kč. Schodek bude kryt z hospodářského výsledku minulých let. Rozpočet se budeme snažit nadále vylepšovat i žádostmi o dotace, požádáno máme na SFŽP i na všech fondech
Středočeského kraje buď prostřednictvím obce nebo svazku
obcí, jejichž jsme členem. V příštím roce budeme sestavovat
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rozpočtový výhled na další období. Náměty nám můžete posílat nebo přinášet už teď.
Roční uzávěrku v černých číslech a přebytkový rozpočet na
rok 2014 vám přeje
Tomáš Dvořák, zastupitel a předseda finančního výboru

Na co jsme se letos ptali na webových stránkách
obce? A co vy na to?
Vaše názory nás zajímají a budeme rádi, když se budete anket zúčastňovat i nadále. V letních měsících byla
účast nižší, na dovolených nejste zřejmě on-line.

Považujte za prioritní vybudovat chodník podél Roztocké
navazující na stávající část z návsi k obecnímu úřadu?

Nejvíce respondentů odpovídalo na otázku chodníku podél Roztocké, zajímal vás také přívoz do Řeže nebo ordinace
praktického lékaře. Pokud je uvedena možnost např.: „Ne,
jiný názor posílám v e-mailu“, předpokládáme, že ten názor
obdržíme. Přesto, že jste takto hlasovali, vaše náměty jsme
neobdrželi.
Další formou, jak sdělit svůj názor, je kdykoliv ústně na
obecním úřadě nebo prostřednictvím zastupitelů. Těší nás
např. zájem seniorů, kteří přicházejí na pravidelná setkání
a zajímají se o nové projekty.
Terezie Kořínková, starostka
Každý rok rozšiřujeme plochy pro sport a volný čas. Myslíte
si, že je dobrý nápad zařadit i venkovní fitness prvky?

Obec jedná o obnovení přívozu do Řeže. Znamená to zřízení
dalšího mola na řežské straně a pravděpodobně i dotování
provozu. Uvítali byste přívoz na druhý břeh?

V bytovém domě bude zřízena ordinace praktického lékaře.
Využijete dostupnost zdravotní péče a budete chodit k praktickému lékaři v Úholičkách?

Na jaře plánujeme doznačení a proklestění další části turistické stezky kolem Úholiček. Navštívili jste už první část
trasy na Stříbrník?
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Má obec pro zpomalení dopravy do Podmoráně nainstalovat
retardéry?

Přejete si zpomalovací semafory na vjezdech do obce?

Má obec Úholičky poskytnout peněžitou pomoc ZOO Praha
po povodních?

Má se nově opravená místní komunikace – odbočka
z Libčické – jmenovat Bezejmenná?

Jste pro založení resp. znovuobnovení sboru dobrovolných
hasičů v obci?

Prostřednictvím e-mailu jsme obdrželi jen jeden námět – Wohankova.
Jste pro obnovení polních cest a výsadby alejí?

KULTURA A SPORT
A už je tu zase advent…
Tak nám ten rok zase uběhl a máme advent. Již po dvanácté, tradičně, jsme se sešli na návsi o první adventní neděli
k rozsvícení vánočního stromku, zapálení první svíčky na
adventním věnci, ochutnání prvního vánočního cukroví
a svařeného vína, a také ke zpěvu vánočních koled.
Setkání na návsi se již skutečně stalo tradicí. Svědčí o tom
hojná účast a každoročně se zvyšující „spotřeba svařáku“
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i domácího vánočního cukroví, které dodávají místní hospodyňky. Přípravy a podávání svařeného vína se letos ujala základna místních dobrovolných hasičů, kteří po deseti letech
vystřídali osvědčený tandem Vilda Kozel a Jana Jakoušová
(Vilda vlastně zůstal, jelikož je jedním z nadšenců dobrovolných hasičů). Program adventu byl také již tradičně nabitý –
vánoční slovo již druhým rokem pronesla paní Chundelová,
pásmo koled zazpívaly děti z MŠ a zatančila paní Zima s do-
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provodem, která letos i bez sněhu přijela na saních. Vánoční
písně jsme si poslechli v podání členek Národního divadla –
Evy Charvátové a Radky Černíkové. V adventním obchůdku
bylo letos opravdu z čeho vybírat, jmelí zlaté i zelené, šperky
a vánoční ozdoby vyráběné šikovnými Úholičankami (i přespolními), adventní věnce, láhve bílého vína s pozdravem
z Úholiček, stolní kalendáře i kalendáře nástěnné, které vyrobily děti z výtvarného kroužku pod vedením Renaty Sope-

rové. Nákupem mohl každý přispět, tak jako každoročně, na
SOS dětské vesničky. Závěrem paní starostka pozvala všechny na výstavu betlémů, která je letos v klubovně OÚ. Tato
výstava je pro vás otevřena ještě každou adventní neděli až
do 22. 12. 2013 od 14 do 17 hodin. A jako pomyslnou tečku
zazpíval zastupitel Milan Jiráň píseň Ave Maria. A tak všem
šťastné a veselé…
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Slavnostní odpoledne na konci listopadu
Tentokrát jsme se sešli společně starší i mladší generace a bylo to úžasné setkání. Pozvání přijalo patnáct seniorů-jubilantů a osm nových občánků se svou rodinou.

Pět z osmi nových občánků

Zejména seniorům se moc líbilo, že poznali tu mladší generaci a byli přítomni vítání občánků, které do obce přivítala
paní starostka, členky Sboru pro občanské záležitosti a děti
z naší mateřské školky. Také došlo ke slibu rodičů a podpisům do kroniky. Novorozeným byly předány malé dárečky
a maminkám květiny. Focením v kolébce a společnou fotografií bylo slavnostní uvítání završeno.
Poté se paní starostka věnovala starším spoluobčanům,
připilo se na zdraví, povídalo nad šálkem kávy a i seniorům
děti zatančily a zazpívaly. Pásmo písniček, básniček a tanečků, které děti s paní ředitelkou a paní učitelkou připravily,
bylo překrásné a mnohým z přítomných vehnalo slzičku do
oka. Předáním malého dárečku, květiny, pamětního listu
a nezbytnou gratulací bylo odpoledne zakončeno.
Ještě jednou jen to nejlepší, miminkům šťastný start do
života a vám všem krásné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce mnoho štěstí, zdraví a pohody.

Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Zdroj: archiv OÚ

Naši stolní tenisté opět bodovali
I nadále pokračují turnaje mládeže ve stolním tenise v rámci
našeho regionu. Ten poslední pořádal oddíl TJ Sokol ze sousedních Roztok a za naši obec se klání účastnili tři zástupci.
Všichni obsadili fantastické pozice na stupních vítězů.
Úholičky zastupoval v kategorii mladších žáků Jakub Dalihod, který získal třetí místo ve dvouhře, soutěžil také v kategorii starších
žáků, kde se umístil na druhém místě. Prvenství ve dvouhře dorostenců vysoutěžil Lukáš Navrátil a spolu s ním ve čtyřhře vybojoval
první příčku Miroslav Dalihod.
Umístění úholičského týmu po první polovině základní části
soutěže Okresního přeboru pro sezónu 2013–2014 vypadá následovně:
V první třídě se A tým TJ Úholičky umístil na čtvrtém místě
s celkovým počtem 19 bodů. Ve třetí třídě B tým obsadil třetí místo
v celkové tabulce s pěknými 23 body a C tým ve stejné tabulce drží
11 pozici. B + C tým soutěží společně ve 3. třídě. Všichni, kteří se
na reprezentaci obce podílejí, vědí své o dřině a úsilí, které předchází stupňům vítězů. Proto posíláme velké gratulace nejen mladým vítězům, ale také do zázemí přípravného týmu. Kluci držte se
v příštím roce stejně skvěle jako letos!
Martina Smolková, redaktorka

Vítězní reprezentanti zleva: Jakub Dalihod, Miroslav Dalihod, Lukáš
Navrátil
Zdroj: archiv Viléma Kozla

Za oddíl stolního tenisu bych chtěl všem spoluobčanům
popřát krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a pohody do roku 2014.
Vilém Kozel, technický manažer
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Pojďte s námi do opravdového Betléma
Stejná a přece úplně jiná bude letos naše tradiční vánoční hra. Stejně jako loni vám zahrajeme příběhy z Lužických hor, jak o nich vypráví Otfried Preussler v povídkové knize Anděl v kulichu.
Po loňském poněkud extrémním roce, kdy neskutečný marast
ve Švestkovně odnesla řada účinkujících a možná i diváků různým stupněm nachlazení, rozhodli jsme se letos hru přenést
do tepla sálu v hostinci U Zámku. To si ovšem vyžádalo značně
obměnit scénografii i scénář sám. Snesitelnější podmínky

nám umožnily přidat scénu a další překvapení. Proto věřím,
že ti, co loni statečně došli do Švestkovny, se nebudou ani
letos nudit a naopak ti, které počasí odradilo, přijdou se letos
podívat. Součástí bude i tradiční návštěva Betléma, toho
„skutečného“.
Myslím, že lépe se naladit na nadcházející svátky ani nelze.
Vstupné je dobrovolné, ale pokud přinesete něco dobrého Ježíškovi k jesličkám, jistě to ocení a ani vás odměna nemine.
Pavel Soper, zastupitel

Kalendář akcí
22. 12. 2013 Anděl v kulichu – vánoční divadelní představení, zahájení v 17 hodin.

sál hostince U Zámku, Úholičky

23. 12. 2013 Živé jesličky – tradiční vánoční setkání s hudbou a obrazy,
zahájení 17 hodin. Více na www.roztoc.cz.

Středočeské muzeum, Roztoky

31. 12. 2013 „Silvestrovské dobytí“ – odpolední výšlap okolo Úholiček,

25. 1. 2014

na parkovišti před čp. 65

sraz ve 13.00 hodin.

(Konopáskovi)

„Lyžování na Klínovci“. Čas odjezdu a cena dopravy budou upřesněny

Nutno objednat na OÚ

na internetových stránkách obce nebo při objednávce na OÚ.

Náves, Úholičky

Statek čp. 25
Každý nejspíš zná nebo si jasně vybaví úhledné stavení
lemující zámeckou zahradu při silnici Roztocká. Jaké
útrapy potkaly majitele v minulých stoletích – dodávky rekvírovaného zboží na frontu, provoz mlékařství,
uvěznění hospodáře za druhé světové války atd., se dočtete v obecní kronice.
„Čp. 25 jest statek k němuž patří 25 strychů polí na katastru
zdejším, 8 strychů polí na katastru Velkých Přílep. Mají tam
2 koně, 6 krav, 3 vepře. Od Únětického velkostatku při záboru r. 1921 k této živnosti byly přikoupeny 3 strychy pole za
5 600 Kč. Jest to u cesty k Žalovu k Řivnáči.
V období světové války 1914–1918 z toho statku bylo dodáno rekvírovaného zboží pro válečné účely.
Dle Josefínského katastru r. 1785 byl tu majitelem Jiří
Váňa. Dále není známo, kdo zde byl majitelem, až r. 1879
dle trhové smlouvy stali se majiteli manželé Josef a Kateři-
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Podoba domu před několika desítkami let
Zdroj: rodinný archiv Heřmanských

na Šafránkovi. Tito manželé provozovali zde mlékařství do
Prahy koňmo. Přikupovali pole a r. 1913 odevzdali majetek
svému synu Františkovi Šafránkovi. Ten hospodařil společně
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Současná podoba domu

Zdroj: archiv OÚ

s rodiči a r. 1919 se oženil a dal připsati na tomto statku své
ženě polovici jako spolumajitelce. Jeho otec r. 1893 dal vystavěti novou stodolu. Manželé Fr. a Marie Šafránkovi dali si
pak r. 1927 vystavěti nový chlév a nad ním sýpku. Roku 1922
opatřili si vlastní mlátičku zprvu poháněnou benzinovým motorem, později elektromotorem. Roku 1925 dali si zorati pole
parní lokomobilou. Roku 1932 koupili od Josefa Devery 6
a jednu třetinu strychů záborového pole se svolením státního
pozemkového úřadu. Roku 1934 dali si vystavěti nové stáje
a nad nimi sýpku. V roce 1936 nechali zbourati staré obytné

stavení a postaviti rodinný dům. Roku 1941 předali statek dosavadní majitelé manželé Šafránkovi své provdané dceři Anně
a zeťovi Ing. Bohuslavu Heřmanským.
Roku 1944 bylo anonymním udáním oznámeno německému úřadu v Praze, že v obci došlo ke krádeži zvířectva. Vše
vyšetřovala německá policie. Bylo zjištěno, že několik občanů
načerno porazilo prasata, a to v době, kdy byl vydán německými úřady přísný zákaz porážek. Došlo k zatýkání a společně se
zatčenými byl uvězněn i B. Heřmanský, t.č. předseda správní
komise. Jelikož byl následkem své úřední funkce zodpovědným za veškerý pořádek a za dodržování zákonů a nařízení
v obci. Za to byl uvězněn v Praze na Pankráci až do 26. 4. 1944.
Ještě v roce 1944 byl statek převeden zpět do vlastnictví rodiny p. Šafránka z důvodu možné konfiskace.
10. 5. 1645 se v obci ubytovala část Rudé armády, a to „autokolona, chlebopekárna“ a pěší část v počtu asi 500 mužů. Ve
statku u Šafránků si zřídili nemocniční sklad. V roce 1949 byli
majitelé pod pohrůžkou znárodnění a stanovením vysokých
dodávek donuceni vstoupit do místního JZD.“
Tolik se dočtete o čp. 25 v obecní kronice. A z historie nedávné: Celý objekt je v majetku rodiny Heřmanských dodnes.
V letech 1996–1998 byl hospodářský objekt přestavěn na bytovou jednotku a v současné době je trvale obýván rodinou
Heřmanských.
R. Feitzová, kronikářka obce

CESTY ZA HUMNA
Za duchovní tradicí není třeba chodit daleko
S blížícím se časem vánočních svátků přijde opět na přetřes otázka, zda jsou Čechy, kde se většina obyvatel nehlásí k žádnému vyznání, stále ještě křesťanskou zemí a není
tudíž od Čechů pokrytecké slavit křesťanské svátky.

nou touhou po víře, která je jim odpírána racionalistickou tradicí, ve které vyrostli. Zároveň totiž cítí, že je zde i jiná, daleko
starší tradice, která v nás vězí stejně pevně jako v naší krajině.
A možná právě spojování křesťanství s tradicí rodné země vede
o Vánocích poutníky právě na místa spojená s naší historií. My

Jakoby v odpověď na tuto otázku se každý rok o Vánocích plní
kostely lidmi, kteří dlouhodobě zaškrtávají ve sčítacích listech
kolonku „bez vyznání“. Dovolím si přitom předpokládat, že to
není ani projev pokrytectví, ani touhy po jakémsi zvláštním
druhu zábavy spíše divadelního rázu. Ti, kteří se zvednou od
televizí a rozbalených dárků, se chodí do kostelů potýkat především se sebou samými, s hloubkou vlastní ne-víry a přiroze-

Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci

Únětický kostel Nanebevzetí Pany Marie

Zdroj: ilustrační foto

Zdroj: ilustrační foto

v Úholičkách máme v tomto směru štěstí, neboť doslova za
humny máme místo, kde to všechno začalo. Na ostrohu nad
Vltavou na místě prastarého hradiště byl z příkazu knížete Bořivoje zbudován v roce 880 první křesťanský kostel v Čechách
zasvěcený svatému Klimentovi. Stačí tedy projít ulicí K Višňov-
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ce a pak stále za nosem a za chvíli se můžete dotknout kamenů, které stály na počátku křesťanství v Čechách. Mohlo by být
lákavé učinit tuto pouť právě v noci, kdy oslavujeme narození
Ježíše Krista, ale tou dobou zde letos není bohoslužba. Můžete
si to ale vynahradit 26. 12. od 10.15 hodin, případně v poslední
den tohoto roku v 18 hodin, kdy se zde koná tradiční mše a Te
Deum. Pokud však spojujete návštěvu kostela právě s nocí po
Štědrém dni, nebudete muset putovat ani tak daleko. Stačí se
vydat směrem do kopce a dále přes rozcestí a temnou chodbou
zarostlého úvozu do Únětic. Zdejší kostel není o mnoho mladší. Již v roce 1132 zde pražský kanovník Zbyhněv založil kostel
Nanebevzetí Panny Marie. A tak, přestože je současná barokní
stavba až z osmnáctého století, i tady můžete pocítit křesťanskou tradici dávné historie. Navíc zdejší kostel a hřbitov patří
k Úholičkám i formálně. Půlnoční mše svatá se zde bude konat
24. 12. přesně o půlnoci. Možná se uvidíme kolem půl dvanácté
někde na polích mezi Úholičkami a Úněticemi. Mimochodem
bývá odtud pěkný výhled i na největší křesťanský kostel v Čechách, chrám svatého Víta na Hradčanech. Symbolika sepětí se
zemí a její historií je tak završena. Přeji vám hodně radosti během vánočních svátků i v novém roce.
Pavel Soper, zastupitel

Silvestrovské doby …
tentokrát s pohledem do údolí Vltavy
z Leteckých skal
Pojďte s námi, stejně jako o loňském silvestru,
na odpolední výšlap po turis cké stezce v okolí
obce.
Tentokrát se vydáme na opačnou stranu, na
Letecké skály, odkud je neopakovatelný výhled
na údolí Vltavy. Poté projdeme stezku směrem
k dubu a zakončíme v divadle Na Krakově.
Sraz v úterý 31. 12. 2013 ve 13.00 hodin
na parkoviš před čp. 65 (Konopáskovi).
Půjdeme směrem do Podmoráně, kde se můžete připojit. Přípitek, občerstvení a dobrou
náladu s sebou!

Terezie Kořínková, starostka

INZERCE

Přehled vánočních bohoslužeb:
24. 12.
15.30
16.00
20.00
24.00
24.00

25. 12.
Roztoky
Noutonice
Tursko
Budeč
Únětice

8.30
8.30
10.15
15.00

Únětice
Tursko
Roztoky
Libčice

26. 12.

31. 12.

8.30 Únětice
10.15 Levý Hradec

18.00 Levý Hradec

1. 1.
8.30 Únětice
8.30 Tursko
10.15 Roztoky
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám jménem celého
redakčního týmu popřála klidné a harmonické prožití

vánočních svátků.

V roce 2014 ať je pro Vás přichystáno mnoho příjemných

podnětů, a to nejen při čtení našeho zpravodaje, ale hlavně
v osobním a pracovním životě.

Mnoho zdraví Vám přeje Martina Smolková, redaktorka.
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