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Otázky pro starostku
Protože se blíží otevření nové mateřské školy, směřují
lednové otázky k tématu dokončovacích prací samotné
stavby a jejího okolí i na to, jak se daří zřizovateli kontrola dodržování navrhovaných standardů při výstavbě.

?

Nový chodník a komunikace, která vede
k mateřské škole, láká k procházkám. Okukujeme, jak stavba finišuje. Je tomu tak i uvnitř?
¢ Při procházkách jste si jistě všimli, že se na stavbě
v poslední době pohybuje velké množství dělníků. Dokončovací práce jsou v plném proudu, kompletuje se vnitřní
vybavení, jsou hotové obklady a podhledy, zbývá dokončit
obložky a osadit dveře, vybavit kuchyni gastrozařízením,
dokončit technologická zařízení – vzduchotechniku, rozvaděče, kotelnu apod. Nábytek už truhláři upravují na míru
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podle návrhů architektky. Venku se obkládá provětrávaná
fasáda, dokončuje se oplocení. Hřiště i terasy jsou zčásti
hotové, aby měly děti kam vyběhnout. Zahrada včetně
herních prvků bude dokončena za teplejšího počasí.

?

Ještě by mě zajímalo, co se bude dít s kopcem
hlíny, který vyrostl před školkou?

¢ Hlína bude použita jednak na zpětný zásyp okolo školky a komunikace, plocha pod novou školkou bude upravena a část bude použita jako zpětný zásyp za stodolu statku, kde je již téměř zrealizována opěrná zeď. Nepotřebný
materiál, zejména odtěžené jílové podloží, bude odvezen
na skládku. Komplexní sadové úpravy ale proběhnou až
na jaře.

¢ Žádná stavba neprobíhá hladce, vždy se objeví něco
nepředvídatelného a nenadálého. Tato stavba je nízkoenergetická až pasivní, čemuž musí odpovídat použité
stavební materiály. V dnešní době je trendem stavebních
firem zakázky podceňovat a nabízet potom investorovi
levnější verze výrobků, hledat úspornější varianty řešení.
Po celou dobu probíhají jednání na kontrolních dnech
i mimo ně tak, aby byly dodrženy navrhované standardy.
Jednání jsou náročná, posuzuje se, zda ten či onen výrobek splňuje požadovanou úroveň, dokládají se posudky apod. Bohužel zákon o zadávání veřejných zakázek
neumožňuje veřejným zadavatelům určit si v poptávce
přesně, které výrobky mají být použity, neboť by se
jednalo o diskriminaci dodavatelů výrobků, které mají
obdobné nebo podobné vlastnosti.

?

Vypadá to, že vše probíhá bez problémů a vše
jde podle plánu. Výběr firmy pro realizaci
školky se tedy povedl. Je to tak?

SOS dětské vesničky
n Výtěžek z prodeje adventních výrobků a upomínkových
předmětů ve výši 5 740 Kč byl zaslán obcí na konto
SOS dětských vesniček.
Generel cyklistických tras a cyklostezek
k
na území Středočeského kraje
n Do závěru zjišťovacího řízení můžete nahlédnout na OÚ Úholičky, na úřední desce
obce nebo v Informačním systému SEA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, kód koncepce MZP169K (http://portal.
cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce).

děkuji za rozhovor,
Martina Smolková, redaktorka

Návrhy územních plánů obce
n Jsou vystaveny k nahlédnutí v klubovně OÚ každé
pondělí od 15 do 19 hodin a každou středu od 15 do
18 hodin do 5. 2. 2014. Přijďte si prohlédnout,
jak účastníci architektonické soutěže nakládali
ja
s rozvojem a potřebami naší obce.

ZPRÁVY
Z OBCE

Ordinace praktické lékařky v obci
n Volali jste po dostupnosti zdravotní péče v obci. Povedlo se nám ordinaci zřídit, prosíme, zaregistrujte se k paní
doktorce! Využívat můžete i její ordinaci v Praze – Nebušicích! Pokud bude pacientů více, dojde k rozšíření ordinačních hodin i u nás!

Vážení spoluobčané,
pro čtení obecních novin v cizojazyčné verzi využijte překladač
umístěný na webových stránkách
naší obce, v sekci obecní noviny.
http://www.obec-uholicky.cz/obec-uholicky/
obecni-noviny/
Dear inhabitants of Uholicky,
If you need to read the village bulletin in a foreign language version, please use the „translator“ found on the
municipal web page in the section „obecni noviny“.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Co připravujeme v novém roce
Vážení spoluobčané,
vítám vás při čtení prvního čísla letošních Obecních novin.
Mimo menších grafických obměn se budete na stránkách
novin setkávat s novou rubrikou Všichni dobří rodáci, jejíž
obsah představí úvodní článek rubriky na straně 8. Občasný návrat zaznamenává rubrika Dobrý den, sousede, která měla v minulých letech u vás čtenářů velký ohlas. Zcela
končí rubriky Historie starých stavení a Cesty za humna.
V našich novinách budeme nově využívat moderní technologii
QRkódů. Tyto specifické obrázky jsou nositeli informací, které
využijí vlastníci „smartphonů“ a tabletů. Obvykle se využívají
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k načtení složitějších internetových odkazů tak, jak to zamýšlíme i my. Pro uživatele, kteří s touto technologií dosud nepracovali, je určen následující stručný návod.
Podmínkou je nainstalovaný program „čtečka QR kódů“,
kterých je celá řada (např. Seznam.cz QR čtečka, Kaywa reader,
iPhone QR reader) a fotoaparát ve vašem zařízení. Aplikace je
velmi jednoduchá. Spuštěním programu se otevře mód skenování, kterým fotografujete QRkód. Detekovaný text se zobrazí
s nabídkou možností jeho dalšího užití. V případě odkazu na
webové stránky se nabídne internetový prohlížeč.
Věřím, že tohle drobné vylepšení našich novin přispěje ke
spokojenosti vás čtenářů.
Martina Smolková, redaktorka
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Činnost OÚ v roce 2013 v číslech
Vždy, když přijdu poslední dobou na úřad, mají
„holky“ na úřadě hodně
práce. Protože se v obci
věnuji hlavně číslům, shrnul jsem základní činnosti
našeho úřadu v jednoduchou statistiku. Když si ji
projdete, napadne vás,
že to v tak malé obci
(konkrétně tedy v obci
I. typu se 750 obyvateli)
ani není možné.
Klobouk dolů.
Tomáš Dvořák, zastupitel

Činnost OÚ v roce 2013 v číslech
Počet přijatých/vypravených dopisů

1527/6 denně

Počet žádostí o informaci § 106

5

Počet výběrových řízení

9

Počet realizovaných stavebních akcí

7

Turistická stezka III. etapa – Rozhlédni se člověče

475 000 Kč

Výstavba ﬁtparku Na Habří u BD

850 000 Kč

Rekonstrukce ulice Bezejmenná

2 200 000 Kč

Výstavba chodníku podél ulice Roztocká – I. etapa
(včetně dešťové kanalizace +V.O)

3 500 000 Kč

Výstavba nové MŠ Na Habří
Rekonstrukce statku čp. 10 (bohužel jen zajišťovací práce)
Úprava parkoviště v Podmoráni po povodni
Počet žádostí o dotace

13 600 000 Kč
8 800 000 Kč
50 000 Kč
6

z toho k 31. 12. 2013 úspěšných
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Počet uzavřených SOD

56

Počet přijatých faktur

600

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přišlo zimní období, ale děti si ho venku zatím nemohou
užít. Když nemrzne a nepadá sníh, tak se snažíme dětem
přiblížit zimu alespoň ve školce. S dětmi si o zimě hodně
povídáme, čím se liší od jiných ročních období, jak se v zimě
oblékáme a jaké hry a sporty se dají na sněhu provozovat.
Také si osvojují základní znalosti o tom, co dělají v zimě volně žijící zvířata, jak se živí a kdo se o ně stará. Zimou jsou motivované
i výtvarné, hudební a literární činnosti. Děti kreslily zmizíkem
zimní království a zimní vílu, o které zpíváme písničku, vystřihovaly sněhové vločky a vyráběly sněhuláka z roličky od toaletního
papíru. Teď už nám schází jen ten sníh, aby si mohly postavit skutečného sněhuláka.
V lednu se také připravují předškoláci na zápis do 1. třídy základní školy. Důležité je, aby se na tento zápis těšily a nebály se.
Proto s nimi pravidelně navštěvujeme 1. třídu ZŠ Roztoky, do
které většina dětí půjde. Chtěla bych touto cestou poděkovat za
organizaci naší návštěvy paní učitelce Blechové (zástupkyni ředitele školy pro první stupeň) a oběma paní učitelkám v 1. třídách,
kde jsme byli na návštěvě. Paní učitelky děti zapojily do vyučování
a ony zjistily, že již mnoho věcí znají, první ostych z nich úplně
spadl a začaly reagovat uvolněně. Ze školy odcházely plné zážitků a na zápis se již těší. I ve školce si s předškoláky hrajeme „Na
školu“ a připravujeme je nejen k zápisu, ale především na to, aby
dobře zvládli vstup do 1. třídy.
20. ledna byly děti pozvány na návštěvu do úholičské knihovny. Na tuto návštěvu nás zve pravidelně každý rok paní knihovnice Hrubešová, za což jí moc děkujeme. S dětmi si povídala o vzniku knížek, proč lidé chodí do knihovny, jaké tam najdou knihy

a hlavně jak s knihami zacházet. Přečetla dětem pohádku o prasátku Olivii, pak si děti v klubovně nakreslily obrázek a při loučení
dostaly hezkou odměnu, záložku do knížky.

Děti na návštěvě v knihovně

Zdroj: archiv MŠ

Na konci ledna bude ve školce karneval, na který se děti moc
těší. Vyrábíme s nimi papírové karnevalové masky, které si samy
vystřihují a malují. Mladším dětem pomůžeme, ale starší děti
si vše vyrobí samy. Bude to poslední karneval v současné školce
a bude to tak trochu veselé loučení s ní. Bylo nám tady moc dobře,
dětem se v ní také moc líbilo a prožily zde hodně hezkých zážitků.
Do nové školky se ale všichni moc těšíme a děti se nemohou dočkat, až si tam budou hrát.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
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KULTURA A SPORT
Vzpomínka vánoční
Čas loňských Vánoc je neodvratně pryč, přesto věřím,
že v mysli řady z nás z tohoto času ještě něco zůstalo.
Musím se přiznat, že pro mne byly tyto Vánoce trochu
jiné, zvláštní. Zůstal pocit, jakoby se pro mnohé z nás
Vánoce vrátily ke své podstatě. K oslavě lidství, soudržnosti, zastavení se a zamyšlení nad duchovním rozměrem života. K ochotě udělat něco pro druhé.
Čas vánoční nám dal na konci roku řadu příležitostí tyto potřeby naplnit a nebylo to pouze slavnostní rozsvěcení stromečku,
tradice, kterou v obci založil před lety pan doktor Svoboda a která se již pevně uchytila. Těch příležitostí k zastavení a zamyšlení bylo tentokráte mnohem více a některé z nich určitě stojí za
zmínku a poděkování.
V sobotu v noci 21. 12. to byla „Slavnost zimního slunovratu,“
kterou uspořádal na nádvoří zámku opět pan doktor Svoboda.
Skvěle ji připravila a zrežírovala v duchu prastarých tradic přírodních národů Iva Vodrážková. Vrata na nádvoří byla otevřená
a jsem přesvědčen, že v myslích všech, kdo si našli čas a přišli,
zůstalo leccos z těch chvil, kdy tančíce kolem ohně převtěleni za
bájná zvířata jsme si předávali odkaz čistého člověčenství.

www.obec-uholicky.cz

Hned v neděli na to pak úžasné divadelní představení „Anděl v kulichu“ v režii Pavla Sopera. Nadšené herectví dětí, zapálení dospěláků, nové technické prvky, dokonalé provedení,
to vše bylo určitě důvodem pro závěrečné zasloužené ovace.
A věřím, že příspěvek na sbírku „Dobrý anděl,“ kam bylo směřováno dobrovolné vstupné, byl takovým přirozeným zakončením tohoto večera.
Úterní akce jen pár hodin před Štědrým večerem pak byla
tak trochu neplánovaná, ale o to překvapivější. Odpolední
odlévání olova v garáži u Machů, to bylo velmi příjemné
setkání. A opět nadšení dětí nejen z lití olova, ale i z prostého
bušení kladivem do kovadliny. Dospěláci si tu určitě také našli
čas na vydechnutí, vzájemné poklábosení, ochutnání cukroví,
nějaká ta sklenička šnapsu také padla. Milé, lidské. A vidět
Vaška Macha vlastnoručně vykovat hřebík? Nádhera.
Díky, díky, třikrát díky všem, kdo si našli čas udělat něco
pro druhé. Stejně tak díky všem, kdo si vytvořili prostor
sdílet čas s ostatními, v klidu a v pohodě, pryč od vánočního
nákupně-uklízecího šílenství, kterému tak snadno propadáme. Najednou bylo jedno, kolik jsme pořídili darů, zda
máme umytá okna a jak máme vysokou jedli v obýváku.
Najednou bylo jen tady a teď.
Alojz Šula, zastupitel

Anděl v Úholičkách
Ani tento rok jsme nebyli na Vánoce bez divadelního představení. Úholičský velmi občasný divadelní spolek nám
zahrál již známého „Anděla v kulichu“ s pár obměnami.
Bystrý divák si všiml, že přibylo pár nových scén a i ten méně
bystrý postřehl, že letos se divadlo odehrávalo uvnitř. Po představení jste nemuseli chvátat domů, ale mohli jste si tu popovídat se svými známými a pochutnat si na dobrotách, co ostatní
přinesli. Nechybělo ani svařené víno a dětská káva, na které si
pochutnali i ti opravdu nejmenší. Letos byl také pro příběh po-

třeba Ježíšek, a protože ten „minulý“ už vyrostl, ztvárnil ho tentokrát malý Šimonek Třešňák.
Jménem herců teď děkuji všem divákům a jménem diváků
doufám, že mohu poděkovat všem hercům. Velký vděk patří také
panu Svobodovi za vypůjčení prostor a režiséru Pavlu Soperovi,
který měl tu trpělivost s účinkujícími pracovat. Protože jsem se
na hraní také podílela, vím, jak těžké bylo vše secvičit, a proto
ještě jednou děkuji vám, drazí diváci za hojnou účast. Doufám,
že vás příští Vánoce zase potěšíme nějakým představením.
Anna Pohlová, členka divadelního souboru

Vyhlédli jsme do nového roku
Silvestrovské odpoledne bylo po dlouhé době mrazivé,
pravda i trochu mlhavé. Ale touha protáhnout si tělo po
přívalech jídla a pití, a vymanit se z pohádkového maratonu, nakonec zvítězila.
Sešli jsme se na avizovaném parkovišti u garáží a vydali se do
Podmoráně, kde se k nám přidali další obyvatelé. Vystoupali
jsme na vyhlídku nad vodárnou, kde jsme si připili na to, aby

byl rok 2014 v Úholičkách úspěšnější a podařilo se dotáhnout
všechny resty. Samozřejmě i na zdraví všech zúčastněných
i vás, co jste zůstali doma. Zamávali jsme na Stříbrník, který
jsme dobyli vloni a zpět do vsi jsme se vraceli po trase nové
stezky V Sedlištích, kolem dubu na Krakov. Tam se všichni
malí turisté dočkali odměny ve formě zhoupnutí na obří houpačce. Vzniká další malá tradice – loučení se se starým rokem
a vyhlédnutí do toho nového.
Terezie Kořínková, starostka

Vážení
Váž
Vá
žení spoluobčané,
spoluobččan
né,
nový
soubor.
zakládáme nov
vý p
pěvecký soub
bor. Uvítáme všechny zpěváky bez rozdílu věku a pohlaví v neomezeném pozájemci
srdečně
čtu. Všichni zá
ájem
mci jsou srde
ečně zváni na první schůzku, která se koná v neděli 9. 2. 2014 v 17.00 hodin
v zasedací
d í místnosti
mís
ísttno
osti obecního
o úřadu. Předem se těším na spolupráci s vámi.
Milan Jiráň
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Z Betléma do Úholiček
Tato výstava proběhla v předvánočním čase již potřetí a exponáty stále přibývají. Letos to bylo kolem
50 kusů, vystřihovaných, lepených, vyšívaných, figurkových i perníkových, mnohé z dílen místních občanů
nebo sdružení.
Výstavu navštívilo i mnoho přespolních, mateřské školky
z okolí sem jezdily na výlet. Náš venkovní betlém lákal k návštěvě. Narození Ježíška v Betlémě jsme si připomněli na
Štedrý den přinesením betlémského světla do Úholiček. Světýlko jsem ale u betléma nenechala, i když jsem to původně
měla v úmyslu. Bála jsem se, že někdo odnese světýlko i s lucernou. Ale i před naším domem ho mnozí z vás objevili a odnesli do svých příbytků.
Terezie Kořínková, starostka

Děti z MŠ na výstavě

Zdroj: archiv MŠ

Divadelní sezona 2014 začíná…
„Prožijte pohádkový víkend ve Ztraceném ráji!“ – takhle
zněl inzerát v jednom farním časopise, který zlákal do osamělého hotýlku dokonce dvě dvojice. Protože přijely inkognito,
pánové tu vystupují pod krycím jménem Smith a přítomné
dámy pochopitelně nejsou jejich legitimní manželky! Z této
výchozí situace se odvíjí komediální děj, plný záměn a ztřeštěných situací. Jejich „dirigentem“ je tamní recepční. Skutečným autorem této znamenité frašky je ovšem významný

anglický herec a dramatik Derek Benfield, který se na českém
jevišti objevuje vůbec poprvé!
Hrají: Petr Rychlý, Iva Pazderková, Martina Randová, Václav Svoboda, David Hák.
Zveme vás na divadelní představení Techtle mechtle do
Divadla Na Fidlovačce, v pátek 21. 2. 2014 od 19.30 hod.
Lístky zakoupíte na OÚ.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Budou mít Úholičky konečně svůj masopustní průvod?
Roztocký masopust má už dlouholetou tradici. Stal se vítanou atrakcí pro návštěvníky z širokého okolí. K hlavní
roztocké větvi maškar se postupně přidala i odnož únětická a suchdolská. Přidají se konečně i Úholičky?
Při každém masopustu si dáváme předsevzetí, že příště už určitě něco v Úholičkách vymyslíme a připojíme se ke společné veselici na Holém vrchu. Jenže všichni víme, jak to s těmi předsevzetími je. Ale dost bylo prokrastinace! Letos do toho konečně
opravdu praštíme! Kdo máte chuť a náladu, přijďte v sobotu 1.
února ve 14 hodin do obecní klubovny pomoci vyrobit masky a další ozdoby do masopustního průvodu. Jsme obec proslavená skládkou, proto jsme se rozhodli použít jako materiál

odpadky. Vyrábět tedy budeme z pet lahví, tetrapaků, igelitů,
kelímků, barelů a starých nepotřebných věcí. Veškeré nápady
a materiál jsou vítány. Jen mějte na zřeteli, že vše poneseme
sami až do Únětic, materiál by tedy neměl být těžký.
Masopustní průvod se pak uskuteční v sobotu 15. února. V 15.30 hod. se před obecním úřadem pokusíme uvést
do provozu všechny vyrobené masky a pak se společně vydáme přes pole kolem Řivnáče na Holý vrch, kam bychom
měli dorazit v 17 hodin. Pokud se nechcete nebo nemůžete
účastnit společného tvoření, i tak vás rádi v našem průvodu uvítáme, ať již s vlastní maskou nebo i bez ní, aspoň nás
bude víc vidět.
Renata Soperová, lektorka výtvarného kroužku

Plesová sezóna 2014
Kdy?

Název

Kde?

1.
8.
13.
15.
22.
22.
1.
14.
15.
29.

3. skautský ples v Roztokách
Klub rybářů
Tančírna
Ples FK Kralupy
Klub zahrádkářů
Ples FK Čechie
Hasičský ples
Hasičský ples
Jarní obecní ples
Hasičský ples II.

Roztoky – Sokolovna
Velké Přílepy – sál U Korychů
Kralupy nad Vltavou – KD
Kralupy nad Vltavou – hotel Sport
Velké Přílepy – sál U Korychů
Kralupy nad Vltavou – hotel Sport
Kralupy nad Vltavou – hotel Sport
Libčice – KD
Velké Přílepy – sál U Korychů
Libčice – KD

2. 2014
2. 2014
2 2014
2. 2014
2. 2014
2. 2014
3. 2014
3. 2014
3. 2014
3. 2014
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KNIHOVNA V ROCE 2013
Koncem každého roku vyplňují knihovny výkaz o hospodaření. Tyto statistické údaje shromažďuje a zpracovává Ministerstvo kultury.
Některé údaje týkající se místní knihovny: k 31. 12. 2013 mají
návštěvníci knihovny k dispozici 4 296 knih. V roce 2013 přibylo 347 knih, z tohoto počtu je 262 zakoupených a 85 darovaných. Děkujeme dárcům. Knihovnou za minulý rok prošlo
719 návštěvníků.
V knihovně jsou k dispozici časopisy Apetit, Flora, Praktická žena a nově i dTest, dále pak starší čísla Receptáře, Dům
a zahrada a další. Navštívit nás můžete každé pondělí mezi
15.30 a 19.30.
Martina Hrubešová, knihovnice
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Kalendář akcí
1. 2. 2014

Dílna na téma Vyrábíme masopustní masky a další ozdoby
do masopustního průvodu. Od 14.00 hodin.

14. 2.–15. 2. 2014 Masopust 2014 v Roztokách a Úněticích, více informací na www.roztoc.cz.
15. 2. 2014

Masopust v Únětickém pivovaru – divadelní hříčka, naražení masopustního
speciálu, vystoupení harmonikáře a další. Od 13.00 hodin.

obecní klubovna, Úholičky
Roztoky, Únětice

Únětický pivovar, Únětice

15. 2. 2014

Masopustní průvod. Sraz v 15.30 hodin před obecním úřadem. Trasa přes pole
kolem Řivnáče na Holý vrch, kam průvod dorazí kolem 17 hodiny.
obecní úřad, Úholičky

15. 2. 2014

Lyžování na Klínovci. Odjezd 6.30 hodin. Cena 200 Kč u osob nad 15 let věku. Náves, Úholičky

21. 2. 2014

Divadelní představení Techtle mechtle, v pátek od 19.30 hodin.
Lístky zakoupíte na OÚ.

Divadlo Na Fidlovačce, Praha

Květinový večer – Janis Joplin Revival, Peace Frog – Doors Revival.
Od 20.00 hodin. Vstupné 100 Kč.

hostinec Na Růžku, Žalov

28. 2. 2014

DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Paní Konopásková je nejstarší občankou Úholiček.
Narodila se na začátku dvacátých let, kdy první Československá republika byla ještě mladá. V Úholičkách prožila celý svůj život. Je tedy logické, že naše
rozhovory s dobrými rodáky a dobrými sousedy začínáme právě v útulném bytě paní Konopáskové. Je
tu s námi i její syn Jaroslav, který občas doplňuje
vyprávění, které už slyšel mnohokrát a některé detaily si pamatuje lépe než jeho maminka. Jinak je ale
zřejmé, že i přes vyšší věk mluvíme s dámou, která
neztratila nic ze své přirozené inteligence.
Vyprávění paní Konpáskové začíná v jejím dětství. Pochází
z opravdu skromných poměrů, které by se ovšem nedaly
nazvat chudobou. I když pochází z početné rodiny a tatí-
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nek jí zemřel v 10 letech, hladem nikdy netrpěli. Měli malé
políčko u Višňovky, kde dnes stojí chaty, k tomu nějaké to
domácí zvířectvo u domku v Chaloupkách. Malé hospodářství je uživilo, jen peníze neměli skoro žádné. Již jako
dítě paní Konopásková pomáhala na statku u Krátkých,
ale nedostávala plat. Sedlák zato její rodině půjčoval to, co
potřebovali k hospodaření. Když k nim pak přišel žebrák
prosit o dvacetník, mohli mu nabídnout jen jídlo, které ale
nechtěl. Zdá se, že i v té době byla chudoba relativním pojmem.
Zajímalo nás, kam se v té době chodilo do školy. Paní
Konopásková zmiňuje dvě školy, měšťanku v Roztokách
a Obecní školu v Úněticích. Sama chodila do té únětické,
kterou před ní navštěvovali i starší sourozenci, po kterých
mohla zdědit učebnice, na nové by rodina neměla peníze.

www.obec-uholicky.cz

Do Únětic děti chodily pěšky denně a za každého počasí.
Sociální situace rodiny nedovolovala další studium a nástup do učení nedoporučil lékař. Proto paní Konopásková
zůstala doma, pomáhala v hospodářství a za nějaký čas nastoupila v Praze v cukrářské výrobě.
Ptali jsme se, jaké další pracovní příležitosti zde byly.
Mimo zaměstnanců na statcích, lidé nejčastěji jezdili do
Libčic a Prahy. Veškeré dopravní spojení tehdy zajišťovala
železnice. Významná část obyvatel také pracovala u pana
Wohanky, který se zabýval šlechtěním řepného semene.
Pokud jde o volný čas, paní Konopásková vzpomíná na několik fungujících hospod. Důvod
je zřejmý, nebyla televize, a tak
lidé hledali nějaké rozptýlení.
Mimo vysedávání po hospodách
ovšem prosperovaly různé spolky. Sama paní Konopásková chodila cvičit do Sokola, vzpomíná
ovšem i na divadlo Bozděch
a také na loutkové divadlo. Tyto
aktivity se soustředily v bývalém mlýně v Podmoráni, kde
byla v té době hospoda s kuželkářskou dráhou. O všech těchto
podnicích stejně jako o obchodech se více rozepíšeme v některém z příštích čísel.
To se už ale blížila válka,
paní Konopásková vzpomíná na
X. všesokolský slet v roce 1938,
kterého se aktivně účastnila.
Republika byla tehdy v ohrožení a celý národ jí přísahal věrnost. Nebylo to nic platné, již
příští rok po Praze pochodovala německá vojska. Paní Konopásková několikrát zmínila, že
se o politiku nikdy nijak zvlášť
nezajímala, měla dost starostí
s tím, aby si zajistila živobytí. Paní Konopásková vzpomíná
Jsou ale chvíle, kdy politika zasáhne do života každého. Když přišlo nařízení, že se na
počest německých vítězství musí vyvěšovat vlajky s hákovými kříži, obecní úřad je všem rozdělil. Paní Konopásková
z nich z vrozené šetrnosti nadělala trenýrky pro rodinu.
Když pak došlo na vyvěšování, hrozilo nebezpečí, že ji někdo udá a skončí ve vězení. S trochou nadsázky lze tedy
paní Konopáskovou označit za odbojářku – jak lépe mohla
vyjádřit svůj vztah k okupantům, než z jejich vlajky nadělat spodní prádlo. Na úplném konci války se Úholiček
dotkly i skutečné boje. Paní Konopásková vzpomíná, jak
chodila se švagrem na Stříbrník sledovat letecké souboje
nad Vodochody a takzvané kotláře, letce, kteří napadali lokomotivy.
To už byla paní Konopásková vdaná a i když se s mužem
o kousek přestěhovali, zůstávali stále v Chaloupkách. První syn, který se jim narodil během války, bohužel zemřel,
již krátce po válce se však narodil druhý, kterému dali stejné jméno, Jaroslav. Paní Konopásková byla převážně v domácnosti, ale vypomáhala dále v zemědělství, teď již pod
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správou JZD a uklízela na obecním úřadě. Třetí syn Jan se
jí narodil s velkým odstupem dvanácti let.
Když paní Konopásková zmínila JZD, museli jsme se
také zeptat na průběh kolektivizace a nástup komunistického režimu. Příběh Úholiček je v tomto směru podobný jako
jinde na venkově. Všichni sedláci přišli o celý majetek a pokud měli štěstí, mohli zůstat v nějakém vejminku v obci.
Nejhůře v tomto směru dopadla rodina Chlupatých, která
musela jako jediná úplně opustit obec jen s tím, co unesla.
Na pana Chlupatého přitom paní Konopásková vzpomíná
jako na mimořádně hodného sedláka. Možná překvapí, že
nové pořádky zde nenastoloval
žádný shora dosazený činovník
nového režimu. O všem rozhodovalo několik rodin v obci, které najednou získaly téměř neomezenou moc. Jak připomněl
pan Konopásek, co řekla strana,
přes to nejel vlak. Tak vlastně
vznikla na nějakou dobu i škola
v Úholičkách. Rozhodlo se, že
místní děti nebudou chodit do
Únětic. Z únětické školy se vzaly
lavice, převezly se do laboratoře
(později kulturního domu) a byla
škola. Zdálo by se, že s ohledem
na sociální původ se změny spojené s komunistickým převratem
paní Konopáskové nemohly dotknout. Opak je pravdou. Když
se paní Konopáskové podařilo
konečně něco našetřit a chtěla si
pořídit novou ložnici, přišla nechvalně známá měnová reforma,
která jí o všechny úspory připravila. Vzpomíná přitom, jak komunisté do poslední chvíle zapírali, že by něco takového mohlo
přijít. Je ovšem dobré připomeZdroj: archiv Konopáskových nout, že pokud jde o lidi z Úholiček, paní Konopásková zdaleka
nehází všechny komunisty do jednoho pytle, vzpomíná i na
řadu hodných lidí, kteří nebyli členy strany z prospěchářství. Nakonec, jak potvrzuje, komunismus zde měl tradici
již od první republiky.
Paní Konopásková se vždy zajímala hlavně o svoji rodinu, ale nejen o ni. Jak vzpomíná, stala se postupně babičkou mnoha dětem v Úholičkách. Několik sousedů založilo
spolek Babiděd, který začal v obci pořádat různé společenské akce nejen pro děti. Pokud jde o dnešní dny, paní Konopáskovou těší, že mladí lidé, kteří se sem přistěhovali, mají
o obec aktivní zájem a snaží se zde organizovat společenský
život, jako to dříve bylo zvykem.
Na závěr nám paní Konopásková ukazuje obsáhlou báseň, kterou jí její syn napsal k jejím devadesátinám. Shrnuje
celý její život. Je to příběh o mnoha starostech ale i radostech, které jsou spojeny především s událostmi v její rodině, úspěchy dětí, narození vnoučat a pravnoučat. Nezbývá
než paní Konopáskové popřát, aby si své bližní mohla ještě
dlouho ve zdraví užívat.
Pavel Soper, zastupitel
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
V minulém roce se v obecních novinách začaly objevovat
články o historii starých stavení v obci. Tyto krátké útržky z obecní kroniky nám na jednu stranu přibližovaly historii obce, na druhou stranu z nich člověk jasně pochopil
pomíjivost lidské paměti, i té kolektivní. Historie domů je
především historií lidí, kteří v nich žili, podnikali, prodávali
je, dostavovali a opravovali. Z kroniky se dozvíme několik
základních informací, ale asi již nikdy se nedozvíme nic
o pocitech, plánech a obavách těch, co domy stavěli někdy
v předminulém století. I v rámci rodin se takto dávná doba
objevuje jen v podobě útržkovitých příběhů. A čas se samozřejmě nezastaví, za chvíli se stěží najde někdo, kdo si například pamatuje první republiku, a pro naše děti je už i doba
socialismu vzdálenou a nepochopitelnou minulostí.
Abychom zachránili něco z mizející minulosti, rádi bychom
v tomto roce posbírali vzpomínky obyvatel, kteří se v Úho-

ličkách narodili, prožívali zde v různých dobách své dětství,
dospívali a stárli. Kromě uveřejnění částí těchto rozhovorů
se pokusíme také tematizovat vzpomínky našich sousedů
a vytvořit obrazy života v Úholičkách, jak se proměňovaly od
dob, do kterých sahá paměť současných obyvatel. K rozhovorům s rodáky snad později přibudou i vzpomínky těch, kteří
si Úholičky vybrali jako místo pro život a přistěhovali se sem
z různých míst republiky i celého světa. Snad se nám podaří
přispět k tomu, že až se současnost a nedávná minulost obce
propadne do hlubiny času, bude pohled našich potomků nazpět jasnější.
Pokud byste nám s tím chtěli pomoci a k pohledům, které
zde budeme zveřejňovat, přidat i ten váš či vašich příbuzných
nebo známých, napište nám, případně zavolejte. Již se těšíme na spolupráci.
Renata a Pavel Soperovi

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Po 85 letech vzniká nová evidence domů v obci
V obecní kronice je mnoho záznamů o staveních v obci,
ale kompletní soupis všech čísel popisných se prováděl
naposledy v roce 1928. Za tu dobu se mnohé změnilo.
Plno domů dostalo novou podobu, postavilo se mnoho
nových. Proto se obec rozhodla pořídit nový aktuální
soupis všech stavení s číslem popisným včetně fotografické dokumentace.
Když mě paní starostka oslovila, zda bych se shromažďování aktuálních informací o domech v Úholičkách ujala, nevěděla jsem, do čeho jdu. Mé představy o jedné či dvou příjemných procházkách po obci s fotoaparátem v ruce a několika
dnech milé a zajímavé konverzace s místními obyvateli vzaly
rychle za své. Procházek už jsem si užila několik desítek.
Jen pro pořízení fotek domů jsem každou ulici musela projít
několikrát v různé denní doby, aby se mi povedlo vychytat ten
správný okamžik, kdy se dá daný dům vyfotografovat, aniž
by objektiv mířil proti slunci. A stejně mi ještě plno fotografií
schází, spousta domů je schovaných tak, že je není možné
z ulice vůbec vyfotit.
S dotazováním obyvatel je to ještě horší. Pokud máte to
štěstí, že jsou vůbec doma (pravděpodobnost úspěšnosti 50 %), podaří se vám najít zvonek (úspěšnost cca 70 %),
zvonek zvoní (úspěšnost 60 %), dostanete se přes skákajícího
a slintajícího psa až ke vchodu do domu (úspěšnost 90 %), uvítá vás milý, usměvavý človíček (pravděpodobnost 40%) slovy:
„Já o domě vůbec nic nevím, bydlím tady jenom 25 let.“ Po
těchto dosavadních zkušenostech musím suše konstatovat, že
dokončení kompletní evidence je zatím v nedohlednu, vidím
to tak na dalších 85 let (pravděpodobnost 99 %).
Proto se obracím na vás, občany Úholiček, s prosbou
o pomoc. Pokud byste našli chvilku času a sepsali pár
základních informací o vašem domě na papír či do mailu, byla
bych vám moc vděčná. Nenamáhejte se s hledáním starých
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fotografií a plánů domu, ke každému číslu popisnému bude
v kronice vymezen prostor na jednu fotografii a pár vět.
Zajímají mě zejména tyto informace:
– kdo aktuálně bydlí ve vašem čp.
– pokud jste dům sami stavěli, tak v kterém roce a kdy byla
stavba dokončena
– pokud jste dům koupili, tak kdy a od koho
– kdy probíhala případná rekonstrukce a čeho se týkala.
Pokud víte i něco z historie domu, který jste zdědili či koupili, nebo nějaké zajímavé skutečnosti a události, moc mi to
pomůže. Vaše poznámky mi můžete zanechat na obecním
úřadě, či vhodit do schránky na adrese K Divadlu 81, či poslat
mailem na adresu soperova@seznam.cz. Pokud se vám nechce
nic sepisovat, dejte mi prosím vědět třeba telefonicky na čísle
608 046 276, kdy budete doma a já se za vámi moc ráda stavím, obzvlášť když budu vědět, že se nemusím kamínky trefovat do oken (úspěšnost 20 %) a lézt přes plot (úspěšnost 0 %).
Předem všem děkuji.
Renata Soperová
INZERCE



 !

OBECNÍ NOVINY 1/2014

www.obec-uholicky.cz

V obci to začíná
opět smrdět…
Na posledním zasedání starostka ing. Kořínková referovala o probíhajícím šetření výběrových řízení na technický dozor investora, které provádí kontrolní výbor obce.
Když zastupitel Šula položil pár nepříjemných otázek,
starostka reagovala ujišťováním, že jde o „nedorozumění“ a místostarostka ing. Studecká rozčileně opakovala
„lžete, doprčic!“
Na úřadě vládne velká nejistota. Existují smlouvy na výběrové
řízení TDI? Jaký byl zákonný důvod, aby se zrušilo výběrové
řízení a iniciovalo nové? Dostává TDI statisíce bez výběrového
řízení? Namísto autorizovaného inženýra v oboru pozemních
staveb vykonává práci prakticky osoba, která nemá autorizaci,
navíc má vysokou školu strojní. Podle původní smlouvy měla
být placena dle odvedené práce, obec ji ale platí v maximálním
rozsahu, bez ohledu na to, jakým tempem práce postupují. Existují odlišné smlouvy na TDI na statek čp. 10 a mateřskou školku,
byť by měly být obsahově identické. Dlouhodobě se řeší sporné
vícepráce, záměna stavebního materiálu, atd. A hlásná trouba
radnice v podobě obecních novin idylicky mlčí.
Starostka kritizovala kontrolní výbor, že se sešel jen 3 za
rok a chce po ní najednou rychle smlouvy a dokumenty. Nakonec připustila, že pokud se kritika Šuly potvrdí, bude to průšvih.
Zastupitelé na zasedání občas řeší otázku, co v obci víc zapáchá: skládka nebo kompostárna? Na poslední schůzi sice neřešili problém odpadů, ale z diskuze vyplynulo, že to v obci začíná
opět smrdět podivnými praktikami vedení obce.
Miroslav Vodrážka

Ordinace praktické lékařky pro dospělé
Chcete mít lékaře v místě svého bydliště!

Kontrolujme, dohlížejme,
ale hrajme fair

Ordinace v bytovém domě Úholičky a v Praze 6 Nebušice
Ordinační hodiny
Úholičky:

Na minulém veřejném zasedání reprodukoval pan Šula
podnět kontrolního výboru (dále jen KV) směřovaný zastupitelstvu o pochybnostech ve výběru technického dozoru investora na stavbu statku a školky, neboť předseda
výboru pan Soper nebyl přítomen.

Pondělí 7:00–12:00
Úterý
7:00–12:00
Středa 13:00–18:00
Čtvrtek 13:00–18:00
Pátek
7:00–12:00

Kontakt Nebušice: tel. 220 960 018
nebo mob. tel. 605 555 038 k dispozici:
Pondělí 6:30–17:00
Úterý
6:00–13:30
Středa 12:00–18:30
Čtvrtek 12:00–18:30
Pátek
06:00–13:30
e-mail: lenka.fejfarova@svl.cz
INZERCE

Pro informaci výtah z jednacího řádu KV.
Každý člen dostane pozvánku na jednání a materiály 7 dní
před schůzkou KV.
Předseda výboru pořizuje zápis z jednání, který je doplněn
prezenční listinou, podepsanou vlastnoručně všemi účastníky.
Originál zápisu je uložen na obecním úřadě.
Jako členka KV tvrdím, že v rámci schůze výboru nevznikl žádný dokument, který by se i minimálně podobal přednesenému
podnětu KV. Poslední schůzka KV byla zakončena stanoviskem,
že KV požaduje doplnění podkladů z OÚ, týkajících se problematiky výběru TDI. Mezi tímto zasedáním KV a uzávěrkou novin
žádné jiné zasedání KV neproběhlo. Jednalo se tedy o soukromé
stanovisko p. Sopera resp. p. Šuly. Proč neměli ostatní členové KV
vědět o této zprávě? Proč nedal KV prostor vedení obce k doplnění podkladů a vysvětlení? Proč byly prezentovány nepodložené
informace?
Božena Suchá, členka kontrolního výboru

Pondělí: 13:30–17:00
Středa – odběry dle objednání:
8:00–10:00

Ordinační hodiny
Nebušice:

K Šedivce 406 – Nebušice
164 00 Praha 6
IČO: 70 80 35 28
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Společně za úsporou
Je tomu skoro rok, kdy vznikla myšlenka sloučit
domácnosti do sdružené elektronické aukce pro nákup elektrické energie a zemního plynu. Pilotním
projektem bylo město Říčany, kdy starosta Vladimír Kořen vyhlašoval na náměstí během vánočních
trhů pro občany tuto jedinečnou možnost. V lednu
a únoru lidé, kteří našli v sobě odvahu jít do něčeho nového, přinášeli na kontaktní místo své podklady pro zařazení do aukce. Vůbec první e-Aukce
pro domácnosti v České republice se tak uskutečnila
13. 3. 2013. A výsledky byly ohromující.
Zapojilo se 518 domácností, které tak daly dohromady
objem poptávky po energiích v hodnotě 27 milionů korun. Lidé v Říčanech s námi ušetřili téměř 7 milionů korun.
Po tomto prvním úspěchu se spustila lavina zájmu. Protože šetřit potřebujeme všichni. Od března do listopadu
se tak do e-Aukcí zapojili lidé z 652 měst a obcí napříč
Českou republikou.
Pro 19 655 domácností účast v aukci znamenala
úsporu více než 20 % u soutěžitelné části.
Jistě nás všechny těší také zpráva, že Energetický
regulační úřad (státní regulátor), který každým rokem
nastavuje tzv. regulovanou část energií, což jsou poplatky
za distribuci, se rozhodl od 1. 1. 2014 snížit za tyto ceny.
Vážení občané Úholiček, vnímáme vaše potřeby a chceme vám tímto způsobem pomoci snížit náklady na energie.
Využijme ke snížení cen elektronickou aukci.
Princip aukce je sdružit malé odběratele do velké zakázky.
Velká zakázka = zajímavá cena.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé i bytová sdružení. Všechny se sdruží do jedné
zakázky, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet a osloví všechny dodavatele energií na trhu,
aby o „balík“ domácností soutěžili v on-line elektronické
aukci.
Tato služba je ZDARMA.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA proběhne dne 6. 2. 2014
v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
Úholičky – rádi vám vysvětlíme, jak e-aukce fungují
a zodpovíme vaše dotazy.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce:
– Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina/Zemní plyn)
– Kopie ročního vyúčtování (Elektřina/Zemní plyn)
– Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
V termínech 17. 2., 19. 2. a 26. 2. 2014 vždy od
16.00 do 19.00 bude zasedací místnosti Obecního
úřadu Úholičky probíhat sběr podkladů pro zařazení
do e-aukce.
Více informací získáte na www.ecentre.cz a na Obecním
úřadě Úholičky.
Neváhejte mě kontaktovat:
Petra Planková 773 830 881 – partner eCentre

INZERCE

www.powerprint.cz
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centrum reklamy a tisku
specialista na malonákladový tisk

tisk fotograÀí na poĀkání
reklamní plachty s oky
Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
Ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz
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