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Otázky
pro starostku

Novinka v podobě otevření fitness hřiště pod širým nebem, nový chodník a zeleň v jeho okolí či získání dřeva
jako topiva z obecního lesa – na tato témata odpovídá
starostka.

Kalendář akcí ................................................................. 5
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Nové fitness hřiště

Na území obce probíhá nebývalá stavební činnost.
Jak dlouho bude například zúžen vjezd do obce?
¢ O letošních prázdninách probíhá několik projektů současně. V rekonstrukci je místní komunikace bezejmenná,
zřídil se „fitpark“ u bytového domu, udělala se třetí část
pěší stezky okolo Úholiček. Probíhají i dva velké projekty – stavba mateřské školy a oprava statku. Chodník podél
ulice Roztocká by měl být hotov do konce září včetně

Zdroj: archiv OÚ
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nového autobusového zálivu. Od října bude silnice funkční
v celém profilu. Zastávka autobusu směrem na Prahu bude
v provozu od prosince.
Není chodník v horním úseku úzký?
¢ Chodník je projektovaný jako jednosměrný v normové
šířce 1,25 m. Protože obec vybrala atypickou zámkovou
dlažbu, šířka chodníku se upravila na 1,33 cm tak, aby profil odpovídal skladbě dlažby bez prořezu. V tomto úseku
se nepředpokládá enormní pěší provoz, chodník je tedy
dostačující. Zpevněných ploch přibývá a množství nevsáknutých dešťových vod narůstá. I to je důvod pro optimalizaci zpevněných ploch.
V souvislosti se stavbou chodníku se porazilo několik stromů. Plánuje obec i obnovu zeleně?
¢ Výsadba podél nového chodníku i v okolí bytového
domu je naplánovaná na podzim. Bude probíhat komplexně a pokusíme se získat na obnovu zeleně evropské pro-

ZPRÁVY Z OBCE
¢ Od 15. 7. 2013 je účinná nová vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato
vyhláška podstatně mění problematiku kácení dřevin.
Kdy je možno kácet bez povolení a kdy už ne?
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, stromořadí a nejedná se
o památný strom, se podle zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Ustanovení pod bodem a) b) a c) platila již dříve, nové je ustanovení d) tedy na kácení stromů v zahradách není nutné povolení!
Stále zůstává, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu
se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, tj. období od 1. října do 31. března.
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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středky určené na zlepšení životního prostředí. Třešňová
alej by se měla prodloužit až do obce podél chodníku.
A ještě z jiného soudku. Na webových stránkách jsem
zachytila informaci o možnosti získání dřeva z obecního lesa V Sedlištích. Jak tedy mají občané postupovat, pokud si chtějí pořezat dřevo na otop?
¢ Vzhledem k tomu, že les V Sedlištích je špatně přístupný technikou a není v silách pracovníků údržby les
vyčistit, budeme jen rádi, pokud si občané pořežou polomy
a vývraty. Les se stane průchodnějším a přívětivějším pro
procházky. Je ale nutné použít třeba dvoukolák nebo se
domluvit na obci a zajistit si odvoz obecním traktůrkem.
Dále bych chtěla upozornit, která část lesa je obecní.
Pokud se vydáte od lomů proti proudu potoka nahoru,
obecní les je na pravé straně. Nalevo je les U Hajného a ten
je soukromý. Pokud se vydáte po značené trase, na kterou
vás tímto zvu, situaci si ozřejmíte.
děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

OBECNÍ ÚŘAD Úholičky
a

pořádají svoz velkoobjemového odpadu
pro obec Úholičky
Datum: 6. 9. 2013–16. 9. 2013
Kontejnery budou přistaveny:
6. 9. 2013–12. 9. 2013
nNa Habří
nu stodoly
nNáves
nu knedlíkárny
12. 9. 2013–16. 9. 2013
nChaloupky
nPodmoráň – nahoře
nPodmoráň – dole
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad.
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Kontrolujte své schránky
Podle poznatků z poslední ankety a osobního kontaktu zástupců obecního úřadu s občany vyplývá, že se k některým
obyvatelům obce Úholičky Obecní noviny nedostávají, ačkoliv jsou doručovány do všech poštovních schránek i k popisným číslům, kde schránky chybějí. Skutečností, proč se tomu
tak děje, je fakt, že současně s obecním zpravodajem jsou do
schránek vhazovány i reklamní letáky. Pokud je vše bez probírky vyhozeno, může dojít současně k likvidaci zpravodaje.
Prosím kontrolujte pečlivě obsah poštovních schránek.
Děkujeme. Zástupci obce a redakce

OBECNÍ ÚŘAD Úholičky
a

Plán mobilního svozu nebezpečných složek
komunálního odpadu
pro obec Úholičky
Datum: sobota 28. 9. 2013 od 9.30 hod.–11.30 hod.

Nejrozkvetlejší okno
Léto dalo květinám hodně zabrat. Nejdřív zima a déšť,
pak nekonečná úmorná vedra.
Minulým ročníkům nemůžou soutěžní fotografie konkurovat.
Přesto se nám podařilo v obci najít několik krásných oken a vy
máte možnost hlasovat pro nejkrásnější okno na Svatováclavských slavnostech. V příloze tohoto čísla si můžete svého favorita vytipovat.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Nejen seniorům se nabízí lékařská péče
Obec zřídila v BD Habří ordinaci praktické lékařky.
Ordinace zatím funguje jeden den v týdnu a jeden den
pouze odběrový.
Zatím se zaregistrovalo 5 občanů, jelikož nechceme, aby
paní doktorka ordinaci uzavřela, rozhodli zastupitelé o podpoře na zachování této ordinace následovně:
Všem seniorům nad 60 let s trvalým pobytem v obci,
kteří se zaregistrují u paní doktorky, proplatí obec Úholičky nákup zboží v lékárně do výše 500 Kč.
V lékárně můžete zakoupit potravinové doplňky, léky nehrazené zdravotní pojišťovnou či uplatnit na doplatky léků hraze-

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
zářivky a výbojky
autobaterie a monočlánky
vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
použité fritovací oleje
barvy a laky, včetně obalů
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
nádobky od sprejů
staré a nepotřebné léky
lednice
televize
od 9.30–10.05 hod.
od 10.10–10.40 hod.
od 10.45–11.30 hod.

prostranství na návsi
„Chaloupky“
„Podmoráň“

ných částečně zdravotní pojišťovnou. Na OÚ předložíte doklad
o zaplacení a registrační lístek, který obdržíte od paní doktorky.
Další službu, kterou paní doktorka nabízí, je zajištění
léků, které by byly pro pacienty k dispozici přímo v ordinaci.
Zvažte svoji registrace u lékařky v místě bydliště, pokud
bude pacientů dostatek, budou samozřejmě rozšířeny i ordinační hodiny.
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Redakční rada drží krok s novinkami v oblasti
tvorby obecního zpravodaje
Po semináři, který navštívila v prosinci minulého roku
paní starostka Kořínková, se v rámci vzdělávacího programu Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR,
o. p. s. zúčastnily jednodenního semináře další dvě
členky redakční rady – Renata Soperová a Ing. Martina
Smolková.
Seminář Novinářské praxe v obecním zpravodaji proběhl
24. května. Zajímavé poznatky z oblasti tvorby článků, zpracování jednotlivých žánrů, novinářských zásad a výběru fotografií jsme okamžitě zapracovaly do červnového vydání

Obecních novin i přes fakt, že již bylo po uzávěrce. Lektorka
semináře nás školila na konkrétních příkladech z celostátních
i regionálních tiskovin. Narazily jsme také na články z našeho
úholičského zpravodaje, vždy prezentované mezi správnými
příklady. Seminář nás obohatil o nové poznatky, povzbudil
k další práci a poukázal na to, že naše měsíční periodikum,
jeho redakční rada, uspořádání rubrik a další parametry, patří
k profesionálním komunálním tiskovinám.
Kopie osvědčení absolvovaných seminářů jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Úholičky.
Martina Smolková, redaktorka
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KULTURA A SPORT
Divadlo láká své příznivce
Léto je u konce a tak zahajujeme podzimní divadelní sezonu. Tentokrát vás zveme do Divadla Metro na komediální hru z kliniky pro změnu pohlaví – SEXTET.
„Nejste-li spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil, změňte to!
Ovšem ne vždy je s takovou změnou srozuměno i vaše okolí. Ale
člověk si zvykne na leccos – hlavně, když se to bere s humorem.“
Jde o polskou komedii s původním názvem Romana a Julián.

V autorově režii měla premiéru ve Varšavě na podzim roku
2012. Text hry byl už přeložen i do angličtiny, španělštiny
a italštiny. Česká premiéra je v Divadle Metro 16. 9. 2013.
Hrají: Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš, Kateřina Urbanová, Martin Cikán aj.
Vstupenky můžete zakoupit na OÚ u pí Klusoňové, cena je
200 Kč/ks.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Cvičíme pod širým nebem
V Úholičkách vyrostlo fitness hřiště, kde máte možnost
si zacvičit na čerstvém vzduchu.
Pobyt na čerstvém vzduchu je prospěšný, což potvrzuje osobní trenérka Martina Dvořáková: „Pobytem a pohybem na
čerstvém vzduchu úspěšně snižujeme nadváhu, odbouráváme únavu, úzkostné stavy i stres. Zlepšuje se nám nálada,
zvyšuje sebevědomí, a systematickým cvičením si trénujeme
schopnost soustředění. Pohyb venku nejde žádným cvičením
v tělocvičnách nahradit. Slunce, příroda a čerstvý vzduch nás
okysličí a cítíme se „víc naživu“. Trocha slunečního svitu nám
neuškodí, ale naopak nám dodá nezbytný vitamín D, který je

zodpovědný za zvýšenou imunitu, lepší kosti, snižuje stres
i krevní tlak a předchází nemocem jako je rakovina a srdeční
choroby.“
Ke správnému cvičení vám poslouží tabulky s nákresy, které jsou umístěny u jednotlivých stanovišť. Podle věku či zdatnosti můžete zvolit stupeň náročnosti. Pokud si chcete být
správností prováděného cvičení jisti, obraťte se na Martinu,
která na vás dohlédne a odborně poradí.
Hřiště bude oficiálně otevřeno v neděli 8. září 2013
v 15 hodin. Zdravé občerstvení bude zajištěno. Přijďte se
protáhnout.
Terezie Kořínková, starostka

Poznáváme svůj kraj
Prázdninový „docházecí“ tábor probíhal v Úholičkách letos již popáté. Letošní název zněl „Rozhlédni
se kolem, člověče“. Mnohé děti znají přímořská letoviska, ale nevědí, kam vede cesta za vesnicí, odkud je
vidět řeka, že výlet vlakem o pár stanic dál může být
plný zážitků. Za pět dní jsme uskutečnili pět výletů
do blízkých i vzdálenějších cílů.
První den se jdeme podívat na vyhlídku pod vrchem Stříbrník, odkud je vidět meandr Vltavy. Tovární komíny Libčic
vyčuhují za skalami a Řež je odtud jak na dlani. Pokračovali
jsme do Podmoráně k nádraží, kde podél prudké cesty nad
tratí přibylo v rámci rozšiřování a úpravě stezek kolem obce
zábradlí. Cesta je hlavně pro předškoláky dlouhá, a tak stavíme a hrajeme hry, učíme se stopy zvířat, hledáme turistické značky a zkoušíme hledat různé cíle na mapě.
Následující den vyrážíme trochu dál. Autobus nás z Velkých Přílep doveze na Jenerálku a vyrážíme Divokou Šárkou.
Pod stromy není takové vedro, přesto se zajdeme vykoupat
k Veselíkovi, na zachovalé koupaliště pod Dívčím skokem.
Voda je tu pořád studená jak led, ale dnes je to osvěžující.
Pokračujeme až do Liboce a autobusy zpět domů.
Třetí den zkoušíme cestovat vlakem. Jedeme do Nelahozevsi, kde si prohlížíme zámek i rodný dům Antonína
Dvořáka. Celý den hádáme indicie, které mají otevřít ces-
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tu k pokladu. Dvořákovou stezkou jdeme do Kralup, odkud
se vlakem vracíme zpět. Chtěli jsme jet parníkem, ale po
povodni ještě není obnovena plavba. Škoda. V Podmoráni
máme konečně heslo a poklad je nalezen.
Čtvrtý den se vydáváme ještě dál. Do Milovic, kde je park
Mirakulum pro děti i dospělé. Podzemní chodby nám pomáhají překonat teploty kolem třicítky, lanové prvky jsou
lákavé, hrady a skluzavky musíme vyzkoušet. Kéž by byla

Děti z Úholiček a okolí

Zdroj: archiv OÚ
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vzduchová trampolína v Úholičkách, zaznívá celý den od
dětí. Na trampolínu už na zpáteční cestě nezbývá čas. Den
uteče jako voda a vracíme se zpět. Zácpu na dálnici a nudu,
která přichází na sedačkách autobusu, krátíme dalšími hrami o duhové kuličky.
Pátek je den bojovky v lese Na Habří, trochu si pohrajeme ve Švestkovně, zaběháme štafety, prolézáme trasu pro
obratné děti. Nehneme se z Úholiček. Ale proč, když je tu
tolik hezkých míst. Odpoledne směňujeme duhovky v krámečku za drobnosti. Každý si odnáší medaili za tábornické
dovednosti. Poděkování patří i tetě Míše, Romaně, Marcele
a Petře, které dětem věnují svůj čas a ochotu bez nároku na
odměnu.
Terezie Kořínková, starostka

Nové hnízdo ve Švestkovně

Zdroj: archiv OÚ

Výtvarníci si cestu kolem světa opravdu užili
V polovině července proběhla v Úholičkách další pětidenní letní výtvarná dílna. Letošní inspirací byl román „Cesta kolem světa za 80 dní“. Děti zvládly objet
svět za pouhých pět dní, přitom vytvořit plno obrázků a rukodělných výrobků a ještě přečíst celou knihu
J. Verna.
Program letošní dílny byl velmi rozmanitý. Děti se společně vydaly po stopách anglického gentlemana pana
Ph. Fogga. Ocitly se na různých místech celé zeměkoule,
seznámily se s místními zvyky a vyrobily dílka inspirovaná
místní kulturou.
Na závěrečné výstavě ve Švestkovně tak byly k vidění například italské hodiny z pravých těstovin, indické tkané mandaly, zdobené čínské vějíře, kouzelné japonské minizahrádky
nebo indiánské lapače snů. Letošním zpestřením byla návštěva keramika Martina Minkse, s jehož pomocí děti vykroužily
na hrnčířském kruhu nádherné misky, poháry a vázičky.
Opět nechyběl tradiční výlet ani závěrečná lesní bojovka s odměnami. Každý, kdo má rád výtvarné tvoření

Malí výtvarníci

Zdroj: archiv OÚ

všeho druhu (zpestřené hlasitým čtením napínavé knihy),
trochu dobrodružství a plno zábavných her, si rozhodně
přišel na své.
Renata Soperová, organizátorka dílny

Kalendář akcí
7. 9. 2013 Den dětí a seniorů – zábavné odpoledne pro děti i dospělé.
Od 14.00 do 17.00 hodin.

louka před Městským úřadem Roztoky

7. 9. 2013 Typáci – místní bigbítová kapela, začátek v 19.30 hodin.

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

8. 9. 2013 Slavnostní otevření Fitparku
– venkovního fitness hřiště, zahájení v 15.00 hodin.

u bytového domu, Úholičky

14. 9. 2013 Slavnosti pravého a levého břehu Roztoky – Klecany.
Třetí ročník propojení obou břehů Vltavy. Od 10.00 do 24.00 hodin.

Roztoky, Klecany

14. 9. 2013 Úholičská Ťapka – pochod kolem Úholiček od 14 hodin.

Švestkovna

28. 9. 2013 Svatováclavské slavnosti, začátek ve 14 hodin.

náves, Úholičky
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DSO Údolí Vltavy jelo na kole
Že nevíte, co je to DSO? Jedná se o dobrovolný svazek
obcí. Název Údolí Vltavy si dalo spojení obcí, které se
nacházejí na březích Vltavy pod Prahou. Členské obce
jsou Klecany, Roztoky, Husinec-Řež, Úholičky, Libčice,
Kralupy a Nelahozeves. Jedním z cílů tohoto sdružení je
prosadit realizaci cyklotras po obou březích, propojení
pravého a levého břehu převozy nebo lávkami.

břehu. A přitom by stačilo tak málo, proklestit pruh zeleně
pro pohodlnější projetí. Pro poprvé jsme se cestičku alespoň
snažili odvodnit, aby tu nebylo bláto. Od přívozu v Máslovicích do Kralup už se zase jede krásně. Zpátky jsme putovali po
levém břehu do Libčic. Cesta je sjízdná po břehu před Libčice,
dál vede stezka přes město. Za Letkami už se musí podél trati,
což je zase trochu nebezpečné. Nejhorší úsek je ale rozhodně

Projektů už bylo zpracováno mnoho, peníze na megalomanské realizace ale nejsou. Mnohá řešení nemají ani návaznost
na stávající místní komunikace nebo turistické cesty. Mnohokrát jsme nahlíželi do map a situací. Každý ze zástupců obcí
zná hlavně svůj břeh a svoje potřeby a proto jsme nedošli k závěru, které řešení prosadit, které odmítnout. V této souvislos-

Výsledkem jistě bude řešení

Cyklovýlet našel odezvu

Zdroj: archiv OÚ

ti padl návrh, abychom oba břehy projeli na kole a získali tak
jasný přehled, kudy se projet dá, kudy ne.
Jeli jsme z Tróji do Klecan, kde je stezka úplně nová – asfaltová, pohodlná. Z Klecan do Řeže už je to horší, po břehu vede
cesta rozbitá, mnohde úzká plná naplaveného písku. Pod Větrušickou roklí je to hotové drama, úzká cestička na vysokém

Zdroj: archiv OÚ

od řežské lávky do Úholiček. Tady se kolo musí vést po kamenitém břehu. A zajistit průjezdnost by zase nebylo nikterak
náročné. Přisypat břeh směrem k tůním by se dalo a cyklisté by v tomto úseku nebyli nuceni riskovat. Mnozí totiž jezdí
žlábkem hned vedle kolejí. Z Úholiček do Roztok už se zase
jede po asfaltu. Na cestě teď známe každý kámen a bude pro
nás mnohem snažší o tomto tématu diskutovat.
Cestou jsme potkali mnoho turistů, kteří zoufale vedli kolo
nesjízdnými úseky jen proto, že trasa je v mapách značená
jako Praha – Drážďany. Cyklostezka by měla být dokončena
a doufáme, že svazek obcí k tomu přispěje.
Terezie Kořínková, místopředsedkyně svazku

CESTY ZA HUMNA
Na kolech kolem Veltrus
Na tento výlet, pokud ho chceme absolvovat s dětmi,
musíme popojet kousek autem. Start cyklovýletu je
u obory ve Veltrusích, kde pohodlně zaparkujete.
Z parkoviště se podél zdi veltruského zámku projede vlevo
do aleje. Následuje rovinka, žádné stoupání, žádné kňučení,
žádné tlačení dětí za záda do kopce. Následuje obec Všestudy. Ta byla letos v červnu pod vodou a naše obec pomohla
finančně Domovu pro seniory. Jedeme po vedlejší silnici,
podjíždíme dálnici D8 a pokračujeme přes Dušníky, Dědibaby, Bukol. U řeky čekáme na přívoz do Lužce. Cesta vede podél plavebního kanálu a při troše štěstí můžete potkat par-
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Nejmladší se pohodlně vezou

Zdroj: archiv OÚ
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ník. Ten pravý s obláčkem čoudu, minule jsme mu s dětmi
mávali. Přes Vraňany se dostáváme do Mlčechvostů a odtud
pokračujeme po červené turistické značce podél trati. Tady
je cesta trochu náročnější, terénní. Zpestřit si ji můžete vyhledáním kešky. Z obce Vepřek se vydáváme na Staré Ouholice, polní cesta nás přivede do Miřejovic, kde podjedeme
silniční most, na křižovatce se dáme vlevo k mostu přes Vltavu a pomalu se blížíme zpět k autu na parkoviště.

Několik technických dat. Cesta je 24 km dlouhá, pokud
vyrazíte se zdatnějšími cyklisty už z Úholiček, urazíte zhruba 55 km. Převýšení je pouhých 70 m. Jak již bylo avizováno, výlet je vhodný i pro rodiny s malými dětmi. Pohybujete
se převážně po asfaltu nebo zpevněné cestě. Náročnost je
tedy nízká.
Martin Kořínek

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna opět zahájí svůj poprázdninový provoz
2. září od 15.30 do 19.30 hod. Se začátkem nového školního roku bych ráda upozornila na dvě výborné dětské
knihy:
Jo Nesbø, norský autor, známý především pro své krimi romány, napsal i několik báječných knih pro děti. První z nich
je Doktor Proktor a prdící prášek. Malinkatý zrzavý kluk
Bulík a jeho kamarádka Líza procházejí řadou dobrodružství.
V knihovně najdete i Doktor Proktor a vana času, Doktor
Proktor a konec světa.
David Walliams, britský herec a autor dětských knih, jeho
zatím poslední kniha Babička drsňačka, vyšla v Londýně
v roce 2011. Příběh kluka Bena, který trávil každý pátek se
svojí babičkou a nadšený z toho zrovna nebyl, tady je pár důvodů proč, cituji:
1. Babička vždycky plivla na použitý papírový kapesník, který
měla v rukávu svetru, a otřela jím vnukovi obličej.

2. Televizi měla rozbitou od roku 1992. Teď už na ní ležela
vrstva prachu tak tlustá, že vypadala jako kožich.
3. Dům měla plný knih a pořád se snažila přinutit Bena, aby je
četl, i když on čtení nesnášel.
Bábinka prostě Benovi připadala úplně obyčejná a nudná.
Jednoho dne se všechno změnilo. „Může ta jeho nudná stará
bábinka vážně být lupička? Babička drsňačka!“
Babička s Benem se rozhodnou, že ukradnou korunovační
klenoty a vydají se na babiččině invalidním skútru do Londýna. Jak se Ben dozvídá o babičce víc a víc a tráví s ní víc a víc
času, tak “… líbilo se mu, jak jí hvízdá naslouchátko…líbilo se
mu, že je cítit kapustou…líbilo se mu na ní úplně všechno.“
Kniha je výborně a vtipně napsaná, je sice určená dětem od
devíti let, ale pokud budete dětem číst, určitě nebudete litovat
a výborně se pobavíte i vy. V knihovně ještě najdete od tohoto
autora knihy Pan smraďoch a Kluk v sukních.
Martina Hrubešová, knihovnice

INZERCE

Centrum reklamy a tisku
reklamní plachty a desky
Praha-Suchdol • tel. 220 920 621

www.powerprint.cz
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Čp. 34 – další z domů tvořících náves
Ze starých zápisů kroniky vyplývá, že i Úholičky měly
v minulosti obecní pastoušku. Vývoj a přebudovávání
tohoto stavení sledují pečlivě vedené zápisky v kronice
obce. Novodobá historie domu je zaznamenána v obecním archivu.
„Čp. 34 jest přízemní domek vprostřed návsi se zahrádkou
a příslušenstvím a zároveň kolnou na hasičské nářadí a náčiní. Jest to obecní domek „pastouška“.
Bydlí zde zdarma ve světnici od vchodu napravo obecní
poslíček. Na střeše tohoto domku jest věžička, kterou hrabě
Waldstein obci daroval. Do ní obec naše nechala dáti zvonek,
na který jest obecní poslíček povinen ráno, v poledne a večer zvonit „klekání“ a v pádu ohně nebo nějaké jiné pohromy
na poplach. Světnice od vchodu vlevo jest určená co isolační
místnost v pádu nakažlivých nemocí. Z bývalé isolační místnosti byla upravena obecní úřadovna nákladem 5 000 Kč
a počalo se v ní úřadovati dne 3. 1. 1933. Roku 1936 dal ten-

V lednu 1948 daroval obci Josef Novák z čp. 91 nový zvonek do věžičky na tomto domku. Místní kovář Václav Černý
upravil jeho zařízení ku zvonění. Dle usnesení M.N.V. bude
se jím zvoniti jen „hrana“ při úmrtí nebo při pohřbu. Takzvané „klekání“, jak se zvonívalo v dřívějších dobách, nebude se
na příště zvoniti. Dne 17. 2. 1948 při pohřbu Ant. Javůrka
z čp. 121, zvonil tímto zvonkem poprvé Josef Kozák, penzis-

Současná podoba stavení

Boční pohled na objekt

Zdroj: Fotoarchiv kroniky obce

to obecní domek pan vládní komisař Václav Beránek takto
opraviti: na západní straně dva chlévky přistavěné ke štítu
dal sbourati a místo nich dal postavěti dřevník a záchod.
Hlavní střechu dal až přes toto přetáhnouti. Starou bývalou„černou kuchyni“ dal předělati na spíži, starý široký komín

Podoba na konci druhé světové války

Zdroj: Fotoarchiv kroniky obce

sbourati a na místo něho dva nové úzké komíny postaviti
dal. V bytě obecního strážníka dal udělati nová okna; polovici střechy ku západní straně dal znovu přeložiti. Za domkem
k severu a východu dal ohraditi zahrádku drátěným pletivem
na betonových sloupech. Vše úhrnným nákladem 9 200 Kč
z kmenového jmění obce.
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Zdroj: Fotoarchiv kroniky obce

ta z čp. 104. Protože to ještě neuměl, vyznívalo jeho zvonění
jako poplach, za čež mu bylo vyslechnuto od místních vtipálků mnoho výsměchu.
Roku 1949 se v tomto domku přestalo úřadovati a v jeho
místnostech zůstala pouze obecní veřejná knihovna. A druhá místnost byla propůjčena místní mládeži ke konání schůzí. Scházela se zde místní mládež organizovaná při Komunistické straně a místní Junák. Ten byl r. 1950 zrušen a místo
něho ustanoven Pionýr. Obecní knihovna byla r. 1950 přestěhována do nových místností zřízených ve staré laboratoři.“ Tak hovoří o stavení kronika obce.
Na přelomu šedesátých let bydlí v pravé části domku
pí Helásková se svou dcerou. Levá část domku je využívána p. Žemlou, který je holič a zajíždí i do Úholiček. Později
MNV zřizuje v této pravé části kadeřnictví, které provozuje
pí B. Fraňková asi od poloviny šedesátých let do počátku let
sedmdesátých.
Pak je místnost opět využívána mládeží a to až do poloviny sedmdesátých let, kdy objekt kupuje p. Suchý s p. Sádlem,
každý jednu polovinu. Bourají se zde záchodky na západní
straně a na celé západní části se dělá plochá střecha. Jsou
ubourány podlahy a vznikají zde tři garáže. V devadesátých
letech prodává pí Suchá celý objekt M. Šimkové a od ní kupuje objekt v roce 2007 obec, v jejímž vlastnictví je dodnes. Objekt je v původním stavu a diskutuje se o jeho dalším využití.
R. Feitzová, kronikářka
Zdroj Obecní kronika Úholičky, doplněno z archivu obce
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Ten dělá to a ten zas tohle
Obcházím obec a dívám se, co by se kde mělo a musí
udělat, vylepšit, opravit. Přes prázdniny jsem si vzal
i fotoaparát, abych zdokumentoval, jak se někteří z nás
starají o zeleň a veřejné prostranství a někteří ho zanášejí nepořádkem. Každý má možnost si koupit biopopelnici na odpad ze zahrady za
zvýhodněných podmínek. Mnoho z vás tak učinilo, jiní tvrdí,
že mají kompost a vše zužitkují
na zahradě. Čtyřikrát do roka
přistavuje obec velkoobjemové
kontejnery.
Jak je tedy možné, že hned, jak
vstoupíte do lesa Na Habří, ocitnete se u hromady slámy, shnilého
ovoce apod.? Jak je možné, že náplavka v Podmoráni se pomaloučku
plní odpadem nejen zahradním?
Jak je možné, že když víc zaprší,
ucpe se mostek nad potokem trávou, větvemi nebo dokonce sutí?
Na druhé straně jsou tu občané, kteří si zvelebují nejen
své příbytky a zahrádky, ale není jim zatěžko udržovat i bezprostřední okolí svého domu v pořádku. Jedná se o pozemky
obecní, ale vždyť se přes ně chodí domů a denně se na ně dí-

váme. Pak může obec vypadat
jinak a pracovníci údržby budou mít více času na pozemky
opravdu veřejné. Můžeme obnovovat polní cesty, vyřezávat
větve z nepřehledných míst kolem silnic a rozšiřovat plochy
udržované zeleně, věnovat více
péče místním komunikacím.
Letos se opravily výmoly
v ulici Nad Parkem, obnovilo se
parkoviště v Podmoráni u vlaku, připravuje se oprava příkopu
v ulici Příčná, vyřezal a upravil se prostor bývalého divadla Na
Krakově.
Zdeněk Fiala, zastupitel
komise místního hospodářství

Jezdí se v obci bezpečně?
Před prázdninami proběhlo veřejné projednání dopravně-bezpečnostního řešení obce. Bylo navrženo několik
opatření pro zpomalení dopravy v obci. Z diskusních
příspěvků vyplývá, že víme, že jezdíme rychle a děláme to záměrně.
Nechceme zpomalovací prahy, protože
dělají rámus. Nechceme zpomalovací
semafory, protože na nich nebudeme
stavět. Nechceme zúžení, protože když
do něj vjedou dvě auta naráz z každé
strany, stane se havárie. Nechceme
zpomalovací pruh na vjezdu do obce,
protože víme, že do něj někdo nabourá. Jeden občan nazval tato opatření
restrikcí – omezováním občanů. Přesto
všechno nechceme, aby se to dělo.
Když o prázdninách vyjedete jen
kousek za hranice, zjistíte, že to tam
funguje. Jak je to možné? Zúžení v obytné zóně tvoří osazené
květináče a nikdo do nich nenabourá. Před vjezdem do křižovatky je zvýšený osázený záhon a nikdo jím neprojede. Na červenou před obcí se přirozeně zastaví. Tamní obyvatelé si asi
uvědomují, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda

druhého. Uvědomují si, že třeba příště nebudou
řidiči, ale chodci nebo cyklisté a chtějí se cítit
bezpečně i v této roli.
K bezpečí v naší obci přispěje brzy nový chodník v ulici Roztocká, na který naváže příští rok
i jeho druhá část. Je zpracována i studie ulice
Podmoráň. U vjezdu do obce bude posunuta
cedule začátek obce, aby řidiči zpomalili ještě před prvními
domy. Semafor nebo radar stále zvažujeme.
Buďme k sobě ohleduplní.
Milan Jiráň, zastupitel
komise pro dopravu a bezpečnost
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O ctnosti investiční skromnosti
Když se v červnu vítězný uchazeč dopravního řešení
v obci (AF City Plan) rozhodl veřejně prezentovat komplexní dopravně-bezpečnostní řešení obce (průtah a šikana Roztocká, zpomalovací práh K Podmoráni a šikana Libčická), ukázala se jedna zajímavá věc.
Firma navrhla „šikanózní“ bezpečnostní opatření, včetně
betonových zátarasů, jakoby se jednalo o krizovou zónu na
Dálném východě. Chyběl už jen nápis „control point“ a vojáci. Firma navrhla řešení zásadně restriktivní, což odpovídá
i její finanční strategii. Někteří občané volali dokonce ještě
po tvrdších opatřeních. Nabízí se otázka: jsou snad místní
nebo jen projíždějící řidiči více agresivnější a nebezpečnější
než v sousedních Úněticích, kde stačilo nainstalovat vizuál-

„Muj kraj jde do prdele
stejně jako Tvuj kraj“,
říká ve svém zhudebněném textu undergroundový básník Pavel Zajíček. Není výstižnějšího vyjádření existenciálního pocitu nad zhoršujícím se stavem životního
prostředí a možnostmi politiky, která zamrzla v budovatelských konceptech.
Zatímco město Ostrava se soudí se státem kvůli tamnímu
špatnému ovzduší, vzduch v Úholičkách, tedy smrad (skládka, kompostárna), je pro obec stavem „normálním“, který si
ani nezasluhuje zvláštní pozornosti politiků i občanů. Když
v prvním letošním čísle obecních novin paní starostka bilancovala úspěchy a neúspěchy své politiky, činila přesně v duchu
staré budovatelské politiky (infrastruktura, zastávka, chodníky, hřiště, atd.), a jen na okraj konstatovala, že obecní potok
zůstává stokou. Věci přirozené, základní a zdánlivě obyčejné
(voda, vzduch, půda atd.), se politicky obtížně řídí, proto je
jednodušší provozovat starou politiku, která nemá žádnou
vizi týkající se udržení základních podmínek života pro přežití dalších generací.
Když nedávno dírou zahradního plotu v lokalitě pod Chaloupkami, kudy běžně chodí vysoká zvěř, vyšla skupina studentů architektury, pracující na studii „nízkonákladového bydlení v přírodě v malebné části údolí Podmoráňského potoka“,
uvědomil jsem si, že navrhovat na tomto místě rozsáhlou výstavbu, je důkazem neschopnosti budovatelské politiky zastavit trend ztráty krajiny, který nás neúprosně vede do situace,
kdy „Muj kraj jde do prdele stejně jako Tvuj kraj“.

ně psychologickou zábranu v podobě semaforu při vjezdu do
obce? Navíc, jak během diskuze zjistili obyvatelé Podmoráně,
navrhované řešení v podobě tzv. „zklidňujících prvků“ (příčné
betonové prahy), bude z 80 % postihovat především místní
obyvatele a při sněhu a náledí se „zklidňující“ prvek stane silně „zneklidňujícím“, neboť bude obtížně přejezdný. Vyslovili
i podiv nad tím, k čemu jsou obecní ankety, když v nich bylo
umístění prahů odmítnuto. Rozuzlení otázky, proč se dopravní šikana může stát lehce i šikanou místních obyvatel, stojí
na pokušení moci politiků produkovat restriktivní společnost
a zároveň demonstrovat sílu nákladných projektů. Bohaté
obci, jako jsou Úholičky, by mnohdy prospěla ctnost investiční skromnosti.
Miroslav Vodrážka

INZERCE

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
na podložkách a velkých míčích

Cvičíme každý čtvrtek od 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ Úholičky.
První hodina zdarma, s sebou pohodlné
oblečení, cvičíme bez bot v ponožkách,
další informace získáte osobně u cvičitelky
Pavly Vackové nebo na e-mailové adrese
vackovapavla@centrum.cz

Miroslav Vodrážka
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