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Otázky
pro starostku

Proč jdou peníze z dotací tam, kam jdou a ne tam, kam
bychom si je přáli investovat? Na kolik byla obec v letošním roce úspěšná v pozici žadatele o dotace z fondů
Středočeského kraje i dalších. A v neposlední řadě co se
děje s rekonstrukcí prostor budoucího obecního úřadu –
o tom všem jsme si v květnu povídali s paní starostkou
Kořínkovou.

?

Proč se dávají peníze na stezky a hřiště, když je
propadlá silnice do Velkých Přílep?
¢ Dotace, ať jsou z jakéhokoliv fondu, jsou účelové. To
znamená, že čerpat je můžete pouze v souladu s vypsanou
výzvou. Pokud je tedy v rámci obnovy venkova vypsána
výzva na obnovu veřejného prostranství, můžeme obnovit
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zastávku autobusu na návsi, pokud je podpora turistického
ruchu, budujeme stezky atd. Tyto prostředky nelze tedy
použít na opravu silnice. Chápu argument, že silnice je
potřeba víc, než stezka a houpačka, ale to děláme z jiných
fondů a nezávisle na jednáních o silnici. Když nebudeme
čerpat peníze na jiné projekty, neznamená to, že „nám dají“
na silnici. Hlavně ale znovu opakuji, že silnice není naše,
nýbrž Středočeského kraje a možná by nebylo od věci nějakou občanskou iniciativu vrhnout tímto směrem.

?

Jaké projekty budou nebo byly podpořeny
letos?
¢ Na konci roku 2013 jsme požádali z fondů Středočeského kraje na revitalizaci potoka, na podporu hasičů, na
vybavení nových prostor knihovny, DSO žádalo na obnovu
polní cesty a na obnovu turistického značení podél Vltavy.
Ani v jednom případě nám dotace nebyla přidělena. Jediné
želízko v ohni je Státní fond životního prostředí, který nám

n A opět máme po roce kontrolu a servis spalinových cest – komíny. Zatím máme stanoveny
2 termíny – 23. 6. a 24. 6. 2014
v rozmezí 8.30 až 15.30 hod.
Zájemci volejte pí Klusoňové tel.
723 566 375. Servis opět zajišťují
Kominíci s. r. o., Praha 6.
n Setkání se seniory-jubilanty a vítání občánků se uskuteční v neděli 15. 6. 2014 od 14.00 hod. v bytovém domě
Habří. Všichni zvaní obdrží pozvánku.
n 25. 6. 2014 Diskusní fórum s občany – výhled 2015 až
2018. Koná se od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
v bytovém domě Habří.
n Plánovaná výluka autobusu nebude! Překopy
byly provedeny po polovinách komunikace.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

ZPRÁVY
Z OBCE

již zaslal akceptaci žádosti na rozšíření ploch veřejné zeleně.
Některé akce vypustíme nebo odložíme, jiné zaplatíme
z vlastních zdrojů. O podrobnějších záměrech budeme
informovat v některém z dalších čísel obecních novin.

?

A co se děje na statku? Práce se rozjely, objekt
je zastřešen, objevila se okna. Teď se zase nic
nedělá, proč?
¢ Obec vypsala již třetí výběrové řízení na dostavbu. Byl
vybrán vítěz a proti výběru nikdo nepodal námitku. Firma
je velká a stabilní, byli jsme ujištěni, že nezkrachuje. Tak do
třetice to vypadá, že statek dostavíme a bude nám konečně
sloužit. Termín dokončení ve smlouvě samozřejmě je, ale
nerada bych ho zakřikla. Nechte se překvapit a věřte jako já,
že si v obecní hospodě brzy dáme pivo!
děkuji za zodpovězení otázek,
Martina Smolková, redaktorka

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
v obci Úholičky
Celkem se v obci Úholičky z celkového počtu 574 voličů,
zúčastnilo voleb 171 voličů a počet platných hlasů byl 170,
tj. účast cca 30 %.
Hlasování dle stran:
1. SNK Evropští demokraté
3. Klub angažovaných nestraníků
5. KDU-ČSL
6. Strana zdravého rozumu
7. Koalice TOP 09 a STAN
8. Liberálně ekologická strana
10. KSČM
14. ČSSD
16. ANO 2011
20. ODS

1
1
5
3
53
2
8
15
39
13

21. VIZE 2014
22. Úsvit přímé demokracie
T. Okamury

2

23. Strana zelených

12

24. Strana svobodných občanů

6

32. Česká pirátská strana

5

34. Koruna Česká

1

37. Občanská konzervativní strana

1

Kalendář akcí
7. 6. 2014

Den Pražské integrované dopravy v Roztokách a Úněticích. Zahájení v 9 hodin. Podrobnosti o průběhu programu
a časový harmonogram akcí najdete v článku v rubrice Kultura a sport na str. 5.
nádraží Roztoky, Levý Hradec, Únětice, Horoměřice

7. 6. 2014

TYPáci – koncert bigbítové kapely. Začátek v 19.30 hodin.

7. 6. 2014

Loutkové představení divadelního spolku Manetka uvede pohádku „Jak princ k rozumu přišel”.
Začátek představení ve 14.30 hodin.
areál zámku, Úholičky

13. 6. 2014

Divadelní představení Sheldon a jeho matka paní Levinová, Divadlo v Řeznické, začátek v 19.30 hodin.
Cena je 160 Kč/ks.
Divadlo v Řeznické, Praha

14. 6. 2014

Den na řece. Zahájení v 10.30 hodin. Podrobné informace na www.udolivltavy.cz a na str. 8.

15. 6. 2014

Vítání občánků a setkání seniorů – jubilantů proběhne od 14.00 hodin. Zvaní obdrží pozvánku.
BD Na Habří, Úholičky

18.–22. 8. 2014

Letní výtvarná dílna „Po stopách Sherlocka Holmese“ probíhá každý den mezi 9–17 hodinou.
u Soperů na zahradě, Úholičky
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občerstvení U Šraněk, Roztoky

náplavka, Úholičky
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ZPRÁVY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V dubnu proběhl zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2014/2015. Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání podalo 15 rodičů. Volných míst bylo jedenáct. Z Úholiček bylo přijato
všech devět dětí, které přišly k zápisu. Dvě přijaté
děti jsou ze Statenic, smluvní obce, která přispívá
na provozní náklady školy. Čtyři děti z okolních
obcí přijaty nebyly.

Zvířat viděly opravdu hodně. Nejvíce obdivovaly slony,
žirafy, hrochy a gorily. Při takové procházce vyhládne,
a tak děti cestou stihly ještě sníst svačinku z domova a na
závěr oběd ze školky. Musím pochválit všechny, že výlet
zvládly, nejvíce ale nové děti, pro které to byl první výlet
se školkou.

23. dubna jsme s dětmi vyjeli na první velký výlet do ZOO
Praha. Počasí nám přálo. Děti vešly do ZOO s batůžky na
zádech a plné očekávání, která zvířata uvidí. Svačinu ze

Bludiště na zámku Loučeň

Vydařený výlet do ZOO

Zdroj: archiv MŠ

školky snědly u ledních medvědů a pak se vydaly k výletnímu vláčku, který je vyvezl na nejvyšší bod zahrady.
Starší děti z oddělení Veverek zde vystoupily a mladší děti z oddělení Žabiček jely vláčkem i zpáteční cestu.

Zdroj: archiv MŠ

12. května ráno jsme s dětmi opět nasedli do objednaného autobusu, který nás odvezl na druhý celodenní
výlet na zámek Loučeň. U zámku nás čekaly dvě průvodkyně v roli kuchařky a kněžny, které nás provedly po interiérech zámku. Děti viděly staré poštovní sáně, v jídelně
si mohly sednout ke krásně prostřenému stolu, prohlédly
si dětský pokoj, pokoje pánů, knihovnu a také hudební
salonek. V něm stálo staré piano, na které jsem mohla
zahrát písničku a děti při zpěvu doprovodit.
V zámku nechybělo ani strašidlo, které stále otvíralo dveře. Pro děti byla připravena pohádková dílna, kde
skládaly pohádkové puzzle, hádaly pohádky podle obrázků, hledaly pohádkové dvojice, které k sobě patří a také
hledaly cestu v prvním bludišti. Pak jsme šli do zámeckého parku, kde je spousta labyrintů. Malé i velké děti
všechny prošly, což nebylo vůbec lehké. Já jsem se například několikrát ztratila.
Když jsme procházeli okolo zámeckého rybníka, tak
nás pozdravily kvákáním žáby. Děti si na závěr prolezly
domeček „Muchomůrku“ a vydaly se k autobusu. Ke školce jsme dojeli asi v 16.40 hodin. Tady na ně již čekali rodiče.
Děti se ještě mohou těšit na další akce a výlety, které
pro ně máme nachystané.

U slonů bylo krásně

Zdroj: archiv MŠ

Monika Mintělová, ředitelka MŠ
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KULTURA A SPORT
Když se spojí dvě skvělé akce dohromady
Na pořádání čarodějnické zábavy ve Švestkovně poslední dubnový večer jsme už zvyklí. Akce je rok od
roku populárnější a „vychytanější“. Na své si přijdou
děti i dospělí a k tanci i poslechu obvykle hraje nějaké hudební seskupení.

I letos se soutěžilo po čarodějnicku

Zdroj: archiv OÚ

V letošním roce tomu nebylo jinak. Přesto každý kdo dorazil do Švestkovny, mohl pozorovat masovější účast oproti předchozím rokům. Na místě se sešli nejen domácí, ale
i přespolní účastníci.
Letos se poprvé pořadatelsky zapojili kromě „místních čarodějnic“, také členové dobrovolných hasičů. Bylo jich opravdu potřeba, protože v průběhu večera se z čarodějnického veselí vyklubal bigbítový koncert pod širým nebem.
Své čtvrtstoletí tu totiž přesně na den oslavila domácí
kapela Typ. Kluci pozvali všechny své dnes již v kapele nepůsobící členy a s každým z nich dali pár hudebních kousků. K tomu se točilo dobré pivo, prodával se skvělý guláš,
špekáčky a další dobroty. Dětem byla věnována obvyklá
pozornost v podobě soutěží a cen. Z dětského pohoštění
zaujal kotlíkový guláš z buřtíků a brambor i oblíbení „hadi“
z těsta – kdo je dopekl a nespálil, snad i ochutnal. Švestkovna byla od pořadatelů a údržby obce báječně připravena.
My, kteří jsme na místo přišli, budeme dlouho a rádi
vzpomínat a ti, kteří nedorazili a mrzí je to, mohou doufat,
že mezi nás Typáci přijdou oslavit i 26. narozeniny.
Martina Smolková, redaktorka

Jelo se jako o závod
Na kole, na odrážedle nebo v kolečku – dalo se jet dle
dovedností či vkusu na čemkoli. Počasí bylo úplně jarní,
realizační tým stabilní a zkušený. Jakub byl v roli startéra poprvé, ale vše zvládl perfektně.
Zaznamenali jsme účast několika nováčků a někteří z nich
bodovali a získali medaili. Hattrick si odnesla rodina Trnkových, obě dcery byly úspěšné na odrážedlech i kolech, rodiče
s přehledem vyhráli slalom – tatínek s maminkou v kolečku.
Odměnu si odnesl každý, bedna je ale jen pro tři. Učíme se, že
vyhrát může jen nejrychlejší. Ovšem pochopit to, když jsou
někomu třeba jen tři roky, je tak těžké. Děkujeme závodníkům
za účast na sportovním dopoledni. A Tomášovi, Míše, Romaně, Renče a Martinovi, že to pro děti už tolik let připravují.
Terezie Kořínková, oddíl Cvičení s Kořenkou

Pozvánka do divadla
Divadlo v Řeznické – Sheldon a jeho matka paní Levinová – pátek 13. 6. 2014 od 19. 30 hodin.
Stand-up crazy comedy s podtitulem „Když něco miluješ, nech
to jít. Když se to nevrátí, taky dobře. Asi to bylo jen hovno na
koberci.“

4

Vyhlášení vítězů

Zdroj: archiv OÚ

Tato inscenace nás zavede mimo jiné do Tibetu, Severní
Dakoty či Arizony. Oba hlavní hrdinové se snaží pochopit jejich komplikovaný vztah. Nakonec zjišťují, že k tomu, aby byli
dokonale šťastni, nebudou od sebe nikdy dostatečně daleko.
Režie a scéna Viktor Polesný. Hrají Naďa Konvalinková
a Jan Zadražil
Vstupenky můžete zakoupit na OÚ u pí Klusoňové. Cena je
160 Kč/ks.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Výlet pro seniory
Tentokrát jsme necestovali daleko, naší první zastávkou byla Praha, a to sídlo Parlamentu ČR, kam nás pozvala paní poslankyně Věra Kovářová. Ta se nám také
věnovala a ozřejmila nám, v čem vlastně její práce spočívá. Shodou okolností se předávaly znaky a vlajky obcím, proto jsme měli možnost popovídat si i s předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem.
Součástí prohlídky bylo promítání krátkého filmu o historii
našeho parlamentu v informačním centru a prohlídka všech
tří budov, kde sídlí – Šternberský palác, palác Smiřických
a hlavní budova Thunovský palác. V tomto paláci je historický
sněmovní sál, který je místem jednání Poslanecké sněmovny
ČR. Po prohlídce jsme prošli okolo Valdštejnského paláce, kde
sídlí Senát ČR a Valdštejnskou zahradou a dále kolem jízdár-

ny jsme se vrátili k našemu autobusu. Naší druhou zastávkou
byly Průhonice, kde jsme nejdříve poobědvali a vyrazili na
okruh zámeckým parkem. Prošli jsme nádvořím zámku a zde
se nám otevřely nádherné výhledy na rybník a park. Při procházce jsme obdivovali nejen krásné vzrostlé jehličnany, ale
také kvetoucí rododendrony, azalky a jiné kvetoucí keře. Skalnaté stráně byly osázeny překrásnými skalničkami, takže bylo
co obdivovat.
Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den a my jsme si jej
všichni pěkně užili. Už teď se těšíme na další výlet. Jen jedna
výtka zazněla – v zámecké kavárně neměli dorty. Pokusíme
se příště polepšit. Chápeme, že k výletu prostě patří i dobrá
káva a dortík.
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Den Pražské integrované dopravy v Roztokách
Chcete se svézt historickými dopravními prostředky? Chcete si užít zajímavý výlet? Pokud odpovídáte
na obě otázky ano, tak právě pro vás připravil ROPID ve spolupráci s městem Roztoky a obcí Únětice
na sobotu 7. června 2014 Den Pražské integrované
dopravy právě v Roztokách a Úněticích!

Nádražní budova v Roztokách

budou jezdit do 17 hodin. Pravidelné linky Pražské integrované dopravy však budou jezdit i nadále. Pokud patříte
k dopravním nadšencům, budete se moci seznámit s prací
roztockých železničních modelářů. Zajímavý program připravuje také Středočeské muzeum v Roztokách nedaleko
vlakového nádraží.
Vzpomínáte na romantické večery v letním kině? I ty
můžete zažít v rámci Dne Pražské integrované dopravy!
V pátek 6. 6. a v sobotu 7. 6. 2014 po setmění (přibližně

Zdroj: archiv Ropid

Na co se můžete těšit? Na jízdy nostalgickými vlakovými
soupravami mezi Prahou a nádražím v Roztokách, jízdy
historickým autobusem z Roztok přes Levý Hradec do
Únětic a Horoměřic. Z roztockého náměstí bude vedena
poznávací a dovednostní stezka podél Vltavy a dále na
Levý Hradec ke kostelu sv. Klimenta. Další zastávkou budou Únětice a tamní pivovar, kde bude připraveno malé
občerstvení zdarma, pokud splníte všechny úkoly na cestě
z Roztok. Na stezku s úkoly se budete moci vydat v sobotu
7. června 2014 od 9 hodin do 13 hodin, program v pivovaru skončí v 16 hodin. Historické dopravní prostředky

V takových autobusech se jezdilo dříve

Zdroj: archiv Ropid

od 21 hod.) bude pro vás připraveno promítání jednoho
z úspěšných českých filmů, které se uskuteční v bývalém
městském autobuse přezdívaném Kinobus.
Těšíme se s vámi na viděnou na Dni Pražské integrované dopravy!
Filip Drápal, tiskový mluvčí Ropid
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Historie dobrovolných hasičů je stále živá
Při každém z našich rozhovorů s pamětníky v obci se
objevují vzpomínky na hasiče. Zdá se, že občané Úholiček byli sdruženi v různých spolcích, ale všichni byli
u hasičů a pokud ne, pak jistě jejich rodiče. To
samo o sobě je důvod věnovat tomuto fenoménu samostatný článek. K tomu se ovšem
přidávají ještě další důvody. Je to právě
150 let, co byl v nedalekých Velvarech
založen první český sbor dobrovolných
hasičů, a před nedávnem byla po několikaleté přestávce obnovena činnost hasičů v Úholičkách.

ce byly oddíly mladých požárníků přičleněny pod Pionýrskou
organizaci jako jeden z mnoha druhů volnočasových aktivit.
Dlouholetým vedoucím mladých požárníků v Úholičkách
byl pan Jiří Dvořák, od něhož jsme také získali kroniku mapující činnost od roku 1982, kdy přebíral
vedení mladých hasičů od pana Šíchy. Kronika
byla vedena velmi poctivě, neboť jak vzpomíná pan Dvořák, za špatně vedenou kroniku
byly trestné minuty. Tyto trestné minuty se
týkaly závodů v rámci hry „Plamen“, jakési
požárnické ligy, kde mladí požárníci měřili
své síly a dovednosti. Mezi ty požárnické patřily štafety požárních dvojic a požární útok.
I když původním účelem zakládání spolků dobÚkolem zde bylo v co nejkratším čase sestavit
rovolných hasičů bylo zajištění požární ochrany,
soustavu hadic a dalších součástek, rozvinout
spolky se brzy staly centrem společenského života.
hadice ke vzdálenému terči a ten naplnit vodou.
Pro bližší studium této skutečnosti mohu vřele doByl to vrchol činnosti mladých hasičů, který se
poručit film Miloše Formana „Hoří, má panenko“.
Razítko z roku 1924
nejvíce podobal činnosti opravdové jednotky
SDH v Úholičkách byl založen v roce 1902 a v roce
dospělých, kteří požární útok pochopitelně také
1923 bylo rozhodnuto také o založení oddílu dorostu. Bohužel
nacvičovali. Rybníček na návsi sice už nebyl, ale stačilo prkny
nejstarší historie sboru v obci je v dostupných pramenech zapřehradit potok a hned byla k dispozici malá improvizovaná
znamenána velmi stručně. Víme tak jen, že v roce 1930 získal
přehrada.
Mimo požárních soutěží se organizoval i tzv.
branný závod, který obsahoval spíše tábornické dovednosti, kvíz, střelbu ze
vzduchovky, hod granátem, znalost
topografických značek, odhad vzdálenosti, šplh po laně, zdravovědu.
Úspěch Úholiček na těchto závodech byl odrazem zápalu, s jakým
se mladí věnovali přípravě. Však
také Úholičky měly od roku 1973
vlastní interní závod „O zlatou
proudnici“. Zdeněk Fiala, tehdejší
mladý požárník a dnes spoluzakladatel obnoveného sboru vzpomíná, jak
úholičské kluky a holky všechny soutěRazítko z roku 1902
že a cvičení nesmírně bavily. Vzpomíná také na tvrdou ruku pana Dvořáka,
Dnešní obchod s potravinami byl původně hasičskou zbrojnicí
kterému by jeho autoritu mohli dnešní učitelé jen závidět.
Zdroj: Jiří Dvořák
Holt staré metody, kdy se pro ránu nechodilo nikdy daleko,
asi měly něco do sebe.
sbor malou zbrojnici s věží na sušení hadic v prostorách náZávody a přípravou na ně ovšem činnost mladých požárníků
vsi. V roce 1956 byla zbrojnice dostavěna přibližně do podoby,
zdaleka nekončila. V zimě se jezdilo na lyže, bruslilo se, v létě
v jaké ji známe dnes jako obchod s potravinami. Jen ta věž už
se pořádaly několikadenní tábory s kanoemi na Sázavě, jezdilo
zmizela.
se na výlety a exkurze. To vše organizoval pan Dvořák se svojí
Činnost hasičů lze rozdělit do dvou hlavních směrů. Za
manželkou.
prvé to byla samotná činnost protipožární jednotky. Za tímto
Začátkem 90. let se pak rozpadl téměř najednou sbor i jedúčelem byla testována především připravenost k zásahu, udrnotka. Nikdo vlastně neví přesně proč. Jednotka zřejmě zažovala se výzbroj a čas od času byla i příležitost vše otestovat
nikla spolu se smrtí dlouholetého organizátora a hasičského
naostro, například při požáru stodoly statku Chlupatých či
starosty pana Suchého známého pod přezdívkou Kuntík. Po
rodinného domu Nováků v ulici Nad Schody. Samozřejmostí
něm se již nenašel nikdo, kdo by štafetu převzal. Za rozpadem
bylo, že každý člen jednotky měl doma uniformu, kterou mohl
mladých požárníků bylo nejspíše to, že už najednou nebyli tak
čas od času vytáhnout při různých významných příležitostech.
mladí a rozutekli se do škol a do učení. Mladší generace se nějak
Druhý směr byl zaměřen na práci s dětmi a mládeží. Po válneobjevila, aspoň ne v potřebné síle. Jak vzpomíná pan Fiala,
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Budoucí hasiči v akci – rok 1984

Zdroj: kronika mladých požárníků

občas se někdo z menších dětí objevil, ale po pár schůzkách ho
to přestalo bavit.
Po zániku hasičů se jejich výzbroj prodala včetně hasičské-

ho auta, staré Pragovky „Ereny“ a stříkaček. Naštěstí se zdá,
že to nebyl definitivní konec hasičů v Úholičkách. Při loňských
povodních se spontánně sešla spousta sousedů, aby pomáhali
stavět hráze, a snad i na základě této události napadlo Honzu
Uhlíře, že by bylo dobré obnovit činnost hasičů v obci. K tomu
se přidali lidé ze staré party a dnes už mají obnovení hasiči za
sebou několik akcí včetně letošních veleúspěšných čarodějnic.
Když jsme se ptali Zdeňka Fialy na plány do budoucna,
v prvé řadě zmínil obnovení práce s dětmi. I v nové době existují požární závody, a i když děti dnes mají na výběr spoustu
dalších volnočasových aktivit, kdo by si jako dítě nepřál být
hasičem. Prvním krokem má být chystaný branný závod plánovaný na 31. května. Budoucí mladí hasiči už dokonce mají
první stříkačku k nácviku požárního útoku. Pokud jde o obnovu jednotky, tady jsou zatím plány opatrnější, přesto se zdá, že
obnovena bude, byť zatím bez výzbroje. Hlavní jsou ale přeci
jen lidé připravení pomoci, když je potřeba odklidit stromy po
vichřici či stavět bariéry proti povodni. První listy nové hasičské kroniky se mohou začít plnit.
Pavel Soper, zastupitel
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kopírování a tisk
velkoformátový tisk
vizitky, razítka, letáky
TĚLO

PLEŤ

Tělové terapie
Thalassotherapie
Hammam masáže
Marocké masáže

Kosme cké ošetření ple

NOHY
Rituály nohou
Křečové žíly-terapie
VIZÁŽISTIKA

LÉČENÍ
Čakrové masáže
Meridiány
Poradna

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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