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V Edmundových soutěskách bylo co obdivovat
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Otázky
pro starostku

Ovlivní vítězné urbanistické návrhy budoucnost nového územního plánu? Směřuje rozvoj obce k expanzivní
výstavbě? Může se občan k těmto otázkám vyjádřit,
a v jakém časovém horizontu má proto možnost? Poslední otázka bude ze soudku podzimních obecních voleb, které nás letos čekají.

?

Na sklonku loňského roku byla ukončena
veřejná anonymní urbanistická soutěž týkající
se návrhu nové koncepce obce. Jak ovlivnily vítězné
projekty aktuální rozvoj obce?
¢ Vítězný projekt nemohl a nemůže ovlivnit rozvoj obce
aktuálně. Územní plán z roku 1998 je stále v platnosti

OBECNÍ NOVINY 6/2014

www.obec-uholicky.cz

a obec se tedy může rozvíjet podle něj. Ze soutěže vyšel
autor nového územního plánu, který ve svém návrhu rozvoj obce výrazně redukuje. Konečné slovo má v projednávání územního plánu vždy zastupitelstvo obce. V současné
době zastupitelé projednávají, jakým způsobem rozvoj
obce rozložit v čase, aby nedošlo k prudkému rozvoji, jak
tomu bylo v okolních obcích. Nejprve musí být připravena
infrastruktura a teprve poté mohou být schváleny stavby
domů, aby nevyrostly bez přístupové cesty nebo bez řádného připojení na sítě, jak tomu bylo v minulosti.

?

Směřuje rozvoj obce k omezení stavebních
aktivit nebo k rozšíření ploch v ÚP označených
jako stavební parcely?
¢ Otázku jsme několikrát položili občanům v anketním
šetření a vyplynulo z ní, že rozvoj by měl být plynulý. Plochy pro výstavbu mimo obec se pravděpodobně zvětšovat
nebudou.
Nyní stojíme ale před zpracováním strategického plánu
obce na další období a i tato otázka by v něm měla být

n Webové stránky obce se dočkaly hned několika uživatelsky
příjemných vylepšení. Úpravy
ocení i majitelé chytrých telefonů. Nově se na chytrém telefonu nebo iPadu stránky zobrazí v přehlednější a čitelnější verzi.
Pokud chcete číst stránku v původním
rozlišení, stačí kliknout dole na liště. Další nadstavbou je
přehledné zpracovávání výběrových řízení, kde můžete sledovat výzvy i vyhodnocení každého řízení. V mapovém portálu obce je doplněna historická mapa obce – tzv.
císařský otisk. Rozšířeno bylo i vyhledávání pozemků
propojením přes katastr nemovitostí o měření ploch, vzdáleností a dalších funkcí.
n Kontejnery na velkoobjemový odpad budou po obci rozmístěny v termínu 11.–14. 7. 2014, ale pozor NOVĚ – je
stanoven pouze jeden termín, kontejnery budou na obvyklých stanovištích, přistaveny v pátek okolo 16.00 hod
a odvoz plných kontejnerů proběhne v pondělí ráno. Kontejnery nebudou měněny! Na každém stanovišti v uvedenou dobu bude stát pouze jeden 15m3 kontejner! Lednice,
mrazáky, televizory, PC, pneumatiky a další velkoobjemový
nebezpečný odpad dávejte jako obvykle vedle kontejnerů,
budou následně odvezeny.
n Provoz obecního úřadu o prázdninách bude v obvyklých
úředních hodinách (pondělí a středa odpoledne). Pokud
nás budete chtít navštívit mimo úřední hodiny, domluvte se předem telefonicky, budeme čerpat řádnou
dovolenou (starostka tel. 736 76 77 17,
administrativní pracovnice úřadu tel.
723 56 63 75). Děkujeme za pochopení
a přejeme všem krásné léto!
Poučení pro držitele e-pasů v QR kódu.
n Celý text naleznete na obecním webu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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zohledněna. Se svými náměty můžete přicházet až do
podzimu, kdy budeme dokument schvalovat, naváže na
něj rozpočtový výhled.

?

V rubrice Příspěvky občanů se pan zastupitel
Soper zamýšlí nad podzimními obecními
volbami. Chystáte se opět kandidovat na post
starostky obce?
¢ Ano, chystám se kandidovat na post starostky obce.
Chystám se spojit s lidmi, kterým na budoucnosti naší
obce záleží, kterých si ostatní občané váží, kteří pracují
nebo pracovali pro obec i mimo zastupitelstvo, kteří chtějí
obětovat svůj čas pro ostatní. Jsou to vesměs lidé, jejichž
práci máte nyní možnost sledovat a myslím, že je patrná.
Máte-li pocit, že chcete a můžete obci dát „sebe“, pojďte
do toho s námi.

děkuji za zodpovězení otázek,
Martina Smolková, redaktorka

OBECNÍ ÚŘAD Úholičky
a

Pořádají svoz
velkoobjemového odpadu
pro obec Úholičky
Datum:
11. 7. 2014 od 16 hodin
až 14. 7. 2014 do 8 hodin
Kontejnery 15m3 budou přistaveny:
nNa Habří
nu stodoly
nNáves
nu knedlíkárny
nChaloupky
nPodmoráň – nahoře
nPodmoráň – dole
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad.
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ZPRÁVY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Víte, jak to chodí u mravenců? Dospělí to možná vědí, ale
děti to nevěděly. Proto jsme se s nimi vydali na výlet na
Čabárnu u Kladna, kam jezdíme pravidelně 2 do roka.
Tentokrát byl program zaměřen na život mravenců v mraveništi. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Nejprve šly na
přednášku děti z oddělení žabiček a pak z oddělení veverek.
Děti se vše učily formou hry.
Najednou jsme z nich měli
samé „mravence“. Královnu
i vchody do mraveniště střežili bojovníci, chůvičky se staraly o miminka (vajíčka a larvičky), jiní mravenci sháněli
potravu a další byli stavitelé.
Já s paní učitelkou jsme byly
vetřelci. Co myslíte, pustili
nás bojovníci do mraveniště?
Nepustili. Nastražili na nás
„kopí“ a dál jsme se nedostaly. Pak šly děti za zvířátky do
záchranné stanice, kde se jim
nejvíce líbil koloušek, kterého
zrovna krmili z lahve s dudlíkem, a také je zaujaly labutě
s mladými.
Pohádkový hrad Točník
V období okolo Dne dětí se
ve školce událo několik akcí. V pátek 30. května se děti vydaly odpoledne hledat poklad do okolí Úholiček. Cestou musely zvládnout a vyřešit úkoly, které jim paní učitelky po cestě schovaly. Byly vyznačeny dvě trasy, kratší pro mladší děti
a pro starší byl poklad uschován až na Stříbrníku. Děti obě

trasy zdolaly, poklad našly a pak se těšily na večeři ve školce,
která byla formou švédského stolu. Většina dětí ve školce přespala do soboty, kdy si pro ně přišli rodiče. V pondělí 2. června
děti oslavily MDD soutěžemi a ve středu k nám přijelo dřevěné divadlo s pohádkou Princezna na hrášku.
10. června jsme vyjeli na poslední celodenní výlet, na Pohádkový hrad Točník. Tentokrát nás provázela krásná bílá
paní. Děti si zajezdily na konících, viděly hradního medvěda, zakouzlil jim kouzelník
a v kapli zhlédly pohádku
o Kašpárkovi. Lovily rybičky a seznámily se s různými
řemesly. Také viděly boj loupežníků, kteří se hádali o poklad. Na závěr šly do hradního
sklepení za velikým drakem,
kterému zazpívaly písničku
a za to od něj dostaly keramický penízek z pokladu, který
střežil. Líbilo se nám na hradě
tak, že jsme zůstali poslední
ze všech škol a školek. Proto
jsme se mohli jako jediní vyfotit se všemi pohádkovými
Zdroj: archiv MŠ bytostmi.
V polovině června proběhly v obou třídách besídky, na kterých děti předvedly rodičům
a prarodičům vše, co se ve školce pod vedením pedagožek naučily. Blíží se konec školního roku, tak přeji všem dětem hodně
zážitků o prázdninách.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Na dětském dnu byl každý vítězem

Přenocování se neobešlo bez zdravé večeře

Zdroj: archiv MŠ

Zdroj: archiv MŠ

3

OBECNÍ NOVINY 6/2014

www.obec-uholicky.cz

KULTURA A SPORT
Slavnostní odpoledne potěšilo nejmladší
i nejstarší občany
Tentokrát jsme se sešli v nových, slavnostně upravených prostorách bytového domu. Na vítání občánků přišli všichni pozvaní. Vítali jsme do obce šest miminek.
Dostavila se i většina pozvaných seniorů-jubilantů.
Paní starostka všechny mile uvítala. Děti z mateřské školy svým
malým kamarádům zazpívaly, zatančily a zarecitovaly krásné
básničky. Členka komise pro rodinu představila paní starostce
nové občánky, ta je přivítala do obce. Byl přednesen slib rodičů,
kteří jej svým podpisem potvrdili v Kronice narozených.
Noví občánci si odnášeli dáreček, maminky kytičku
a všichni ostatní určitě krásný pocit z hezkého odpoledne.
Následovalo vystoupení dětí s krátkým hudebním programem, tentokrát pro naše seniory-jubilanty. Závěrem každý
senior dostal malovaný čtyřlístek pro štěstí. Bylo to krásné, dojemné a velmi milé. Paní starostka seniorům všechny
účinkující představila a s malou sladkostí se s nimi rozloučila. Potom už se debatovalo s jubilanty nad kávičkou o všem
možném. Došlo i na přípitek, malou pozornost, kytičku
a blahopřání. Slavnostní odpoledne se opravdu vydařilo,
škoda, že se někteří senioři nemohli zúčastnit a tak je touto

cestou zdravíme a přejeme všem hodně zdravíčka a pohody.
Těšíme se na další setkání.
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Vítání kloučků a holčiček

Zdroj: archiv OÚ

Když vezmou do rukou závodění dobrovolní hasiči
Milí přátelé, mám radost a tak se o ni s vámi rád podělím. Náš vznikající SDH Úholičky se docela dobře
rozbíhá. V krátké době už jeho členové uspořádali
druhou akci.
Tentokrát čistě pro děti. Byl to branný závod v sobotu
31. května 2014. Závodily děti od čtyř let, ale i menší. Některé to zvládly v kočárku, ty o malinko větší důkladně zkoumaly
trať po svých (Kateřina Vocílková, Dominik Janeka, Simona
Trnková). Nejpočetnější skupina byla ve věku 6–15 let, star-

Není snadné udržet proud vody na cíl

Střelba je oblíbená disciplína
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Zdroj: archiv SDH

Zdroj: archiv SDH

ší kategorii reprezentovala jedna závodnice (paní starostka).
Běhalo se, střílelo se ze vzduchovky, odpovídalo se na otázky,
stříkalo se na terče ze zásahového hasičského auta (dík patří
SDH Kozinec).
Menší závodníci samozřejmě s asistencí rodičů a určitě si
to všichni užili a my s nimi. Opravdu si myslím, že to byla vydařená akce. A můj dík patří všem hasičům (a vlastně nejen
jim), kteří se na organizaci podíleli, a moc si přeji, aby nám
elán vydržel i do dalších dnů (a doufám i roků).
Zdeněk Fiala, starosta SDH
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Den na řece
Vloni nám tento den zhatila povodeň. Letos zůstala
řeka ve svých březích a Dobrovolný svazek Údolí Vltavy mohl po dvou letech opět uspořádat oslavy u řeky
a na řece, která nás spojuje. Bylo možné si zapůjčit rafty nebo kánoe a udělat si krátký vodácký výlet z Klecan do Řeže.

Pokud se vám zalíbilo řídit loď, můžete si ji půjčit a nepotřebujete k tomu kapitánské zkoušky. Pokud by vás bavilo
strávit na parníku delší čas, vězte, že pojede o prázdninách
každou středu do Tróje a zpět do Nelahozevsi. A pokud vás
bavilo být s námi na náplavce, těším se za rok na viděnou.
Terezie Kořínková, předsedkyně svazku

Této možnosti využilo velké množství lidí, důvodem bylo
i rozšíření nabídky o převezení kol cyklistům do cílové stanice. Mezi pravým a levým břehem pendloval přívoz zdarma. Zároveň vyrážel na okružní plavby podél břehů parníček
Fidelio a přesouval se po proudu k jednotlivým molům, kde
na něj čekal houf výletníků. Kajutovky Kristýna a Kristián
přirážely k úholičskému molu a každý si mohl pod dohledem
kapitána vyzkoušet, jak se taková loď řídí.
Na březích probíhal program pro děti. U nás se opět skákalo, prolézalo a klouzalo na pouťových atrakcích. Teta Renata malovala a malovala na dětské obličeje. Hasiči zajistili
občerstvení a předvedli nám svoji první výzbroj – stříkačku.
Vodácký oddíl půjčoval kánoe a věnoval se po celé odpoledne
dětem, které si chtěly vyzkoušet pádlování. U strejdy Jardy
se rybařilo. A braly! Završením celé akce byl závod raftů.
Zúčastnily se čtyři posádky – hasiči (nominovali dva týmy),
vodáci a posádka, reprezentující obecní úřad. Náš raft vyhrál
těsně nad hasičským raftem, ovšem výkony všech posádek
byly velmi vyrovnané.

Závod raftů

Zdroj: archiv OÚ

Tentokrát jsme navštívili Hřensko
Po výletech, které pořádáme pro seniory, jsme se rozhodli uspořádat také výlet pro rodiny s dětmi. Zájem
nás skutečně zaskočil, zájezdu se zúčastnilo 46 dospělých a dětí, bohužel se nedostalo na pár náhradníků.
Vyrazili jsme autobusem v sobotu 7. 6. 2014 v 8.00 z obce
směr Národní park České Švýcarsko a pěší výlet jsme zahájili ve Vysoké Lípě zhruba v 10.00 hodin. Vydali jsme se po
modré do hřenských soutěsek. Samotná cesta k soutěskám
je velmi poutavá. Podél řeky Kamenice je lemována skalami,
skalními tunely a lávkami až k startovacím bodům jízdy na
pramicích. Soutěsky jsou přístupné pouze takto.
Je možné se plavit jak po proudu, tak i proti proudu. Délka Edmundovy (dříve Tiché) soutěsky je 960 metrů a plavba
trvá 20 minut. Divokou soutěskou plujete 15 minut a měří
450 metrů. Cestou nás převozník, mimochodem stále „pohánící“ pramice bidlem, seznámil s historií soutěsek a popsal
okolní skalní útvary. Přesto že byl parný letní den, po celou
cestu byl v soutěskách příjemný chládek a stín. Do cíle trasy, Hřenska, jsme dorazili postupně mezi 15 a 15.30 a nutno
dodat, že všichni účastníci zdolali trasu cca 13 km bez obtíží
(i nejmladší čtyřletý).
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Na pramicích v soutěskách bylo těsno, ale krásně

Zdroj: archiv OÚ
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Mladí hasiči ÚHOLIČKY
Jak už asi mnozí víte, v letošním roce pár nadšenců obnovilo činnost SDH Úholičky a tito
nadšenci se rozhodli také obnovit kroužek
mladých hasičů. Tento kroužek k naší obci
od nepaměti patřil a tak se pokusíme na
tuto tradici navázat.
Vážení rodiče, máte-li i vy doma
kluka nebo holku ve věku od
5–11 let, (jiný věk po konzultaci
s vedoucím MH), kteří mají zájem
obnovený kroužek mladých hasičů navštěvovat, přijďte v pondělí
15. září 2014 v 17.00 hodin na informační schůzku, která se koná na
hřišti Švestkovna. Zde se dozvíte, jaké
jsou plány a cíle obnoveného kroužku.

Když se řekne hasiči, představí si každý houkající
hasičské auto a hasiče, kteří se snaží zachránit nějaký hořící objekt, rozřezat spadlý
strom nebo vyřešit událost, která přímo
nebo nepřímo zasahuje do našich životů.
Když se řekne mladý hasič, asi si vybavíte stejnou osobu pouze v mladším věku.
Nyní vás ale vyvedeme z omylu. Mladý
hasič je člověk mladého věku, holka
nebo kluk, který má zájem poznat a naučit se něco o požární činnosti, o tom co
ten velký hasič musí umět, aby nám mohl
v nežádoucích situacích pomoci.
Cílem oddílu mladých hasičů je připravit tyto
malé nadšence do života, aby i oni věděli, co a jak si počít
v situaci, do které se může dostat kdokoliv z nás. Tyto děti
se v kroužku učí, jak se chovat v přírodě a orientovat se v ní,
jak pomoci zraněné osobě, jak se zachovat, když někde spatří
oheň, jakým způsobem zavolat pomoc a jaká telefonní čísla
jsou na složky IZS (integrovaný záchranný systém) a je toho
ještě mnoho a mnoho.

Bližší informace dostanete od hlavního vedoucího Kamila Valeše na tel. čísle 739 697 879 nebo starosty SDH
Úholičky Zdeňka Fialy tel. 775 195 556. Těšíme se na vás.
Kamil Valeš, hlavní vedoucí SDH

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna o prázdninách
Knihovna v menších, ale útulných prostorách bytového
domu funguje od letošního dubna. Máme opět zajištěné pravidelné dodávky zapůjčených knih z knihovny
v Kladně. Odebíráme časopisy dTest, Apetit a Praktická
žena. Nakupujeme pro vás nové knihy.

Knihovna bude zavřená v červenci a srpnu. Opět otevřeme
1. září.
Na vaši návštěvu se těší Martina Hrubešová.

S celkovou nabídkou se můžete seznámit na www.obec-uholicky.cz (záložka Knihovna, dále pak na Online katalog).

Martina Hrubešová, knihovnice

Kalendář akcí
28. 6. 2014

První prázdninový koncert TYPáků. Začátek ve 20.00 hodin.

Holubice

14. 7.–18. 7. 2014

Docházecí tábor. Sraz každý den v 8.30 hodin, ukončení každý den v 16.30 hodin.

18. 7. 2014

Letní kino ve Švestkovně – o filmu hlasujte na webu.

18.–22. 8. 2014

Letní výtvarná dílna „Po stopách Sherlocka Holmese“ probíhá každý den mezi 9–17 hodinou.

BD Habří, Úholičky

u Soperů na zahradě, Úholičky
22. 8. 2014

Výstava prací účastníků letní výtvarné dílny „Po stopách Sherlocka Holmese“, zahájení v 18 hodin.
areál Švestkovny, Úholičky
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DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Pohádka o Machšince
Po hranici katastru Úholiček sice vede železniční trať, ale na kopci, zhruba
šedesát výškových metrů nad kolejištěm, by lokomotivu hledal asi málokdo.
A přesto zde stála více než šest let. K velké radosti mnoha místních obyvatel
zde už velká bílá garáž nezabírá místo. Mašinka už má nový domov, od května
krášlí bývalé nádraží pod kostelem sv. Jana Křtitele v Litoměřicích.

Dejte bacha na Macha
I Úholičky mají svého Zababu, který staví kouzelné mašinky. Jiří Mach je velkým milovníkem parních strojů. V jeho
sbírce „suvenýrů“ se ocitlo už mnoho lokomotiv, ale i parní
válec, oračka John Fowler nebo 16 m dlouhá parní loď. Živnost restaurátora parních strojů a lokomotiv dlouhá léta
nejen provozoval, ale také získal od Ministerstva kultury
a školství pedagogickou akreditaci a mohl tak své řemeslné
zkušenosti předávat dál svým učňům.

zejména dětí. Měla je
vozit po trati z Noutonic do Postřižína,
ale České dráhy si za
pronájem kolejí naúčtovaly tak vysokou
částku, že Machšinka
z úholičské garáže vůbec nevyjela. Stála tu
dalších pět let.

Jiří a Václav Machovi při transportu
mašiny do Litoměřic
Zdroj: Jan Píša

Machšinka nakonec nebude jezdit
na uhlí ale na kávu
Teprve letos v květnu získala lokomotiva nové majitele.
Manželé Plíhalovi koupili bývalé litoměřické nádraží a pokoušejí se ho znovu oživit. Pan Miroslav dává dohromady
expozici modelové železnice, jeho žena Jana zde otevírá
Kavárnu s párou. Její nedílnou součástí je i pohádka o mašince, která okouzlená vůní kávy zatoužila jezdit na kávová
zrna místo na staré černé uhlí. Přání se jí nakonec splnilo,
a když už byla stará a nemohla dál vozit panu kavárníkovi
žoky s kávou, zaparkovali ji před kavárnou, aby pořád cítila
oblíbenou vůni kávy. A tam stojí dodnes.
Foto lokomotivy z roku 1973

Zdroj: archiv Jiřího Macha

Malá, ale šikovná
Posledním klenotem se stala nejmenší lokomotiva klasického rozchodu v Čechách s označením 3625 Krauss München vyrobená v roce 1897. Dosloužila až v roce 1973.
Chvíli ještě pózovala coby pomník a pak se v opravdu žalostném stavu odebrala do mladoboleslavského Kovošrotu.
Zde ji za cenu šrotu vykoupil právě Jirka Mach. Dlouhá léta
čekala v jeho depozitáři v Tursku na rekonstrukci, ale její
čas přišel až po dostavbě nové dílny v Úholičkách.

Vašek otce nezapře
V té době unesl kovářské nářadí už i Jirkův syn Vašek,
který byl svému otci velkým pomocníkem. Celou mašinu
rozloženou na prvočinitele dali dohromady za rok a půl.
Většina dílů se musela znovu odlít podle původní technické dokumentace, kterou Jiří získal z Německa. Při
rekonstrukci se musely přesně dodržet technologické
postupy a přitom bylo nutné zajistit provozuschopnost
lokomotivy.

A takto vypadala lokomotiva v roce 2014

Zdroj: Jan Píša

Pokud se někomu v Úholičkách zasteskne po této místní
raritě, do Litoměřic to není vůbec daleko. Nejlépe se tam
dostanete samozřejmě vlakem.

Rekonstrukcí to nekončí
Po dokončení celé rekonstrukce se Machovi rozhodli, že jejich
Machšinka nepůjde „na kšeft“, ale bude sloužit pro pobavení

Renata Soperová, členka redakční rady
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

ještě divokých hvozdů. Pokud se ovšem z paleolitu přesuneme
do neolitu, zde je to s doklady o životě našich předků, jak nám
potvrdila Lucia, podstatně lepší. Je pravda, že nálezů je na našem území méně, než v některých okolních obcích. To ale může
být způsobené tím, že se zde neprováděly tak rozsáhlé stavby.
Archeologický výzkum je totiž poměrně zásadní zásah, který se
Přemýšleli jsme, kam se dál posunout v naší rubrice o žizpravidla provádí před zahájením velkých stavebních projektů.
votě našich rodáků. Proč se tentokrát nevydat co nejdál
Tak například Přílepům k mnoha nálezům z období stěhování
do historie až někam k prvním obyvatelům Úholiček?
národů, ale i z daleko starší doby, dopomohl H-Systém. S trochou nadsázky lze říci, že stěhování národa do satelitů odkrylo
Tady nám nepomůže obecní kronika, to by musela být malovapamátky stěhování staršího a poněkud globálnějšího.
ná někde v jeskyni. Proto jsme se vypravili za místní kapaA jak takový archeologický průzkum probíhá? Nejcitou, archeoložkou Lucií Mattiello, aby nám řekla něco
prve se odkryje ornice a čeká se, co se objeví pod
málo o zdejších prvních příslušnících homo sapiens.
ní. S trochou štěstí se objeví spraš, ve které lze
Samozřejmě je to problematika velmi zajímavá, ale
najít otisky kůlů a jiných stavebních prvků, pak
nesmírně obsáhlá a těžko se může vejít do jednoho
se již hledají odpadní jámy a další místa, kde
článku. Berte ho tedy prosím jako úvod k dalšímu
by se mohly vyskytovat doklady lidské činnospodrobnějšímu povídání o archeologii a historii
ti. Vše, co se najde, se pak analyzuje – pylová
nejen naší obce.
zrna, kosterní pozůstatky, různé typy používaA nyní k těm Úholičkám. Moje představa
ných materiálů atd.
o prvním Úholičákovi vycházela z obrazů ZdeňAle zpátky k Úholičkám. Dominantní stavka Buriana, se kterými jsem vyrůstal. Jednalo se
o chlupaté stvoření obtěžkané obřím kyjem, kterak
bou, dá-li se to tak nazvat, je skládka. Při archeologickém průzkumu před jejím založením se
stopuje jeskynního medvěda či mamuta. Bohužel Čeněk Rýzner
takto staré nálezy se na katastru Úholiček nena- Zdroj: www.archeologienadosah.cz zde našly pozůstatky osídlení, které je co do
počtu nálezů dominantní nejen v této oblasšly. Ale existují doklady o výskytu pravěkých lovti – řivnáčské kultury. Tato kultura získala svůj název podle
ců například v nedalekém Suchdole, a tak je pravděpodobné,
že při hledání kořisti zavítal lovec někdy i do zdejších tehdy
naleziště na nedalekém vrchu nad Žalovem, kde své mohutné
vykopávky prováděl v druhé polovině 19. století roztocký lékař
Čeněk Rýzner, nadšený to archeolog, který na Řivnáči odtěžil
ohromné množství zeminy, odkryl významné hradiště a popsal
kulturu, která byla v době někdy před 5 000 lety rozšířená ve
středních a severozápadních Čechách a která dodnes nese název nedalekého vrchu. Pokud jde o vztah Rýznera k Úholičkám,
lze zmínit především asi nejvýznamnější nález na našem katastru, pohřební mohylu na Stříbrníku. Ta je sice doložena, ale
není zřejmé, kde přesně byla. Stačí se však projít kolem Stříbrníku a každý si ji určitě najde, „podezřelých“ míst je zde více
než dost.
Doba řivnáčské kultury byla zřejmě dost neklidná, jinak by
nevzniklo poměrně mohutně opevněné řivnáčské hradiště.
To ale neznamená, že se život soustředil jen do hradišť. Ptali
jsme se Lucie na běžný život tehdejších lidí. Lidé té doby byli
Vrch Řivnáč
Zdroj: www.roztoky.cz
především zemědělci a své stopy zanechali na pláních kolem

Naši první sousedé

Čeněk Rýzner (1845–1923)
je jedním ze zakladatelů české archeologie. Narodil se na Moravě v Horních Studánkách u Šumperka. Na medicínské fakultě v Olomouci vystudoval chirurgii a zde se také seznámil s profesorem Wankelem, který mu poprvé odhalil kouzlo archeologie.
Kvůli práci se následně přestěhoval až do Roztok u Prahy, kde nastoupil jako závodní lékař v místní továrně na barviva. V Roztokách se
začal zajímat o místní historické nálezy a brzy o nich začal psát i odborné publikace. Prvním popsaným nálezem byla halštatská mohyla v Solníkách na severu Roztok. Nejrozsáhlejší výzkumy prováděl v Úněticích a také na vrchu Řivnáč. Právě díky Rýznerovi se únětická i řivnáčská
kultura staly významnými archeologickými pojmy. Pracoval ale i na protějším vltavském břehu v Klecanech, kde odkryl laténské pohřebiště.
V Černém Volu odhalil sídliště z mladší doby kamenné.
Čeněk Rýzner byl aktivním členem různých archeologických společností a popularizátorem této vědní disciplíny. V pozdější době se dostal
do vážného střetu s novou generací archeologů, především s J. L. Píčem, který prosazoval modernější přístup k archeologii. Po této roztržce
Rýzner ukončil aktivní archeologickou činnost.
Rýzner ovlivnil i řadu umělců, v první řadě Mikoláše Alše, se kterým se seznámil v roce 1877 během jeho pobytu v Suchdole. Rýznerovy
nálezy a vyprávění na mladého umělce zapůsobily natolik, že je použil i ve svých obrazech. Známý je třeba obraz „Žalov“ s bohyní Moranou
a „pohanským“ pohřebištěm, nebo obraz „Na Jizeře“, kde je vyobrazen náhrdelník s kusy jantaru objevený Rýznerem v Úněticích.
Zdroj: www.archeologienadosah.cz
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Úholiček. Je ale pravděpodobné, že se vyskytovali i dole v údolí. Tehdejší lidé vypadali v podstatě stejně jako my a byli i stejně
chytří. Chyběly jim naše vymoženosti, ale dovedli se bez nich
obejít. Chovali ovce nebo kozy, což se nedá podle kosterních
pozůstatků dobře rozeznat, prasata i krávy. Pěstovali obilí, především pšenici a samozřejmě lovili. Na jejich jídelníčku nechyběla vysoká zvěř, bobři, ale občas i psi, kteří již plnili i roli průvodce člověka. Ve zdejších hvozdech se bylo možné také ještě
setkat s medvědem.
Poněkud nejasné je rozdělení činnosti mezi muže a ženy. Na
základě různých analogií se má za to, že muži lovili, klučili pole
a ženy se staraly o domácnost a okopávaly. Ale už taková výroba keramiky je předmětem sporu odborníků. Mělo se za to, že
patřila mezi mužské práce, ale nyní se vyskytují domněnky, že
keramiku vyráběly spíše ženy.
Lidé blízké okolí Úholiček neopustili ani v pozdějších dobách. Podél silnice z Velkých Přílep do Úholiček se našly pozůstatky po germánech z doby římské. Bydleli tu ve 4. století n. l.
a naproti přes potok (zhruba naproti rybníku) hutnili železo
v pecích ve svahu. Jejich pozůstatky tu archeologové objevili
v 90. letech. Práce s ohněm musela být vždy odsunuta pár set
metrů od obydlí, jinak hrozilo nebezpečí požáru. Možná potomci onoho „kováře“ ze 4. století, možná úplně jiný germánský kmen tu pak v 5.–6. století postavil další chaty podél Podmoráňského potoka. Před chatami podél potoka byla odhalena
i cesta směřující do Úholiček. Jak daleko tehdy vedla, nevíme.
Směřovala přes Úholičky až dolů k Vltavě jako dnes? Pokud se
bude podél potoka znovu stavět, uvidíme…
Nyní se vrátíme k úholičské kronice. Jeden z mála záznamů
o archeologických nálezech přímo v obci pochází z třicátých let
a hovoří o nálezu několika skrčenců při výstavbě domů Na Habří. Je ovšem možné, že v seriózních vědeckých dokumentech
se o tomto nálezu nedočteme, neb podle kroniky si kosterní
pozůstatky rozebrali místní psi. Snad se našim předkům chtěli

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Příležitost, kterou
je dobré nepromarnit
Po čtyřech letech se opět blíží obecní volby a možná,
že někomu přijdou v podstatě trochu zbytečné. Nikdo
nevolá, nebo to aspoň není slyšet, po razantní změně
a všechno jakoby šlo dobrou cestou. Proč tedy zase věnovat tolik energie organizování kandidátek, přesvědčování lidí a vedení kampaně?
Za sebe nacházím důvodů několik. Za prvé neexistují demokratičtější volby než ty komunální, kde si můžete vybírat
konkrétní lidi z různých stran a upřímně, nikde jinde nemá
váš hlas takovou hodnotu vzhledem k celkovému počtu voličů v obci. To tedy platí pro komunální volby obecně. Pokud
jde o Úholičky, stále je tu před námi spousta výzev. Dlouho
jsme volali po veřejném prostoru pro aktivity všeho druhu.
Teď se snad blíží dokončení statku a bude třeba jej začít smy-

OBECNÍ NOVINY 6/2014

pomstít za ty své snědené. Každopádně Lucia slíbila, že se po
dokumentaci těchto nálezů podívá, a tak vám snad příště řekneme více i o dalších úholičských nálezech.
Pavel Soper, zastupitel

sluplně využívat. Skládka stále roste a spolu s penězi přináší
i stále větší zápach. Vzniká nový územní plán, který zásadním
způsobem ovlivní budoucnost obce. To jsou jen některé otázky, u nichž nevěřím, že jsou někomu, kdo zde žije, lhostejné.
A jsou to také věci, na jejichž řešení nemůže existovat jen jeden názor, a proto je ve skrze prospěšné, když se i ve složení
zastupitelstva odrazí co největší pluralita názorů a pohledů
na budoucnost obce. Volby tak mohou být dobrým impulzem
k tomu, aby se více občanů začalo o věci obce zajímat, protože
je to nakonec jejich obec.
Před posledními volbami jsem zaslechl trochu posměšné poznámky, kolik že lidí se v tak malé obci hrne do zastupitelstva.
Mě to tenkrát potěšilo a byl bych jen rád, kdyby se ukázalo, že
to nebylo způsobené aktuální konfliktní situací, ale že i v dobách „míru“ se najdou lidé, kteří vnímají obec jako hodnotu
a chtějí mít vliv na její budoucnost. Politici často vyzývají voliče k účasti ve volbách, ale myslí tím pouze to, že mají voliči
odevzdat svůj hlas, samozřejmě nejlépe jim samotným. Já si
naopak myslím, že pokud se najde co nejvíce lidí, kteří se budou
o zvolení ucházet, pak ať už volby dopadnou jakkoliv, mohou se
zde dokázat velké věci. Nebo aspoň věci, které většinu potěší
a skoro nikoho nenaštvou.
Pavel Soper, zastupitel Přátel zeleného Úholí
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Anketní grafy na využití přívozu a obnovení provozu do Přílep
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Využili jste již přívoz do Řeže?
Ano
Ano, využívám ho pravidelně
Ne
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Anketního šetření se zúčastnilo 38 občanů.
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Stojíte o obnovení provozu do Velkých Přílep?
Ano, objížďka je nepříjemná
76
Ano, ale s průjezdem pouze
pro obyvatele Úholiček a MHD
16
Ne, vyhovuje mi současný stav
23
Anketního šetření se zúčastnilo 115 občanů.

INZERCE

MASÁŽE
Každé úterý v bytovém domě, Roztocká 258
v 1. patře, Úholičky
MASÁŽ PRO ZTP A STAROBNÍ DŮCHODCE
záda + šíje + hýždě 30 min.

180,-

KLASICKÉ MASÁŽE:
záda + šíje + hýždě 30 min.

230,-

záda + šíje + hýždě 45 min.

350,-

záda + šíje + dolní končetiny 60 min.

500,-

celková masáž 90 min.

650,-

REGENERAČNÍ MASÁŽ
medová detoxikační masáž 30 min.

300,-

medová detoxikační masáž 60 min.

500,-

pouze na objednání: Zita Dalihodová

tel: 739 420 388

.cz

www.

kopírování a tisk
velkoformátový tisk
reklamní plachty s oky
vizitky, razítka, letáky

nejen copycentrum
www.

.cz

fotky na poĀkání
placky a butony od 1 ks
trika s vlastním motivem
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, obchod@powerprint.cz
Ot. doba po-þt 8-18 (pá do 17)
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