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Otázky pro starostku
Paní starostko, v první řadě bych Vám ráda pogratulovala k úspěchu ve volbách. S otázkami jsme se ale dvě
minulá čísla odmlčely, a tak nezbývá než opět reprodukovat otázky občanů.
Předně bych chtěla za uskupení Pro Úholičky společně
poděkovat všem našim voličům za důvěru, kterou nám
obrovským množstvím hlasů dali. Je to ocenění naší práce,
ale i velký závazek do dalšího období.

Kalendář akcí ....................................................... 7
Všichni dobří rodáci ............................................ 8
Příspěvky občanů .......................................... 9–11

V současnosti zajímá občany, jak je to s vyznačením přechodů na nové centrální komunikaci, zda se
stihne původně slibovaný termín dokončení statku
s popisným číslem 10 a kdo bude pronájemcem nové
restaurace v již zmiňovaném objektu.
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Proč nejsou na Roztocké
vyznačené přechody?
Tuto otázku už jsem slyšela několikrát a je tedy na místě
vysvětlit, jak to je. V této ulici nejsou přechody, ale místa
pro přecházení. Není zde zebra, ani přisvícení a rozhledové
vzdálenosti nejsou tak přísné jako při zřízení přechodů.
Silnice bude doplněna vodorovným dopravním značením,
barevně se odliší úseky, kde by měl řidič zpomalit a zpozornět. To bude provedeno na jaře, až se „ošoupe“ nový
asfalt, protože by na něm nyní barva nedržela.

?

O Svatováclavských slavnostech jsem se byla
podívat na stavbě statku a jsem trochu skeptická k termínu dokončení. Zatím to zde nevypadá
na finiš. Opravdu se stihne původní termín dokončení?
 I mě trochu mrzelo, že nebyla do Slavností dokončena
alespoň přední fasáda, ale chybělo odstranit původní elektrický kabel a zazdít staré skříně po elektroměrech. S tím
už jsme se vypořádali a brzy bude dole lešení. A uvnitř
pokračují práce tak, aby mohla být stavba předána
a zkolaudována začátkem prosince. Přeci jen od Slavností
uplynul další měsíc a rozdíl je znát. Termín dokončení je


Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva konaných
10. a 11. 10. 2014 – zvolení
zastupitelé a počet obdržených hlasů: T. Kořínková
305, P. Studecká 278, Z. Fiala
265, M. Jiráň 278, V. Kozel 262,
B. Suchá 252, T. Dvořák 267, P. Soper
111 a Fr. Matějček 59. Volební účast 70,2 % voličů.

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Úholičky: M. Vojtová 48 hlasů a J. Dienstbier 40 hlasů. Volební účast v I. kole 52 % a v II. kole 15,2 % voličů.

Poslední svoz bioodpadu bude v pondělí 17. listopadu
2014.

Chodník na Roztocké byl zkolaudován, povrch v části
položen, zbývající poškozené části povrchu (křižovatka
Haškova – Příčná a zatáčka pod školkou) bude pokládat
a financovat Správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Přislíbili realizaci ještě letos.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

posunut o jeden měsíc a důvody jsou na straně obce, která
přiobjednala další práce, např. zateplení stodoly nebo
vzduchotechniku kromě restaurace i do dalších místností
pro shromažďování.

?

Kromě jiného bude na statku i obecní restaurace. Obec vypsala výběrové řízení – záměr
pronájmu obecního majetku – provozovatel restaurace v č.p. 10. Je již znám vítěz a kolik uchazečů
mělo o provozování zájem?
 Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Dva
z nich byli místní občané. Prvním kritériem byla výše
nájemného, druhým podnikatelský záměr. Komise na
osobních pohovorech vyslechla, jaké plány každý jednotlivý uchazeč má, jak si provoz představuje, jaké akce hodlá
pořádat pro oživení areálu statku a jaké zkušenosti má
s provozováním obdobného podniku. Podle výše uvedených kritérií jsme stanovili pořadí, jeden z uchazečů ale
stáhl svoji nabídku, máme tedy tři potenciální provozovatele. Vítězem je nyní pan Josef Dvořák z Kladna, uzavření
smlouvy musí ještě potvrdit zastupitelstvo obce.
děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

ZPRÁVY
Z OBCE

Roztocká ulice před rekonstrukcí

Zdroj: archiv OÚ

Roztocká po veškerých opravách

Zdroj: archiv OÚ

Pozvánka do divadla
Naposledy v tomto kalendářním roce vás zvu do divadla.
Tentokrát na představení „Postaven(i)í mimo hru“,
které se koná v Divadle Radka Brzobohatého v pátek
28. 11. 2014 od 19 hodin. Jde o komedii o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě. V hlavních rolích Jan Révai,
Ernesto Čekan, Miroslav Hrabě a Roman Štolpa. Délka
představení včetně přestávek je 2 hodiny a 20 minut.
Vstupenky lze zakoupit u pí Klusoňové.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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ZPRÁVY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rozjezd nového školního roku je za námi. Nové
děti, které začaly chodit od září do školky, si již
zvykly a adaptovaly se na nové prostředí. Důležité
pro ně bylo především vytvořit si důvěru v učitelky, aby získaly pocit bezpečí a dále navázání dobrých vztahů s ostatními dětmi. Myslím, že toto vše
se zdařilo a děti po prvním ostychu a slzičkách do
školky chodí rády.
V průběhu loňského školního roku jsme vytvářeli nový
Školní vzdělávací program (ŠVP), podle kterého od 1. září
pracujeme. Jmenuje se „Veselé hrátky se skřítky a se zvířátky“. V ŠVP je kromě obecné charakteristiky školy, podmínek a organizace vzdělávání, stanoven také vzdělávací

Když jedou děti za zvířátky

styl, seznámí se základy 1. pomoci… Každý tento tematický blok si ještě ve své třídě učitelky rozpracovávají v Třídních vzdělávacích programech do podtémat. Tak jak vidíte, učitelkám opravdu nekončí pracovní doba ukončením
vzdělávací práce s dětmi. Po ní přijde různá administrativní práce, zápisy do třídních knih, vedení diagnostických
záznamů o dětech, hodnocení vzdělávací práce, příprava
na další aktivity s dětmi, chystání pomůcek, průběžné sebevzdělávání, atd.
Pro děti jsme během podzimu připravili různé zajímavé
aktivity. Na konci září se děti jely podívat na Letové ukázky dravců na hřiště do Velkých Přílep. V říjnu byly v Divadle Lampion v Kladně na pohádce Zlatovláska. Hezké
zážitky měly z výletu na Čabárnu, kam jezdíme pravidelně
dvakrát do roka, aby se děti dozvěděly něco nového o tom,
jak to chodí v přírodě a navštívily zvířátka v záchranné stanici. Tentokrát to byl pořad Kamarádi z podzemí,
při kterém se děti seznámily se zvířátky žijícími v zemi
a s tím, jak jsou životu ve tmě přizpůsobena.
Letos jsme opět oslavili Den jablek, který je 21. 10. Tento den byl ale výlet, tak jsme vyhlásili místo jednoho dne
„Jablečný týden“ již od 13. 10. Do této aktivity jsme za-

Zdroj: archiv MŠ

obsah. To znamená, že je zde rozpracováno 10 tematických bloků, které mají svou charakteristiku, stanovené
záměry (cíle), kterých chceme dosáhnout a výstupy (co
by dítě na konci předškolního období mělo dokázat). Například pro podzimní období máme tematický blok s názvem „Veverka Terka (Žabka Márinka) a podzimní skřítek
Lísteček“. Charakteristikou tohoto bloku je seznámit děti
se změnami počasí a přírody s příchodem podzimu, co se
děje se stromy, keři a rostlinami, jaké mají plody, čím se
liší, jak o ně pečujeme… Dále je budeme seznamovat se
zvířaty žijícími v lese, jak se připravují během podzimu na
zimu. Povedeme děti k tomu, aby přírodu chránily a nepoškozovaly ji (základy environmentálního vzdělávání).
Oslavíme Halloween. Dále budeme děti učit dbát o své
zdraví, aby se nebály doktora a získaly povědomí o tom,
jak může vzniknout onemocnění, co je to zdravý životní

Pamlsky z jablek nejen od maminek

Zdroj: archiv MŠ

pojili i rodiče, hlavně maminky, které z jablíček upekly
spoustu dobrot, usušily křížaly, dodaly jablečné mošty
nebo přinesly různé druhy jablek. Moc jim za to děkujeme. Děti nejen ochutnávaly, ale sušily křížaly, pekly závin
a vyráběly salát z jablek a mrkve. O jablíčkách a o jabloních jsme si povídali, zpívali písničky, učili básničky, malovali je a vystřihovali. Byl to prostě týden plný zážitků.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
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KULTURA A SPORT
Svatováclavské slavnosti
V sobotu 27. 9. 2014 ve 14.00 hodin jsme se již tradičně,
po čtvrté, sešli na Návsi, kde byl připraven bohatý program. Slavnosti byly zahájeny hrou úholského ochotnického spolku Přátelé Sobě – „Krvavé křtiny aneb Příběh
svatého Václava a jeho povedené rodiny“, která potěšila
hlavně přítomné děti, které se mohly aktivně zapojit do
úvodní bitvy.

Opravdu chutné soutěžení

úholičské odrostenky, tentokrát s takřka profesionálním kankánem a v podvečer vystoupili odvážní (do slova a do písmene)
Úholičáci – „Sedm statečných“. Zhlédnout jste mohli šermířské
klání, pro děti byly připraveny pouťové atrakce, ukázky starých
řemesel, malování na obličej, divadlo a kouzelník na dětském
hřišti, ve Švestkovně ukázky výcviku koní se svezením, střelnice, a pro ty zručnější modelování balónků, výtvarná dílna s Renatou a malování perníčků s Jiřinkou. Již tradičně byla připravena tombola. O další hudební vystoupení se postaraly skupiny
Chattopaddaya a TYP. Občerstvení zajišťoval spolek místních
dobrovolných hasičů a závěrečnou tečkou bylo vystoupení skupiny FIRELOVERS – tanec s ohněm. A jelikož byl termín letošních slavností před komunálními a senátními volbami, měli
jsme možnost nahlédnout do politických vizí a plánů místních

Zdroj: archiv OÚ

Poté si na své přišli především senioři (a určitě nejen oni), neboť
jim v několika blocích k tanci a poslechu zahrála malá dechovka Kmochovka. V mezičase proběhla soutěž v pojídání obřího
koláče v několika kategoriích, soutěž o nejlepší posvícenský
koláč (1. místo – B. Suchá, 2. místo – S. Maňáková, 3. místo
– B. Dvořáková) a soutěž o nejrozkvetlejší okno (1. místo –
R. Černá, 2. místo – M. Dvořáková, 3. místo – Z. Dalihodová).
V rytmu písně „René, já a Rudolf“ nás roztančilo vystoupení
taneční skupiny Fitforma, v pozdním odpoledni nechyběly

Vystoupení děvčat z Fitformy

Zdroj: archiv OÚ

hnutí a sdružení a zdarma ochutnat předvolební gulášek. Tak
doufejme, že si každý návštěvník na slavnostech přišel na své
a za rok zase nashledanou! Současně obec děkuje všem, kteří se
organizačně podíleli. Romana Klusoňová, asistentka starostky

Krvavé křtiny
Je dobré dodržovat tradice a je dobré zakládat nové.
Svatováclavské slavnosti jsou stále v plenkách a tak,
přestože se jim daří dobře, jsme se je letos rozhodli podpořit připomínkou jejich inspiračního zdroje, legendy
o svatém Václavovi.
Tím „my“ myslím příležitostné, pravidelné i stálé členy ochotnického spolku „Přátelé Sobě“. Trochu jsem upravil hru Krvavé křtiny od Josefa Kajetána Tyla, aby to bylo snazší pro herce
a stravitelnější pro diváky. Přesto jsem se pokusil zachovat
všechny důležité informace, takže díky skvělým hereckým výkonům a nasazení vše dopadlo jak má – Ludmila byla uškrcena, Václav zavražděn a Boleslav usedl na trůn. Prostě historie
tak jak má být a jak také byla.
Děkuji všem hercům za tvrdou práci, na kterou bylo jako
vždy málo času, narychlo naverbovaným malým šermířům
za ochotu zahrát si divadlo s námi a v neposlední řadě divákům, kteří nám věnovali svoji pozornost. Těm, kdo hru pro-
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Dialog Boleslava s Václavem

Zdroj: archiv OÚ

pásli, doporučuji náš komentovaný fotokomiks na obecních
stránkách a již předem všechny zvu na další představení před
Vánoci.
Pavel Soper, principál
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Podzimní výlet seniorů
Tentokrát jsme vyrazili na sever do Českého středohoří. Bylo chladněji a trochu mlha, tak jsme moc těch
krásných kopečků neviděli. Minuli jsme Říp, viděli jsme
Lovoš, projeli Terezínem, Litoměřicemi a vyjeli do kopců, kde se pod Bukovou horou nachází malá vesnička
Zubrnice.
Paní průvodkyně už nás čekala a provedla nás vesnickým skanzenem. Ten je zajímavý tím, že jsou využity hodnotné stavby
ve středu obce a jsou průběžně doplňovány přenesenými objekty. Prohlédli jsme si barokní kašnu, obytné chalupy, viděli
jsme starý krámek, kostelík, ve staré škole jsme zavzpomínali
na školní léta a nedaleko pod vsí jsme obdivovali malé nádraží
s muzejními kousky vlaků. Pak jsme se vydali zpět. Cestou se
nám otevřel pohled na město Úštěk s rybníkem Chmelařem.
Zastavili jsme se na obědě, který nám všem moc chutnal. Další naší zastávkou byl zámek Ploskovice.
Zámek byl letní rezidencí penzionovaného císaře Ferdinanda V. Habsburského. Moc se nám líbil, bylo zde mnoho
překrásného nábytku a porcelánu. Na skvostně zdobených
prostorách celého zámku se podílel Josef Navrátil, jeden z nejvýznamnějších malířů českého romantismu, jeho obrazy jsme
zhlédli v galerii, která je umístěna v posledním patře zámku.
Prošli jsme se zámeckou zahradou a vyrazili směr domov.

Skanzen lidové architektury Zubrnice

Zdroj: archiv OÚ

Protože jsme měli dobrý čas a domů to nebylo daleko, tak
jsme se zastavili v královském městě v Litoměřicích. Někdo
se prošel po historickém centru, někdo poseděl v cukrárně
na kávě a dortíku, prostě to byla ta správná tečka na závěr
našeho výletu. Tak za všechny zúčastněné mohu říci, že se
výlet opět vydařil a vy co jste nebyli, pojeďte příště s námi
a uvidíte.
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Podruhé jsme si vyšlápli do přírody
Druhý ročník Úholičské ťapky proběhl oproti loňsku
o měsíc později. Zaznamenal téměř dvojnásobnou účast
a objednané bylo zřejmě i počasí.
Sedmdesát šest účastníků druhého ročníku pochodu po malebném okolí Úholiček mi dá jistě za pravdu, že jsme si užili
nejen okouzlující přírodu se všemi atributy babího léta, ale
také samotnou radost z pohybu. Mnoho lidí trávilo aktivní

odpočinek prací na zahradě, ale kdo si udělal čas a vyrazil do
přírody, udělal dobře. Na začátku cesty jsme dostali lístek na
razítka ze tří kontrolních stanovišť a malé občerstvení, abychom došli. Na závěr nás ve Švestkově čekalo vedení obce,
medaile a pár vřelých slov. Co napsat závěrem? Pojďme příští
rok opět, třeba jinou trasu, v jiném čase a za méně příznivého
počasí, doražme však šťastní a spokojení do cíle.
Martina Smolková, redaktorka

Stolní tenisté o sobě
dali opět vědět
V Rudné u Prahy se konal v neděli 12. 10. 2014 první
okresní turnaj mládeže letošní sezony. Z Úholiček reprezentovali tři zástupci v kategorii starších žáků a dorostenců.
Skvěle se umístil Jakub Dalihod – vítěz kategorie starších
žáci, ale i další dva reprezentanti, Lukáš Navrátil a Miroslav
Dalihod – 3. místem v kategorii dorostenců. Kluci přijměte
velké gratulace. Ať se vám stejně daří i v dalších utkáních.
A jsme v cíli

Zdroj: archiv OÚ

Martina Smolková, redaktorka
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S cimbálovkou nám bylo dobře
Zástupci obcí spolu se Spolkem pro občanské záležitosti (SPOZ) pořádají každý rok na podzim setkání se
seniory ve Velkých Přílepech. Ani letos tomu nebylo jinak a v sobotu 18. října svezl autobus babičky a dědy od
nás, z Noutonic a z Lichocevsi.
Ti přílepští přišli pěšky a nelitovali. Při víně se alespoň myšlenkou přenesli na Moravu s cimbálovou muzikou Dolina,
popovídali si s vrstevníky ze sousedních obcí, protože někte-

ří už téměř nevyrážejí ze svých domovů a nemají příležitost
se sejít. Druhá půlka programu patřila harmonikáři a prostonárodním písním. Mnozí si i zanotovali. Nechybělo ani
vyhlašování rekordmanů – stále jsme ve vedení s paní Konopáskovou, která letos slaví devadesáté třetí narozeniny.
Nezbývá než popřát nejen jí, ale všem pevné zdraví, ať se za
rok zase shledáme!
Terezie Kořínková, starostka

Štafeta je předána
Cvičení jsem začínala, když jsem měla svoje miminka
v náručí. Z miminek jsou už školáci a já jsem hledala další maminku, která by byla ochotná cvičení vést.
A našla jsem. Cvičení rodičů s dětmi pokračuje s Luckou
Pavlíčkovou.
Lucka je velký nadšenec a je vidět, že ji práce s dětmi baví.
Cvičení v novém kabátě si už našlo svoje cvičence z Úholiček
i okolí. Na balónech hopsáme každý čtvrtek od 9.30 do 10.30
hodin, zatím v bytovém domě, ale už brzy se dočkáme lepšího
prostoru ve statku. Děkujeme obyvatelům, že to s námi ještě

chvíli vydrží, protože zpíváme, povídáme, ale někdy i trochu
vřískáme. Lucce patří velký dík i za sponzoring akcí pro děti.
Firma, ve které pracuje, poskytuje pitný režim.
Předškoláci cvičí každé pondělí od 16.30 do 17.30 hodin
a připravují vystoupení na přehlídku pódiových skladeb na
Lužiny. V neděli 9. listopadu nám držte palce. Tamtéž vystoupí i odrostenky. Chcete-li rozšířit naše řady, nakoukněte do
„byťáku“ v neděli v sedm večer.
Těšíme se na nové děti i maminky
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Knihovna Úholičky
V září jsme si zapůjčili 172 knih z knihovny v Kladně,
a to detektivky, knihy pro dámy i děti, několik kuchařek, spoustu historických titulů i knih o zahradničení. Kompletní seznam je k nahlédnutí na www.obec-uholicky.cz /záložka Knihovna/online katalog knih/
Další možnosti: Seznamy a novinky/.

Nově zakoupené knihy:
Líza a Pupík v Africe, Eva Bavorová: Knížka pro děti plná her,
hádanek a obrázků.
První čtení pro děti, Jana Eislerová: Kniha obsahuje staré
pověsti české, příběhy českých panovníků a staré řecké báje
a pověsti.
Zátiší, Louise Penny: Autorka je pětinásobná držitelka Agatha
Award za nejlepší detektivku roku. Kniha líčí podivnou vraždu
starší dámy na poklidném kanadském venkově.
Sedm svateb a jeden rozvod, M. Viewegh, K. Tučková, P. Soukupová, H. Lasicová, M. Epstein, D. Čechová, I. Hejdová: Soubor
povídek českých autorů.
Silo, Hugh Howey: Lidská společnost žije v mnohopatrovém
prostoru pod zemí. Systém se ocitne před zhroucením a tak
se několik lidí vydá ven na povrch.
Hvězdy nám nepřály, John Green: „Nejvtipnější smutný příběh.“ Dva zamilovaní mladí lidé prožívají několikaměsíční
vztah na pozadí boje s rakovinou.
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Tajemství letního odpoledne, Kate Morton: Šestnáctiletá
Laurel se stane svědkem zločinu, po čtyřiceti letech se vrací
na rodinnou farmu a snaží se vypátrat, co se tehdy vlastně
stalo.
Nejdelší jízda, Nicholas Sparks: Jedenadevadesátiletý muž
havaruje na osamělé zledovatělé silnici, doufá, že ho někdo
najde a zachrání. Jeho život se zajímavě protne s osudy dalších lidí lišících se věkem i životními zkušenostmi. A kdo koho
vlastně bude zachraňovat?
Na útěku, Mahtob Mahmoody: Příběh unesené dcery z bestselleru Bez dcerky neodejdu.
Machiavelli pro mámy, Suzanne Evans: Kniha o tom, jak
jedna zoufalá máma využila válečné strategie popsané v knize Vladař, aby vychovala spokojenou a ukázněnou rodinu.
(v češtině vyšla v roce 1900, pod názvem Kníže a autorem byl
známý italský politik Niccoló Machiavelli, který žil v letech
1469–1527).
Superjídelníček od Petra Havlíčka a Petry Lamschové: Vyvážený dietní jídelníček s nápaditými recepty i nákupními seznamy.
Minidortíky: Více než stovka receptů na sladké koláče a dortíky. Fotografiím neodoláte a začnete péct.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15.30
do 19.30 hodin.
Martina Hrubešová, knihovnice
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Chlumecký křížek opět vábí poutníky
Kdo z nás jezdí po přílepské silnici směrem na Roztoky a zpět, všiml si v posledních týdnech pískovcového
monumentu, který se jakoby poznenáhlu vyloupl na horizontu polní cesty. Část křížku je původní a pamatuje
nejednoho poutníka, některé díly jsou nově vytesané.
Křížek stával původně na rozcestí Na Chlumci, dnes je místo soukromým pozemkem a pravděpodobně tomu tak bylo
i v minulosti.
Vloni byly při údržbě škarp nalezeny jeho rozvaliny a tři
původní díly nechala obec opravit. Zbylé díly včetně kříže
zhotovil z pískovce pan Rožec z Podmoráně a sesadil vše dohromady. Křížek má nové umístění na obecní obnovené polní cestě, která bude, doufejme, v budoucnu pokračovat až do
sousedních Únětic.
Pokud se ke křížku chcete vydat s námi a zúčastnit se jeho
vysvěcení, přijďte v sobotu 15. 11. ve 12.30 hodin na Náves,
odkud se bude vycházet.
Martina Smolková, redaktorka

Obnovený křížek na polní cestě vedoucí do Únětic

Zdroj: archiv OÚ

Nové dětské divadelní představení „Mauglí“
Zveme vás na nekonvenční nastudování klasického příběhu z Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga.

Kdy: v sobotu 8. 11. 2014 od 18 hodin
Kde: v sále hostince U Zámku

Dobrodružství Mauglího a jeho druhů pro vás sehraje úholičský dětský ochotnický spolek a opět tak zakončí podzimní
lampiónový průvod.

Bližší informace o lampiónovém průvodu a lampiónové dílně
najdete v kalendáři akcí.
Pavel Soper, Renata Soperová, dramatický kroužek

Kalendář akcí
4. 11. 2014 Lampiónová dílna, od 16 hodin.

BD Na Habří, Úholičky

8. 11. 2014 Lampiónový průvod „Světla v džungli“. Sraz v 16 hodin.

u vlakové zastávky v Podmoráni, Úholičky

8. 11. 2014 Mauglí – divadelní představení pro malé i velké
v podání úholičských dětí, od 18 hodin.

sál hostince U Zámku, Úholičky

15. 11. 2014 Vzpomínka 100 let od první světové války – Den s Českou armádou.
V čase od 10 do 13 hodin.

Náves, Úholičky

15. 11. 2014 Vysvěcení obnoveného křížku – pouť ke křížku.
Začátek ve 12.30 hodin.

Náves, Úholičky

17. 11. 2014 Turnaj ve stolním tenise. Zahájení ve 14 hodin.

U Korychů, Velké Přílepy

28. 11. 2014 Adventní věnce a dekorace s Kořenkou. Začátek v 18 hodin.

BD Na Habří, Úholičky

29. 11. 2014 Vázání adventních věnců s Renatou Soperovou. Začátek ve 14 hodin.

BD Na Habří, Úholičky

30. 11. 2014 Vánoční tržiště ve dvoře statku č. p. 10. Začátek v 15 hodin.

nádvoří statku č.p. 10, Úholičky

30. 11. 2014 Adventní setkání na návsi, rozsvícení vánočního stromu.
Zahájení v 16.30 hodin.

Náves, Úholičky
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
První světová válka z první ruky
Pan Josef Šára se narodil v Roztokách v roce 1879
a 1929 se stal prvním úholičským kronikářem. Když
se v této nové roli představoval občanům a zapisoval
svůj dosavadní život, jednoznačně největší část věnoval
svému působení ve světové válce. Není divu, nešlo jen
o hrůzu, se kterou se během války setkal, ale i o to, že
během ní viděl větší kus světa, než si prostý obyvatel
středních Čech uměl představit.
Válka pro pana Šáru začala v roce 1915 povoláním do CK
armády. Došlo k tomu přesto, že v té době byl již vdovcem
se dvěma malými syny. První část své anabáze strávil ve výcvikovém táboře kdesi v Uhrách poblíž Segedínu, kde se spolu s dalšími odvedenci připravoval na nasazení do ostrých

Obrněný vlak českých legionářů na Sibiři

Zdroj: kvmuz.cz

bojů. Pro původně nevojáka bylo šokem setkání s vojenskou
šikanou, které se dopouštěli nezřídka i čeští důstojníci, kteří
se chtěli zavděčit CK armádnímu velení a dokázat, že budou
čeští vojáci po jejich výcviku poslušnou potravou pro děla.
Bylo to období nejistoty a čekání co bude, ale i nadějí, že válka
potrvá jen krátce.
Nasazení na frontu se pan Šára dočkal 28. 4. 1915, kdy byl
zařazen do 10. maršbatalionu 28. pěšího pluku, který směřoval do karpatských hor. Zde ještě po nějakou dobu probíhal
výcvik. Na slavnostní přehlídce pak generál Flanzer nenechal
české vojáky na pochybách, jaká že úloha je jim přisouzena.
Svůj proslov zakončil provoláním: „Vy, Češi, musíte všichni
pochcípat“.
Pan Šára měl v tomto směru větší štěstí, než mnozí jiní,
a hned při prvním ostrém nasazení proti ruské carské armádě v karpatských lesích byl lehce zraněný zajat. Ať už jsou
naše představy o životě zajatců jakékoliv, popis pana Šáry je
v mnohém překvapivý. Češi byli zjevně záměrně carskými úřady umisťováni do Volyňské oblasti, kde žila česká menšina.
To posilovalo národní povědomí a tím i nabourávalo integritu
Rakouska-Uherska, což se ruské vládě hodilo. Čeští zajatci tak
mohli například slavit svátek 500 let od upálení mistra Jana

8

Husa za účasti svých věznitelů. Překvapivá je poměrně velká volnost, která se zajatcům
zpočátku dávala. Mohli tak
svobodně navštěvovat české
vsi v okolí Žitomíru.
Po nějakém čase je skupina
českých zajatců odeslána dále
do vnitrozemí, kde v Rostově Josef Šára, 1. úholičský kronikář
Zdroj: obecní kronika
na Donu pan Šára poprvé v životě vidí moře, navíc v teplém
jarním období. Po doléčení zraněného prstu se zdá, že po zbytek války si nebude mít nač stěžovat. Ale náklonnost ruských
důstojníků ke slovanským bratřím měla své meze a našli
se mezi nimi i germanofilové. Jeden takový posílá zajatce
z idylického jihu Ruska rovnou na Sibiř. Zde jim bylo dáno zakusit všechny útrapy místních lágrů, i když se ještě nejednalo
o gulag. Mrazy hluboko pod 30 stupni, živoření v zemljankách, nedostatek potravy, ponižování. Stará dobrá monarchie
však na své vojáky v zajetí zcela nezapomínala, a tak zde působil rakouský Červený kříž. Pravděpodobně díky němu došlo
k mírnému zlepšení života vězňů. Dařilo se jim také přilepšit
si lovem zajíců, prodejem jejich kůží a výrobou dýmek, takže
je již netrápil takový hlad. Projevili zkrátka klasickou českou
vynalézavost a schopnost poradit si za všech okolností.
V té době se odehrála v Rusku revoluce a paradoxní shodou náhod se k našim zajatcům dostane také zpráva, že
se formuje zahraniční odboj proti monarchii a vznikají české
legie. Pan Šára neváhal, neboť nevěděl, zda se již přihlásil někdo z Úholiček a nechtěl, aby jeho obec zůstala stranou. Osud
jej tak spolu s dalšími přivedl zpět na Volyň, dnešní Ukrajinu, kde vstupuje do dobrovolnického sboru. Po podepsání
Brestlitevského míru je ovšem jasné, že nové české jednotky
to budou mít v bolševickém Rusku, které samo již přestalo
bojovat, těžké. Přesunují se postupně směrem k Sevastopolu,
odkud mají být evakuovány francouzským námořnictvem.
V té době se ještě počítá s nasazením našich legií ve Francii
proti Německu. Pan Šára při svých vzpomínkách termín legie
nepoužívá, je hrdý na to, že byl „dobrovolníkem“. Během cesty vlakem, tedy jediným dostupným dopravním prostředkem
v celém Rusku, pan Šára sloužil též coby pekař chleba.
První větší ztráty zaznamenala česká jednotka v důsledku železničního neštěstí, dochází ovšem i k prvním střetům s rudými gardami. Začíná být jasné, na které straně
budou české legie stát. Pan Šára se po cestě také setkává
s rodáky z Úholiček, Františkem Suchým a později též s Josefem Beránkem, úholičským kolářem. V jednotce ovšem
bylo mnoho dalších známých z nejbližšího okolí – Žalova,
Únětic a Roztok.
Po ukončení krátké pekařské kariéry byl pan Šára přidělen
do fotolaboratoře. České legie v té době již plně spolupracují s bělogvardějci a jaksi z nutnosti začaly působit na Transsibiřské magistrále, kterou na krátkou dobu v podstatě
ovládnou. Již po druhé za celou anabázi je tak dáno našemu
zajatci zakusit pravé sibiřské mrazy. To již dávno existovalo

OBECNÍ NOVINY 10/2014

www.obec-uholicky.cz

samostatné Československo a dobrovolníci toužili především
po návratu domů. Na pana Šáru se dostalo v půli roku 1919,
kdy byl uznán jako částečný invalida a 4. 8. 1919 vyplul z Vladivostoku směrem k domovu.
Cesta to ovšem není vůbec krátká, naopak, vzpomínky
na ni jsou v podstatě samostatným cestopisem. Loď pluje
přes Šanghaj, Indočínu, Cejlon, Suez až do Marseille. V každém z těchto přístavů strávil pan Šára nějaký čas a měl
možnost, byť letmo, poznat kouzlo i bídu Orientu. Poctivě

zaznamenával například i složení lodní stravy. Je vidět, že
důkladné seznámení se světovými moři a oceány si náš rodák
opravdu užil. Nakonec se po následné cestě vlakem přes zasněžené Alpy vrací domů a 17. 10. 1919 se šťastně shledává
se svými blízkými.
Pokud vás příběh našeho rodáka zaujal, můžete si jej celý
přečíst v naší obecní kronice.
Pavel Soper, zastupitel

Jak je to s Dobrými rodáky?
V minulém čísle novin se objevil článek rozhořčených
starousedlíků. Týkal se dříve uveřejněného článku
o místním zámku. Velmi mě udivilo, že se místní rodáci
cítí ukřivdění, že se jich na jejich vzpomínky nikdo nezeptal. Víte, jak rubrika „Všichni dobří rodáci“ vzniká?
Obecní kronika má mnohaleté mezery, které se zaplňují velmi
pomalu. Považovali jsme proto s manželem za důležité zaznamenat nějak vzpomínky občanů a uchovat je tak pro další generace. Nikdo ze starousedlíků tak neučinil, tak jsme se toho
chopili my, přestože jsme „náplavky“.
I když se díky jízlivým poznámkám v článku může zdát, že
si informace do rubriky „cucáme z prstu“, není tomu tak. Držíme se základních žurnalistických pravidel. Jedním z nich je
nikdy neuveřejňovat informaci, která není ověřená nejméně
ze dvou nezávislých zdrojů. A to je právě kámen úrazu v případě získávání informací od místních rodáků. Každý si totiž pamatuje historii tak trochu „po svém“. Není pravda, že se jich
nikdo neptal. Pod článkem je podepsáno 19 jmen. Uznávám,

že se všemi jsem rozhovor nedělala, to nebylo v mých silách
ani časových možnostech. Ale několik týdnů jsem strávila
obcházením místních rodáků a zaznamenáváním jejich vzpomínek na diktafon. Minimálně u osmi osob podepsaných pod
článkem jsem byla a dělala s nimi rozhovor. Je mi moc líto, že
si na to nepamatují, pro mě to byl příjemný a velmi přínosný
zážitek.
Informace o zámku, které jsme využili v našem článku, vycházely z mnoha dohledatelných zdrojů, z archivů a odborné
literatury. Místní rodáci se k tématu zámku mohli vyjádřit,
všech jsem se na jejich vzpomínky na zámek a zámecký park
ptala. Jejich informace byly ale natolik odlišné, že nám nezbývalo, než hledat v písemných dokumentech.
Pokud se tato fakta neshodují s jejich vzpomínkami, mají
možnost se k nim vyjádřit, například napsáním článku do novin, což se stalo. Jsem moc ráda, že náš článek vedl k tomu,
aby konečně i někdo jiný napsal pár slov týkajících se historie
Úholiček. Nechápu, proč se tak nestalo již dříve.
Renata Soperová, spoluautorka rubriky

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Minulost, alternativa a budoucnost
V roce 2010 v komunálních volbách zjitřených soudními
kauzami volilo skoro 75% občanů. Letošní pokles o 5 %
naznačuje, že situace již není tak vyhrocená. Přesto
došlo k opětovné mobilizaci voličstva, neboť nevyslovitelným leitmotivem voleb byla možnost či „hrozba“
změny.
V minulosti kandidovalo v obci pět stran letos už jen tři. Uskupení Pro Úholičky společně ve své kandidátce zahrnulo kandidáty i voličstvo KSČM a US-DEU. Naopak Přátelé zeleného
Úholí zůstali věrni své menšinové alternativě a jen o pár hlasů
jim unikl druhý mandát. Na scéně se však objevil nový subjekt
– Úholičky pro budoucí generace. Stal se mobilizačním faktorem pro voličstvo zmíněné „trojkoalice“, která tak získala
jeden hlas navíc. Ve volbách se její představitelé prezentovali

důrazem na to, co bylo v obci během posledních let postaveno
a kladl se ideový důraz na minulost. Přisvojili si nefér práci
celého zastupitelstva i zásluhy jiných subjektů. Na volebním
letáku, který byl součástí novin, nebyli ani jmenovitě uvedeni jednotliví kandidáti. Neobraceli se k moderní společnosti,
ale spíše ke kmeni, který svou politiku zakládá na archaickém
rozdělení světa: „my“ versus „oni“.
Uskupení Úholičky pro budoucí generace, zdůrazňovalo
naopak orientaci na technologickou a duchovní budoucnost
a nabízelo dvojí překročení současnosti: ve smyslu kmenového chápání obecní politiky a změny tradičního politického
chování, které je bez vize. Získalo jeden mandát. Zdá se, že
to je málo. Z hlediska budoucnosti je to však hodně – většina
společenských změn začíná z ničeho.
Miroslav Vodrážka
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Mají pravdu filosofové, že minulost je před námi?
V létě byl v obecních novinách otištěn článek „Proměny
úholičského zámku“. Následně se 19 pamětníků ohradilo proti zkreslování historie, a to i přesto, že většina
z nich byla v roce 1948 buď dětmi nebo nebyla na světě.
Signatářů se dotklo, že se jich nikdo neptal na minulost
a že se zas píše o rozkrádání zámku, devastaci parku
nebo žhářství.
Spor o historii je zavádějící – minulost zámku je především
spojena s krutým osudem jejich majitelů.
Po roce 1948 byla paní Milena Joklová-Wohanková jako
„typický třídní nepřítel, který se nesmířil, že se vlády ujal lid“,
vystěhována ve „veřejném zájmu“ s manželem a těžce nemocnými rodiči z Prahy do pohraničí. V roce 1958 byla dvakrát
zatčena a po pokusu o sebevraždu odsouzena jako nepřítel

lidově demokratického zřízení, údajně za to, že napadala organizaci KSČ.
Dřívější zpěvačka při České filharmonii a profesorka hudby na státní konzervatoři ovládající francouzský, německý,
italský a latinský jazyk, musela pak pracovat jako průvodčí
v tramvaji. Zrůdný režim ji ani potom nenechal v klidu.
Přesto v roce 1992 starosta obce Jan Kettner jménem „zastupitelstva“ a „všech občanů Úholiček“ napsal dopis soudu, ve
kterém uvedl, že paní Joklová se v roce 1958 „vzdala dědictví“
ve prospěch státu a že by po její smrti měl majetek v katastru
Úholiček připadnout obci, neboť její občané na to mají „morální právo“, oproti těm kdo přijdou k „bezpracnému zisku“.
Jiní pamětníci říkají, že stůl, za kterým úřadovali bývalí
starostové i současná starostka, je původně ze zámku.
Miroslav Vodrážka

Pozdrav od Přátel zeleného Úholí
Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří ve volbách
podpořili kandidátku Přátel zeleného Úholí.
Díky vám máme stále mandát jít vlastní cestou a hledat alternativy ve všech oblastech života obce, od té naší někdy dost
bouřlivé obecní politiky po akce kulturní, společenské a vzdělávací. Oproti minulým volbám jsme posílili, byť nám těsně
unikl druhý mandát. To nás přesvědčuje, že zastupujeme
menšinový, nikoliv však marginální názor lidí v obci.

V nastávajícím období chceme pokračovat ve spolupráci se
všemi, kdo to myslí s obcí dobře a hledají pro ni nové cesty,
kterých bude třeba. Zároveň se ovšem nebudeme ani na okamžik zdráhat pojmenovat nešvary a otevřeně proti nim vystoupit. Jsme připraveni táhnout za jeden provaz, ale ne za
každou cenu a jakýmkoliv směrem.
Gratuluji také všem zvoleným zastupitelům a těším se na
společnou práci v následujících letech.
Pavel Soper, zastupitel

Otevřený dopis
Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,
obracím se na vás s žádostí o poskytnutí relevantních informací k těmto palčivým problémům.
Prvním z nich je zápach ze skládky, jenž nelze necítit a jehož intenzita a četnost, s jakou se vyskytuje, už nelze přehlížet. V určitých místech občas dosahuje takové úrovně nepříjemnosti, že se člověku až chce zvracet. Na tomto místě
je vhodné dovolávat se nejen sousedské solidarity, ale především zodpovědnosti vás i ostatních zastupitelů, co v této věci
děláte. Příjmy ze skládky jsou sice velmi lákavé, obec může
díky nim realizovat „určité“ projekty, nicméně prosím o zvážení vašich priorit a o informaci, co jste pro odstranění zápachu konkrétně udělali.
V souvislosti s tímto mne dále zajímá, proč obec neprovádí kontroly vody ve vybraných studnách lidí bydlících ve
spádové blízkosti skládky, tedy ve studnách, které si obyvatelé Úholiček pracně vybudovali a kvalita jejich vody je více
než ohrožena hromadou odpadů nad jejich domovy. Vzniká-li
sílící zápach nedostatečným zavážením navozeného odpadu
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při jejím dříve slibovaném řádném zavážení, pak lze pochybovat o spolehlivosti opatření bránících prosakování hnijící
vody z odpadů do půdy, a tím ohrožení kvality vody v našich
studních.
Rozdělování příspěvků na ekologické vytápění získávané
díky finančním prostředkům poskytovaným ze skládky, by
mělo motivovat nejen voliče, ale být určeno všem majitelům
nemovitostí, kteří prokazatelně ekologicky vytápí, neboť
všichni jsou zodpovědní za kvalitu vzduchu, nikoli pouze voliči. Stačí pak jediný, aby celou tuto jinak bezpochyby dobrou
akci svým vytápěním znehodnotil. Všichni, tedy nikoli jen
voliči obce stejný vzduch dýchají. Vzduch, který je nebo není
znečištěn, ať už spalováním nekvalitního uhlí nebo zápachem
hnijícího odpadu.
Všem majitelům nemovitostí v Úholičkách přítomnost
skládky, její zápach a ostatní rizikové vlivy, jež jsou s ní spojeny, trvale znehodnocují jejich domovy a investice a především ohrožují jejich zdraví a zdraví jejich dětí. Jaké jsou naše
priority?
Ing. Jan Herzán
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Povolební prosba
Volby jsou za námi a skončily s jasnou převahou seskupení kolem starostky. Otázkou je, zda její vítězství
znamená souhlas s volebním programem, nebo odmítnutí opozice. Osobně se přikláním k druhému názoru.
Úholičky se mění. Moderní gabionová zastávka, pečlivě vyspádované ulice z betonové dlažby. Poručíme větru dešti.
Je tu však ještě pár míst, kterým zůstala malebnost přírody.
Třeba Podmoráň, ukrytá v zalesněné strži, provázená šumícím potokem a hlídaná roztroušenými skalisky.
Ale i ta může být minulostí. Nevkusné parkoviště, kterému vévodí maringotka s prefabrikovaným molem a kýčovitým přívozem, vytvořilo předmostí, ze kterého se i do malebného údolí začínají valit myšlenky obecního úřadu.
Ať je mandát jakýkoli, prosím zastupitelstvo, neberte mi
důvody, proč právě zde chci žít. Děkuji za porozumění.
Peter Wojtovič
INZERCE
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Otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz

1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
se koná v pondělí
10. 11. 2014 od 18 hodin
v zasedací místnosti
OÚ v BD Habří
Program:
1. Určení ověřovatelů, návrhové komise,
zapisovatele
2. Slib členů zastupitelstva
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarosty
– určení počtu místostarostů
– určení uvolněných funkcí
– určení způsobu volby starosty
a místostarosty
– volba starosty
– volba místostarosty
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
– určení počtu členů FV a KV
– volba předsedy FV
– volba předsedy KV
– volba členů FV
– volba členů KV
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon
neuvolněných členů OZ
7. ČEZ – přeložka ulice Na Habří – smlouva
o smlouvě budoucí
8. ČEZ – připojení čp. 10, Náves – smlouva
o smlouvě budoucí
9. ČEZ – připojení čp. 10, Náves – smlouva
o smlouvě budoucí
10. ČEZ – připojení čp. 10, Náves – smlouva
o smlouvě budoucí
11. Odprodej bytu č. 20 v BD Habří
12. Odprodej bytu č. 28 v BD Habří
13. Diskuse
Srdečně zveme všechny občany.
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Lyžařský kurz pro děti
z Úholiček i okolí
se koná na Liberecké boudě v Krkonoších
od 25. ledna do 1. února 2015









děti budou lyžovat v družstvech pod dohledem instruktora
nelyžaře naučíme sjíždět dolů i vyjet nahoru vlekem
můžeme zajistit i instruktora snowboardingu
pobyt je s plnou penzí včetně svačiny a pitného režimu
možnost využití bazénu, whirpool, stolního tenisu
doprava společně autobusem
cena 3 500 Kč/dítě + vleky
Přihlášky na: terezie.korinkova@centrum.cz,
určeno pro děti od 1. do 9. třídy
za Cvičení s Kořenkou – T+M Kořeni, Zdenda, Hynek

