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Vážení občané,
za poslední roky proběhlo v obci několik diskusních fór, debat
nad projekty, nad bezpečností apod. Účast na těchto debatách je mizivá, jde v podstatě o pár aktivních jedinců, kteří
už beztak pracují v komisích či výborech obce nebo přímo
v zastupitelstvu. Sem tam se najde někdo z lidu. Mohlo by
se zdát, že jsou tedy lidé spokojení s tím, jak záležitosti řeší
jejich zvolení zástupci. Proto si je přece zvolili, aby nemuseli
nic řešit. Anebo nejsou, ale nestojí jim za to obětovat čas na
prezentaci svých postojů a věnují se raději své práci, rodině,
nevím….
Úplně jiná situace ale nastane, obešleme-li občany, že
s nimi chceme projednat záměr výstavby, která se jich přímo
týká, jako jsme to udělali letos v únoru s lokalitou Podmoráň
– proti lesu. To je zasedačka plná nejen dotčených občanů,
ale někteří se pasují na projektanty, statiky, ochránce životního prostředí i ekonomy. Samozřejmě nečekají na žádná vysvětlení a zaútočí hned v první větě: „Stejně jsme tu zbyteční, vy si stejně uděláte, co chcete a jak chcete!“ Proč bych
svolávala diskusi, kdybych nechtěla znát názor obyvatel?
Snažím se tedy nabrat zpět vyosenou rovnováhu a poklidně
se ujímám slova a vysvětluji záměr. Následně mě doplňuje
paní projektantka. To už se ale nedočkaví diskutující začínají
vrtět na židlích a hlásí se o slovo. Každý vidí problém hlavně
před svým domem, někdo parkování chce, jiný ho nepotřebuje, někoho poškozuje výhybna, nutná pro obousměrný provoz
na jednopruhové komunikaci, chodník nebo pruh pro pěší je
zamítnut dřív, než bychom se dostali k možnostem jeho optimalizace. Položení inženýrských sítí, které jsou nyní vedeny
vzduchem a jsou proto častým zdrojem poruch, do země je
ale většinově kvitováno. Občané obci „umožní“ položení sítí

do veřejného majetku. Tak to jsem si oddechla. Alespoň něco
prošlo. Po skončení diskuse obdržím další námitky k řízení,
které ještě neproběhlo, výtky k netransparentnosti a samozřejmě výhružku soudního sporu, když se nepolepším.
Největším problémem celé diskuse je lokalita, ve které má
k záměru dojít. Tedy abychom byli přesní, jedná se o část
ulice Podmoráň, kde je navrženo po pravé straně (z pohledu shora) parkovací stání a výhybny, po levé straně u lesa
se položí do země veřejné osvětlení, kabelovka a nad ní byl
navržen chodník, lemovaný palisádami, které zachytí svah –
okraj lesa. Současně projekt řeší položení dešťové kanalizace
a svedení vody ze zpevněných ploch i z výronu vody u lesa do
potoka. Bydlení v Podmoráni je jedinečné právě kvůli lesu a
blízkosti přírody a živočichů, s tím souhlasím. Domnívám se,
že lze nalézt citlivé řešení, které přírodu zachová a současně
uspokojí potřeby všech občanů. Pokud toto řešení společně
nenalezneme, obec rozhodně nebude investovat do této lokality proti vaší vůli. V horní části obce nám zbývají dokončit
dvě místní komunikace, které mají mezi obyvateli podporu.
Věřím ale, že čas, který jsme si vzájemně dali na vyjádření
se k projektu, přinese dobré náměty pro řešení této lokality.
Věřím, že své úsilí vynaložíte na dobré nápady a ne na protestní akce a blokády.
Podívejte se, kolik se v Úholičkách za poslední léta vysadilo nových stromů, alejí a okrasných i ovocných keřů, kolik
se obnovilo pěších cest, kromě betonových chodníků a zpevněných ploch. Nechci vám brát jedinečnost Podmoráně. Vy
neberte ostatním možnosti, které obec nabízí.
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
• Finanční příspěvky obce
Od 1. 1. 2015 byly upraveny a rozšířeny příspěvky pro
občany s trvalým pobytem v obci. V příspěvcích pro děti
do 15 let byly rozšířeny oblasti čerpání (nově lze čerpat
na školy v přírodě, letní tábory, pravidelné sportovní
kroužky) a je upravena výše příspěvku na 4 000 Kč/dítě/rok.
Nevyčerpané příspěvky nelze převádět do příštích let.
Nově byly schváleny příspěvky pro studenty 15–19 let na
jazykové kurzy, pobyty a studijní zahraniční pobyty. Výše
příspěvku a čerpání je stejné jako v předchozí kategorii.
Příspěvky pro seniory 60+ jsou stejně jako v minulém
období na rekondiční a lázeňské pobyty ve výši
2 500 Kč/osoba/rok. Příspěvek můžete případně také
čerpat na pedikúru nebo masáže. Služby přímo v obci
nabízí L. Vernerová (tel. 777 335 403) nebo Z. Dalihodová
(tel. 739 420 388) v bytovém domě na Habří. V tomto
případě je příspěvek 180 Kč/osoba/ošetření.
Veškeré informace k příspěvkům včetně žádostí najdete na
www.obec-uholicky.cz v sekci Finanční příspěvky obce.

• Svatby v nových prostorách
Budete letos slavit zlatou či diamantovou svatbu? Nebo
se chystáte do svazku manželského teprve vstoupit? Rádi
pro vás připravíme slavnostní akt v nových prostorách
zrekonstruovaného statku na Návsi č. p. 10. Neváhejte nás
kontaktovat!
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• Změna sídla úřadu práce
Od 1. 12. 2014 je přestěhován Úřad práce, krajská pobočka
Příbram, kontaktní pracoviště pro Prahu-západ na
novou adresu Dobrovského 1278/25, Praha 7–Holešovice
(Letná), tel. 950 152 111.
Spojení: výstupní stanice Letenské náměstí tramvaje č. 8 ze
stanice Nádraží Podbaba.
Evidence uchazečů o zaměstnání, dávky pro nezaměstnané,
dávky v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené.
Úřední hodiny:
Po, St		
8 – 17 hod., polední pauza 12 – 13 hod.
Út, Čt, Pá
8 – 11 hod.
Dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, příspěvek
na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, dávky
pěstounské péče, pohřebné) vyřizuje kontaktní místo ÚP
v Roztokách u Prahy, Havlíčkova 713.
Úřední hodiny:
Po, St 		
8 – 17 hod. polední pauza 12 – 13 hod.
Út a Čt 		
8 – 11 hod.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Zprávy ze stavební komise
V průběhu uplynulého měsíce se komise sešla na jednom
jednání, ze kterého k nejdůležitějším bodům patřilo:
• Studie zástavby lokality „Na Pěkné“ ve směru na Libčice,
kterou předložil investor s žádostí o vyjádření před zahájením
územního řízení. S předloženou dokumentací vyjádřila komise
souhlas s podmínkou dořešení vztahů k okolní zástavbě.
• Společnost Regios podrobně seznámila všechny přítomné
s připravovanou technologií třídící linky na skládce Úholičky.
Dle vyjádření investora uvedené zařízení nebude mít žádný
vliv na životní prostředí nad rámec současných technologií,
které se již na skládce používají. Na základě těchto skutečností
komise souhlasila s tímto projektem i se souběžnou žádostí
o zmenšení rozsahu tělesa skládky za podmínky, že společnost
Regios provede ochrannou výsadbu podél komunikace na
Libčice, která technologii pohledově odcloní. Dále v průběhu
zkušebního provozu budou provedena kontrolní měření, která
posoudí případný vliv na životní prostředí v obci. V případě
zjištění nesrovnalostí provede investor nápravná opatření,
která tyto nesrovnalosti eliminují. Přítomní představitelé
společnosti Regios s tímto postupem vyjádřili souhlas.
• Komise souhlasila s projektem rodinného domu v ulici
Na Habří za podmínky, že technické řešení vjezdu bude
vyhovovat příslušným normám a bude zajištěn soulad
s projektem rekonstrukce této komunikace.
Alojz Šula, předseda stavební komise

Třiďte, má to smysl
V posledních dvou letech jsme po obci přidali několik
kontejnerů na tříděný odpad a zvýšili četnost vyvážení.
Současně jsme začali nabízet i biopopelnice. Trend, který
jsme očekávali, se pomalu naplňuje. Biopopelnice se stala
součástí téměř každé domácnosti. Komu nevyhovoval pytlový
systém sběru tříděného odpadu, využívá nádoby na veřejných
prostranstvích. Občané si vyměňují velké popelnice na
komunální odpad za menší nebo snižují četnost svozu.
Za vytříděný odpad dostává obec zpět peníze do rozpočtu,
neboť se surovina znovu využije. Obsah popelnice na
komunální odpad už nikdo nevytřídí a vše končí v tělese
skládky. Prosíme, třiďte odpad, má to smysl.
Milan Jiráň, předseda komise životního prostředí

Čeká obec živelný nárůst
obyvatel?
Platnost stávajícího územního plánu se chýlí ke konci a obec
je proto nucena tuto situaci začít řešit. Pod dohledem profesní
organizace architektů proběhlo výběrové řízení a byl vybrán
vítězný tým, který byl následně pověřen přípravou nového
územního plánu.
Vítězné řešení bylo předvedeno veřejnosti. Projekt to byl
pěkný, obec se ponoří do zeleného údolí plného různých
volnočasových aktivit, výstavba omezující současné obyvatele
takřka utichne, ideální stav. Až dosud bylo vše v pořádku.
Bohužel nikdo z vedení obce nebral příliš v úvahu, co tyto
plány způsobí v myslích vlastníků stavebních parcel, které se
podle představ vítězného řešení měly změnit v zahrady, louky
a pole. Přeloženo do češtiny, s ohledem na ceny stavebních
pozemků a ceny polí, měl majetek v hodnotě desítek a možná
stovek milionů výrazně ztratit na své hodnotě. To, co
následovalo, a pravděpodobně bude následovat i v dalších
lokalitách, už byla jen racionální úvaha a chování vlastníků
těchto pozemků.
Obec není v současné době schopna říci, jaká je představa
budoucího rozvoje s tím, že tuto představu chce získat
s budoucím územním plánem. Zpracovatelé územního
plánu zase trochu alibisticky tvrdí, že do plánu dají pouze
to, co bude požadovat obec, a to dokonce bez ohledu na
vítězný návrh. Pro vlastníky pozemků je to situace poněkud
nepřehledná a tak pro jistotu začali dělat to jediné, co pro
záchranu hodnoty svého majetku udělat mohou, měnit
dosud víceméně ladem ležící pozemky na stavební parcely
a předkládat obci územní plány na zástavby těchto lokalit.
Tím získají ochrannou lhůtu, která těmto pozemkům udrží
statut stavebních parcel a zachová tak jejich hodnotu.
V současné době obec řeší plány na zástavbu ve čtyřech
lokalitách a lze očekávat, že brzy budou další. Chování
vlastníků je pochopitelné a přiznejme si, že v jejich roli
bychom se chovali stejně. Obec nemá moc možností, jak tomu
zabránit. Jednání se dají prodlužovat, vymýšlet obstrukce, ale
ve finále všechna územní řízení zahájená podle stávajícího
územního plánu budou podle tohoto plánu také dokončena.
A protože platnost vydaného územního rozhodnutí bude
časově omezená, budou nuceni podle těchto vydaných
rozhodnutí zahájit stavby a je už jedno, jestli to budou oni
sami nebo zda tyto plány převezme nějaký developer.
Původní představa, že se v obci zásadním způsobem omezí
výstavba, tak rychle bere za své a obci naopak reálně hrozí
těžko kontrolovatelný nárůst počtu obyvatel. Při pohledu na
doposud poklidně spící plochy, které jsou stávajícím plánem
určeny k výstavbě, by v průběhu příštích deseti let mohl počet
obyvatel obce stoupnout i dvojnásobně.
Co by to znamenalo pro obec? Těžko říct. V každém
případě by bylo vhodné začít jednat a uklidnit situaci. Jsem
přesvědčen, že řada těchto aktivit ze strany vlastníků je
způsobena pouze pochopitelnou obavou o své majetky, a že
pokud by se jim dostalo ze strany obce ujištění, že způsob
využití těchto ploch se zásadně nezmění, tak rádi tyto parcely
zase uloží ke spánku k využití budoucím generacím.
Alojz Šula, zastupitel

Nové kontejnery u Chaloupek

Zdroj: archiv OÚ
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Zprávy z MŠ
Letošní zima dětem podmínky pro zimní radovánky
nepřinesla. Až do dnešního dne se na školní zahradě povozily
na bobech pouze dvě dopoledne, kdy napadl poprašek sněhu,
který odpoledne hned roztál. S dětmi jsme vyzdobili školku
alespoň papírovými vločkami a obrázky se zimní tématikou.
Na začátku ledna proběhl ve školce screening předškoláků,
který byl zaměřen na vyhodnocení školní zralosti dětí. Bylo
na rozhodnutí rodičů, zda si přejí, aby se ho jejich děti
zúčastnily. Děti pod vedením odborníků (psycholožek) plnily
různé úkoly, které pak byly vyhodnoceny. S rodiči dětí byla
sjednána schůzka, na které jim byly sděleny výsledky testů.
Rodiče se tak dozvěděli, jak na tom jejich děti před zápisem
a vstupem do 1. třídy jsou, co jim jde lépe, v čem by mohly
mít problémy a co potřebují ještě procvičit.
S předškoláky jsme se 19. ledna vydali na návštěvu do
1. třídy roztocké ZŠ navštívit kamarády, podívat se, co se
naučili a jak to v takové velké škole vypadá. Paní učitelka

Výzdoba školky

Zdroj: archiv MŠ

Děti pomáhají při divadelním představení

Zdroj: archiv MŠ

zapojila naše děti do počítání a poznávání čísel. Většina
z nich vše zvládla na jedničku. Také jsme si poslechli, jak již
umí děti číst. Ve škole se všem moc líbilo. Tím, že se děti se
základní školou předem seznámily, šly k zápisu beze strachu
a těší se, až se z nich stanou prvňáci.
V druhé polovině ledna přijelo do školky loutkové
divadlo. Děti nadšeně sledovaly pohádku Honza a drak, při
které panu herci také pomáhaly. Týden po tomto představení
proběhlo kouzelnické vystoupení pana Šubrta, dědečka
Julinky, která chodí do naší školky. Děti si nejdříve myslely,
že takové kouzlení také dokáží, ale pak nevěřícně kroutily
hlavou, jak to kouzlo pan kouzelník provedl. Byl moc šikovný
a jeho triky nikdo neprokoukl.
Od února jsme začali s dětmi opět jezdit na plavecký
výcvik. Letos se uskuteční v plaveckém bazénu na pražském
Výstavišti, protože bazén v Kralupech nad Vltavou je
uzavřený, bude zde probíhat rekonstrukce.
Zápis do MŠ Úholičky proběhne 9. 4. 2015. Bližší
informace budou vyvěšeny od poloviny března na letáčcích
po obci.
				

Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna Úholičky
Nové knihy v knihovně
• Stříbrná zátoka
je další bestseller oblíbené autorky romantických příběhů JoJo Moyesové.
Tentokrát nás příběh zavede do Austrálie, do zátoky ohrožené snahou
developerské firmy vybudovat v ní hotely. Na tomto pozadí se odvíjí vztah
hlavní hrdinky Lisy a nově příchozího Mika. Od stejné autorky si u nás
můžete půjčit Poslední dopis od tvé lásky a Než jsem tě poznala.
Knižní novinky
Zdroj: M. Hrubešová
• Měděný jezdec, Taťána a Alexandr, Letní zahrada
Romantická sága ruskoamerické autorky Paulliny Simonsové začíná roku 1941 v Leningradu. Popisuje stalinské Rusko,
válku, strach i beznaděj. Píše se rok 1943, hlavní hrdinka Taťána začíná nový život v New Yorku. Její životní láska Alexandr
se snaží přežít jak válku, tak stalinský režim a setkat se znovu s Taťánou. Závěr trilogie se odehrává v roce 1947, Taťána
i Alexandr přežili a shledávají se ve Spojených státech, oba doufají, že budou moci zapomenout na všechny minulé hrůzy.
V dusivém ovzduší strachu a nedůvěry propukající studené války musí o svůj sen i nadále bojovat.

• Odcházím do snu
Soubor povídek Arnošta Lustiga, který se jako většina jeho
literárních děl vrací do minulosti, do doby holocaustu.

• Pohodlné lži
Tři matky, dva otcové, jedno dítě, autorka Randy Susan
Meyersová - jedná se o čtení pro ženy.

Knihovna je otevřená každé pondělí od 15.30 do 19.30 hod.
Martina Hrubešová, knihovnice
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Kultura a sport
Ú-holky a kluci na lyžích
Lyžařská sezóna letos v nížinách neproběhla, a tak jsme museli vyrazit za sněhem do hor, opět na Libereckou boudu do
Dolního Dvora.
Děti nám rostou, a proto se ze zájezdu rodičů s dětmi stává
pomalu, ale jistě, „lyžák“ pro děti. Letos se přihlásilo
dvaadvacet dětí, což bylo na tři vedoucí tak akorát. Jistota
technického sněhu a teploty pod nulou slibovaly, na rozdíl
od loňska, dobrý týden. Sníh se ale snášel každý den i z nebe
a přes den vykukovalo sluníčko, což lyžařské podmínky
značně zlepšilo.
První den se klouzalo z kopce dolů s mírnými obavami, ale
koncem týdne už jezdili všichni s jistotou nejen dolů, ale i na
vleku. Outdoorové aktivity jako je výšlap na Hříběcí boudu
nebo sjezd na lopatách jsme doplňovali aktivitami vnitřními
– plaváním v bazénu, ping-pongem a hrami. Protože velkou
část tvořili školáci, úkoly byly vesměs vzdělávací. Projeli
jsme matematiku, zeměpis, zábavnou logiku i slovní zásobu
v českém jazyce.

Celý týden jsme soutěžili o indicie, které napověděly
správné heslo pro získání pokladu. Podařilo se ho odhalit
a poklad byl rozebrán. Nechyběla ani diskotéka a zpívání
s kytarou. Sobotu zpestřily závody ve slalomu a odpolední
karneval. Úklid na pokojích nebyl naší silnou stránkou.
V některých pokojích by se vyplatilo místo sbírání šatstva
do kufrů, shrabat ho hráběmi. Zabaleno a zpátky domů. Děti
ví jistě, že pojedou zase příště, protože to bylo super. My
vedoucí si musíme trochu orazit, ale slíbili jsme jim, že za
rok zase vyrazíme.
Díky instruktorům, zapínačům „přeskáčů“, čtenářům
pohádek, rozčesávačům dlouhých vlasů, plavčíkům
a správným strejdům Zdendovi, Hynkovi a servismanovi
a traťmistrovi Martinovi.

Výlet na Hříběcí boudu

Nechyběla pořádná sáňkovačka

Zdroj: archiv OÚ

Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Zdroj: archiv OÚ

Lyžařský zájezd na Plešivec
V sobotu 21. února jsme se vydali společně s dalšími lyžováníchtivými „Úholičáky“ organizovaně autobusem na Plešivec.
Je sobota 6.40 hod. ráno a autobus mířící na Plešivec právě
přijíždí do „centra“ Úholiček. Po rychlém naskládání do
autobusu vyjíždíme. Cesta probíhá bezproblémově, někteří
nabírají síly spánkem, někteří si povídají. Po příjezdu na
místo se rozdělíme a každý jde za svými zálibami. Většina
vyráží na sjezdovku, ale jsou tu i tací, kteří se přijeli jen projít
a prohlédnout si krásu hor. Počasí je úžasné, vítr žádný a
sluníčko nám krásně svítí. Fronty se postupem času zvětšují,
ale to ke každé lyžovačce patří. Po vydatném obědě si na
chvíli odpočineme a opět vyrážíme na svah. Čas letí, pomalu
se musíme vracet k autobusu. Všichni jsou živí a zdraví, a tak
můžeme v dobrém vzpomínat na další společný výlet.
Eliška Červenková

Lanovka na Plešivci

Zdroj: archiv OÚ
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Kalendář akcí
23. 1.–30. 6.

Predátoři - výstava, středa-neděle 10-18 hod.
návštěvníci s predátorem v příjmení mají každou středu vstupné za 1 Kč

Středočeské muzeum v
Roztokách

18. 2.–30. 6.

Svět hraček - výstava, středa-neděle 10-18 hod.

Středočeské muzeum v
Roztokách

1. 3.

Ondřej Ruml - vystoupení zpěváka, finalisty X-faktoru s doprovodem
od 20.00 hod.

Cafe-bar Eiffel, Tyršovo
nám., Roztoky

2. 3.

Sex pro pokročilé - divadelní představení Studia Dva – od 19.30 hod.
vstupné: 370 Kč, senioři a studenti 340 Kč

KD Vltava, Kralupy nad
Vltavou

5. 3.

Vernisáž výstavy Rudolfa Görtlera - od 19 hod.
výstava bude zpřístupněna během března v úterý a středu 10-16 hod.

1. patro v domě
U Korychů, Velké Přílepy

8. 3.

Africká pohádka - divadelní představení pro děti, od 15 hod.
hraje divadlo Kvítko

TJ Sokol - přísálí,
Roztoky

O čertu Fajkulínovi - loutkové představení pro děti, od 14.30 hod.

divadlo Manetka, zámek
Úholičky

14. 3.

Tradiční Country bál - od 20 hod.
vstupné: 80 Kč, hraje skupina Klikaři

Hostinec Na Růžku,
Husova 1221, Roztoky

22. 3.

Jarní pohádka - divadelní představení pro děti, od 15 hod.
hraje divadlo Kvítko

TJ Sokol - přísálí,
Roztoky

22. 3.

Mňau - dětský pohádkový muzikál, od 15 hod.
vstupné: 80 Kč

Hotel Academic, Tyršovo
nám., Roztoky

22. 3.

On a ona aneb potkala jsem Wericha - zábavná talk show Jiřího
Wericha Petráška a Marie Tomsové, od 19.30 hod.
Vstupné: 180 Kč

Hotel Academic, Tyršovo
nám., Roztoky

neděle

pondělí

čtvrtek

neděle

14. 3.
sobota
sobota

neděle

neděle

neděle

Dobrý den, sousede
Tři zlaté svatby v roce 2014
V roce 2014 oslavily tři páry z Úholiček zlatou svatbu a nás zajímalo, jak je osud svedl dohromady a průběh jejich padesátileté
společné cesty. Postupně jsme byli pozváni k oslavencům do jejich domácností, kde jsme se dozvěděli více podrobností
z jejich života. Na otázky nám odpovídali manželé Dvořákovi, Kozlovi a Nemcovi.
• Jak probíhala oslava zlaté svatby?
Dvořákovi
Hanka: Oslava probíhala jen v rodinném kruhu u nás doma,
kde jsme si společně dali svíčkovou a poté jsme vyrazili ven
na procházku. Dárky měla rodina zakázané, ale přesto jsem
dostala krásné květiny.
Kozlovi
Věra: Byli jsme s rodinou na obědě ve Statenicích, poté jsme
se přesunuli domů a dále oslavovali. Bylo to moc hezké a moc
jsme si to užili.
Nemcovi
Milena: Byli jsme s rodinou ve Statenicích na jídle. Rodina
přijela až z jižních Čech.
• Jak jste se poznali? Kolik vám bylo?
Dvořákovi
Hanka: Poprvé jsme se setkali na čaji v Žalově na 1. máje,
6

mně bylo 16 let a Pepovi 17 let. Dlouho jsme chodívali na
procházky a podnikali společné akce. Vážné to začalo být až
po Josefově vojně.
Kozlovi
Vilém: Tak to už si ani nepamatuju. (smích)
Věra: Mně bylo 17 let a poznali jsme se v práci.
Vilém: A mně o pět více.
Nemcovi
Milena: Na 1. máje ve Velkých Přílepech, bylo mi 15.
Imrich: Já byl tady v Úholičkách na vojně, měli jsme na
1. máje zařídit nějaký program a tak jsme se tam potkali.
• Byla to láska na první pohled?
Dvořákovi
Hanka: Láska na první pohled to z mé strany nebyla, byl mi
sympatický, měli jsme si co říct, ale úplná zamilovanost to
nebyla.
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Kozlovi
Věra: Já nevím, asi ne. (smích)
Vilém: Těžko říct. (smích)
Věra: Byla to láska na druhý pohled.
Nemcovi
Milena: Nebyla, začali jsme spolu chodit asi až za půl roku.
• Jak proběhla žádost o ruku?
Dvořákovi
Hanka: Zásnuby proběhly po mé
maturitě, Pepík mě vzal do vinárny
v Roztokách, kde jsme popíjeli whisky,
dostala jsem prstýnek s modrým
kamínkem, který mám dodnes. Ale také
byl požádat mé rodiče doma, od té doby
jsme spolu.
Kozlovi
Věra: On říká, že jsem ho uhnala já. Já
jsem se chtěla vdávat. (smích) Vlastně
oficiální žádost ani neproběhla, brali
jsme se před Vánocemi a tak to byl
takový náš dárek.
Nemcovi
Imrich: Byl jsem požádat rodiče o ruku,
ti mi dali souhlas.
Milena: Ale že by klečel na koleni,
to ne.
• Kde jste po svatbě bydleli?
Dvořákovi
Josef: Po svatbě jsme se přestěhovali do
Úholiček do starého domku, který jsme
si zrekonstruovali. Sami jsme bydleli
rok, dokud se nám nenarodil Tomášek.
Kozlovi
Věra: Tady v Úholičkách, kde jsme
bydleli s rodiči. Nejdříve jsme měli
jen 2 místnosti a postupně jsme začali
domeček předělávat.
Nemcovi
Milena: Moji rodiče koupili baráček
v Úholičkách a po svatbě jsme se
stěhovali. Začátky byly z finančního
důvodu krušné, ale nakonec jsme to
zvládli.

Hana a Josef Dvořákovi

Věra a Vilém Kozlovi

Milena a Imrich Nemcovi

• Přišla nějaká krize, jak jste ji případně překonali?
Dvořákovi
Hanka: To bylo takových krizí, že si je ani nepamatuju (smích),
ale všechny byly více méně drobnosti, jako například, když
Pepík nemohl najít svoje košile. (smích)
Kozlovi
Věra: No, asi ani nepřišla, jedině když jsme šli do důchodu,
po mnoha letech jsme zase trávili veškerý čas spolu, tak
nějaký čas trvalo, než jsme se sehráli, ale nic závažného.
Nemcovi
Milena: Za 50 let přijde hodně krizí, ale všechny jsme
překonali. Dříve byla jiná doba, dnes se při první neshodě
rozvádí.

• Čeho si na sobě vzájemně vážíte?
Dvořákovi
Hanka: Pracovitosti, zodpovědnosti, tvořivosti, čestnosti,
prostě je moje životní opora.
Josef: Prostě toho, že Hanka je.
Kozlovi
Věra: Tak teď se předveď. (smích)
Vilém: Všeho co na ní je, je spolehlivá a dobře vaří. (smích)
Věra: Vždycky mi dal všechny peníze.
(smích) Vždy se dokázal postarat
o rodinu.
Nemcovi
Milena: Je šikovný a pracovitý, veškeré
práce na domě dokázal udělat.
Imrich: Vytrpěla si toho se mnou hodně
a přesto se mnou je.

Zdroj: E. Červenková

•
Jaké je vaše životní motto?
Dvořákovi
Hanka: Žít tak, abych se nemusel za
svůj život stydět.
Kozlovi
Věra: Já bych jedno měla: „Všeho do
času, pánbůh navěky“.
Nemcovi
Imrich: Můj táta mi vždycky říkal:
„Koukej do očí, mluv nahlas a zřetelně“.

•
Když se poohlédnete zpátky do
minulosti, je něco, co byste udělali ve
vašich životních rozhodnutích jinak?
Zdroj: E. Červenková Dvořákovi
Hanka: Nelitujeme ničeho. Náš život
byl sice samá práce, ale přesto jsme
si dokázali udělat čas na dovolenou
a takhle jsme poznali celou Evropu.
Za celý život jsem se nikdy s Pepíkem
nenudila, neustále máme nějakou
aktivitu, stále cestujeme a vyrážíme na
výlety. Máme krásný život.
Kozlovi
Věra: Rozhodně ne. Vše bych nechala
tak, jak je.
Zdroj: E. Červenková Nemcovi
Imrich: Já jsem zticha, je mi jasný, že bys
řekla, že všechno. (smích) Člověk byl mladý a trochu blbý.
Milena: Člověk mít rozum jak dnes, tak se nevdáte.
• Máte pro naše čtenáře nějaké rady či životní moudra?
Dvořákovi
Člověk se má mít rád a nezabývat se blbostmi, neházet hned
flintu do žita při prvním problému, všechno se dá řešit.
Kozlovi
Věra: Vzájemnou toleranci a úctu k partnerovi.
Nemcovi
Milena: Jedině trpělivost a sebeovládání.
Eliška Červenková, redaktorka
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Příspěvky občanů
Liberecká bouda 2015
Rádi bychom touto cestou poděkovali Tereze a Martinovi
Kořínkovým, Zdendovi Fialovi a Hynku Veselému za
týden strávený s místními a s několika přespolními dětmi
v Krkonoších na Liberecké boudě. „Tetu Terezu“ znají
všechny místní děti, stará se jim o zábavu a sportovní vyžití
již více než 10 let. Zdeněk s Hynkem „rozjíždějí“ místní sbor
dobrovolných hasičů a akce pro děti pod záštitou SDH se
začínají stávat pravidlem. Týden na horách si děti báječně
užily a my - rodiče, jsme po celý týden dostávali pravidelné
aktuální zprávy a vyčerpávající fotodokumentaci celodenního
programu. Děkujeme, že věnujete svůj volný čas našim dětem
a za celotýdenní vyčerpávající péči o ně.
Za rodiče všech „účastníků zájezdu“ Petra a Martin Břečkovi

Restaurace Na Statku
Od března 2015 se otvírá v Úholičkách nová restaurace Na
Statku, ve které bude vařit pan Josef Dvořák. Rádi bychom
vám řekli něco málo o jeho kuchařských zkušenostech
a záměrech s restaurací.
Pan Josef je vyučen v oboru kuchař-číšník s maturitou.
Od vyučení pracuje jako kuchař, z toho šest let na pozici
šéfkuchaře a čtyři roky v české restauraci v Berlíně. Své
zkušenosti s provozem i vedením kolektivu nasbíral
především za čtyři roky svého podnikání v pizza restauraci
ve Středoklukách.
Kuchyně v Úholičkách se zaměří na přípravu pizzy,
steaků a těstovin. V pracovních dnech vám podnik nabídne
cca 3 druhy hotových jídel + polévku. V zimních měsících se
plánují víkendové tématické gastronomické akce (speciality
z ryb, zvěřiny, vepřové hody…) a v letních měsících můžete
očekávat dostatečné množství občerstvení pro cyklisty.
Možnost prodeje jídla bude i tzv. „přes ulici“.
Provozní doba bude každodenní, a to minimálně od 11.00
do 22.00 hod. Od března se můžete těšit na příjemné posezení
v salónku či na zahrádce na nádvoří.
Eliška Červenková, redaktorka
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