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Vánoce jsou pryč a už máme za sebou i první měsíc nového roku. Prvním počinem
tohoto roku bylo zakoupení pozemku náplavky od města Roztoky. Tento pozemek
dlouhodobě využíváme, upravujeme a máme zde ukotvené molo. Pozemek je nebo
v blízké době bude náš, pořád se ale nachází na katastrálním území Žalov. Druhým
krokem tedy bude posunutí hranice katastru tak, aby Úholičky sahaly až k Vltavě.
Hlavní důvod je ale ten, že jedině tak můžeme území zahrnout do územního plánu
a rozhodovat o něm.
Ráda bych se vrátila ještě k loňskému roku, a proto mi dovolte malou bilanci.
Také bych na tomto místě ráda poděkovala všem, kdo se na tom, co se v obci za
minulý rok udělalo, podíleli. Jsou to nejen zastupitelé a zaměstnanci úřadu, ale
i spousta z vás občanů, kteří se zapojujete do akcí nebo nám pomáháte v komisích.
Přesto, že po minulých „stavebních“ letech to může vypadat, že se nic moc nedělo,
není tomu tak. Pracovali jsme v několika oblastech, když ne realizačně, tak přípravou.
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Lyžařský vlek ve Švestkovně
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Občanská vybavenost
Do této sekce lze jistě zařadit obecní statek čp. 10, který jsme
dokončili a v dubnu do něj přestěhovali nejen obecní úřad
a knihovnu, ale všechny kroužky a oddíly a otevřela se restaurace Na Statku. V létě hosté ocenili i posezení na nádvoří,
které se stalo dalším veřejným prostorem.
Komunikace
Po pěti letech od havárie byla na podzim zahájena oprava
opěrné zdi a komunikace směrem na Velké Přílepy. Dešťová
kanalizace je již částečně položená a odvádí vodu z přilehlého území do potoka na návsi. Investorem této akce není obec,
ale Krajská správa a údržba silnic.
Rekonstrukce ulice Na Habří získala územní rozhodnutí
a projekt je připraven pro stavební povolení, projektuje se
ulice Nad Parkem a v ulici Podmoráň čekáme na převedení
majetku (pruhů u silnice) z kraje na obec.
Vodohospodářská infrastruktura
V září byl založen dobrovolný svazek obcí „Vodovodní přivaděč Velké Přílepy, Statenice, Úholičky“ za účelem vybudování a společného provozování paralelního přivaděče z vodojemu Žalov do vodojemu Velké Přílepy tak, aby byl zajištěn do
budoucna dostatek pitné vody pro všechny tři obce.
Zeleň
Byla vysázena nová alej podél polní cesty od nové mateřské
školy Na Chlumci k vodojemu. Byly vysazeny lípy v prostoru
u školky, střídavě třešně a švestky na cestě směrem ze vsi.
Při této příležitosti byly odkoupeny části pozemku u bývalého
hřiště tak, aby tato cesta mohla být propojena s ulicí Na Habří. Vznikl další okruh pro procházky. Osázeno bylo i okolí
nově zrekonstruovaného statku.
Sportovní areály, hřiště
Do Švestkovny přibyla další atrakce - dětský bagr. Ve statku byla zprovozněna tělocvična, přesunuly se sem tréninky
a turnaje oddílu stolního tenisu, oddíl pokračuje v domácím

prostředí v práci s dětmi a uspořádal několik turnajů. Rozšířila se nabídka cvičení a stodola se začala využívat pro jiné
sporty. Cvičení s Kořenkou ve spolupráci se SDH uspořádalo
zimní lyžařský kurz pro děti, letní a podzimní docházecí tábor. Hasiči uspořádali několik závodů okresní úrovně.
Kultura
Obec žije. Uspořádali jsme několik již tradičních kulturních
akcí: Velikonoce na statku, pálení čarodějnic, promítání
letního kina, Svatováclavské slavnosti a v novém statku poprvé proběhl obecní ples. Úholičtí ochotníci sehráli několik divadelních kusů, pravidelně vedou dramatický kroužek
pro děti ve stodole statku, zúčastnili se divadelního festivalu
PřeDivO. Ú-holky se rozšířily o „Pozdní sběr“. Uspořádali
jsme několik zájezdů poznávacích, kulturních či ryze sportovních. Zorganizovali jsme plavbu vánoční Prahou. Výtvarný
kroužek uspořádal letní dílnu. V obci je nově k zakoupení turistická vizitka.
Péče o seniory
Bylo zavedeno dotované stravování seniorů v restauraci Na
Statku, byly rozšířeny i jiné příspěvky (pedikúra, masáže), komise pro rodinu pořádala pravidelná setkání seniorů s jubilanty i vítání nových občánků, zorganizovala i dva výlety do
Žlebů a Kutné Hory, v létě trochu náročnější výlet do Medvědí soutěsky.
Územní plánování
Zahájili jsme práce na územním plánu obce. Zastupitelstvo se
shoduje na tom, že plochy pro výstavbu v naší obci se nebudou rozšiřovat. Pro záměr výstavby na bývalém hřišti, který
byl zastupitelstvu předložen před vydáním nového územního
plánu, se zpracovávala územní studie, aby prověřila území
např. z hlediska napojení a kapacity infrastruktury a komunikací.
Tam, kde územní plán do budoucna výstavbu umožní, uvažujeme o etapizaci výstavby.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Poplatky za svoz odpadu a za psy

• Svoz odpadu

POZOR!! Poplatek za svoz odpadu je nutno uhradit do
31. 1. 2016, ve středu 3. 2. 2016 již nebudou popelnice se
známkami za rok 2015 vyvezeny!! Poplatky ze psů musí být
uhrazeny do 31. 3. 2016. Ceny jsou stejné jako v roce 2015.

Počátkem roku došlo k posunu čtrnáctidenního vývozu
popelnic – svoz probíhá v obci vždy ve středu v lichém
týdnu, přestože byl lichý poslední týden roku 2015 a první
týden roku 2016, většina z nás vyndala popelnice až ve
středu 13. 1. 2016, což byl ale týden sudý. Tedy čtrnáctidenní
svozy budou ve středu 20. 1., 3. 2., 17. 2. 2016 atd.
Svoz pytlů s vytříděným odpadem bude v roce 2016 stále
1. středu v měsíci, tj. 6. 1., 3. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 6. 7.,
3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11. a 7. 12. 2016.

• Sběrná místa tříděného odpadu
Od ledna jsou postupně posilována sběrná místa
separovaného odpadu. Za prodejnou potravin byla popelnice
na kovy nahrazena kontejnerem na kovový odpad, který
má větší kapacitu. Popelnice na kovy byla přemístěna
k nádobám na parkoviště u Chaloupek. Dále bude nádoba
na kovový odpad přidána na sběrné místo k BD a do
Podmoráně. Nově bude možné odkládat separovaný odpad
do nádob na parkovišti v ulici Nad Schody (plasty, papír,
sklo, tetrapaky a kovy).

• Kotlíková dotace
Kdo z občanů uvažuje o výměně kotle na pevná paliva,
nechť se obrátí na pí L. Veselou, tel: 731 440 247, pomůže
mu zkonzultovat záměr a následně podat žádost.
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• Rezervace prostor na statku
Pokud máte zájem o pronájem prostor ve statku čp. 10
Náves (stodoly či zasedací místnosti), proveďte rezervaci
prostřednictvím rezervačního systému na webu obce.
Nájemné dle ceníku je pak nutno uhradit hotově v pokladně
OÚ a zde i domluvíte detaily pronájmu a vyzvednete si
předem klíče.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Zprávy z MŠ
Na začátku ledna byly děti plné zážitků z Vánoc. Potřebovaly
se vypovídat, jaké dárečky dostaly od Ježíška a jak prožily
vánoční svátky.
Ve školce jsme si s dětmi povídaly o tradici tří králů. Děti
si vyráběly královské koruny, učily se zpívat koledu „My tři
králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám“ a také se
ji naučily pohybově ztvárnit tanečkem. 6. ledna chodil po
školce průvod malých králů a královen, v jejichž čele kráčeli
„králové“ Kašpar, Melichar a Baltazar a všichni zpívali
koledu o třech králích. Takto jsme se rozloučili s Vánocemi
a prostory školky se začaly zdobit výrobky dětí se zimní
tematikou. Děti vyráběly sněhuláky, krmítka s ptáčky,
papírová „zamrzlá okna“ nebo malovaly obrázky se zimními
sporty…
Hned, po „třech králích“, ve školce proběhl screening
školní zralosti předškoláků. Výsledky dětí zhodnotila
paní psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny
a seznámila s nimi také rodiče. Vyšetření probíhá vždy pouze
s jejich souhlasem. Pro rodiče je to odborná informace o tom,
jak je jejich dítě na školu připravené.
11. ledna nás pí knihovnice Hrubešová pozvala na
prohlídku úholičské knihovny. První návštěva byly děti
z oddělení „Žabiček“ a druhá děti z oddělení „Veverek“. Paní
knihovnice děti seznámila s tím, komu knihovna slouží, jak
se v ní mají děti chovat, jaké knížky tam najdou, čím se liší
knihy pro děti a dospělé, jak mají zacházet s knihami,… Pak
dětem přečetla z knížky příběh a následně si o něm s dětmi
povídala. Každé dítě dostalo malý dáreček s pozvánkou do
knihovny. Paní Hrubešové moc děkujeme za její trpělivost
i čas. Někteří rodiče již s dětmi do knihovny chodí, přesto
doufáme, že jich bude ještě více, protože četbu od rodičů
nebo prarodičů nikdy nenahradí poslech pohádky z rádia
nebo sledování televize.

Děti vyráběly královské koruny

Zdroj: archiv MŠ

Předškoláky čeká brzy zápis do 1. třídy. Proto jsme s nimi
navštívili 1. třídu roztocké základní školy, kam chodí nejvíce
dětí z Úholiček. Paní učitelka děti přivítala a posadila do
lavic. Prvňáčci předvedli, jak se naučili počítat a pracovat na
interaktivní tabuli. Také naši předškoláci si na ní vyzkoušeli
nakreslit sluníčko. Další hodinu byla angličtina, na kterou
se děti dělí do dvou skupin. Při naší návštěvě udělaly pí
učitelky na chvilku výjimku a děti zůstaly pohromadě. Jedna
pí učitelka zpívala s dětmi anglické písničky a druhá jim
zahrála loutkovou pohádku „O princezně, která se nechtěla
učit“. Paní učitelky zapojily do zpěvu i do pohádky také naše
děti. Jako vždy se dětem ve „velké škole“ moc líbilo a již se
nemohou dočkat, až do ní budou chodit i ony.
Sněhu napadlo v Úholičkách více než loni. Zahrada školky
dětem poskytuje dostatek místa pro bobování, koulování,
stavění sněhuláků a další hry se sněhem. Všichni doufáme, že
si letos děti sněhu dostatečně užijí.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna Úholičky
Nikdy není pozdě dozvědět se něco nového
Představte si, že následující kniha o úklidu se stala bestsellerem. Autorka Marie Kondo se
v knize Zázračný úklid, pořádek jednou provždy zaměřila na problém hromadění věcí.
Kniha je srozumitelným a jasným návodem na protřídění, zjednodušení a uspořádání věcí, které
nepotřebujeme. Jedna z autorčiných rad: „Ponechte si jen to, co máte opravdu rádi.“
Usnadněte si práci od Carson Tate vám pomůže zjistit, jaký jste výkonnostní typ. Podle toho,
jestli jste analytik, plánovač, organizátor nebo stratég, vám autorka ukáže, jak využít vašich silných
stránek a pracovat s těmi slabými.
Střevo není tabu, o trávicím traktu vesele i vážně. Autorka Giulia Enders nás srozumitelně
provede problematikou spojenou se střevem, od alergií, intolerancí až po úlohu střevní flóry.
Zajímavé je, že tato kniha se také stala bestsellerem.
Od pondělí do pátku, rychlé večeře do 30 minut. Dochází vám inspirace, co k večeři a o čase ani
nemluvě? Jana Vašáková přináší jednoduché rychlé recepty z nemnoha surovin. Na začátku každé
Jak se zbavit věcí
kapitoly je nákupní seznam na celý týden.
Kreativní bižuterie z korálků, Sigal Buzaglo. Zajímavé šperky z korálků.
Šikulka, Jane Bull. Kreativní kniha pro holčičky o vyšívání, šití a pletení.
Malované čtení, Marie Tetourová, Jiří Havel. Krátké příběhy s velkými písmeny, proloženými obrázky, pro začínající
čtenáře.
Knihovna otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30. 				
Martina Hrubešová, knihovnice
3
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Kultura a sport

Tak jsme těžili zlato, stříbro i bronz...
V neděli 17. ledna 2016 se v Úholičkách konaly Okresní
přebory mládeže. Zúčastnilo se jich celkem 29 hráčů.
Domácí prostředí nám pomohlo k úspěchu a zaznamenali
jsme tato umístění:
1. místo
2. místo
			
3. místo
			

Miroslav Dalihod - dorostenci
Jakub Dalihod a František Dvořák
čtyřhra (bez kategorie)
Miroslav Dalihod a Lukáš Navrátil
čtyřhra (bez kategorie)

1. místo
2. místo

Lucie Dvořáková - dívky
Jakub Dalihod - starší žáci
Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu

Naši hráči získali pohárů hned několik

Zdroj: V. Kozel

Úholičky a lyžníci
Celé vánoční prázdniny na blátě a teď konečně svatý Petr dal
a nadělil nám trochu sněhu.
Děti pozvolna opouštějí teplá místečka u televizí, tabletů
a počítačů a hledají lyžařskou výbavu. Náš malý kopec láká
i větší lyžaře. Na vyblbnutí to stačí. Kopec má ohlas i za
kopečky, a tak přijíždějí přespolňáci. Příště nebude propagace
asi potřeba. Areál Švestkovny je rozdělen na pruhy pro lyžaře
u vleku a sáňkaře, bobaře a po zadku jezdce, aby nedošlo ke
kolizím. Ještě bychom si přáli větší mrazy, abychom si mohli
i zabruslit. Zimo, snaž se!
Terezie Kořínková, starostka
Lyžovačka ve Švestkovně

Zdroj: archiv OÚ

Hurá na palubu!
Na konec roku 2015 přichystala naše komise dvě akce. První z nich byla pro všechny zájemce, druhá jen pro ty, kteří prošli
sítem šedesát plus.
Poslední pátek před svátky proběhla plavba parníkem vánoční
Prahou. Nalodili jsme se u právnické fakulty, kroužili po
řece a obdivovali naše krásné památky. Pohled na Hradčany
člověka nepřestane bavit a je pochopitelné, že sem míří řady
turistů, aby si je prohlédly. Praha je prostě krásná.
Po vylodění se nikomu nechtělo domů a načatý večer jsme
využili k procházce po Pařížské a Staroměstském náměstí.
Náměstí krásně nazdobené, plné stánků, trdlo pořád stejně
předražené, strom blikající na melodii vánoční koledy. To
na vsi nemáme. Ale ty davy taky ne. Další akce bude u nás
v klidu.
Tou bylo skoro silvestrovské setkání seniorů v naší
hospodě. Popřáli jsme podzimním jubilantům, mimo jiné
nejstarší občance paní Konopáskové a největší bojovnici paní
Váňové. Pan Blín s harmonikou hrál do tance a mnozí se
v kole zatočili. Apeluji ale na mužskou část sestavy: „Chlapi,
sakra, proveďte nás.“ Popřáli jsme si hodně zdraví a pohody
do nového roku, přišla mezi nás i pí starostka, která to zdraví
momentálně potřebovala, protože nebyla úplně fit.
4

Paní Nemcová a Suchá vyzvány k tanci

Zdroj: J. Černý st.

Těšíme se na další setkání a vy, kdo ještě pořád sedíte
doma, přijďte mezi nás.
Božena Suchá, komise pro rodinu
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Silvestrovský výšlap počtvrté…
Silvestrovský výšlap 2015 byl jako každoročně zahájen ve Švestkovně. Počasí připomínalo spíše chladnější podzim než
poslední den roku.
Vydali jsme se (jako při minulém ročníku) ke křížku, kde
jsme zapálili svíčku a pokračovali na Stříbrník, abychom
z batohů vyndali „zátěže“ a připili si na konec roku. Nabídka
byla rozmanitá – sekt (pro děti i dospělé), čaj, čaj s něčím
ostřejším, k zakousnutí cukroví a perníčky. Po zaslouženém
občerstvení jsme neodolali pohledu z vyhlídky nad Podmorání
a zde jsme usoudili, že počasí přeje pokračování výšlapu ve
stopě 1. ročníku a zdolali jsme prudký sráz do Podmoráně
(pár seniorek zvolilo raději cestu klidnější, zpět na polní cestu
a do vsi). Napadané listí mírně klouzalo, ale sestup jsme
všichni přežili bez úhony, a pak už pokračovali pohodlně po
silnici z Podmoráně, každý na svou oslavu Silvestra 2015.
Tak zase za rok!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Společný výšlap na Stříbrník

Zdroj: archiv OÚ

Sboristé z Národního divadla

Zdroj: archiv OÚ

Štědrý večer v Úholičkách
Na Štědrý večer proběhly již druhé štědrovečerní zpěvy ve
stodole statku.
Zazpívat nám přijeli sboristé z Národního divadla. Zazněly
např. skladby od W. A. Mozarta, J. Brahmse, R. Binge,
J. J. Ryby a C. Francka v podání Evy Charvátové, Liany Sas,
Petra Bendy a Martina Marka. Dámy měly krásné večerní
šaty, které podtrhovaly profesionální vystoupení. Štědrý
večer není spojen pouze se stráveným časem s rodinou, ale
i se zážitky prožité s přáteli a kamarády, což se nám i letos
díky štědrovečerním zpěvům podařilo. Účast byla hojná
a napomohla vytvořit příjemnou atmosféru. Poděkování patří
sboristům Národního divadla, organizačnímu týmu a všem
návštěvníkům za účast.
Eliška Červenková, redaktorka

Kalendář akcí
4. 2.
čtvrtek

Jak jsem je znal - beseda básníka MUDr. Jana Cimického, CSc.
– od 19:00

Dům u Korychů, Velké
Přílepy

6. 2.

Kralupský masopust – od 11:00

Prostranství před KD
Vltava, Kralupy n. Vlt.

11. 2.

Setkání se spisovatelkou Martinou Bittnerovou – od 19:00

Knihovna, Velké Přílepy

12. 2.

Seminář „Správná výchova dětí“ – od 17:30. Cena 120 Kč

KD Vltava, Kralupy nad
Vltavou

13. 2.

Masopust – od 11:00

start Kamýcká kaplička,
Velké Přílepy

sobota
čtvrtek
pátek

sobota

14. 2.

O perníkové chaloupce aneb Jenom jako – pohádka s písničkami
Hotel Academic, Roztoky
a malováním perníčků, od 15:00

14. 2.

Do ložnice vstupujte jednotlivě – komedie divadla Háta, hraje L. Vaculík,
Hotel Academic, Roztoky
od 19:30

26. 2.

Mátový nebo citrón? – konverzační
ochotnického spolku KIX, od 19:00

neděle

neděle

pátek

komedie

buštěhradského Sál statku na návsi,
Úholičky
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Plesová sezóna
12. 2.

Školní ples ZŠ Žalov
- od 20:00, vstupné včetně večeře 300 Kč

ZŠ Žalov, Roztoky

12. 2.

Ples KD Vltava a ZUŠ Kralupy
- od 19:30, vstupné 150 Kč

KD Vltava, Kralupy nad
Vltavou

13. 2.

Skautský ples
- od 19:00, vstupné ke stání 100 Kč, k sezení 200 Kč

Sokolovna, Roztoky

20. 2.

Zahrádkářský ples
- od 20:00

Sál domu U Korychů,
Velké Přílepy

27. 2.

Tradiční „Maškarní ples“
- od 19:00, vstupné 150 Kč

Hotel Academic, Roztoky

pátek

pátek

sobota

sobota

sobota

Kam na výlet
Kam na výlet? Co třeba do Roudnice nad Labem?
Nevíte, kam vyrazit za památkami v Českém středohoří? Poznejte jedno z nejstarších českých měst.
Ve městě žije asi 13 tisíc obyvatel na ploše 16,67 km2.
Nejstarší písemné zmínky pocházejí z druhé poloviny
12. století. Počátky města jsou spojeny s existencí brodu
přes Labe. Své jméno, Rúdnice či Rudenice, dostala podle
pramene rudě zbarvené vody, který dodnes vyvěrá u kostela
Narození Panny Marie.
V Roudnici je mnoho zajímavých památek. Najdeme tu
barokní zámek, rozhlednu, galerii, muzeum, hlásku a mnoho
zajímavých věcí.

Zámek v Roudnici nad Labem
Zámek v Roudnici nad Labem je barokní stavba, vlastněná
českým šlechtickým rodem Lobkowiczů, vybudovaná
v letech 1652 až 1684 na skalní ostrožně nad řekou Labe na
místě původního staršího románského hradu. Někdejší hrad
zde stával z důvodů ostrahy labské vodní cesty a dále také
z důvodů dozoru nad důležitou obchodní stezkou, vedoucí
sem z Prahy směrem do Horní Lužice.

Chrám Narození Panny Marie,
Augustiniánský klášter
Klášter založil pro nový řád augustiniánských kanovníků
biskup Jan IV. z Dražic. Základní kámen byl položen roku
1333 a stavba trvala přes 20 let. Klášterní komplex je tvořen
chrámem Narození Panny Marie a budovou vlastního
konventu. Konvent měl původně čtvercový ambit s rajským
dvorem, na východě s kapitulní síní. Klášterní kostel Narození
Panny Marie je typickou stavbou české gotiky 1. poloviny
14. století.

Chrám Narození Panny Marie

Hláska

Zámek v Roudnici nad Labem
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Věž Hláska je jediným dochovaným pozůstatkem opevnění
staré Roudnice. Někdejší Staré město se nacházelo v prostoru
dnešního náměstí Jana z Dražic a Poděbradovy ulice. Původně
kolem něj stála dřevěná hradba, zděnou hradbu s městskými
branami nechal vystavět teprve arcibiskup Jan Očko z Vlašimi

www.obec-uholicky.cz
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po roce 1378. Jako součást
opevňování byla na vyvýšeném
místě
postavena
gotická
pozorovací a ohlašovací věž,
dnešní Hláska. V 18. století
byla rekonstruována a upravena
pro nový účel. Byl sem umístěn
vodojem pro kašnu na Koňském
trhu, dnešním Husově náměstí.

Chrám Narození Panny Marie

Spojení: Z Úholiček se do
Roudnice nad Labem dostanete
přímým vlakem, který jede jen
něco málo přes hodinu.
Eliška Červenková, redaktorka

Pro volnou chvilku
Have fun with English
Neházejte tam ty
kameny...
throw
sign

házet
cedule

Všimněte si té cedule...
notice
		

všimnout si,
upozornění

note

zaznamenat

Omezení rychlosti u
školy
speed

rychlostní

heavily patrolled 		
přísně kontrolováno

Dávejte pozor

climb

lézt, šplhat

that can make them sick
z toho jim bude špatně

Příspěvky občanů
Hasičárna nehoří, Ježíši Kriste
Nedá mi, abych nereagovala na příspěvky pana Vodrážky
z minulého čísla obecních novin a ohradila se proti některým
tvrzením. S odborníky spolupracujeme, otázka pro některé
zřejmě je, zda jsou to ti správní odborníci.
Stavební komise má sice nejvíc členů, ale zdaleka se neschází
ve velkém počtu. Důvodem pro rozšíření výborů již tedy
není jako po volbách to, že víc lidí víc ví a že je třeba výstup
formulovat z několika názorových proudů, ale jednoduše to,
aby alespoň někdo přišel. Je to pochopitelné, každý má svoji
práci a rodinu a obecní záležitosti jdou trochu stranou. Pak
ale buďme spravedliví a neshazujme mnohdy se stolu věci
těch, kteří odbornost mají.
Když jsme našli rozvaliny křížku, obrátila jsem se
na p. architekta Bártu, který je současně i občanem obce,
a požádala jsem ho o pomoc. Podílel se i na obnově křížku
směrem na Tursko a má zkušenosti s obnovou památek.
Podle starých fotek z kroniky nakreslil podobu křížku
včetně využití dílů, které jsme našli. Kříž opravdu nebyl
dříve kamenný, ale zvolili jsme tento materiál, protože
litinový kříž by byl objektem pro nenechavce, zvlášť na takto
odlehlém místě. Bohužel máme dost zkušeností s ničením
obecního majetku.
Co se týká návsi, zrekapituluji, jak se vyvíjel záměr,
co s návsí. V roce 2011 se uskutečnil workshop studentů
pod vedením pí architektky Merunkové. Výstupem
bylo několik návrhů, které obsahovaly např. zbourání
pastoušky a nahrazení lavičkou a zvoničkou na straně jedné
a přemístěním čelní budovy statku do prostoru pastoušky na
straně druhé. Paní architektku jsme požádali o dopracování
koncepce návsi ve třech etapách. První byl prostor kolem
zastávky autobusu, který se brzy zrealizoval, druhé bylo
okolí statku, které se zrealizovalo při rekonstrukci budovy.
Třetí etapa řešila prostor u pastoušky. Ta se nezrealizovala,
protože předpokládala „zbourat ruinu, zasadit vzrostlý
strom“ a zbudovat malou zvoničku. Odborníci ze stavební
komise tento návrh zamítli s tím, že objekt pastoušky do
návsi patří a z architektonického hlediska náves uzavírá.
Dále se řešilo využití stávajícího nebo příp. nového objektu.
Tato otázka byla i předmětem ankety mezi občany v roce
2011. Jednou z otázek byla i možnost přesunutí potravin,
kterou občané zamítli, stejně jako umístění turistického
centra nebo cukrárny do prostorů pastoušky. Dnes to
vypadá, že se využití našlo, a je na pí architektce Čapkové,
aby zakomponovala hasičskou zbrojnici do celé návsi tak,
aby nerušila její podobu ani funkci. Uvidíme, zda se to
podaří.
Stávající územní plán počítá se zřízením hasičské
zbrojnice ve stodole, která je v zatáčce nad bývalým úřadem.
Stodola ani pozemek kolem nejsou ve vlastnictví obce. To
je důvod, proč tam obec žádný záměr neplánuje. Náves
bychom chtěli dokončit, aby byla příjemným a funkčním
středem obce a určitě o tom budeme ještě hodně diskutovat.
Terezie Kořínková
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Naše noviny mají vícero využití
Víme, že někteří občané Úholiček obecní noviny nečtou. Ale tento kus potištěného papíru přináší i mnoho jiných způsobů
využití nejen v domácnosti či na zahradě. Budeme rádi, pokud vám noviny budou jakkoliv užitečné. Přinášíme vám pár tipů.

• Návod č. 1 - Vyrobte si čepici z papíru
Pokud má vaše dítě rádo Večerníčka, určitě bude nadšené,
když si společně vyrobíte papírovou čepici, jako má
Večerníček. Je to velmi jednoduché, zabere vám to jen pár
minut a radost z ní bude určitě veliká. A potřebovat budete
jen naše obecní noviny.
Jak na to?
Papírová čepice se skládá z obdélníku. Menší čepici si můžete
složit z papíru velikosti A4, pro děti je lepší skládat čepici
z novin.
Obdélník přeložíte v polovině a ohyb přejedete prsty. Pro
správné složení vyznačte na vzniklém obdélníku polovinu
(buď změřte, nebo opět přehněte napůl). K vyznačené polovině
přehněte oba vrchní rohy (od prvního přehybu–hřbetu)
a přejeďte prsty.

Vrchní část spodního dílu pod vzniklým trojúhelníkem
přeložte nahoru. Překládejte přesně podle spodní strany
trojúhelníku.
Celou čepici otočte a ohněte růžky, které vznikly ohybem
obdélníku v předchozím kroku, směrem za trojúhelník
a pořádně přimáčkněte.
Druhý obdélník přehněte stejným způsobem jako první
a stejným způsobem také přehněte růžky z druhé strany.
Po dokončení skládání stačí jen čepici rozevřít, hezky
nasadit na hlavu a malý Večerníček si může hrát.

Kruhovka pro malé luštitele
V tajence najdete zimní pranostiku.
MLHAVÝ LEDEN Návod na luštění:
Název obrázku uvnitř kruhu vepište do políček po obvodu. Začněte
v políčku označeném šipkou. Tajenku najdete ve zvýrazněných
polích.

INZERCE

tiskárna powerprint

přijmeme
zaměstnance
do knihárny
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Vyluštěné tajenky zasílejte e-mailem na adresu
noviny@obec-uholicky.cz, do předmětu zprávy napište
„Křížovka“. Ze správných odpovědí vylosujeme 1 výherce
a odměníme ho.
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na HPP
v Horoměřicích
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