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Pokračování na str. 2

Tři, dva, jedna, teď!

Zdroj: archiv OÚ
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Vandalismus v Úholičkách

Dokončení ze str. 1

Také bychom mohli letos vysázet nové stromy. Tedy ne
my, ale firma, která by si tady u nás uspořádala teambuildingovou akci. Akce pod značkou „Sázíme stromy“ je pro
mě novinkou, tak uvidíme, jak se tento záměr dále vyvine.
Buď Ministerstvo zemědělství, nebo Nadace Via zprostředkovávají finanční podporu na opravy drobných památek místního významu. Takže i křížky na skalce nad návsí
a na rozcestí na Tursko a Libčice by se mohly dočkat opravy.
Kulturní akce proběhnou pod záštitou obce i v březnu. Josefskou zábavu chystají hasiči spolu s TYPáky
na 19. března. První jarní úplněk následuje dva dny po
21. březnu a to znamená, že Velikonoce jsou letos brzy.
Zveme vás na velikonoční trh a výtvarné dílny ve statku
a na jeho nádvoří v sobotu 26. března odpoledne.
Terezie Kořínková, starostka

V obci se objevuje vandalismus, který se nedá kvalifikovat
jako trestný čin, ale způsobuje obci škodu, kterou nelze
hradit z pojištění.
Je to o tom, že zaměstnanci obce dělají zbytečnou práci.
Dívejte se prosím kolem sebe a pokud uvidíte někoho, kdo ničí
náš majetek nebo nám jakýmkoliv způsobem znepříjemňuje
život v Úholičkách, informujte pracovníky obecního úřadu.
Někdy postačí i napomenutí samotnému vandalovi.
Někdo ukradl vánoční výzdobu před obecním úřadem, ke
křížku byl navezen hnůj, zastávka autobusu je počmáraná a do
separovaného odpadu lidé házejí odpad, který tam nepatří.
Do Podmoráně byl ke kontejnerům na separovaný odpad
přidán i kontejner na kovy, skončil poničený pod viaduktem.
Zaměstnanci obce ho dali zpět, ale situace se opakovala.
Kameny, které dali kolem, skončily v potoce.
Važme si toho, v jakém prostředí žijeme, a nenechme si
ho zničit!
Eliška Červenková, redaktorka

Zprávy z obce
• Svoz bioodpadu
První svoz bioodpadu v letošním roce proběhne
v pondělí 11. 4. 2016. Následně každých 14 dní.

• Poplatek za užívání veřejného prostranství
S odkazem na vyhlášku obce č.1/2013 o místním
poplatku
za
užívání
veřejného
prostranství
upozorňujeme občany na povinnost danou touto
vyhlášku – neprodleně ohlásit užívání veřejného
prostranství. Jedná se např. o umístění stavebního
či jiného materiálu atd. Tato činnost je zpoplatněna,
sazby poplatku jsou uvedeny v čl. 6 výše uvedené
vyhlášky. V příloze č. 1 této vyhlášky jsou uvedena
veřejná prostranství v obci. Samozřejmě chápeme, že
potřebujete veřejná prostranství krátkodobě využít, ale
přijďte se předem domluvit na OÚ a respektujte prostor,
který je veřejný. Kontrolu dodržování této vyhlášky
provádí obecní policie.

• Poplatek za psy
Poplatek za psy je splatný do 31. 3. 2016. Sazba
poplatku je 150 Kč/první pes a 300 Kč/každý další
pes. Osvobozeni od poplatku jsou psi čipovaní, dále
psi z útulku a psi, jejichž držitelem je osoba nevidomá,
bezmocná nebo s těžkým zdravotním postižením
III. stupně.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Poničený kontejner pod viaduktem

Zdroj: archiv OÚ

Pozvánka do divadla
První letošní divadlo jsme zhlédli v únoru doma, na
našich divadelních prknech v sále stodoly statku na Návsi
a na březen bych vás ráda pozvala do Divadla Radka
Brzobohatého. V pátek 11. 3. 2016 od 19:00 můžete
zhlédnout světově proslulou divadelní hru Tančírna,
kterou pro toto divadlo dle námětu divadelního představení
Jeana-Clauda Penchenata a Théátre du Campagnol
„Le Bal“ napsala a zrežírovala Hana Gregorová.
Děj se odehrává v taneční kavárně, kde se potkávají
lidé různého věku a charakteru, aby zapomněli na starosti
všedního dne. Z osamělých duší se stávají páry, z lidí,
včera si ještě cizích, partneři či milenci. Kolem se řítí
dějiny, píše se historie našeho národa, ale v tančírně
osamělí tanečníci zůstávají v každé době stejní – se svou
touhou, nesmělostí a nesplněnými sny.
Hrají: O. Brzobohatý, P. Vágner, P. Oliva, M. Hrabě,
H. Gregorová, V. Károlyi, D. Čárová, P. Mourková aj.
Vstupenky za 350 Kč u pí Klusoňové.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

2

www.obec-uholicky.cz

obecní noviny 2/2016

Knihovna Úholičky
Noc s Andersenem
Kdy: v pátek 1. dubna 2016 v 18:00.
Kde: v Obecní knihovně Úholičky, Náves 10
a ve stovkách knihoven a škol v Čechách, na Moravě, Slovensku, Polsku, Slovinsku a Ukrajině.
Proč: jedná se o akci k podpoře dětského čtení.
Co: pro děti bude připravena celovečerní hra v budově obecního úřadu. Téma – Cesta moři
a oceány. Připravujeme pro ně soutěže pohybové i znalostní, čekají je samozřejmě knížky i
tvoření. Letos budou mít děti poprvé možnost v knihovně i přespat. Na hru jsou všichni vřele
zváni, ale spáči se musí přihlásit předem vyplněnou přihláškou. (prosím odevzdejte ji na OÚ
nebo přímo v knihovně) Večer nás uspí film. Ráno si dáme snídani a kolem osmé hodiny se
rozejdeme domů.
Případné dotazy na knihovnauho@yahoo.com.
S nadšením uvítáme koláče nebo buchty ke společné snídani.
Akci pořádá: Knihovna v Úholičkách, obecní úřad a výtvarka.
Martina Hrubešová, knihovnice

Kultura a sport
Přivezli jsme domů nové lyžaře
Na lyžařský kurz jsme letos vyrazili v termínu jarních prázdnin první únorový týden. Počasí bylo jako na houpačce. První
den jsme pěkně promokli a sníh mizel před očima. Ještě, že díky moderní technologii je na sjezdovce metr uměle vyrobeného
sněhu. Jinak bychom měli z lyžařského kurzu kurz turistický. Ve středu se ale ochladilo a padalo dva dny. Závěr týdne
připomínal výjevy z pohádky Mrazík.
kdy vítězné družstvo utkalo „hada“ přes celou chodbu. Hynek
neúnavně hrál na kytaru a z písničky „Obluda“ se stala hymna
letošních hor. Nechyběly ani hasičské dovednosti a branný
závod včetně střelby na plechovky v rámci možností chaty.
Sobotní závěrečný slalom sjeli úplně všichni bez ztráty
kytičky. Jak to tak bývá, někdo rychleji, někdo pomaleji.
Stupně vítězů jsou jen tři, medaili si ale zasloužili všichni.
Děkuji hlavně svým Ú-holkám: Marcele, Monice, Kačce,
Janě, Martě. Pak Mírovi a Martinovi a hasičům Zdendovi
a Hynkovi za podíl na bezproblémovém průběhu akce. Jsem
ráda, že mám kolem sebe spoustu hodných lidí, kteří neváhají
věnovat svůj čas dětem.
Terezie Kořínková, cvičení s Kořenkou
Lyžování v převlecích

Zdroj: archiv OÚ

Dětí se letos přihlásilo přes třicet, nemohli jsme ale vyhovět
zdaleka všem, kapacita objektu je daná a vedoucí je taky
jenom člověk. Každoročně jsme vzali několik nelyžařů s tím,
že je za týden vrátíme jako horské nadšence. To se podařilo
díky trpělivému přístupu tet instruktorek.
Celý týden jsme si s dětmi moc užili. Kromě lyžování
jsme prováděli různé hrátky na sněhu. Nejvíc se dětem líbilo,
když jsme blbli my, dospělí. Při jízdě na lopatě, kdy strejdové
táhli tety za nohy, měly tety sníh až za krkem, ale co by
člověk neudělal pro dětskou radost. Stihli jsme se každý den
koupat v bazénu, hrát ping-pong a nenápadně se vzdělávat
formou různých her. Populární byla štafeta v gumičkování,

Lyžovačka

Zdroj: archiv OÚ

3

obecní noviny 2/2016

www.obec-uholicky.cz

Na parketu jako na zahrádce
V sobotu 20. února t. r. jsme byly pozvány na zahrádkářský
ples do Velkých Přílep ke Korychům. Se zahrádkáři
spolupracujeme celoročně a ples je příjemným zpestřením
zimního období, když se nedá sázet a zalévat a obdivovat
Zahradu Čech.
Zařadili jsme předtančení obou sekcí Ú-holek a jako
překvapení jsme připravili světelnou show. Nezúčastnili
jsme se jen „pracovně“, zůstali jsme na plese jako hosté
a bavili se do nočních hodin. A nejen my, Úholičáci, jsme
zaplnili velkou část sálu. K tanci hrála skupina Harmonie, na
návštěvníky čekala bohatá tombola nebo si mohli vyhrát kýtu
v šipkách.
Už se těšíme na Josefskou u nás ve stodole s SDH
a s TYPáky.
Terezie Kořínková, cvičení s Kořenkou

Předtančení Ú-holky

Zdroj: archiv OÚ

Kalendář akcí
1. 3.
úterý

2. 3.
středa

Městská knihovna
Roztoky

Pokračování cyklu Místa vzdálená i blízká – Pavel Čížek: Procházka po
Hospůdka U Lasíků,
Velikonočním ostrově
Tiché údolí 9, Únětice
od 19:30, vstupné dobrovolné

11. 3.

Irské odpoledne - irská hudba, irská jídla, piva a drinky od 16:00

Hospůdka Zvířátka,
Tiché údolí 66, Roztoky

12. 3.

Roztočená sobota – animační dílna pro děti a rodiče 9:30 – 18:00

Ateliér Roztoč, Roztoky

12. 3.

Country bál se skupinou Klikaři, od 20:00, vstupné 100 Kč

Restaurace Na Růžku,
Roztoky

19. 3.

9. jarní obecní ples
od 20:00, k tanci hraje kapela Dlouhá noc

V sále domu U Korychů,
Velké Přílepy

19. 3.

Josefská zábava
od 20:00, vstupné 100 Kč, k tanci hraje kapela TYP

Sál statku, Úholičky

19. 3.

Otevřeno pro veřejnost kolejiště KŽM Roztoky
10:00 – 17:00, vstupné 50 Kč

Roztoky - železniční
nádraží

Velikonoce na statku, od 14:00

Statek, Úholičky

Noc s Andersenem, od 18:00

Statek, Úholičky

pátek

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

26. 3.
sobota

1. 4.
pátek
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Příspěvky občanů
Křížek
V předposledním čísle obecních novin Mirek Vodrážka
kritizoval stavbu křížku Na Chlumci. Asi není jediný, kdo
má k němu výhrady. Také někteří starousedlíci špatně nesou
fakt, že nebylo dodrženo původní umístění křížku a někomu
dokonce stálo za to ho obsypat hnojem.
Nedá mi to, abych se tohoto pokusu o novou sakrální
stavbu v obci zastal. Za prvé tu máme kritiku vzhledu. To
je samozřejmě otázka vkusu, ale když se člověk podívá na
malbu křížku v okolní krajině, která visí na chodbě obecního
úřadu, musí křížku přiznat určitou estetickou kvalitu
a souznění s prostorem. Ale z mého pohledu mu nechybí
ani hlubší význam. To, že je na konci cesty od obce nikam,
sice není záměrem a snad se to časem změní, ale je to docela
pěkný symbol dnešní doby, kdy mnoho lidí ztratilo víru, ale
stále touží po nějaké vertikále, po nové cestě a usilovně ji
hledá. Skutečnost, že tradičně katolický objekt byl vysvěcen
husitskou farářkou, že se dívá do všech stran a vlastně nikam,
to všechno jako by odráželo jistou chaotičnost až zoufalost
tohoto hledání. Tím pro mě patří k dnešní době, ale zároveň
není jen jejím bezduchým svědkem.
Je pravda, že za záměrem obnovy byla spíše snaha
o navázání na nějakou duchovní tradici a v tomto směru
může být realizace diskutabilní. Jenže tak je to vždy. I já
jsem se účastnil několika pokusů oživit místní tradice a dnes
je mi jasné, že taková obnova může být úspěšná, jen pokud
má význam v kontextu současné doby, tradice pro tradici
samotnou nikdy dlouho nevydrží. I kdybychom udělali
přesnou kopii na stejném místě, neznamená to, že také
obnovíme génia loci.
Je dobře, že se snažíme podobné realizace diskutovat
s odborníky, ale nakonec je to hlavně o osobním vztahu,
který si občané ke křížku vytvoří. Stojí za to zadívat se na
něj, s trochou štěstí na siluetu dravce, který si ho tak oblíbil,
a také na novou alej, která mizí v zalesněném údolí. Není
těžké hledat spoustu dalších významů.
Pavel Soper

Ještě k našemu kamennému
sloupu s křížkem
Rád bych reagoval na kritiku pana Vodrážky a též doplnil
reakci paní starostky Terezie Kořínkové v předchozích
číslech těchto novin.
Inspirací k obnovení tohoto krajinného prvku byl nález jeho
zbytků, dosud zahrabaných v poli u křižovatky se silnicí
Roztoky-Velké Přílepy, kde zjevně původně stál (je to patrné
i z dochované fotografie). Rozhodnutí vedení naší obce
sloup obnovit je potřeba velmi chválit; přihlásili jsme se
tak (doufám, že všichni) k tradicím venkova, k přirozené
povinnosti chránit a obnovovat původní krajinu.
Nalezené fragmenty byly tři, po jejich změření a zakreslení
do proporční skici bylo jasné, že dva z nich jsou součástí
původního podstavce (soklu), třetí je již málo čitelným
zbytkem hlavice, původně nesoucí kovový křížek s corpusem
(tělem Ukřižovaného).
Rozměry fragmentů se pro mne staly základem pro
rekonstrukci celého objektu. Fotografii jsem zvětšil přesně
do měřítka nalezených částí a z toho odvodil i proporce pro
rekonstrukci. Výsledek jsem porovnal s jinými obdobnými
artefakty, publikovanými v uměnovědné literatuře. Pak jsem
připravil výkresy pro paní starostku, resp. pro kameníka.
V dnešní podobě sloupu jsou zabudovány oba nalezené
kvádry (v soklu) i původní hlavice (dnes nese kamenný kříž).
Celkové proporce tedy co nejpřesněji odpovídají originálu.
Jan Bárta

Pokračování příspěvku „Ještě k našemu kamennému
sloupu s křížkem“
Co se týče detailů, navrhl jsem vzhled objektu na základě
dnes obecně přijímané zásady, že pokud neznáme přesně
např. profil římsy či jiného detailu, nepokoušíme se vytvářet
„vymyšlené“ rekonstrukce a raději prvek nahradíme tzv.
bosou, tedy jednoduchým náznakem. Takto je to i u našeho
sloupu s křížkem. Pro náhradu kovového kříže kamenným
jsem se rozhodl ze stejného důvodu - přesný vzhled kříže
nebyl znám, navíc byla obava z odcizení. Vyhnuli jsme se
tak trapně romanizujícímu pojetí, které by cosi předstíralo,
bylo by „jakoby“ ze starých časů, ovšem na úrovni filmařské
kulisy. Výsledkem je, podle mého přesvědčení, splnění zadání
soudobými prostředky – krajina je opět obohacena objektem,
připomínajícím české tradice lidové zbožnosti. Sloup nestojí
podle mých informací na svém původním místě proto, že
vlastník pozemku s obnovou sloupu na svém pozemku odmítl
dát souhlas.
Pozitivní význam dnešní úpravy spatřuji také v tom,
že ke sloupu vede z obce obnovená cesta s alejí (rovněž
krajinný prvek, o který jsme byli připraveni komunisty –
ostatně destrukce sloupu může pocházet ze stejné doby, snad
padesátých let).
Na území Úholiček se tak podařil chvályhodný
a významný krajinotvorný počin.
Jan Bárta

Kamenný sloup s křížkem

Zdroj: J. Černý st.
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Co by měli vědět zastupitelé?

Příběhy zastaralosti a nenasytnosti

Například, že existuje pojem sídelní obraz jako konceptuální
pojem, který při výstavbě brání před estetickou kontaminací
a necitlivými zásahy v podobě přebujelé stavební hmoty,
tvarů, barevnosti atd. Tento koncept zabraňuje i tomu, aby
výstavba byla vnímána izolovaně jako by šlo jen o nějaké
stavební jednotky.

Místní jednota požární ochrany Úholičky vlastnila v roce
1963 staré nákladní vozidlo Steyer Daimler z roku 1944.
Uvažovalo se o opravě, ale národní výbor neměl finanční
prostředky. Nepojízdný vůz byl zapůjčen Československému
státnímu filmu Praha za účelem provedení filmových snímků
v ulicích města Kladna při natáčení filmu Zákopy.
Nakonec z důvodů zastaralosti a nenasytnosti byl vyřazen,
protože na 100 km spotřeboval 50 litrů benzínu. V roce 1966
byl odkoupen Filmovým studiem Barrandov jako rekvizita
v ceně šrotu, tedy 0,20 Kčs za 1 kg.
Předseda místního národního výboru se obrátil na
Okresní národní výbor Praha-západ s tím, že požární sbor
nemá dostatek investic na zakoupení jiného vozidla a žádá
o přidělení nového. Získali vůz Škoda 256 B z roku 1946.
Už v roce 1966 se v technické prohlídce vozidla uvádí,
že garážovaný vůz je v dezolátním a nepojízdném stavu
v požární zbrojnici v Úholičkách. A jelikož neodpovídal
dopravním předpisům, byl nabídnut národnímu podniku
Mototechna k povinnému výkupu. Téhož roku skončil jako
vrak do šrotu.
V roce 1972 Místní národní výbor v Úholičkách usiloval
získat od vojenského útvaru z Nitry vyřazený T-808 valník
za 15 000 Kčs, nakonec však získal vůz značky Praga RN
valník.
Ve stejném roce došlo k posílení rozpočtu pro Místní
jednotu požární ochrany Úholičky z důvodů vystupňované
aktivity na 5000 Kčs.
V roce 1973 zvýšila jednotka svou akceschopnost
a požádala Okresní národní výbor Praha-západ o posílení
rozpočtu.
V současnosti se bude žádat o vyřazené požární vozidlo
a zastupitelé plánují v centru obce postavit požární zbrojnici.

V obci dodnes neexistuje komise sídelního obrazu, což je
důkazem, že zastupitelé nemají vizi a strategii při vytváření
sídelního obrazu. V důsledku toho stavební rozvoj v obci
probíhá ve stylu nekoordinovaných investičních záměrů,
neúnosných nároků na zábor půdy, negativních dopadů na
krajinu a životní prostředí.
Minulá rozhodnutí zastupitelů, ať ve věci zřízení skládky,
stavby bytového domu nebo v současnosti projekt hmotné
a technické budovy požární zbrojnice přímo v centru obce
namísto pastoušky je dokladem absence kulturního cítění
a tradice.
Stačí se podívat na dobovou fotografii návsi, aby bylo
zjevné, že není pravda, jak tvrdí starostka Terezie Kořínková,
že hasičárna bude přirozeně uzavírat náves a bude protějškem
k radnici. Skutečným pandánem, který uzavírá náves, je svah
s domy.
Náves se nepotřebuje uzavírat, protože je přirozeně
formovaná údolím Podmoráňského potoka.
Obec měla už dávno prohlásit určité lokality a místa
za pohledové zóny, aby se nemohlo stát, že nové objekty
nebo zástavba budou na újmu charakteristickému pohledu
nebo siluetě sídla. Možná, že ale zastupitelům stejně jako
„pí architektce Čapkové“ vyhovuje typ výstavby jako
v lokalitě Na Habří, která probíhá ve stylu pohádky Karla
Čapka Jak pejsek s kočičkou pekli dort.
Miroslav Vodrážka

Miroslav Vodrážka

Pozn. redakce: autorem pohádky O pejskovi a kočičce je
Josef Čapek

Dobová fotografie pastoušky se zvoničkou
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Zdroj: M. Vodrážka.
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Palec nahoru
Tentokrát palec nahoru pro ty, kdo nosí reflexní prvky (pásky,
vesty nebo reflexní oblečení) nejen mimo obec podle nového
zákona, ale také v obci při snížené viditelnosti, např. v mlze
nebo za tmy.
Hříšníkům mimo obec bude hrozit pokuta až 2 000 Kč.

Pro volnou chvilku
Anglická křížovka
Across
2. levý, vlevo
4. ukázat
6. paměť
10. týden
11. vrch, kopec
12. západ
13. žlutý
15. pivo
16. šálek
17. mrakodrap
19. horší
21. koberec
23. bod
24. dost

obecní noviny 2/2016

Noviny mají vícero využití
• Návod č. 2 – uplatnění v domácnosti
Obecní noviny vám kromě aktuálních informací poskytují
i další nezanedbatelné využití, třeba v domácnosti:
- Potřebujete převézt zmrzlé maso nebo jiné zamražené
potraviny? Rozložte noviny na jednotlivé archy a zabalte
zmrzlé potraviny do nich, určitě se vám po cestě nerozmrazí.
Naše noviny jsou výbornou tepelnou izolací.
- Potřebujete rychle očistit houby nebo oloupat brambory
a nemáte kam házet špínu a odřezky? Použijte noviny jako
podložku. Naše noviny jsou dostatečně pevné, neprotrhnou
se a odpad se vám nerozsype po zemi.
- Nemáte čím podpálit v kamnech? Zmačkejte noviny
a zatopte jimi. Naše noviny tiskneme na dobře hořlavém
papíru.
- Šlápli jste do louže nebo zapadli až po kotníky do
rozmáčené břečky? Vycpěte boty novinami a postavte
k topení. Naše noviny jsou savé a značně urychlí proces
sušení.
- Kývá se vám v kuchyni stůl? Odtrhněte z novin kus papíru,
složte ho a podložte jím potřebnou nohu stolu. Naše noviny
mají dostatek stránek, abyste jimi bez problému podložili
klidně i všechny čtyři nohy u stolu.
- Kouká vám sousedka oknem do ložnice? Inspirujte se
u našich rusky mluvících spoluobčanů a polepte si okno
novinami. Naše noviny jsou z kvalitního silného materiálu,
který neprokouknou ani tři sousedky najednou.
- Čtete noviny rádi na toaletě? Došel vám zrovna toaletní
papír? Můžete místo něj použít noviny. Tuto variantu
ale doporučujeme pouze v krajním případě – na jemných
třívrstvých novinách příjemných na dotyk s vůní zatím
pracujeme.
Renata Soperová

Down
1. vidlička
3. plný, vrchovatý
5. okno
7. roh
8. zvednout
9. stěna
10. středa
12. nejhorší
13. rok
14. protější, protilehlý
16. srovnat, porovnat
18. část
19. bílý
20. potrava, jídlo
22. čaj
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Přísloví
Návod na luštění:
k očíslovaným příslovím najděte jejich druhou část označenou
písmenem. Do okénka tajenky vepište k číslu odpovídající písmeno.
V tajence najdete dokončení arabského přísloví:

„Kniha je jako zahrada, kterou … .“

INZERCE

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.
Výhercem z minulého čísla je Anisu Delgerová a získává
zmrzlinový pohár v restauraci Na Statku. Gratulujeme!

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny
Akce platí od února do konce dubna
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