Měsíčník obce Úholičky

www.obec-uholicky.cz

3/2016
Vážení občané,

Obsah:

jaro je tady a příroda se probouzí k životu. Na několika místech v obci se v posledním období pilně pracovalo, než tráva začne růst jak o život a nebude čas na
nic jiného, než ji sekat. Na pozemku pod školkou, který byl částečně oset v rámci
podzimní obnovy cest a výsadby aleje, vzniklo přírodní travnaté hřiště pro míčové
hry, které jsme doplnili herními prvky, co nám zbyly ze staré školky. Ostatní plocha
byla vyčištěna od kamenů a zbránována, aby zde mohla být louka, kterou půjde
sekat naší technikou. Na části pozemku vyroste i tzv. květná louka ze směsi trávy
a lučních květin. Nejen obec pracovala na čištění pozemků. Určitě jste zaregistrovali činnost na palouku pod Chaloupkami, na prostranství kolem Lounových pod
silnicí do Velkých Přílep nebo na svahu nad návsí pod bytovkami. Tyto činnosti
provádí Ing. Miller na pozemcích Dr. Svobody. Louky by měly i tam být zase loukami a průběžně se začnou obnovovat i ovocné sady. V rámci lesnické činnosti se
začaly čistit i lesy, obklopující obec. Myslím, že obec pěkně prokoukne.
Pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 1

Po delší době jsem se opět v březnu t. r. sešla se zástupci Správy železniční dopravní cesty na našem nádraží,
abychom jednali o lepším bezbariérovém přístupu na perón
směrem na Prahu. Mělo by se začít projektovat, pravděpodobně bude navržena podobná rampa jako je směrem
do Kralup. Všichni zúčastnění vnímají, že příkré schody
a výtah ovládaný pouze shora není optimální řešení. Jen to
rozhýbat. Schody a propadlou zámkovou dlažbu je ale třeba opravit hned. Po letošní zimě se rozdrolily další stupně
i ty již opravované. Bylo mi přislíbeno, že tato dílčí oprava
ze strany SŽDC proběhne nejpozději do konce května t. r.
včetně vyčištění odvodňovacích žlábků.
Často mi stále kladete otázku, kdy bude opravena silnice do Velkých Přílep. Tato stavba, která je investiční akcí
Středočeského kraje, resp. Krajské správy a údržby silnic,
byla v listopadu minulého roku přerušena z klimatických
důvodů. Měla by být na jaře znovu zahájena. Nemám žádné
konkrétní informace, kdy se mají práce obnovit. Až tomu
tak bude, budu vás samozřejmě informovat. Z provozních
peněz KSÚS by měly být vyčištěny náletové dřeviny podél
silnice do Velkých Přílep, také mi p. cestmistr přislíbil vodící bílou čáru na krajnici od křižovatky na Roztoky po začátek obce.
Podél silnice do Velkých Přílep, tedy spíš ve svahu, který
je pod vozovkou, je velké množství odpadků, proto se letos
vydáváme na jarní brigádu sem. Sejdeme se ale i při jiných
příležitostech: s jubilanty u muziky, s novými miminky v kolébce a se všemi dohromady na sletu Čarodějnic ve Švestkovně. Těším se na jarní setkávání.

Zprávy z obce
• Svoz bioodpadu
V pondělí 11. 4. 2016 bude letošní první svoz bio
popelnic. Následně každých 14 dní.

• Přívoz Úholičky-Řež
Provoz přívozu Úholičky – Řež bude zahájen v sobotu
16. 4. 2016. Zatím pouze o víkendech.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Terezie Kořínková, starostka

Hasičská zbrojnice
Má stát hasičská zbrojnice na návsi?
Nebude moc vysoká oproti okolní zástavbě?
Nezabere mnohem víc místa než stávající
garáže (bývalá pastouška)?
Není přece jen lepší využití pro tento objekt?
Pokud vás toto téma zajímá, přijďte si pro
odpovědi na OÚ, kde je k nahlédnutí studie.
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Zprávy z MŠ
Zima je pryč a všichni se těšíme na rozkvetlé jaro. Já se však ještě vrátím ke druhé polovině zimy a k tomu, co děti ve školce
zažily.
V únoru probíhaly velké přípravy na oslavu masopustu,
jehož vyústěním byl karneval v MŠ. Děti se v tomto období
seznamovaly s masopustními tradicemi, vyráběly si masky
a zdobily s pí učitelkami třídy. Největší překvapení bylo,
za jaké masky se převlékly pí učitelky. Místo nich přišli
mezi děti dva námořníci a klauni Pepíno a Bambule. Veselo
bylo v oddělení Žabiček i Veverek. Po úvodním společném
tanečním reji probíhaly v obou třídách soutěže o odměny,
které si za svoji snahu zasloužily všechny děti.

Na závěr se s kriminalisty vyfotily. Moc děkujeme, že
kriminalisté byli ochotni do naší školky přijet.
Za pár dnů po jejich návštěvě přijelo do školky loutkové
divadlo p. Vodníčka s pohádkou Žabí království. Pan
Vodníček představoval opravdu vodníka. Uměl děti zaujmout.
Ty se každou chvíli smály a pohádka se jim líbila. Na závěr si
mohly prohlédnout všechny loutky.
Velikonoce letos byly hodně brzy. Přesto se děti naučily
velikonoční koledy a písničky, každé dítě si vytvořilo několik
výrobků z vyfouklých vajíček a zhotovilo si ovečku. V obou
odděleních jsme si s dětmi povídali o velikonočních zvycích
a tradicích.
Na konci března půjde Úholičkami průvod dětí z MŠ,
které ponesou Moranu, aby ji hodily do Vltavy a tím se
rozloučily se zimou. Cestou budou děti za pomoci pí učitelek
zpívat písničky a říkat různá říkadla a básničky. Zpět se
budeme vracet s májkou, větvičkou ověšenou pentlemi,
kterou přivítáme jaro.
Na závěr bych chtěla upozornit na zápis dětí do Mateřské
školy Úholičky, který se uskuteční 7. dubna 2016. Všechny
potřebné informace jsou zveřejněny na letáčcích vyvěšených
po obci i na webových stránkách Obce Úholičky pod
mateřskou školou.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Karneval v MŠ

Zdroj: archiv MŠ

Na začátku března přijeli do školky tři kriminalisté,
kteří dětem přiblížili, čím se ve své práci zabývají. Nejdříve
povídali o tom, co je to trestný čin a vysvětlili, proč se místo
činu musí obehnat páskou. Ukázali dětem, jak se snímají
otisky prstů nebo otisky bot. Děti si vše mohly vyzkoušet.
Také ukázali, co mají ve svých kriminalistických kufřících.
Nejvíce děti zaujala lupa s osvětlením. Dokonce na jednom
dítěti předvedli snímání DNA a vysvětlili, jak se podle ní dá
usvědčit pachatel. Děti na památku dostaly otisky svých prstů
a bačkor, kousek policejní pásky, omalovánky a obtisky.

Policisté na návštěvě v MŠ

Zdroj: archiv MŠ
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Knihovna Úholičky

Kultura a sport
Stokoruna není veliká, aby
rozházela úholskýho Pepíka
Po chmurných zimních dnech a stálé absenci jarních
paprsků bylo potřeba se trochu odvázat a naladit. Josefská
zábava na statku, kterou pořádali hasiči, k tomu byla dobrou
příležitostí.

Knihovna v budově obecního úřadu

otevřeno každé pondělí
od 15:30 do 19:30.

Stodola se v sobotu 19. března t. r. proměnila na
kulturák a přilehlý skládek na bar. Typáci hrábli do strun
a parket se zaplnil. Jako vždy přilákali fanoušky správného
českého bigbítu z širokého okolí. Dvěma sličným hasičkám
neproklouzla do sálu bez placení ani myška, do trumpety si
dávali nejen Pepíci, takže na činnost hasičského sboru určitě
nějaká kačka bude.
V jednu hodinu zazněla tradiční skladba „Někdy příště“
a prý se máme těšit na Čarodějnice do Švestkovny nebo
v červnu na Tursko, kde budou s Typáky slavit na venkovním
hřišti fotbalisti.
Doufáme také, že se stejným nadšením a ve stejném počtu
podpoříme hasiče i při jarním úklidu obce.

Velikonoční trh na statku

Eliška Červenková, redaktorka

Minulý týden v sobotu probíhal velikonoční trh v areálu
statku. Někteří přišli načerpat velikonoční náladu, někteří
zúročit své nadšení pro tvorbu velikonočních dekorací.
Ti nejmenší si mohli vybarvit dřevěné vajíčko nebo jarního
motýlka. Pro starší byla připravena vyfouknutá vajíčka, která
si mohli pomalovat pomocí rozehřátých voskovek. Kdo chtěl,
mohl si zkusit zdobení perníčků. Nejen malí kluci si upletli
pomlázku z vrbového poutí, kterou hned následující pondělí
využili na vyšupání děvčat. Místní hospodyňky připravily
nejrůznější dobroty v podobě bochánků a dalších pochutin. K
zakoupení byly dřevěné výrobky a háčkovaná zvířátka.
Děkujeme organizátorům za povedenou akci.
Eliška Červenková, redaktorka

Hasičky na Josefské zábavě

Pomalovaná dřevěná vajíčka
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Kalendář akcí
2. 4.

Turnaj Kuličkiáda, zápis ve 13:00

Hřiště Tiché údolí,
Roztoky

3. 4.

Česká klasika - koncert, od 18:00, vstupné 100 Kč

Historický sál, zámek
Roztoky

5. 4.

Setkání s herečkou Janou Šulcovou, od 19:00

Galerie Dům U Korychů,
Velké Přílepy

čtvrtek

Den otevřených dveří v MŠ
zápis dětí do MŠ od 9:30 do 11:45 a od 14:45 do 16:30

MŠ Úholičky

7. 4.

Okinawa – ostrovy šťastných nesmrtelných, od 19:00

Knihovna Velké Přílepy

9. 4.

Vítání občánků, od 14:00

Zasedačka OÚ Na
Statku, Úholičky

9. 4.

Setkání seniorů, od 15:00

Restaurace Na Statku,
Úholičky

10. 4.

5. ročník celorepublikového závodu kočárků ve sportovní chůzi
registrace od 14:00

Horoměřice

14. 4.

Jak na učení bez (m)učení - seminář
od 10:00 do 12:00, vstupné zdarma

Knihovna, Roztoky

16. 4.

Ukliďme Česko, od 9:00 do 12:00

Silnice do Velkých
Přílep, Úholičky

19. 4.

Beseda – Pavel Buchtele, od 17:00

Restaurace Na Statku,
Úholičky

21. 4.

Superstar - pěvecká soutěž pro děti a mládež

CVA, Velké Přílepy

30. 4.

Pálení Čarodějnic, od 17:00

Švestkovna, Úholičky

sobota

neděle
úterý

7. 4.
čtvrtek

sobota
sobota

neděle

čtvrtek

sobota
úterý

čtvrtek

sobota

Příspěvky občanů
Obnažená/neobnažená politika
10. března 2016 visela na zdi obecního úřadu vlajka v barvách žluté, červené a modré. Nahodilý návštěvník obce si mohl na
chvíli myslet, že i Úholičky patří mezi 740 obcí či městských částí, které v tento den vyvěsily vlajku Tibetu jako symbolické
připomenutí podpory nezávislosti a zejména potřeby dodržování lidských práv. Základní barvy úholičské vlajky jsou totiž
identické s tibetskou.
Nic takového se ale nestalo. Zastupitelstvo se nerozhodlo ani
vlajku vyvěsit, ale ani ji nevyvěsit jako například pražský
magistrát, který s čínským hlavním městem Pekingem uzavřel
smlouvu o spolupráci.
Nerozhodnutí vlajku vyvěsit nebo nevyvěsit nemá ani
žádnou souvislost s tradičním sporem mezi politickým
a nepolitickým přístupem k lokální samosprávě. Místní
politické chování spíš odráží nejistotu zastupitelů. Kdyby se
rozhodli vlajku vyvěsit nebo naopak nevyvěsit, příliš by na
sebe politicky upozornili. Ideálem komunálního politika je
jakási anti-politika, která skutečné politické názory skrývá.
Paradoxně je to pokračování anti-politiky, která se

provozovala za komunismu, ale v opačném gardu, kdy
například 17. září 1973 konkrétní zastupitelé Místního
národního výboru Úholičky, dále Svazu socialistické mládeže
v Úholičkách a Místního výboru národní fronty sepsali
plamennou REZOLUCI, v níž odsoudili násilné převzetí
moci vojenskou juntou v Chile.
Obecní zastupitelé se chovají jako chytrá horákyně:
nevystupují politicky ani obnaženě, ale ani neobnaženě.
Občan se tak nedozví, jaké politické názory mají místní
politici.
Miroslav Vodrážka
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Úholičský občan Václav Jílek
V tomto příspěvku bych rád připomenul jednoho málo známého úholičského občana, jenž patří mezi ty, kteří za války sloužili
v československém letectvu ve Velké Británii.
Václav Jílek (20. července 1922 – ...) se narodil v Úholičkách ale válka v Evropě již skončila. S naší armádou odcestoval do
jako syn Václava a Marie Jílkových, kteří bydleli v čísle osvobozené vlasti a dnem 4. ledna 1946 byl demobilizován
popisném 88. Václav Jílek absolvoval pět ročníků obecné a vrátil se do civilního života.
Jeho poválečné osudy se mi zatím nepodařilo dohledat.
školy a tři ročníky měšťanské školy. Poté se vyučil a pracoval
Pokud má některý ze čtenářů o Václavu Jílkovi nějaké údaje,
jako automechanik.
Po okupaci českých zemí v březnu roku 1939 se jeho bude autor příspěvku velmi vděčný za jejich poskytnutí.
život zcela změnil. Jako mnoho jeho generačních druhů i on
Pavel Buchtele, Státní okresní archiv Praha-západ
musel odejít v dubnu 1942 na práci do Německa. Pracoval
jako topič na německých obchodních lodích. Této skutečnosti
využil a v jednom švédském přístavu z lodě uprchl. Švédsko
bylo v době druhé světové války neutrální a Václav Jílek se
dostal do hlavního města Stockholm, kde se 4. května 1944
přihlásil do československé zahraniční armády. Tím formálně
začala jeho účast v československém zahraničním odboji.
Formálně proto, že Švédsko bylo v té době sice neutrální
stát, ale Norsko i Dánsko bylo okupováno německou
armádou a Finsko bylo spojencem Německa, takže dostat se
k našim jednotkám v zahraničí bylo velmi obtížné. Václav
Jílek dorazil do Velké Británie až 8. května 1945. Dnem
16. května 1945 byl prezentován a zařazen k Náhradnímu
tělesu československé armády. Náhradní těleso byl název
jednotky, kam přicházeli nováčci. Po roce se tak stal nejen
teoreticky, ale i fakticky vojákem naší zahraniční armády –

Doplnění příběhů zastaralosti a nenasytnosti
Vážení čtenáři,
dovolte, abychom reagovali na článek, kterým jsou v obecních
novinách v únorovém vydání popisováni dobrovolní hasiči
občanům Úholiček jako nenasytní. Především bychom rádi
poděkovali za velmi užitečný výpis historie vlastnictví
požárních vozů hasičským sborem Úholičky, kterým je
popisován příběh zastaralosti a nenasytnosti tehdejšího
a následně i nepřímo současného požárního sboru.
Příběhy pana Vodrážky však poskytují čtenáři velmi
zkreslený a hanlivý pohled na ně. Proto k němu dodáváme,
že vůz Škoda 256 B z roku 1946 měl oproti zmíněnému
předešlému nesprávně nazvanému vozu „Steyer“ namísto
„Steyr“ Daimler dle technických údajů o více jak polovinu
nižší spotřebu. Připouštíme, že mít vůz Steyr Daimler z roku
1944 dodnes by bylo krásné, ale zároveň je pochopitelné, že
byl v tehdejší době pořízen vůz úspornější. Tento vůz byl
pořízen pro obecní a hasičské účely. Jen pro příklad uvádíme,
že s tímto a následně i dalšími, podle pana Vodrážky nenasytně
získanými vozy, dobrovolní hasiči naprosto dobrovolně
a zcela zdarma například v roce 1942 zasahovali při požáru
stodoly statku pana Krátkého, v roce 1959 ve Velkých
Přílepech při požáru objektu chovu prasat, v roce 1965 při
požáru v Čičovicích, v roce 1967 při požáru strážního domku
na vlakové zastávce v Podmoráni, v roce 1972 ve stodole
v bývalém dvoře statkáře Chlupatého a v roce 1987 v domě
manželů Novákových v Úholičkách. Dále uvádíme, že tyto
nenasytně získané vozy sloužily také pro odvezení mládeže
k závodům. Jen pro příklad uvádíme: 2.10.1982 – Černolice
– branný závod, 16.10.1982 – Libčice nad Vltavou – Mladý
požárník, 21.5.1983 – Dolní Jirčany – hra Plamen, 25.6.1983
– Veltrusy – branný závod, 28.6.1983 – Holubice – branný
6

závod, 19.5.1984 – Čisovice – hra Plamen, 16.6.1984 –
Veltrusy – branný závod, 1.10.1984 – Černolice – branný
závod, 6.10.1984 – Černolice – branný závod, 18.5.1985 –
hra Plamen, 1.6.1985 ukázkové cvičení mládeže v Kněževsi,
7.6. až 9.6.1985 – Sázava – stanový tábor, 15.6.1985 –
Veltrusy – branný závod, 5.10.1985 – Černolice – branný
závod, 17.5.1986 – Nová Rabyně – hra Plamen, 26.5.1986
– Sázava – stanový tábor, 4.10.1986 – Černolice – branný
závod, 23.5.1987 – Klínec – hra Plamen, 18.6. až 26.6.1987
– Sázava – stanový tábor, 3.10.1987 – Černolice – branný
závod. Činnost dobrovolných hasičů se nám tedy jeví jako
velmi užitečná a bezesporu se nejedná o nenasytnost už jen
proto, že vše vykonávali bez vidiny vlastního zisku.
V nedávné době byl sbor dobrovolných hasičů v obci
Úholičky obnoven, který se mimo jiné celoročně věnuje dětem
prostřednictvím oddílu mladých hasičů, v němž je již přes 20
dětí. Pro děti jsou pravidelně organizovány tábory, soutěže
a další volnočasové aktivity, kterými se vedoucí oddílu snaží
přispívat ke zdravému rozvoji jejich osobnosti, zejména
pak k psychickým, intelektuálním, mravním, sociálním
a fyzickým schopnostem a v neposlední řadě také předcházet
rizikovým projevům chování jako je např. šikana či drogová
závislost. Vybraní a vyškolení členové sboru se dětem věnují
samozřejmě dobrovolně a zcela zdarma a to na úkor svého
volného času. Na soutěže vozili děti vlastními vozy a na
vlastní náklady. Rovněž se tedy nejedná o nenasytnost, když
byl pořízen starší, v jiném sboru nepotřebný, požární vůz,
který mimo jiné usnadní dopravu dětí a potřebného zařízení
na dětské závody.
SDH Úholičky
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Drive-in křížky
V obecních novinách (12/2015) jsem napsal úvahu o šidivosti paměti krajiny. Paní starostka
Kořínková hned přišla s obhajobou, že se ve věci obnovy lokální památky obrátila na „správné
odborníky“ - na p. architekta Bártu. V mé úvaze však zaznělo doporučení spolupracovat
s „historiky, umělci a ochranáři“, což pan architekt asi není.
K pí starostce se připojil i p. Bárta, který zvolil spíše technickou obhajobu. Jenže obnova památek
je především interpretací díla. Drobné památky v krajině nemohou mít pouze technicko-odborný
charakter, protože jsou nositelem estetických, kulturních, historických, náboženských a dalších
významů.
Pokud bylo např. tělo ukřižovaného nahrazeno kamenným křížem (viz foto původního křížku),
byla porušena památkářská zásada věrohodnosti ztvárnění, historického ukotvení i náboženského
významu.
Přesný pocit ze šidivosti památky vyjádřila jedna místní osoba, která se rozhodla pomodlit u
křížku. Když k němu došla, zjistila, že křížek je vytvořen tak bizarně, že zblízka není vůbec vidět.
Je vidět spíš z dálky nebo ze silnice. Nu což, když mohou existovat drive-in restaurace, kina nebo
kostely, proč by nemohly existovat i drive-in křížky.
S poslední obhajobou „sakrální stavby“ přišel i zastupitel Pavel Soper. Jeho věta, že „tradičně
Původní vzhled křížku
Zdroj: M. Vodrážka katolický objekt byl vysvěcen husitskou farářkou“ je pěknou pointou šidivosti historické paměti.
Je jen škoda, že památka nebyla odvážně obnovena v postmoderním architektonickém stylu. Mohli se u ní scházet nejen
katolíci a evangelíci, ale i vyznavači dalších světových náboženství.
Miroslav Vodrážka

Pro volnou chvilku
Doplňovačka s čísly
Návod na luštění:
Do dolní křížovky dosaďte správná slova podle obrázků. Každé písmeno tak dostane
své číslo. Písmena podle čísel přepište do tajenky, a získáte druhou část perského
přísloví.

Palec nahoru
Tentokrát palec nahoru
patří všem, kteří krásně
vyzdobili své zahrady
a
domy
velikonoční
výzdobou a tím dělají
radost všem kolem.

Vyluštěné tajenky zasílejte e-mailem na adresu noviny@obec-uholicky.cz,
do předmětu zprávy napište „Křížovka“. Ze správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce a odměníme ho.
Výhercem z minulého čísla je Vilém Kořínek a získává zmrzlinový pohár
v restauraci Na Statku. Gratulujeme!
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Anglická křížovka

Noviny mají vícero využití
• Návod č. 3 – proč mít noviny stále u sebe
Noviny za vás vyřeší mnoho nepříjemností v běžných
každodenních situacích. Dnes vám ukážeme, proč je dobré
mít naše noviny pořád v kabelce nebo tašce, i když je nemáte
v úmyslu vůbec číst.
- Noviny poslouží jako vějíř za parného počasí,
v přetopeném autobuse či zakouřené restauraci.
- Noviny dobře poslouží jako sedátko, pokud si chcete
sednout na nepříliš čistě vypadající lavičku nebo židli.
- Noviny vám pomohou odhánět vosy, komáry a jiný
obtížný hmyz. Praštit jimi ale můžete v podstatě kohokoliv.
- Noviny mají značné maskovací schopnosti. Stačí je
rozložit před obličejem a doufat, že vás nežádaná osoba
neuvidí. Stejně dobře poslouží, když si dáma při ranní cestě do
práce uvědomí, že si zapomněla oholit knír nebo vymáčknout
pupenec pod nosem.
- Noviny vás zachrání, pokud se nechcete s někým
bavit třeba v autobuse. Není nic snazšího, než si po pár
zdvořilostních frázích vytáhnout noviny a dělat, že si čtete.
Jen dejte pozor, abyste noviny neměli obráceně a vaše drobná
lest nebyla odhalena.
Renata Soperová
INZERCE

tiskárna powerprint

hledáme nové kolegy
do knihárny
• praxe v oboru výhodou
(není podmínkou)

• vhodné i pro aktivní seniory
• práce na HPP v Horoměřicích
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