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?

Otázky pro
místostarostku

V tomto čísle se obracím se svými otázkami na paní
místostarostku. Inspirací pro dotazy mi byl příspěvek pana Smolíka, který přišel do redakce bezprostředně po otištění minulého čísla Obecních novin,
kde vyjádřil svoje obavy o budoucnost obce.
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Paní místostarostko, jaké činnosti se na OU
převážně věnujete?
 Moje neuvolněná funkce představuje oficiálně úvazek
jednoho dne v týdnu. Zbytek času věnuji své firmě. Jsem
také členem stavební komise. Hlavní náplní mojí práce
je příprava projektů tzn. výběrová řízení na projektanty,
realizační firmy, dodavatele služeb. V nejbližší době to
jsou výběrová řízení na projekty statku čp. 10 a mateřské
školy, následně na realizaci těchto staveb. V této souvislosti také výběr osob zajištujících technický dozor a bezpečnost práce na stavbě. Zbytek času trávím na staveništi
statku čp. 10 a rozjíždějící se stavbě mateřské školy. Další
činností je výběr nového provozovatele kabelové televize,
výběr zpracovatele dopravně bezpečnostního řešení obce,
územního plánu obce a několik dalších.

Jak se potýkáte s odlišnými myšlenkovými
proudy v zastupitelstvu vč. názorů pana Miroslava Vodrážky?
 V posledních dvou letech nevnímám zastupitele obce
jako dva tábory myšlenkových idejí. Naopak mám pocit,
že v těchto dvou letech se naše názory v mnoha důležitých rozhodnutích potkávají. Porady zastupitelů probíhají vždy po dobu alespoň pěti hodin a jsou vysilující.
Na setkání jsou zváni odborníci v daném oboru. Rozpravy bývají velmi plodné a přínosné.
 Pan Vodrážka je pro nás ve spoustě věcí podnětným
elementem. Musím se ale přiznat, že je schopen svými
podněty často zaměstnat všechny tři osoby na úřadě.
Na veřejných zasedáních je aktivním občanem a v posledních letech se netají tím, jak vnímá viditelný rozdíl
ve vedení obce oproti minulým volebním obdobím.

Považujete práci zastupitelů za systematickou?
 V době našeho nástupu do funkcí zastupitelů bylo
v obci několik zásadních věcí, které nesnesly odkladu.

Historie starých stavení ................................................ 6
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Jsem jediným vlastníkem firmy posledních 15 let.
Na základě této zkušenosti byly po příchodu do obce
moje první otázky jasné. Může obec šetřit, nebo musí
prostředky proinvestovat v určitém datu? Může obec
vydělávat vlastní prostředky? Řízení obce ale není
v mnohém podobné.
 Asi mi dáte za pravdu v tom, že je třeba poté, co
vejdete do neznámé firmy stejně jako i obce hledat
základní parametry fungování jako jsou příjmy,
výdaje, majetek, nemovitosti, úspory, nehledě na
tzv. kostlivce ve skříni. Resp. v první řadě se snažíte
vyřešit věci, které mohou znamenat v budoucnosti
problémy. Naše volební období je čtyřleté. Toto volební období ovšem nastává po letech hádek a letech,
kdy se tu z pohledu investic nedělo vůbec nic. Tyto
nepříjemnosti se nám podařilo do dnešního dne vyjasnit a smluvně napravit.
 Na základě zkušeností z let nedávných v první řadě
tedy muselo přijít zmapování všech závazků, které obec
má. Podrobnou inventurou pozemků a budov jsme došli
k závěru, že ani budova mateřské školy, ani samotná
budova obecního úřadu nestojí na obecním pozemku.
Soukromý majitel pozemků má na těchto budovách
velký zájem. Celá věc se nejprve řešila stanovením výše
nájmu za tyto prostory. Jelikož majitel pozemků nebyl
nakloněn této situaci dlouhodobě, museli jsme hledat
jiná řešení a úřad i mateřskou školu přestěhovat. Tento
problém se nám jevil jako zásadní především z pohledu
příštích generací. Termín pro vyklizení obou staveb je
stanoven na duben 2014.
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 Prioritou z mého pohledu musí být zajištění základních potřeb a fungování obce, a to pokud možno na co
nejdelší dobu. V budoucnosti by se mohlo lehce stát, že
přijdeme o prostory úřadu a prostory školky s termínem
vystěhování ve dnech.
 Důležitou prioritou je z tohoto pohledu také čistírna
odpadních vod, a to ať přílepská s naším připojením,
nebo jakákoliv jiná. Realita je taková, že není možno
žádnou novou nemovitost připojit do kanalizace.
Snažíme se tedy systematicky řešit jeden problém za
druhým.
 V první řadě bylo přistoupeno k rekonstrukci budovy
statku čp. 10, který obec vlastní. Ráda bych uvedla, že
rekonstrukce této budovy není žádným tzv. „pomníčkem“. Byla provedena kompletní projektová příprava
ve všech stupních dokumentace. Budova je od samého
počátku koncipována tak, aby její náklady v budoucnu
znamenaly pro rozpočet obce minimální zátěž. Předmětem kritérií pro výběr projektanta byla kritéria energetické náročnosti, která tuto budovu řadí do budov
na pomezí mezi nízkoenergetickou a pasivní stavbou.
Všechny materiály použité na stavbě jsou navrženy tak,
aby za cenu vyšší investice byla jejich životnost maximální. Velmi podobná je situace novostavby mateřské
školy. Zde je požadavek pasivity rovněž součástí projektu. Obě stavby jsou realizovány v době nízkých cen
stavebních prací.

Jaká je budoucnost skládky v Úholičkách?
 Budoucnost skládky je z hlediska budoucnosti sečtená. Komunální odpad bude svážen do zařízeních pro
zpracování odpadu tzn. spaloven nebo bioplynových
stanic s třídičkou. Skládkovat se bude minimálně. Problematiku v této oblasti sleduji detailně nejen z pohledu zastupitele, ale i z pohledu energetického auditora,
který zpracovává studie proveditelnosti těchto nových
zařízení. Proto vím dobře, že tato budoucnost je neodvratná. Jde o praxi běžnou v mnoha jiných evropských
zemích jako je např. Švýcarsko, Francie, Německo atd.
 Jaký vývoj v příjmech z hlediska skládky předpokládáme, je uveden v grafu, jež je součástí strategického
plánu obce (ke stažení na webu). Naším zájmem by
z tohoto hlediska dosluhující skládky mělo být především její urychlené doplnění s cílem zvýšit příjmy na
maximum, než dojde k jejímu uzavření nebo výraznému
omezení provozu. To je zajištěno především motivací
dopravců vybrat si právě naši skládku snížením ceny za
tunu.

Co bude v době, až skončí skládka Úholičky?
 V době ukončení skládky v Úholičkách bude obec
hospodařit s příjmy mezi 6 a 8 miliony ročně v závislosti na výši vybraných daní. S těmito prostředky obec
bude muset vyjít. Pro tento účel máme vytvořen model
příjmů a výdajů pro tuto dobu budoucí. Naší hlavní
prioritou je systematická příprava na toto období. I přes
větší investice v nejbližších dvou letech se snažíme
zredukovat budoucí běžné pravidelné platby obce na mi-
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nimum. Snažíme se, aby všechny nemovitosti vlastněné
obcí byly v první řadě v majetku obce. V druhé řadě byly
v perfektním stavu a hlavně, aby náklady na jejich roční
provoz a údržbu byly co nejnižší. Tato snaha se týká
i dalších výdajů, které obec má.

Má obec nějaké finanční rezervy na horší časy
resp. na dobu po uzavření skládky?
 V tuto chvíli má obec uloženo přes 100 milionů Kč.
Tyto prostředky jsou uloženy či investovány do různých
finančních produktů s různou mírou výnosu a také
rizika. Riziko nemůže překročit určitou hranici, protože hospodaříme s majetkem obce. V celkovém ročním
hodnocení, které provádíme, nám tyto investice dlouhodobě vydělávají. Tyto peníze i při zvýšených investicích
nejsou použity na provoz obce ani na rozjeté či plánované stavby, ale jsou pokrývány z peněz na běžném účtu
nad rámec úspor.
 Dalším záměrem zastupitelů je nákup nemovitostí
v době nižších cen na trhu a s ohledem na nižší cenu
v závislosti na stavební uzávěře vyvolané stavem
čistírny odpadních vod. Průběžně tedy sledujeme stav
a předkládáme nabídky majitelům nemovitostí v obci.

Vede podle Vás obec kulturně sportovní
referent?
 Chápu, že z pozice běžného občana může vzniknout
dojem, že se zde konají hlavně sportovně-kulturní akce
a naší hlavní prioritou je vlek a hřiště. To je totiž to, co
je vidět na první pohled. Paní starostka je, i přes svoje
vytížení, vždy u zrodu kulturně společenských akcí a my
si jí za tuto činnost velmi vážíme. Naprostá většina příprav probíhá v jejím volném čase. Nebýt paní starostky,
tak by se tady žádné akce zcela jistě nekonaly.

Jaké jsou Vaše vize do budoucna?
 V obci máme mnoho schopných občanů. Několik
z nich se také podílí aktivně v našich komisích. Rádi
tam diskutujeme a rádi přijímáme jejich názory a argumenty. Z tohoto pohledu je to pro nás velmi přínosné
a jejich použitelné vize také zapracováváme do našich
projektů. Rádi bychom přijali i další podněty. Bohužel
na veřejných zasedáních je trvale přítomno průměrně
pět občanů. Obecně zaznamenáváme velký nezájem
o jakékoliv dění v obci.
 Uvědomujeme si skutečnost, že příjmy ze skládky
představují pro obec velkou šanci do budoucna v podobě
vlastních prostředků, potažmo vlastního výdělku. Za
tímto účelem se snažíme komunikovat s několika odborníky a nachystat se na dobu „po skládce“ nejlépe formou vlastního výdělku. Do doby než se podaří najít tuto
vizi, peníze se nikam neztrácejí. Jsme stále nakloněni
komukoliv, kdo se bude chtít podílet ať už jen nápadem,
či jinak na budoucím směřování v této oblasti.
Děkuji za rozhovor,
Martina Smolková, redaktorka
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Už máš vyměněný řidičák?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013.

ZPRÁVY Z OBCE

NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ!
www.vymentesiridicak.cz

 U prodejny potravin byl na přání občanů umístěn kontejner na tetrapacky. Další sběrné místo bylo umístěno v Podmoráni před viaduktem – nádoby na tříděný odpad – plasty,
sklo, papír a tetrapack. Vývoz a výměnu pytlů v nádobách budou zajišťovat pracovníci úřadu 2 týdně.
 Připomínáme, že svoz nádob na bioodpad probíhá každé
pondělí v lichém týdnu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Zprávy z obce v anglickém překladu naleznete na webových
stránkách www.obec-uholicky.cz.

Otevření ordinace prak cké lékařky
pro dospělé v bytovém domě Úholičky
MUDr. Lenka Fejfarová zahájí svou lékařskou praxi v úterý 7. 5. 2013 v Úholičkách, v prostorech bytového domu.

Zaváděcí ordinační hodiny v měsíci květnu budou
vždy v úterý od 14.00–17.00 hod., v případě většího
zájmu pacientů prodlouží paní doktorka ordinační
hodiny do 18.00 hod.
Sjednané odběry se budou provádět ve středu
mezi 8–10 hod.
Stálé ordinační hodiny ordinace v Úholičkách
zahájí paní doktorka 1. 6. 2013.
Pondělí: 13.30–17.00 hod.
Středa odběry 8–10 hodin
(dle předchozího objednání ordinace)
Všichni pacien budou moci plně využívat i druhé
lépe vybavené ordinace v Nebušicích.
K Šedivce 406, Praha 6, Nebušice, 164 00
IČO 70 80 35 28
Ordinační hodiny v Nebušicích:
pondělí 7.00–12.00 hod.
úterý
7.00–12.00 hod.
středa 13.00–18.00 hod.
čtvrtek 13.00–18.00 hod.
pátek
7.00–12.00 hod.
Telefon ordinace Nebušice: 220 96 00 18
(k dispozici v ordinačních hodinách).
Mobilní telefon 605 555 038
bude k dispozici v provozní době:
pondělí 6.30–17.00 hod.
úterý
6.00–13.30 hod.
středa 12.00–18.30 hod.
čtvrtek 12.00–18.30 hod.
pátek
6.00–13.30 hod.
e-mailová adresa: lenka.fejfarova@svl.cz

This information is available in English at
www.obec-uholicky.cz/obec-uholicky/obecni-noviny/

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www:diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)

lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

l
átky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky

a zbytky látek)


domácí potřeby – nádobí bílé i černé

skleničky – vše nepoškozené

peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

obuv – veškerou nepoškozenou

hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matra
ce, koberce – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transpor
tem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil
Do sbírky můžete přispět:
Pondělí
6. 5. 2013
8.00–13.30
Úterý
7. 5. 2013
8.00–13.30
Čtvrtek
9. 5. 2013
8.00–13.30
Pátek
10. 5. 2013
8.00–13.30

15.00–18.00

OÚ Úholičky, Roztocká 6
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. 224 316 800, 224 317 203
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Anketa mezi občany
Právě probíhá první anketa v rámci názorového fóra
občanů Úholiček. Již předběžné výsledky poskytují užitečnou zpětnou vazbu pro vedení obce a přináší
i řadu konkrétních podnětů. Jak například známkuje
prvních padesát respondentů jednotlivé aspekty života v Úholičkách?
Oceníme, pokud se také zapojíte a poskytnete nám své postřehy a názory. Stačí zaregistrovat svůj e-mail pomocí odkazu na
obecních stránkách. Pokud nepoužíváte e-mail a raději byste
vyplnili klasický dotazník, stačí zavolat na tel.: 775 046 796
a domluvíme se. Závěrečné výsledky budou veřejně prezentovány.
Pavel Soper, zastupitel

Hodnocení aspektů života v obci
(známka jako ve škole 1–5)
2,9
2,5

2,3

2,1
1,8

Obecní
noviny

3,3

3,1
2,7
2,4

1,9

2,4

1,9

1,7

Obecní Svoz
Péče
Fun- Životní Sportovní Kultura Dostup- Mateř. Dostup- Dostup- Dopravní
web. odpadu o čistotu gování prostředí vyžití a spol. nost
školka
nost
nost obslužstránky
obce
úřadu
akce dalších
nákupu zdravotní nost
vzděl.
běžných péče
institucí
potřeb

Kalendář akcí
4. 5. 2013

Výstava starých paličkovaných krajek.

zámek, zámecká zahrada,

Pokus o rekord v paličkování.

Úholičky

Divadelní pohádka pro děti „O Honzovi z Čičovic II.“,
divadlo Manetka, začátek 14.00 hod., 50 Kč.

areál zámku, Úholičky

Kuličkiáda, 14.00 hod.

areál Švestkovny, Úholičky

Divadelní představení pro dospělé „O princi s ptákem Ohnivákem“,
divadlo Manetka, začátek 19.00 hod., 50 Kč.

areál zámku, Úholičky

Středověký den na hradě Okoři – šermířská vystoupení,
divadelní představení, dobové tržiště atd., začátek 10.00 hod.

Okoř

Divadelní pohádka pro děti „Pohádka naruby“, divadlo Manetka,
začátek 14.30 hod., 50 Kč.

areál zámku, Úholičky

Bambiriáda 2013 – „Dětství v proměnách času“
15. ročník se uskuteční na „Kulaťáku“.

Praha 6, Dejvice

24. 5. 2013

Muzikál Robin Hood, divadlo Kalich, začátek 19.00 hod.

Divadlo Kalich, Praha

25.–26. 5. 2013

Žonglovací dílna v únětické Sokolovně – pro děti i dospělé,
začátek 14.00–18.00, 10.00–14.00 hod. Více na www.roztoc.cz

Únětice

Výlet na zámek Orlík – senioři.

Úholičky

17. ročník Klecanské veteran ralley.

Klecany

Den na řece, dětský den u vody, zahájení 13.00 hod.

Podmoráň, Úholičky

4. 5. 2013

5. 5. 2013
17. 5. 2013

18. 5. 2013

18. 5. 2013

23.–26. 5. 2013

28. 5. 2013
8. 6. 2013
15. 6. 2013
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna je pro veřejnost otevřena každé pondělí mezi
15.30 a 19.30 hod. On-line katalog knih naší knihovny
je vám k dispozici nepřetržitě. Přístup k němu je přes
www.obec-uholicky.cz (titulní strana, případně záložka
knihovna).

KNIŽNÍ NOVINKY
Dětské:
Doktor Proktor a prdící prášek, J. Nesbö. Příběh při kterém se zasmějete, dobrodružství kluka Bulíka, jeho kamarádky Lízy a geniálního vynálezce doktora Proktora.
Jak si postavit auto, M. Sodomka. Krásně ilustrovaná knížka o dvou kamarádech, kteří se rozhodnou postavit si auto.
(I dospělí se poučí, co a jak v autě funguje.)
Vajíčko, vajíčko, vajíčko. Vhodné už pro velmi malé děti,
pohádka o tom, jak se ze tří různých vajíček vylíhla tři naprosto odlišná kuřátka. Vícejazyčný text – český, anglický, německý, francouzský a ruský.
Hledej zvířátka na statku. Obrázková knížka s úkoly.
Vikingská princezna, aneb velké velrybí vyprávění,
Z. Frantová. Dobrodružství Aničky, která jede na prázdniny
do Norska.
Příběhy malé elfky, Příběhy zajíčka Matýska, Veselé
příběhy malého tygříka, Zvědavá ovečka Molly. Všechny
tyto knihy jsou určené malým čtenářům okolo pěti let. Text je
proložen obrázky, a tak děti mohou „číst“ spolu s rodiči.
Co víme o rytířích, R. Heller. Edice první čtení, určeno pro
malé čtenáře.
Pirátská nauka. Pět dobrodružných příběhů určených pro
žáky druhé třídy k rozvoji čtenářských dovedností.

Pro dospělé:
Naučné a výpravné knihy:
Prehistorie. Obrazový průvodce vývojem života na Zemi,
500 stran.
Otoč se a utíkej, J. Cummin. Zajímavá kniha popisující překvapivé bitevní strategie světových dějin.

Grilování. 336 stran inspirace na letní kuchtění.
Rychlokurz vaření. Kniha slibuje bleskový úspěch pro začátečníky.
50 výletů do historie. Autoři vybrali padesát atraktivních
destinací, kam stojí za to se vypravit s dětmi. Každý výlet obsahuje podrobnosti o dějinách místa, poutavý příběh i tipy
pro volný čas.
Orchideje od A do Z

Beletrie:
Ženy vidí za roh. Devět autorek, devět povídek.
Mapa mých světů, R. Larsen. Hlavní hrdina se vydává na
dobrodružnou cestu napříč USA.
Terapie láskou, M. Quick. Hrdina se vrací z léčebny pro duševně choré a svět kolem mu nedává příliš smysl.
Plukovníkovi nemá kdo psát, G. G. Mārquez. Příběh o stárnutí a trpělivosti.
Měla jsem štěstí na lidi, J. Bohdalová. Výpravný životopis.
Korálky na šňůrce života, V. Větvička. Laskavé fejetony
z rozhlasového pořadu Dobrá jitra Václava Větvičky.
Volejte veterináře, M. Abraham. Mladý veterinář nastupuje
na noční provoz veterinární kliniky v Brightonu.
Úpadek a pád prakticky kdekoho, W. Cuppy. S humorem
o dějinných událostech.
Takoví nám vládli, J. Pernes. Českoslovenští prezidenti v letech 1948–1989.
Roky v Bílém domě, Roky obnovy, Henry Kissinger. Vzpomínky významného politika.
Jak mi Starbucks zachránil život, M. Gill (M. Gates). Vrcholný marketingový manager je propuštěn z práce a po několika letech najde práci a smysl života ve Starbucks.
Martina Hrubešová, knihovnice

Petrolejové lampy a čp. 24
V minulém čísle obecních novin byl článek o historii
statku čp. 24 v Podmoráni. To mi připomnělo, že si tento statek zahrál v roce 1971 ve známém a skvělém filmu
Juraje Herze Petrolejové lampy podle románu Jaroslava
Havlíčka.
Snažil jsem se tuto informaci u místních pamětníků ověřit.
Film mám celkem „nakoukaný“, a vím, že statek, který je zde

pod názvem Vejrychovsko, lze jen těžko ztotožnit s podmoráňským statkem. Nakonec jsem zjistil, že statek se ve filmu
objeví v jediné scéně na začátku filmu, kdy Iva Janžurová deptá svého snoubence dokonalou hrou v kuželky. Právě skutečnost, že na zahradě restaurace v Podmoráni skutečně byl starý
kuželník, vedlo k výběru této lokace. Ze statku samotného je
vidět jen zeď nad potokem.
Pavel Soper, zastupitel
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Historie statků v obci čp. 16
Čp. 16 jest statek o 72 strychů polí i se zahradou.
Mají tam 4 koně, 8 krav, 3 vepře. Jest to jednopatrová obývací budova s veškerým hospodářským příslušenstvím a zařízením. Roku 1874 měli zde secí stroj
na obilí, r. 1905 žací stroj. Roku 1785 podle Josefínského katastru byl to obecní domek.

ka, paní R. Rezková, musela se též vystěhovati. Tak počal
v naší obci hospodařit první dosazený němec. A Brenner
zde hospodařil až do 23. 4. 1945. Ten den na rozkaz jejich
hejtmana museli se všichni takoví dosazení Němci vystěhovati. Brenner si s sebou na cestu vzal jeden selský vůz
pod plachtou naplněný proviantem, jeden pár koní, jednu

Později domek ten koupil Josef Polák. Ten stavení to z části
přestavěl a některé pole si k tomu přikoupil a připachtoval.
Na tehdejší dobu byl dobrým hospodářem, neboť dle sdělení Ant. Horáčka, jemuž byl strýcem, nahospodařil za dobu
svého hospodaření 56 000 zlatých. Nejdražší plodina za
jeho doby byla pšenice. Tohoto Poláka syn, Antonín Polák,
býval obecním rychtářem. Dle vyprávění býval Ant. Polák
člověkem velice rázným a energickým. Báli se ho panský
mušketýr i dráb. V zdejší obci byl Ant. Polák rychtářem posledním. Od jeho dědiců dle trhové smlouvy z r. 1873 koupila jej Anna Kavková r. 1874 na polovici se svým mužem
Ant. Kavkou. Od r. 1905 jsou majiteli Václav a Růžena Rez-

Současná podoba statku

Pohled z roku 1930

kovi. Roku 1930, ode žní, si majitel čp. 15 Tomáš Krátký
pronajal od Růženy Rezkové všecky její polnosti ve výměře
70 strychů, a to na dobu 6 let, za roční nájem 230 kg pšenice z 1 strychu. Roku 1937 tento statek s polmi prodala
Růž. Rezková své provdané dceři Marii Chundelové, manž.
inženýra r. 1932.
Na rozkaz německých úřadů byla do tohoto statku
dne 17. 1. 1944 dosazena německá rodina z Besarábie,
Wilhelm Brenner se ženou a dvěma dcerami. Majitelka
Marie Chundelová musela mu odevzdati tento svůj statek
a dosavadní nájemce T. Krátký musil mu zde bez náhrady zanechati, kromě zimního osevu, jeden pár nejlepších
koní, tři krávy, jednoho vepře a všechnu drůbež. Obdržel na to pouze potvrzenku, peníze žádné. Majitelé Ant.
a Marie Chundelovi museli se na rozkaz německých úřadů
vystěhovati, aby uvolnili Brennerovi místo. Výměnkář-
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krávu a jeli. Při loučení řekl, že za tři měsíce přijde zpět
a definitivně převezme statek zde do svého vlastnictví.
Kolo dějin však rozhodlo jinak a on se nevrátil. Dne 4. 5.
1945 Ant. Chundela, jménem své manželky, úředně přebírá do svých rukou statek a druhý den se do něho nastěhovala jeho paní tchýně Růžena Rezková, výměnkářka, a počali opět na svém sami hospodařiti. Mezi léty 1948–1950
na tento statek byl uvržen místním národním výborem
nucený nájem. A byl pronajat ku zdejšímu velkostatku,
a to proto, že majitelé Ant. a Marie Chundelovi mají ještě jeden statek v Horoměřicích, na kterém současně hospodaří. A zdejší statek jim byl pouze „filiálkou“ (záznam
z kroniky).
V letech 1950–51 objekt zabralo JZD a působilo zde téměř 40 let. Nejdříve byl statek zaměřen na chov dobytka,
posléze na dílny. A vlastně od těchto let začala pozvolná
devastace objektu. Paní Rezková odešla do Horoměřic ke
své dceři a její rodině.
Roku 1991 se sem nastěhovali manželé Ant. Chundela,
vnuk paní Rezkové, se svojí ženou Mariou Chundelovou
a začali jeho rodný statek pomalu rekonstruovat. Kolaudace proběhla roku 1993. Pan Ant. Chundela zemřel krátce
po dokončené rekonstrukci ve svých 64 letech a paní Maria
zde žije dodnes společně s jedním ze svých tří synů a jeho
rodinou.
Čerpáno z kroniky a z vyprávění paní M. Chundelové.
Renata Feitzová, kronikářka
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CESTY ZA HUMNA
Lužická stezka
Čas od času se na jednání zastupitelstva dostane podnět
jistého nadšeného historika amatéra, který se snaží obnovit povědomí o historické Lužické stezce, která měla
procházet i Úholičkami. Na této skutečnosti se shoduje
většina historiků. Nezvratné důkazy chybí, ale to není
tak úplně důležité.
Každý víme, že v okolí Úholiček skoro nelze kopnout do země,
aby se nenašel nějaký ten archeologický střep. Lidská historie
této oblasti je bohatá od pravěku. Při procházkách krajinou se
můžete jen dohadovat, zda stojíte na staré mohyle či zbytcích
obydlí. Je jasné, že k lidskému osídlení patřily i cesty. Lužická stezka svým významem však přesahovala význam zdejšího osídlení. Mělo
jít o starou cestu, která spojovala jih
a sever Evropy. Tudy pronikala vojska Karla Velikého i obchodní
karavany s dosud nevídaným
zbožím a s otroky. Podle dobových svědectví byla v té době
Praha největším tržištěm
otroků na sever od Alp.
Začátek stezky je tedy
zřejmý, obydlený ostroh
Žiži nad Vltavou, kde bylo
sídlo pohanských knížat a později zde vyrostly Hradčany.
Směrem na sever zůstávají po stezce jen fragmenty z různých
dob, ze kterých se dá usuzovat, kudy stezka vedla. Jednu zajímavou stopu máme přes kopec. Když tudy za doby svatého
Václava proudilo do Němec sto dvacet volů, jeden černý vůl byl
„zdefraudován“ v osadě, která podle této události nese název
Černý Vůl. Z údolí Únětického potoka cesta směřovala zřejmě
na Tursko přes Úholičky. Hledat přesný průběh stezky Úholičkami je nejisté, musíme hledat nějaký hlubší úvoz, protože
přeci jen za ta století tu projelo něco vozů. Nejpravděpodobnější se zdá být úvoz podél dnešní Švestkovny a dále směrem
na Tursko úvoz z ulice K Divadlu. Pokud je lokalizace Lužické

stezky v Úholičkách správná, tak se dnes již nejedná o souvislou cestu, jelikož oba zmíněné úvozy končí v rozoraných polích. Na katastrální mapě jsou však zřetelné polní cesty, které
na tyto úvozy ještě v nedávné době navazovaly a mohly být
reálnými pozůstatky Lužické cesty. Jak zjistila nedávno paní
starostka, obě stezky jsou v majetku obce a jsou pronajaty pro
zemědělskou činnost. Podle map tyto polní cesty spojovaly
roztockou silnici (zde je cesta ještě patrná), Úholičky, křížek
u skládky a konec Velkých Přílep.
Návrh na zrušení pronájmu těchto cest jsem přivítal. Dává
to šanci na jejich obnovu. Nemusí jít přitom o žádný nákladný projekt. Pokud se cesta vytyčí a přestane rozorávat, její
budoucnost bude záviset, stejně jako tomu bylo v minulých
staletích, jen na nás, kdo se vydáváme do okolí Úholiček pěšky nebo na kole. Pokud bude cesta opět udupávaná nohama
a koly poutníků, bude obnovena. Možná to bude nejlepší vyjádření našeho vztahu k dávné historii naší obce.
Možná bude stát za to, nazývat skutečnou
cestu Lužickou stezkou, vztyčit další informační tabuli a lákat turisty mýtus
nemýtus.
Když už jsme u té mytologie,
zvláštní úlohu v případě zdejší
krajiny sehrál umělec ze všech
národních ten nejnárodnější,
Mikoláš Aleš. Zdejší krajinu
znal velice dobře, žil zde
a živě se zajímal o rozsáhlé vykopávky. Je zřejmé,
že velice dobře věděl, jak
nelehká a nejednoznačná může být jejich vědecká interpretace. To ale nebylo důležité pro vznik mýtů. Bylo jasné, že
emancipující se národ potřebuje svoji mytologii, a tu se mu
snažil dát. Na obraze „Žalov“, který je součástí foyer Národního divadla, je zobrazen slovanský bojovník, který doprovázen Moranou odebírá se po mnohých bitvách spočinout mezi
své předky na hlavní pohřebiště. Obraz má být situován do
blízkosti Žalova. Výrazným prvkem je cesta, která mizí v hlubokém údolí Vltavy. Může to být cesta z dnešního Žalova, ale
může jít také o Lužickou stezku, která se stáčí do Úholiček.
Jde přeci jen o mýtus.
Pavel Soper, zastupitel

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?
Vážení zastupitelé obce, občané a všichni, kdo mají zájem
o obec Úholičky. Čtyři roky sleduji dění v obci, kterou jsem
si oblíbil se svojí rodinou. Máme zde několik kamarádů,
naše děti zde prošly mateřskou školkou a moje úvaha se
týká především jejich budoucnosti.
V jednom ze svých mnoha článků mě pan Vodrážka jmenovitě
zmínil, že jsem byl ten, kdo přesvědčil paní starostku, aby se nesoudila ohledně bytového domu. Nikdy jsem paní starostku o ničem nepřesvědčoval a nemám jediný důvod přesvědčovat ji ani lidi
v zastupitelstvu, kteří byli svobodně zvoleni.

Nikdo mi však nezabrání ve vyřčení svého názoru, pokud se
k tomuto kroku rozhodnu. Toto by vám nejlépe potvrdila moje
manželka a lidé, kteří mě znají. Moje žena byla i přítomna u vyslovení mého prvního veřejného názoru, který se týkal zmiňovaného
bytového domu a dění v obci. Toto měl pan Vodrážka pravděpodobně na mysli. A jak se zdá, tak to k něčemu bylo.
Chtěl bych touto cestou z důvodu své pracovní vytíženosti říci
názor číslo dvě.
Neustále sleduji mnoho rozporů a dohadů mezi představiteli
dvou hlavních myšlenkových idejí v naší obci, a to mě mrzí. Máme
zde kritika, novináře, intelektuála, pro někoho podivína pana
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Vodrážku, který z mého pohledu je perfektní z důvodu veřejné
kontroly, „šťourání se“ do veškerých věcí veřejných a zveřejňování
všeho, co ho napadne, anebo možná napadne i někoho jiného, ale
on se to nebojí napsat. Máme zde několik lidí, kteří jsou velice
schopní, ale možná z časových důvodů ne přímo aktivní v obecní
politice, ale rozhodně je dobré je vyslechnout a zkusit se zamyslet
nad jejich názory. Máme zde lidi, kteří zvládají vést vlastní firmy
i v této šílené době, máme zde šikovné řemeslníky, doktora, architekta, inženýry všeho druhu, ale nemáme žádný směr s jasnou
vizí, která bude delší než volební období.
Vážení občané a zastupitelé, má otázka zní jasně: „Co budeme
dělat, až skončí příjem ze skládky, dostaneme almužnu od státu
a naše děti obec převezmou?“. Rozhodně nebudou všechny současné děti v dospělosti v názorové shodě a budou se hádat „na
návsi“ zrovna tak jako my, ale s tím rozdílem, že nebudou mít ani
prostředky na změnu, protože jejich rodiče a prarodiče prohospodařili veliké možnosti a hřiště nebo sjezdovka z této doby budou
již hodně chatrné.
Zatím nejsem schopen se ubránit názoru, že obec pod vedením, které je spíše zaměřeno na činnost sportovně-kulturního
referenta a jeho oddílu, není schopna veliké změny, i když jsem
rád za spousty jejich aktivit. Byl bych však mnohem raději, kdyby
současné vedení obhospodařovalo obec, která má zajištěný dlou-

hodobý příjem z vlastních aktivit a nejen ze skládky, která se jeví
jako obrovské štěstí, ale s koncem příjmů, který je v dohlednu.
Nechci, aby to vyznělo jako kritika. Hned v úvodu jsem psal, že
je to úvaha. Na kritiku jsou v obci jiní. Jako samostatných občanů
si všech lidí v zastupitelstvu vážím a respektuji je. Někteří si je
dokonce zvolili, a tak veškerá jejich činnost padá i na jejich hlavy.
V žádné společnosti nejsou pokrokové změny ve většinové shodě.
Naopak se většinou prosazuje silnější menšina. Buďme sebekritičtí, a jestliže na to nemáme, tak to nechme na druhé, ale kontrolujme je, kritizujme je, pane Vodrážka, ale pokud umí obhájit
veřejně své činy, mají jasné hospodářské výsledky, mají vize, na
které se dá navazovat i po ukončení jejich mandátu, tak přijmeme
jejich práci jako pozitivní.
Nikdo není dokonalý, ale někteří jsou lepší a někteří jedni
z nejlepších, a ty naše obec potřebuje. Jestliže nemáme takové lidi
ve vlastních řadách, proč je nehledáme v širším okolí? My si takové lidi můžeme dovolit i třeba externě, ale my je nehledáme, my
se jen nesebekriticky hádáme a ztrácíme veliké možnosti. Máme
pocit, že to umíme sami. Já si myslím, že to neumíme, anebo mě
prosím někdo vyveďte z tohoto omylu. Možnost zajistit chod
této obce na dlouhá léta do budoucna vlastním přičiněním je, dle
mého názoru a díky obrovským možnostem, ještě stále možná.
Proto volám na poplach, aby nebylo pozdě!!!
Marek Smolík

INZERCE

Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy pořádá

DEN NA ŘECE – SOBOTA 15. 6. 2013
Současně lze podniknout i plavbu z jednoho kotviště
do druhého, ale pouze po předchozí rezervaci.
Tiket na plavbu po proudu si rezervujte
na www.udolivltavy.cz, doplout lze až do Nelahozevsi,
návrat zpět individuálně vlakem.
V Klecanech pod jezem bude možné si zapůjčit plavidlo
(kanoi nebo raft) a po proudu doplout
do Úholiček nebo Libčic.
Na břehu Vltavy v Roztokách, Klecanech, Úholičkách,
Řeži a Libčicích je připraven program a občerstvení
pro děti i dospělé.

Plnou parou vpřed!
Okružní plavby:
v Klecanech v 11.00 hodin / v Roztokách v 11.50 hodin / v Úholičkách v 13.00 hodin
v Řeži ve 13.50 hodin / v Libčicích v 15 hodin
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