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ÚVODNÍK
Vážení občané,
je tu čas prázdnin a dovolených. Někteří z vás se vrací po
roční pauze na svá oblíbená místa k moři. Mnozí ale zůstávají
i letos doma. Vždyť i tady je pro každého pořád spousta míst,
která vidíme poprvé, odkud je krásný výhled, kde se dá krásně
vykoupat nebo něco dobrodružného zažít.
Děti si užijí krásné dvouměsíční volno, my ale musíme
i v létě do práce. A co nás čeká? Na práci do údržby zeleně se
přihlásilo i letos velké množství brigádníků, a tak dáme obec
do kupy. Deštivý květen vyhnal zeleň do obřích rozměrů, a tak
je potřeba vše prořezat, posekat a vyplít. Kromě toho připravíme na náplavce plochu pro osazení koloboxů pro uzamykání kol u vlaku. Mlaďoši nám pomůžou i s paženými schody,
které povedou k plánované svahové klouzačce. Podél řeky tak
jako každý rok upravíme stezku, aby byla schůdná i skoro
sjízdná pro kola. Upravíme i terén kolem hřiště, aby se drobné kamínky nenosily na herní plochu. V některých částech
obce jsem slíbila předláždění parkovacích míst, je to v plánu,
nebojte se. Jen pracovní kapacity budou asi až na podzim.

Pracovní dobu nám od června odměřuje zvonění. Na budovu statku č. p. 10 byla umístěna zvonička jako druhý vítězný projekt participativního rozpočtu z roku 2019. Na realizaci se podílel pan arch. Bárta, který navrhl umístění na fasádě
i provedení vlastní zvoničky, pan Manoušek odlil úholičský
zvon, který nese název obce i logo. Každou hodinu od 8:00
do 20:00 můžete zvon zaslechnout.
Přemýšlíme o vypsání dalšího kola participativního rozpočtu, nicméně své náměty, co by se v obci mohlo zrealizovat
nebo třeba vylepšit, nám můžete posílat i mimo vyhlášenou
výzvu.
Užijte si prázdniny a budu se těšit na setkání s dětmi na každoročním táboře, na loučení s prázdninami, i na nové prvňáčky, které přivítáme v nové žalovské škole V Cihelně.
Užijte si dovolenou, a když se nic nesemele, uvidíme se
v září na Svatováclavských slavnostech.

ZPRÁVY Z OBCE

Konečně máme hřiště!

• Uzavření OÚ a letní provoz
Ve středu 21. 7. 2021 nebudou od 15:00 do 18:00
úřední hodiny na OÚ. Děkujeme za pochopení. Po
zbytek léta budou pondělní a středeční úřední hodiny
zachovány, v případě změny vás budeme informovat
SMSkou.
Krásné a klidné léto všem!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Terezie Kořínková, starostka

Na otázku: „Co mi v obci chybí?“ byla ve všech anketách,
které jsme vám v posledních letech předkládali, jedna
z nejčastějších odpovědí: „Multifunkční hřiště“. Tak si to
můžeme odškrtnout.
Hřiště Na Habří pod školkou je tady, krásné, s umělým
povrchem a pro mnoho druhů sportů. Fotbal, volejbal,
přehazovanou, ale i tenis jsme už vyzkoušeli. Je to opravdu
paráda. Určitě najdete ale i další využití. Hřiště je volně
přístupné a zatím nedošlo k časovým kolizím více skupin.
Ale přece jen – máte-li v plánu využívat hřiště pravidelně
v nějaký den a čas, dejte nám vědět. Uděláme týdenní rozvrh
na branku hřiště, aby se veřejnost dozvěděla, kdy je kurt
obsazen, případně, kdy se může k nějaké aktivitě přidat.
Moc prosíme všechny návštěvníky, aby po sobě uklízeli.
Aby se přezouvali a nechodili na kurt v zablácených botách
ani v kopačkách. Pro ty, kteří přijedou autem, jsou parkovací
místa u školky, a tak rozhodně není nutné zajíždět až k hřišti
po louce. Děkujeme!
Ať hřiště přináší spoustu radosti a sportovních zážitků.
Terezie Kořínková, starostka

Nové hřiště
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Souhrn usnesení z 21. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 21. 6. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/20VZ/2021 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
13) Čerpání z fondů MŠ
14) Finanční příspěvek – Cvičení s Kořenkou
Usnesení č. 2/21VZ/2021 – Dohoda o odpovědnosti za
škodu – ČS 2 odpadních vod
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o povinnosti
nahradit škodu vzniklou v důsledku výstavby čerpací stanice
odpadních vod ČS v ulici Pod Lesem, Úholičky s majiteli
přilehlých nemovitostí.
Usnesení č. 3/21VZ/2021 – Úprava rozložení finančního
portfolia obce
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozložení finančního
portfolia takto:
10 500 000 Kč Conseq – Fond Conseq realitní 5%
10 500 000 Kč Conseq – Accolade Industrial FUND 7%
10 500 000 Kč Conseq – dluhopis ZDR Investměnts 			
					 Public 3,3%/1 rok
10 500 000 Kč Conseq – Dluhopis Accolade Portfolio F2
					 3,4%/1 rok
a současně schvaluje refinancování v rámci J a T ve výši
2 845 964 Kč do dluhopisů TMR T.CR 4,50/2022 – Tatra
Mountains Resort.
Usnesení č. 4/21/VZ/2021 – Přeložka ČEZ Podmoráň –
věcné břemeno
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti na stavbu č. IZ-12-6000606/VB/001 „Úholičky,
K Podmoráni – přeložka kNN“ na pozemek parc. č. 262/1 za
cenu 1000 Kč.
Usnesení č. 6/21VZ/2021 – Závěrečný účet, účetní závěrka
obce za rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2020 včetně
zprávy o výsledku hospodaření za rok 2020 bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2020
a hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 33 766 068,17 Kč.
Usnesení č. 7/21VZ/2021 – Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021.

Usnesení č. 9/21VZ/2021 – Záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 355/24 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 355/24 v k. ú. Úholičky.
Usnesení 13/21VZ/2021 – Čerpání z fondů MŠ
Zastupitelstvo schvaluje čerpání prostředků z fondů MŠ:
- 152 000 Kč z fondu rezerv na doplnění a opravy herních
prvků a malování v MŠ
- 150 000 Kč z fondu odměn.
Usnesení 14/21VZ/2021 – Žádost o příspěvek – Cvičení
s Kořenkou
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro oddíl „Cvičení
s Kořenkou“ – SK Pohyb je život, z.s., Ohradské náměstí
1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 67778470 ve výši
60 000 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/21VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dohod o povinnosti
nahradit škodu vzniklou v důsledku výstavby čerpací stanice
odpadních vod ČS v ulici Pod Lesem, Úholičky s majiteli
přilehlých nemovitostí v ul. Pod Lesem.
Pověření č. 3/21VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu pokynů k nákupu
s jednotlivými společnostmi, spravujícími obecní finanční
portfolio.
Pověření č. 4/21VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IZ-12-6000606/
VB/001 „Úholičky, K Podmoráni – přeložka kNN“ se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Pověření č. 14/21VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s SK Pohyb je život, z.s., Ohradské náměstí 1628/7,
155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 67778470.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Letní fotosoutěž – nejhezčí vstup do domu
Loni jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí vstup do
domu, kterou jsme však vzhledem k pandemii
nevyhodnotili. Doufejme tedy, že letos se
Svatováclavské slavnosti, kde budou výsledky
této soutěže vyhlášeny, konat už budou. Těšíme
se na fotografie vašich vchodů, dveří, branek,
vrátek, dvorků či rozkvetlých cestiček.
Fotografie zasílejte elektronicky na obecní
úřad. Vítězové budou vyhlášeni na zářijových
slavnostech a odměna je nemine.
Martina Dvořáková, redaktorka
Ilustrační foto
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Participativní projekty
Před dvěma lety zastupitelstvo vyhlásilo 1. ročník Participativních projektů. Došlé návrhy byly představeny občanům
Úholiček a ti z nich vybrali vítězné.
Na prvním místě se shodným počtem bodů se umístil návrh na osazení radaru
a vybudování zvoničky v obci. Oba projekty se záhy za prvotní spoluúčasti autorů
projektů začaly připravovat. Slibný rozjezd bohužel výrazně zkomplikovala
covidová opatření, která významně omezila setkávání. Jak ale jistě všichni
zaregistrovali, radar již hlídá vjezd do obce a zvon odbíjí hodiny v průběhu dne.
Radar měří rychlost na vjezdu do obce od Roztok. Při překročení rychlosti
40 km/hod zobrazuje výzvu ke zpomalení a následně je pak při přejezdu bílé čáry
a trvajícím překračování nastavené rychlosti zaznamenána a zobrazena registrační
značka přestupce. Zastupitelé se rozhodli pro radar se zobrazováním RZ, protože
podle jejich názoru je tento typ osobnější, řidič při spatření své značky hned vidí, že
se dopouští přestupku a že zároveň vystupuje ze své anonymity. Radar je zároveň
možno osadit modulem pro komunikaci s odborem dopravy v Černošicích. Za
instalaci si zaslouží poděkování pan místostarosta Kozel, který připravil poptávkové
řízení na výběr vhodného radaru a po odsouhlasení výběru koordinoval další práce.
Před pár dny jsme také poprvé mohli zaslechnout nový obecní zvon, který nám
odbíjí čas od rána až do klekání. Zvon byl odlit v uznávané zvonařské dílně pana
Manouška, který v obci již několik let žije, a jsme všichni poctěni, že se tohoto
úkolu chopil. Navíc významně přispěl svými radami i k instalaci a výběru umístění
zvonu. Především z obavy před snadným odcizením zvonu se zastupitelé rozhodli
nestavět přímo zvoničku, ale umístit zvon na budovu statku na návsi. Nakonec
tak byl vybrán prostor nad hodinami, který se pro tento účel přímo nabízel.
O koordinaci finálních prací spojených s osazením zvonu se zasloužila především
paní starostka Kořínková, která i přes covidová opatření mohla nadále pracovat.
První ročník skončil. Konkurence došlých projektů byla velká a na řadu kvalitních
se nedostalo. Některé bere obec za své, a tak v rámci připravované rekonstrukce
náplavky se například i cyklisté dočkají umístění uzamykatelných stojanů na kola.
No a ty další projekty nebo nové nápady? Přemýšlejte, druhý ročník tu doufám
bude už brzy.
Nový obecní zvon

Zdroj: A. Šula

Alojz Šula, zastupitel

Úholičtí hasiči zasahovali u požáru domu
Pondělí 31. května bylo jedním z prvních opravdu teplých dní letošního roku. Bylo po šesté hodině večerní a krásné počasí
lákalo po práci a po večeři na procházku nebo na hřiště s dětmi. Podvečerní idylku však našim hasičům rázem utnul dobře
známý signál – poplach!
Každý z nás to zná. Můžeme být kdekoli, ale jakmile
přijde výzva, hladina adrenalinu v krvi skokově stoupne.
Všeho necháváme a uháníme na „hasičárnu“. Po cestě si
vyslechneme strohou informaci předčítanou syntetickým
hlasem svolávacího systému Fireport. Tentokrát dokola
opakuje: „Vaší jednotce byl vyhlášen poplach – požár nízké
budovy, Horoměřice, adresa…“
Během několika málo minut je k výjezdu připravena
šestice členů jednotky, ustrojená v kompletní zásahové
výstroji. Z hasičské zbrojnice vyjíždí velkokapacitní cisterna
Tatra 815 a následně také dopravní automobil Avia. Oba
řidiči zapínají majáky a sirénu a plně se soustředí na svůj úkol
– dovézt své kolegy na místo zásahu tak rychle, jak jen to jde,
pochopitelně ale s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních
řidičů a chodců.
Cesta na místo zásahu netrvá dlouho a už zdálky je jasné,
že tohle není další planý poplach. Nad horizontem se vznáší
zlověstně vyhlížející mrak šedavého kouře. Na místě zdaleka
nebudeme první, už zde zasahují jednotky z prvního stupně
poplachu, my jsme součástí až toho druhého – takže je to asi
velké… Obě auta dojíždí na místo a řadí se do dlouhé kolony
4

červenobílých vozidel – vody bude potřeba dost, nikdo tu
nestojí zbytečně…
Vzduchem létají rádiová hlášení – ta rychlá a břitká jakoby
nabitá elektřinou pochází od hasičů pracujících na proudech
uvnitř i vně objektu. Přes masky dýchacích přístrojů je jim
občas špatně rozumět. Delší, rozvážněji znějící zprávy pak
vysílá přítomný velitel zásahu. Tomu se po příjezdu odchází
ohlásit velitel naší jednotky, my ostatní sedíme v autech
a čekáme. Netrvá to ale dlouho a velitel Honza rádiem posílá
pokyny i pro nás ostatní.
Sesedáme z aut, z rolet vytahujeme hadice a jdeme tam, kde
je nás potřeba. Cestou se zaujetím koukáme, kolik jednotek se
sem sjelo na pomoc – profesionální hasiči z Kladna, Roztok,
Kralup a v rámci mezikrajské výpomoci z Prahy. Jsou tu
také letištní hasiči z Ruzyně ve svých atypických pískově
zbarvených zásahových oděvech a rovněž železniční hasiči.
A pochopitelně středočeské i pražské dobrovolné jednotky.
Přímo před hořícím objektem – velkým rodinným domem –
stojí cisterna místních dobrovolných hasičů z Horoměřic, ti
tu byli první. Vedle stojí automobilový žebřík, zásah se tedy
vede zároveň vnitřkem objektu i shora.
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Zásah hasičů v Horoměřicích

Zdroj: JSDH Úholičky

U zásahu se dělíme na dvojčlenné a trojčlenné skupinky
podle potřeby. Prodlužujeme a přepojujeme vedení na jinou
cisternu. Dva naše hasiče velitel zásahu posílá pro dýchací
přístroje a kluci vzápětí mizí ve stále ještě zakouřeném
objektu. Další z nás se vrací k autu pro motorové pily, kterých
bude potřeba k rozebrání prohořelé střešní konstrukce.

Nejvíce lidí je nakonec potřeba k zdánlivě banálnímu
úkonu – rozebrání střešní krytiny. Kdyby právě někdo nepřišel
o střechu nad hlavou a spoustu nenahraditelných vzpomínek
a cenností, byl by ten pohled možná až směšný – dostat
obrovské množství střešních tašek z rozměrné střechy totiž
není jen tak, a tak si na notně prohořelou střechu jeden vedle
druhého sedá asi dvacet hasičů (a jedna hasička) a utváří živý
řetěz, který tašky ze střechy postupně odstraňuje. Následuje
hrubý úklid požárem zasažené půdy a poté začínáme odnášet
použitý materiál zpět k naší cisterně. Na místě už se na svou
práci chystají experti Technického ústavu požární ochrany,
kteří budou dlouho do noci zjišťovat příčinu požáru.
Po zhruba třech hodinách je naše nasazení u konce.
Špinaví a zpocení u cisterny doplňujeme tekutiny a dělíme se
o zážitky a nabyté zkušenosti. Vzápětí je bouřlivě přivítána
členka jednotky Katka, která nám po těžké práci dováží
tolik potřebný proviant k doplnění sil. Všichni se těší do
postele, nejprve je ale nutné uvést techniku i vybavení zpět
do výjezduschopného stavu. Soukáme se do aut a odjíždíme
zpět na základnu.
Z médií se po několika dnech dozvídáme, že požár způsobil
i přes velkou snahu všech zasahujících škodu 40 milionů
korun. Příčinou byla závada na ventilátoru. Naštěstí ale nikdo
nebyl zraněn. Pro nás se jednalo o další užitečnou zkušenost.
Vidět, jak v mžiku někdo přijde téměř o vše – co nezničí oheň
a kouř, o to se postará hasební voda – není nic příjemného.
Připomínáme proto, buďte obezřetní. Někdy stačí jen nechat
v zásuvce bez dozoru zapojenou třeba rychlovarnou konvici
a odjet nakoupit…a je zle.
Nikdy nevíme, kdy nás poplach vytrhne z běžné rutiny
našich životů příště – a zda zrovna nepůjde o mnohem víc
než „jen“ o majetek. I proto s výcvikem neustáváme ani
během období dovolených – v nejbližší době se například
chystáme na náročné cvičení na polygonu Hlavní báňské
záchranné stanice v Praze, kde nás prověří i cvičným požárem
v podzemní štole. O tom ale zas až někdy příště…
JSDH Úholičky

Z deníku mladých hasičů
Dne 30. května se naše družstvo starších žáků zúčastnilo
nominačního kempu na krajské kolo hry Plamen 2020/2021
v Zahořanech.
Soutěž se skládala ze dvou disciplín. Štafeta požárních dvojic
a požární útok. Ve štafetě požárních dvojic jsme se nečekaně
umístili třetí. V požárním útoku se tolik nezadařilo a skončili
jsme na šestém místě. Celkové pořadí na nominačním kempu
bylo krásné čtvrté místo. Gratulace a díky všem zúčastněným.
Tereza Lapáčková, SDH Úholičky

Mladí hasiči

Zdroj: SDH Úholičky
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ZPRÁVY Z MŠ
Červen nám přinesl nejdříve příjemné slunné dny, pak nepříjemné tropy a nakonec znatelné ochlazení s deštěm.
Děti se ale měly na zahradě MŠ dobře, sprchovaly se a hrály
si s vodou, aby se alespoň trochu ochladily. Paní kuchařky
jim připravovaly různé nápoje na osvěžení, aby si mohly
vybrat, na co mají chuť. Paní učitelky dohlížely, aby se
děti pro zápal do hry nezapomněly napít. Po tropech jsme
všichni rádi uvítali ochlazení.

Výlet na hrad Okoř

Zdroj: archiv MŠ

Pro děti jsme připravili několik překvapení. První byl
výlet na hrad Okoř. To bylo těšení, vždyť tam prý bydlí bílá
paní a někdo ji občas zahlédne, jak se prochází po hradbách.
Děti přišly do školky plné očekávání a s batůžky. Jeli jsme
všichni hned ráno autobusem MHD do Noutonic a dál
jsme šli pěšky na hrad Okoř. Cestou děti snědly svačinu ze
školky a u hradu ještě svoji druhou svačinu z domova. Na
tu se moc těšily. U hradu nás čekal pan starosta Okoře, se
kterým jsem vstup na hrad domlouvala. Všechny děti i paní
učitelky od něj dostaly perníky. To jsme nečekali a moc
mu za ně děkujeme. Nejdříve šly na hrad hledat poklad
děti z oddělení Žabiček a pak z Veverek. Poklad se našel,
dokonce tři poklady včetně drahokamů (skleněné kuličky).
To bylo radosti. Jako poděkování jsme zazpívali bílé paní
písničku Okoř. Zpět do školky nás odvezl pan Uhlíř, který
zajistil autobusovou přepravu zdarma z Velkých Přílep
a sám se ujal funkce řidiče. Děkujeme.
Druhou akcí byla oslava MDD. Dětem jsme připravili
dopoledne se soutěžemi, zdoláním překážkové dráhy
a závěrečným vyhodnocením. Děti dostaly diplomy
a drobné odměny, z kterých měly radost.
Třetí akcí bylo pozvání od pana Uhlíře do místní
hasičské zbrojnice. Postupně dětem z obou oddělení a za
pomoci kolegyně paní Šimkové ukázali, jak to v hasičské
zbrojnici vypadá. Děti se dozvěděly, jaká je práce hasiče
a kde všude hasiči pomáhají, jaké mají oblečení nebo jak
trénují, aby byli připraveni k výjezdu, až je někde budou
potřebovat. Seznámily se s výbavou hasičského auta
a vyzkoušely si stříkání z hasičské hadice. Také zjistily,
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že hasiči mezi sebou organizují soutěže. Dobrovolní hasiči
z Úholiček jsou velmi šikovní a vyhráli spoustu pohárů,
které jsou v hasičárně vystavené. Velkým zážitkem byla
pro děti jízda v hasičském autě. Byla to super akce, díky za
ní. Výsledkem je, že některé děti by se chtěly stát malými
dobrovolnými hasiči.
Čtvrtou akcí byla „bojovka“. Chtěli jsme ji zorganizovat
na druhý letní den. Předpověď počasí však nebyla dobrá.
Měly být bouřky, déšť a další dny také. Proto jsme ji
přesunuli o den dříve na první letní den, aby o ni děti
nepřišly. Trasa byla vyznačená žlutými fáborky a tam, kde
byl červený, hledaly děti schovaný papír s úkolem, který
pak plnily. Mladší děti zdolaly kratší trasu v okolí školky.
Starší děti došly až k Višňovce, kde byl poslední 12. úkol,
který zněl: „Najděte poklad“. Poklad děti za chvíli našly
a objevily v něm drobné hračky. Svůj poklad našly i mladší
děti.
Poslední akcí v letošním školním roce bylo loučení
s předškoláky, kteří budou od září nastupovat do 1. třídy.
Slavnostně oblečené děti byly pasovány na „vystudované“
předškoláky. Každý dostal šerpu, vysvědčení, sešit Jdu do
školy a knížku s fotkami z akcí MŠ na rozloučenou. Děti,
které hrály na flétničku, dostaly diplom s přáním, aby je hra
na flétničku provázela celým jejich životem. Ohodnoceny
byly také děti, které plnily úkoly pro děti s odkladem školní
docházky. S dětmi jsme si též zavzpomínali, co vše ve
školce zažily a co se jim zde nejvíce líbilo. Na terase jsme
si s nimi všichni přiťukli dětským šampusem. Předškoláci se
již do základní školy moc těší. Všem dětem přejeme krásně
prožité prázdniny se spoustou zážitků a předškolákům, ať se
jim v ZŠ líbí a vše zvládnou na jedničku.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Návštěva hasičské zbrojnice

Zdroj: archiv MŠ
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KULTURA A SPORT
Vítání nových občánků
Situace nám konečně dovolila přivítat nové občánky v obci.
Sešli jsme se v sobotu 19. června v zasedačce a díky pandemii
nám děti k vítání trochu odrostly. Většina se proháněla
zasedačkou po svých, a tak do kolébky k focení nakonec
„ulehly“ jen dvě nejmladší holčičky. Ostatní zapózovali
na židličkách, které jsme k tomu účelu dodali, neboť bylo
předem jasné, že všichni starší 8 měsíců dobrovolně ležet
nebudou. To nám také vzápětí předvedl skoro roční Vojtíšek,
který z kolébky udělal houpačku. Celou rychloakci si náležitě
užíval a svým širokým úsměvem pobavil všechny přítomné.
Nové občánky přivítali kamarádi prvňáci, Sabinka a Kubík.
Zarecitovali pásmo básniček a za to jim a maminkám ještě
jednou moc děkujeme! Odpoledne bylo dosti parné, a tak jsme
se po přivítání, rozdání drobných dárečků a focení rozutekli
k bazénům. Děkujeme všem, kdo přišli a doufáme, že už nám
nic nebude bránit vítat miminka zase pravidelně 2krát ročně,
na jaře a na podzim. Krásný život dětem a klidný rodičům!
Romana Klusoňová, administrativní pracovnice obce

Vítání občánků

Zdroj: archiv OÚ

Dětský den na novém hřišti
Jak nejlépe otevřít hřiště? Přece s dětmi! A to se v pátek 4. června povedlo, když jsme se v půl páté na hřišti a na přilehlé
louce sešli.
Já s Vildou jsme hřiště slavnostně otevřeli a potřísnili ho
šampaňským, děti si připily jahodovou příchutí. Pro děti bylo
připravených několik stanovišť. U ping-pongistů si mohly děti
vyzkoušet kopání na branku nebo trefit se raketou a tenisákem
na cíl. Ú-holky připravily chůzi po sloních stopách, hod
kroužky, lovily se rybičky nebo se jezdil slalom s kolečkem.
Hasiči připravili střelnici a zatloukání hřebíků. Diabolky
došly, střílení zaujalo. U pařezu s hřebíky byla připravená
lékárnička, ale nebyla vůbec potřeba. Úholičky jsou samí
šikulové. U každého stanoviště byly připraveny odměny.
Společně jsme si pak zahráli přehazovanou a zaskákali přes
velké švihadlo. Počasí po promáčeném květnu přálo a pobyt
na plném slunci nám zpříjemnila hasičská stříkačka, která
nás osvěžila. Děkuji všem, kteří pomohli s organizací.
Doufejme, že situace bude i nadále příznivá a setkáme se na
další společné akci.
Terezie Kořínková, starostka

Dětský den na novém hřišti

Zdroj: archiv OÚ
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Ú-holky opět koply do vrtule a bylo z toho první místo
Poslední předprázdninovou akcí s organizací „Rozběháme Česko“ byla výzva „Kopni do vrtule“, která se konala od
14. – 19. 6. 2021. Výtěžek ze startovného tentokrát putoval na boj proti obezitě, v rámci projektu Nadace Olgy Havlové.

Ú-holky v akci

Zdroj: Ú-holky

Tato virtuální výzva byla trochu jiná než výzvy předešlé,
a to z toho důvodu, že se sbíraly kilometry v rámci
jakékoliv pohybové aktivity (běh, chůze, brusle, kolo,
koloběžka). Ú-holky potvrdily, že jsou všestranné a nebojí
se ani kolečkových bruslí, ani kola a kilometry tak přibývaly
mnohem rychleji. Tyto dámy jsou prostě skvělé a ať je venku
– 20 °C nebo + 30 °C, nejsou líné zvednout se z gauče a vyrazit
v zimě třeba na běžky a v létě na kolo, ani vedro je nezastaví.
Velký obdiv patří zejména starším Ú-holkám, které i po
šedesátce hravě zvládnou ujet 40 km na kole a strčí tak do
kapsy i daleko mladší ročníky. U těchto dam platí dvojnásob,
že věk je jenom číslo a asi každý by chtěl být v jejich věku
takto vitální.
Ani mladší Ú-holky čtyřicátnice se za své výkony nemusí
stydět. Ty zase oprášily kolečkové brusle a daly si párkrát

20 km na pražské Ladronce, kde předjížděly i místní mládež.
Není proto divu, že s takovýmto nasazením Ú-holky opět
zvítězily v týmové výzvě mezi dalšími 117 týmy. Celkem
za týden naběhaly, ujely a nachodily 1274 km. A co se týká
výsledků jednotlivců, zde se objevují opět stejná jména.
Velká gratulace všem!
Martina Dvořáková, redaktorka

Žena/Libovolná aktivita (celkem 291 účastnic)
Celkové umístění		 Jméno				 Počet km
4.		
Tereza Měchurová		 165,61 km
16.		
Lenka Maňová			 130,15 km
18.		
Terezie Kořínková
128,75 km

Pozvánka do divadla – přesunutá představení z
roku 2020
Náhradní termín představení Vzpoura nevěst v divadle Palace je naplánován na
9. října 2021 (sobota) od 19:00. Na představení platí původní vstupenky! Zatím
nejsou prodané všechny, kdo máte ještě zájem, zavolejte mi na OÚ. Cena 300 Kč.
Hudební divadlo Karlín, Veselá vdova, původní termín 19. 3. 2020 – divadlo
zatím nestanovilo náhradní termín, vstupenky buď budou platit na náhradní termín,
případně vám je vyměním.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Zprávy z Galerie Golf Snail Úholičky
Od třešní planých léto rozcuchané vlasy má, poznačené datum v kalendáři letní slunovrat na něj připadá.
Po době, kdy se mnoho z nás obávalo, kdy nás situace nutila
myslet jinak, zabývat se problémem covidu, je tu období
rozvolnění, vyjasnění. Právě včas, v čas léta.
Plány a představy se pozvolna plní. Galerie Golf Snail
Úholičky představila podle svého ročního galerijního plánu
Ing. Evžena Nováka, tvůrčího malíře a karikaturistu. Jak na
půl cesty mezi Libčicemi a domovskou obcí golfového klubu
Úholičkami leží právě Snail. Mnohým za deset let činnosti
neznámým místem. Propojovat a nacházet, zvát hosty umělce
a golfisty, poskytovat prostor a čas lidem, kteří i třeba jen
prohlédnou galerii a vypijí v Lesní kavárně výbornou kávu
z rodinné pražírny Otvovice, je cílem všech projektů.
Pozvání pak přijímají vzácní hosté jako pan Petr Kostka,
herec, který je jednou z tváří projektu kalendáře osobností
dvacátého století. Ing. Terezie Kořínková, starostka obce,
neváhala a v klobouku a letně letních šatech ocenila výstavu
obrazů.
11. července
8. srpna 		
12. září 		
10. října 		

přivítá galerie Vladimíru Vávrů
Janu Motolovou z Přílep
Ivu Vodrážkovou a Aničku Matějčkovou
Ivanu Visičovou.

Na vernisáže zve společně s výkonnou ředitelkou
Marcelou Hanákovou Petr Šedina, prezident klubu Snail golf
Úholičky.
Požehnané léto všem krásným a úžasným lidem.
Petr Šedina, prezident klubu Golf Snail Úholičky

Starostka na návštěvě galerie

Zdroj: Golf Snail Úholičky

INZERCE
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Traktoriáda 2021
V sobotu 19. 6. 2021 proběhl již 5. ročník Traktoriády
v Libčicích nad Vltavou.
Letos vyšlo počasí (vloni celý den propršel). Dle pořadatelů
byla doposud největší účast závodních strojů, traktorů různého
stáří a další zajímavé techniky. Závodníci byli nažhaveni na
závodění, jídla a pití byl dostatek, diváků mnoho. Naše obec
se závodů také „zúčastnila“ příspěvkem na činnost Traktor
klubu ve výši 5000 Kč.
Videa ze závodu a spanilé jízdy najdete na YouTube po
zadání hesla Chýnovská Traktoriáda 2021.
Vilém Kozel
Traktoriáda v Libčicích

Zdroj: V. Kozel

Co se děje v okolí
• Únětice

• Roztoky

V Úněticích je na středu 23. 6. 2021 naplánován začátek
opravy krajské silnice směrem na Horoměřice. Oprava by
měla trvat zhruba 2 (maximálně 3) týdny a v místě bude
provoz probíhat kyvadlově, tak je nutno počítat se zdržením.
Co se týče akcí, tak 10. 7. 2021 se můžete těšit na
10. výročí znovuotevření Únětického pivovaru s bohatým
programem. Dopoledne vás čeká setkání kovářů a nožířů,
dále klaunská přehlídka a ve 14:30 proběhne křest výročního
ležáku. Celé odpoledne proběhne ve znamení hudby a jako
zlatý hřeb večera bude účinkovat kapela Sto zvířat.
O víkendu 24. 7. - 25. 7. 2021 se bude konat 9. ročník
Ukulele festivalu, kde se setkáte s tuzemskou i zahraniční
hudbou či můžete využít nabídky workshopů, stánků,
tomboly atd.
A 7. 8. 2021 je pořádán Memoriál Vladimíra
Černohorského aneb etapový běh z pivovaru do pivovaru.
Etapy jsou na výběr čtyři: 10, 14, 16 a 18 km, vybrat si tedy
můžete dle lokality a sil.

Provoz linkového autobusu č. 340 bude od 2. 6. 2021 posílen
ve špičkách pracovních dní.
Ve Středočeském muzeu běží od 4. 6. 2021 až do
10. 10. 2021 nová výstava s názvem Z Vídně na sever, která
byla připravena k připomenutí 170. výročí zprovoznění
Severní státní dráhy z Prahy do Drážďan. Výstava popisuje
průběh stavby železnice a posléze i život na ní, dále
ukazuje podobu nádražní architektury či archivní a unikátní
trojrozměrné předměty.

• Velké Přílepy
Od 1. 9. 2021 přibude ve Velkých Přílepech nová autobusová
linka č. 409, která bude jezdit na trase Velké PřílepyLichoceves-Statenice-Suchdol.
Lucie Dvořáková, redaktorka

KALENDÁŘ AKCÍ
Akce budou pořádány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná vládní nařízení.

10. 7.
sobota

16. 7.

Letní kino – Mamma Mia! Here we go again, od 21:30

Letní kino Libčice –
Libčická plovárna

21. 8.

Open Air Festival Okoř 2021 – zahrají M. Žbirka, T. Klus, Xindl X, J. Uhlíř a další

Okoř – louka pod
zříceninou hradu Okoř

28. 8.

TYP Rock – taneční zábava, od 20:00, poslední prázdninová

Fotbalové hřiště,
Holubice

pátek

sobota

sobota
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Oslavy 10. výročí znovuotevření pivovaru – v 19:00 finále s kapelou STO
Únětický pivovar
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Křížovka
Křížovka v květnovém čísla byla o něco těžší než minule, a proto i tentokrát přikládám tajenku a správné odpovědi. A doufám,
že jste si z toho něco odnesli (minimálně to, kam se ještě můžete vydat na procházku po okolí).
Tajenka: Komu je zasvěcena novorománská kaplička ve Velkých Přílepech, která v roce 1880 nahradila původní barokní
kapli? – sv. Gothardovi
1. Tak schválně, kdo si pamatuje jméno jedné z Vlastiných bojovnic, která údajně sídlila v hradu nad Podmorání za dob
Dívčích válek a jejíž jméno vyšlo v předcházející tajence? – Gertrůda
2. Který český panovník daroval ve 13. století Holubice a okolní obce pražské kapitule? – Přemysl Otakar I.
3. Jak se jmenoval slovanský bůh země a plodin a později také bůh války, který zkrotil holýma rukama býka? – Svantovít
4. V jaké obci se narodil jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů Antonín Dvořák? – Nelahozeves
5. Jak se nazývá bývalý hostinec na začátku Tichého údolí v Roztokých? – Maxmiliánka
6. Jak se jmenoval amatérský nadšený archeolog a lékař z Roztok, který v roce 1879 objevil unikátní pohřebiště v Úněticích
(od toho vznikl název únětická kultura)? – Čeněk Rýzner
7. Jak se jmenuje hrad, který kdysi stával v Libčicích na skále nad Vltavou? – Liběhrad
8. Ve které obci v okolí Úholiček najdeme hrob českého hudebníka, skladatele, zpěváka a dirigenta Petra Hapky? - Noutonice
9. Který významný český panovnický rod měl Levý Hradec jako své sídlo? – Přemyslovci
10. Jak se nazývala důležitá obchodní stezka, která procházela mimo jiné únětickým údolím a Černým volem, která spojovala
západní Evropu s Byzancí? – Via Magna

Lucie Dvořáková, redaktorka

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Jeden nervózní pán
Prohlásil „nechceme sdílet tuto zemi “. Nebylo úplně jisté, kdo a s kým ji nechce sdílet. Má se někdo vystěhovat? Ti, kdo nevolí
koncern? Ti, kdo pro něj nepracují? Nebo tím jen myslel, že koncern nepůsobí v turismu, a tak je mu jedno, že se sem turisté
vrací jen pomalu? Ale jasně, on myslel ty urostlé snědé mladíky s mobily, co přichází ničit naši kulturu.
Těch se máme bát a schovat se pod ochranná křídla
koncernu. Ale jak nás vlastně chce nervózní pán před
těmi zlouny ochránit, proč tu už nejsou? S kamarádem
diktátorem zabránili kvótám. Fajn, ale sám říká, že zlounů
už je plný Západ, často mají občanství té ošklivé unie, se
kterou máme otevřené hranice a jsme její součástí. Nejsme
obehnáni žiletkovým plotem, ani na hranicích nejsou pluky
domobranců, jak kdosi kdysi navrhoval. Možná, že zůstávají
na západě kvůli štědrým dávkám, ale ty tam pobírají nejen
zlouni, ale i tamní nezaměstnaní, mladé rodiny a další. Takže
je tam asi pořád obecně trochu líp, a tak se sem ve velkých

počtech nikdo nehrne. Byly doby, kdy jsme se také chtěli mít
líp. Ale možná si nervózní pán myslí, že teď je pro nás lepší se
mít špatně a třeba i trochu hůř, protože pak s námi to „velký
špatný“ nebude chtít nikdo sdílet. Nejde přitom zdaleka jen
o peníze a dluhy. Umírajících lesů si již nelze nevšimnout,
k tomu občas nějaká ta otrávená řeka a žluto kam se podíváš.
Ne za všechno může vláda koncernu, ale je zodpovědná za to,
že skutečné problémy této země zůstávají na okraji veřejné
diskuze a řeší se hlouposti. Přeji všem krásné léto.
Pavel Soper
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Angličtina na dálku
Summer holiday – Letní dovolená
holiday abroad – zahraniční dovolená				
go sightseeing – chodit po památkách				
hitchhike – stopovat (jet stopem)					
sunbathe – slunit se, opalovat se					
sandy beach – písečná pláž							
pebbly beach – oblázková pláž						
crowded – přelidněný								
sun umbrella – slunečník 						
suntanned – opálený								

sunglasses – sluneční brýle
sun burns – spálení od slunce
flip-flops – žabky (boty)
collect shells – sbírat mušle
jellyfish – medúza
diving mask – potápěčské brýle
diving fins – ploutve
snorkeling – šnorchlování
sunset – západ slunce

Look at her! She is so suntanned. – Podívej se na ní! Je tak opálená.
Watch out. There are jellyfish here. – Pozor. Jsou tu medúzy.
I’ve lost the sun lotion. May I borrow yours? – Ztratila jsem opalovací krém. Můžu si půjčit tvůj?
He might have sunstroke. You should call the doctor. – Může mít úpal. Měla bys zavolat doktora.
Enjoy your holiday! – Užijte si dovolenou!
Martina Dvořáková, redaktorka
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