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ÚVODNÍK
Vážení občané,
počasí už je zcela letní, děti se těší na prázdniny a my na dovolenou. Já tedy určitě. Samozřejmě i na děti na našem letním
docházecím táboře, to mě vždy dobije. Než se ale rozjedeme
na prázdniny, budu trochu rekapitulovat poslední měsíc.
Největší zážitek měli bezesporu naši dobrovolní hasiči.
Poslední výjezd k požáru byl opravdu náročný. Jak víte, hořel Domov Alzheimer v Roztokách. Naše jednotka dojela na
místo za deset minut, a tak byla u díla zkázy jako jedna z prvních. Jejich úkolem bylo kromě dodávky vody z naší cisterny
nasadit dýchací přístroje a vrhnout se do plamenů, protože
v budově bylo uvězněno několik desítek klientů. Měla jsem
možnost mluvit s kluky druhý den po zásahu a pouhé vyprávění ve mně vzbudilo velké emoce. Jít do hořícího domu zachraňovat životy, to chce velkou dávku odvahy, odhodlání,
disciplíny a nasazení. Myslím, že nepíšu jen za sebe, že jsme
na vás, kluci, pyšní.
Hasičům patří díky i za pomoc s organizací Dne na řece.
I naši vodáci si zaslouží poděkování, odpoledne si u vody pěkně odpracovali, o projížďku na kánoích byl letos velký zájem.
Děti řádily i na paddleboardech a koupaly se v řece, což se
jen tak nevidí. Zkrátka vedro je vedro. Naštěstí bojovka, kterou připravila škola Little England, vedla hodně lesem, a tak
jsme ty, kteří se na ní vydali, neupekli na poledním slunci.
Děti se pořád ptaly, kdy už bude pěna. Tu jsme si nechali až
na konec. A neřádily v ní jen děti. Hasiči pak všechny osprchovali od mydlinek. Ještě jedna limča a zmrzka u Jíři a mohlo se domů.
Když píšu tento úvodník, máme před sebou ještě setkání
se seniory na statku. Hodně zdraví všem, kdo se zúčastnili, nejen těm, kteří oslavili od dubna do června svá jubilea
a kterým jsme přáli. Tentokrát jsme po dvouleté pauze pozvali
opět i seniory z okolních a spřátelených obcí. A zde děkuji
Ú-holkám všech generací, které zajistily akci organizačně
a samozřejmě přispěly i ke kulturnímu programu.
Minule jsem psala, že v ulici Pod Lesem byla dokončena rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod. První měsíc

provozu ale ukázal problém se zápachem. S provozovatelem,
dodavatelem i dozorem tuto situaci řešíme. Poté, co jsme
upravovali četnost přivětrávání jímky, dojde k výměně poklopu hlavní mokré jímky. Několikadílný poklop je uživatelsky
příjemnější, obsluha nemusí zvedat těžké díly, ukázalo se ale,
že není dostatečně plynotěsný. Dodavatel na své náklady tento poklop vymění. Než toto nastane, bude i ten stávající utěsněn.
Užijte si prázdniny a dovolenou. Září tu bude za chvíli
a bude nadupané. Pojedeme jako každý rok na Babí léto, budou slavnosti a také komunální volby. Ty nám trochu narušily
naše zvyklosti. Na sobotu 24. 9. byly naplánované každoroční Svatováclavské slavnosti, ale volby se přeložit nedají. Tak
jsme přeložili slavnosti. Budou v sobotu 17. 9. a protože každoročně hledáme nějaké společné téma pro celé odpoledne,
po výročí republiky v roce 2018, po tématu Mé vlasti v roce
2019 a po loňské Boženě Němcové budou letos připomínat
120 let od založení našeho sboru dobrovolných hasičů. Obec
ve spolupráci s SDH, ale i se všemi ostatními spolky, připraví
odpoledne plné zábavy a pokusíme se vás jako vždy překvapit
i něčím novým.
Vím, že jste zvyklí hledat informace o dění v obci, zejména
o tom kulturním a sportovním, na Facebooku. To teď dočasně
není možné, někdo nám obecní Facebook zablokoval. Věřím,
že je to před volbami do obecních zastupitelstev jen hloupá
shoda náhod. Pokud někdo víte, jak si s tím poradit, předem
děkuji za pomoc.
V červenci zvu asi hlavně děti do letního kina na Tajemství staré bambitky 2. V srpnu vyrážíme do Prysku, jedné
z vítězných vesnic roku 2016. Kdo se chce přidat a jet s námi,
ozvěte se. Pryskáči jsou borci a nudit se u nich určitě nebudeme. Kdo navštívil Sebranice, Valy nebo Cehnice ten ví, o čem
mluvím.
Hezké léto.
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Letní připomenutí platné vyhlášky
Stále platí vyhláška, která upravuje používání, respektive nepoužívání hlučných strojů v neděli a o svátcích od 12:00 do
16:00. Buďte proto, prosím, ohleduplní k sousedům a dopřejte jim i sobě klidné nedělní či sváteční odpoledne.

• Letní provoz OÚ
Úřední hodiny o prázdninách zůstávají beze změny, v případě uzavření úřadu Vás budeme informovat prostřednictvím
mobilního rozhlasu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Souhrn usnesení z 28. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 27. 6. 2022
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/29VZ/2022 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
15/ Rozpočtové opatření obce č. 6/2022
16/ Založení termínovaného vkladu u UniCredit Bank
17/ Nákup investičního bytu
Usnesení č. 2/29VZ/2022 – Závěrečný účet obce za rok 2021
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021
včetně zprávy o výsledku hospodaření bez výhrad. Na
základě této zprávy byly zjištěny tyto nedostatky, porušeny
níže uvedené předpisy a obec přijímá nápravná opatření.
Usnesení č. 4/29VZ/2022 – Smlouvy o postoupení - nákup
investičních bytů
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o postoupení smlouvy mezi
Zdeňkem Piherou, postupitelem, obcí Úholičky, budoucím
kupujícím a YIT Stavo s.r.o., budoucím prodávajícím na byt
č. R.301v etapě RANJA v projektu LAPPI Hloubětín. Cena
bytu činí 7 400 000 Kč a na byt č. R.201v etapě RANJA
v projektu LAPPI Hloubětín. Cena bytu činí 7 200 000 Kč.
Usnesení č. 5/29VZ/2022 – Směnná smlouva – cesty
vzniklé pozemkovými úpravami
Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu, na základě které
budu cesty vzniklé po pozemkových úpravách (společná
zařízení) převedeny do majetku obce, jedná se o tyto pozemky:
- parc.č. 794, ostatní plocha o výměře 884 m2
- parc.č. 796, ostatní plocha o výměře 1131 m2
- parc.č. 797, ostatní plocha o výměře 4012 m2
- parc.č. 798, ostatní plocha o výměře 679 m2
- parc.č. 799, ostatní plocha o výměře 5 833 m2
- parc.č. 800, ostatní plocha o výměře 441 m2
- parc.č. 802, ostatní plocha o výměře 2215 m2
- parc.č. 804, ostatní plocha o výměře 1038 m2
- parc.č. 805, ostatní plocha o výměře 533 m2
- parc.č. 806, ostatní plocha o výměře 3762 m2
- parc.č. 796, ostatní plocha o výměře 10103 m2
vše v k. ú. Úholičky o celkové výměře 30 958 m2 a pozemek
parc. č. 272/61, orná půda v k. ú. Únětice o výměře 28 572 m2
bude převeden do majetku Dr. S.
Usnesení č. 6/29VZ/2022 – Darovací smlouva na část
pozemku parc. č. 801 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na pozemek
parc.č. 801/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Úholičky, oddělený na
základě geometrického plánu č. 722-23/2022.
Usnesení č. 7/29VZ/2022 – Kupní smlouva – nákup
spoluvlastnického podílu parc.č. 552/2 v k.ú. Úholičky – les
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na nákup
spoluvlastnického podílu 15/16 na pozemek parc.č. 552/5
o evidované výměře 2234 m2, lesní pozemek za cenu
125 663 Kč od společnosti VIAGEM a.s. .
Usnesení č. 8/29VZ/2022 – Žádosti o příspěvky na činnost
Zastupitelstvo schvaluje:
a) příspěvek ve výši 60 000 Kč na činnost sportovního oddílu
Cvičení s Kořenkou – SK POHYB JE ŽIVOT PRAHA, z.s.,
Ohradské nám 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO:
67778470

b) příspěvek ve výši 15 000 Kč na činnost výtvarného
kroužku
c) příspěvek ve výši 10 000 Kč na činnost ochotnického
spolku
Usnesení č. 9/29VZ/2022 – Refinancování finančních
prostředků EFEKTA
Zastupitelstvo schvaluje nákup Dluhopisu HOME
CAPITAL
CZK
XII.
(ISINCZ0003539751,
LEI:315700A4SBFZ0GEGDH82) ve výši 150 000 Kč
(slovy: sto padesát tisíc korunčeských).
Usnesení č. 10/29VZ/2022 – Územní opatření o stavební
uzávěře
Zastupitelstvo schvaluje územní opatření o stavební uzávěře
formou opatření obecné povahy na pozemek parc.č. 322/1
v k. ú. Úholičky.
Usnesení č. 15/29VZ/2022 – Rozpočtové opatření č. 6/2022
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.
Usnesení č. 16/29VZ/2022 – Založení termínovaného
vkladu u UniCreditBank
Zastupitelstvo schvaluje založení termínovaného vkladu
u UniCreditBank, IČO: 64948242. Vklad bude činit
5 000 000 Kč, trvání 1 rok a úrok 6,2%.
Usnesení č. 17/29VZ/2022 – Nákup investičního bytu
Zastupitelstvo souhlasí s nákupem bytu 2KK, Pod Stárkou 1,
Praha 4 – Michle za cenu 4 999 000 Kč
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 4/29Z/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dohod o postoupení s panem Piherou a YIT Stavo s.r.o.
Pověření č. 5/29VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu směnné smlouvy
s Dr. S.
Pověření č. 6/29VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy
s Dr. S.
Pověření č. 7/29VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
se společností VIAGEM a.s.
Pověření č. 8/29VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu veřejnoprávních smluv na příspěvky na činnost spolků.
Pověření č. 9/29VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k
Dluhopisu HOME CAPITAL CZK XII.

podpisu

nákupu

Pověření č. 16/29VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o založení účtu a termínovaného vkladu u UniCreditBank.
Pověření č. 17/29VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
s firmou Bureš, se kterou máme uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Ještě že nemáme kostel
Po nějaké pauze zase píšeme článek do novin. Tentokráte o největším a nejtěžším zásahu, který jsme absolvovali, a to o požáru
v Roztokách v centrum Alzheimer.
Již mnohokrát jsme byli u velkých požárů a velkých malérů,
Neustále se školíme a zdokonalujeme ve všech odvětvích.
ale nikdy v hořící budově nebyli lidé. Na místě jsme byli jako I když popravdě nám velitel nekonečnými školeními
jedni z prvních, a tak jsme řešili evakuaci s profesionálními a zkouškami leze mnohdy na nervy. Ted se ukázalo, že to není
hasiči v prvním sledu. O zásahu jako takovém se rozepisovat vůbec od věci. Takto těžké a složité zásahy jsou naštěstí jen
moc nechceme a ani nemůžeme, je zatím uvaleno informační zřídka, ale my budeme trénovat a budeme připraveni. Prosím
embargo z důvodu vyšetřování příčiny požáru.
veliteli, lez nám na nervy ještě víc, ať jsme akce schopni.
O čem chceme psát, je, že jsme rádi, že zde namísto hasičárny Děkujeme ti všichni za skvělou práci, obětavost a výdrž.
nestojí tolikrát zmiňovaný kostel. A budeme se snažit a dělat
My budeme pilně studovat a cvičit, aby z nás byla, jak
vše pro to, aby ani do budoucna zde nestál a měli tu vždy někdo řekl poloprofesionální jednotka. Jednotka, kterou tu
základnu dobrovolní hasiči. Vychováváme své nástupce vlastně nikdo nechtěl a nechce, ale my jí chceme být, aby se
v oddíle mladých hasičů. Mladých členů máme 24, takže na nás mohli všichni spolehnout, když jde do tuhého. A to
někteří z nich určitě naší pomyslnou štafetu převezmou a hasiči nejen občané Úholiček a okolních obcí, ale i profesionální
v Úholičkách nezaniknou, jak nám bylo předpovídáno.
hasiči, kterým při zásahu nemálo pomáháme.
JSDH Úholičky

ZPRÁVY Z MŠ
Poslední dva měsíce školního roku byly v naší mateřské škole plné zážitků. Konečně jsme mohli dětem dopřát výlety a další
společné akce, které jsme nemohli v posledních dvou letech organizovat.
V květnu jely děti na celodenní výlet do Farmaparku zvítězí a jestli se jim podaří spojit hasičské hadice a strefit se
v Soběhrdech. Počasí vyšlo a děti si mohly pod dohledem paní vodou na cíl. Mladí hasiči vše zvládli a je vidět, že mají dobré
učitelek vše užít. Viděly různé druhy zvířat. Chovají se zde vedení od jejich dospělých hasičských vedoucích. Třeba se
kozy, ovce, buvoli, velbloudi, klokani a další. Vydováděly jim po této ukázce přihlásí další malí hasiči, vždyť je to jedna
se na mnoha atrakcích jako například v kryté hale s různými z možností využití volného času dětí. Z hasičské hadice si
průlezkami a hracími sestavami nebo na venkovních hřištích. mohly vyzkoušet také stříkat přítomné děti, a protože bylo
Nejvíce je zaujaly velké trampolíny, na kterých se dostatečně teplo, proběhlo pod stříkající vodou nejprve jedno dítě, to byl
vyskákaly děti z obou oddělení. Prošly si také přírodní stezku, impuls pro ostatní a během chvilky se chladilo pod vodou plno
prolezly loď Kubík, odpočinuly si v odpočinkových sítích, dalších oblečených dětí. Byla to úžasná legrace. Postupně se
prozkoumaly myší hřiště nebo prolezly vodní svět, kde však všichni vrátili na zahradu školky, zapálil se oheň v ohništi
zrovna žádná voda netekla. Během dne snědly nejen svačiny a začaly se opékat špekáčky a párky. U táboráku zpívali
a oběd ze školky, ale také další svačinku od rodičů. Zpět do a hráli na kytaru a bubínky pan Veselý s panem Dvořákem.
Svojí hrou a zpěvem vytvářeli pohodovou atmosféru a mnozí
školky se vrátily plné zážitků.
Další velkou akcí byla party na zahradě školky, kterou rodiče se k nim přidávali zpěvem nebo jen poslouchali. Na
jsme zorganizovali po třech letech a všichni jsme se na ni závěr party zazpívaly děti s paní učitelkami za doprovodu
těšili. Sešlo se plno rodin od našich dětí. Rodiče se vzájemně kytary několik písniček. Část dětí odcházela s rodiči domů,
mohli poznat a děti si zase pohrát i se sourozenci ostatních dětí. ale některé měly odvahu a zůstaly s paní učitelkami, paní
Party začala loutkohereckou pohádkou Zlatovláska. Během školnicí a kuchařkou spát do druhého dne ve školce. Když se
pohádky se scházeli rodiče, kteří nosili různé občerstvení, děti osprchovaly, vyčistily si zuby a lehly si do postýlek, tak
kterého byl plný stůl a paní kuchařky ho stále doplňovaly. jim paní učitelka Lucka přečetla dlouhou pohádku. Děti spaly
Po pohádce se všichni přesunuli před školku, kde sledovali celou noc až do 7 hodin, kdy se začaly postupně budit. Ráno
dva hasičské útoky mladých hasičů, které vedou dobrovolní se nasnídaly, umyly a před odchodem domů dostaly diplom
hasiči z Úholiček. Byl to napínavý zážitek, které družstvo za odvahu a malou odměnu. Děkujeme všem za pomoc
s organizací, programem a občerstvením naší školkovské
party. Dík patří též obci Úholičky a jejich zaměstnancům
za propůjčení, postavení a úklid stanů, stolů a lavic. Také
si vážím práce svých kolegyň, bez jejichž pomoci by party
proběhnout nemohla.
Prvního června jsme s dětmi oslavili Den dětí různými
soutěžemi s konečným vyhodnocením, kdy děti za svoji
snahu v soutěžích dostaly diplom a drobné odměny.
Další dopolední výlet byl do roztockého zámku na program
Včelí svět. Účastnily se ho děti z obou oddělení. Jeden den
jeli MHD do Roztok Veverky a druhý Žabičky. Program
byl velmi poutavě připraven. Děti se seznámily s tím, jaké
části těla má včela a k čemu jí slouží, jak sbírá pyl z květů,
Party na zahradě MŠ
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jak vzniká med, jak vypadá plástev. Dále se dozvěděly, jak
to vypadá ve včelím úlu nebo z koho je složený včelí roj,
že v každém je královna, trubci, včelí dělnice atd. Další
informací pro děti byl vývoj včely od vajíčka až po dospělou
včelu. Jak to ve skutečnosti vypadá, viděly na zrychleném
filmu. Pak proběhla krátká dílnička, na které si děti vyrobily
z čelenky a chlupatého drátku včelí tykadla. Největší zábava
pro děti byl velký labyrint přes celou výstavní místnost, který
znázorňoval včelí úl. Tam se dětem moc líbilo. Po programu
si prohlédly zámek zvenku a jelo se do školky na oběd.
Po dvou letech se také v obou odděleních uskutečnily
besídky, na kterých děti ukázaly rodičům a všem, kteří
se přišli podívat, co se ve školce naučily. Děti byly moc
šikovné a svým vystoupením udělaly radost nejen rodičům
a prarodičům, ale také paní učitelkám. Následující sobotu je
ještě čekalo vystoupení na Dni na řece, které také zvládly na
výbornou.
Na konci června jsme se rozloučili s budoucími školáky
a pasovali jsme je na „vystudované předškoláky MŠ
Úholičky“. Děti dostaly šerpy, vysvědčení, knížku s fotkami
se zážitky ze školky a další odměny na památku. Připili jsme
si s nimi dětským šampusem a všem popřáli hodně nových
kamarádů, hodné paní učitelky, aby se jim ve škole líbilo
a chodily do ní rády. Děti, všem hodně zdaru v té velké škole!

Poděkování
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem
učitelkám, kuchařkám a personálu místní mateřské
školy za skvělou péči o naši dceru, kde strávila tři roky.
Poslední roky vzhledem k pandemii koronaviru nebyly
vůbec jednoduché pro nikoho z nás. I přes všechny
tyto problémy se děti ve školce naučily velké množství
básniček, písniček a předškoláci se připravili na školu,
kam budou v září nastupovat. Poslední roky byla
školka občas zavřená, a když byla otevřená, tak se děti
předávaly u vchodu a všechno převlékání a přezouvání
dětí musely zvládnout paní učitelky. A když máte dětí
najednou dvacet, tak to není nic jednoduchého. Naše
dcera měla školku moc ráda a vždy se tam moc těšila
a už to o něčem svědčí. Tato školka je díky obětavému
personálu a podpoře obce školkou velmi kvalitní. Ještě
jednou velký dík za všechno.
Martina Dvořáková

Monika Mintělová, ředitelka MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY

KULTURA A SPORT
Noční útoky v Hýskově
Dne 17. 6. jsme jeli na oblíbené noční závody v Hýskově.
Při pohledu na startovní listinu jsme věděli, že noc bude
opravdu dlouhá.
Všechny útoky tohoto závodu byly dokončeny. A všechny
děti byly naprosto úžasné. Naše družstvo mladších skončilo
na 14. místě a družstvo starších na 8. místě. Návrat na
základnu posledního auta byl v půl třetí ráno.
SDH mladí hasiči Úholičky

V knihovně se uvidíme od pondělí 5. září.
Pro komunikaci můžete použít e-mail
knihovnauho@gmail.com.
Martina Hrubešová, knihovnice

Noční útoky v Hýskově

Zdroj: SDH Úholičky
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Výlet do dolů

Virtuální univerzita na reálném výletě

První sobotu v červnu jsme vyrazili na výlet. Cílem byl
bývalý Důl Skalka v Mníšku pod Brdy.
Po příjezdu nás uvítal jeden z nadšenců, který se o důl stará.
Byli jsme poučeni, jak se chovat ve vláčku i v podzemí.
Pořádně jsme se oblékli, jelikož v dole je stálá teplota 11°C,
a jako správní horníci jsme vyfasovali helmy, nachystali si
baterky a hurá do vláčku a dolů do dolů. Důl Skalka měl
36 pater, přičemž naše cesta vedla šestnáctým patrem. Spodní
patra jsou zatopená. Dozvěděli jsme se, že se zde těžila
železná ruda a je zde i ložisko křemence. Viděli jsme stroje,
mapy, chodby, zvláštnosti ve skále a slyšeli různé příběhy.
Výlet doporučujeme. Ale pozor, exkurze je jen na objednání.

Poslední semestr nebyl pro studentky a studenta naší
univerzity vůbec jednoduchý. Zdraví a medicína je asi to
nejtěžší, co si mohli vybrat. Ale zvládli to skvěle a odměnili
se společným výletem do Mělníka.
Ten byl skvělý, tak bych rád tuto noticku pojal i jako pozvánku
pro všechny, které toto nedaleké město často míjejí, ale
nemají čas blíže prozkoumat vše, co nabízí.
Náš program byl tak nabitý, že jsem se trochu bál, zda
nás to nezahltí. Ale vše je takové malé, a o to více autentické.
Regionální muzeum a muzeum kočárků ve starých
měšťanských domech s úchvatným sklepením, kde si lze
domluvit i degustaci místních vinařských pokladů. Expozice
dokládají, že v českém muzejnictví se přeci jen cosi pohnulo
kupředu a již není jedinou ambicí unudit školní výlety k smrti.
Opravdu malinké muzeum najdete v nedaleké Lhotce,
jde o poslední dlouhodobě obývaný skalní byt. Jeho poslední
majitelka zemřela relativně nedávno, a tak se zde dozvíte
i něco z rodinné historie a na vlastní kůži můžete pocítit, jak
vypadalo toto zvláštní a opravdu skromné bydlení. Rozhodně
stojí za to se tu zastavit.
Stejně jako stojí za to vyšplhat na vyhlídkovou věž Kostela
sv. Petra a Pavla v samotném centru Mělníka. Právě odtud
můžete nejlépe vidět, že domnělý soutok, který je vidět ze
zámecké terasy je vlastně „falešný“, ten pravý uvidíte o něco
dále proti proudu. A pak je tu také krásný výhled na České
Středohoří, Máchův kraj a za Bezdězem se občas blýskne
i Ještěd ve své plechové kráse.
I když je po sestupu návštěvník již poněkud uondán, neměl
by vynechat návštěvu zámku. Zvláště místní sbírka vedut je
pozoruhodná. S trochou štěstí zde potkáte zámeckého pána
z rodu Lobkowiczů, který obývá část zámku. O historii tohoto
rodu až do současnosti se ostatně mnohé dozvíte během
prohlídky. My měli štěstí na paní průvodkyni s opravdovým
zápalem a hlasem operní divy.
Jako poslední zastávku bych doporučil historické
zdymadlo v Hoříně. Jde o technický skvost, který moderní
technologie posunuly o level výše. Konkrétně až do výše
7 metrů nad hladinu. A to so přitom nezvedá žádná odlehčená
konstrukce, ale poctivý kamenný oblouk.
Tolik tedy krátká pozvánka do Mělníka, ale i na další
školní rok naší univerzity. Tentokrát se budeme věnovat
Evropským panovnickým rodům a jejich rituálům. Tedy
snad poněkud lehčí téma a rádi přivítáme další zájemce, stačí
napsat či zavolat.

SDH mladí hasiči Úholičky

Výlet do dolů

Zdroj: SDH Úholičky

Letní fotosoutěž – rozkvetlé okno
Opět vyhlašujeme letní fotosoutěž a tentokrát to bude
znovu „rozkvetlé okno“. Těšíme se na fotografie vašich
kvetoucích oken. Fotografie můžete zasílat elektronicky
na obecní úřad. Vítězové budou opět vyhlášeni na
zářijových slavnostech a odměna je nemine.
Martina Dvořáková, redaktorka

Pavel Soper, tutor projektu VU3V
775 046 796, soper@seznam.cz

Ilustrační foto
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KALENDÁŘ AKCÍ
15. 7.

První kráva – letní kino, od 21:00

Plovárna, Libčice n. Vlt.

22. 7.

Tajemství staré bambitky 2 – letní kino, od 21:30

Švestkovna - Úholičky

29. 7.

Amélie z Montmartru – letní kino, od 21:00

Plovárna, Libčice n. Vlt.

11. 8.

Mimořádná událost – letní kino, od 21:00

Louka u autobusové
otočky, Velké Přílepy

12. 8.

Divoch – letní kino, od 20:30

Plovárna, Libčice n. Vlt.

20. 8.

Výlet do Prysku – vesnice roku Libereckého kraje 2016

Prysk

26. 8.

Z českých luhů a hájů – vernisáž dětských prací letní výtvarné dílny, od 18:00

Stodola statku, Úholičky

26. 8.

E. T. Mimozemšťan – letní kino, od 20:00

Plovárna, Libčice n. Vlt.

27. 8.

TYP Rock – tradiční zakončení letních prázdnin, začátek ve 20:00

Holubice – letní parket

pátek

pátek

pátek

čtvrtek

pátek

sobota

pátek

pátek

sobota

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Možný střet zájmů a uvidíme, jak to dopadne
V dubnovém čísle v letošních úholičských novinách (4/2022) byla zveřejněna paní starostkou obce informace, že rekonstrukce
čerpací stanice odpadních vod v ulici Pod Lesem byla s malým zpožděním dokončena.
Následně v květnu zastupitelstvo schválilo dodatek ke
smlouvě, neboť cena rekonstrukce byla navýšena na
konečnou cenu 4 212 190 Kč. Stavba byla zkolaudována
a vyfakturována, přestože nebyla správně provedena, protože
podle projektu neměla mít po dokončení vliv na okolí
kontinuálním zápachem, na který si dnes stěžují obyvatelé
žijící v blízkosti nové čerpací stanice. Jak je známo,
nejčastější příčinou zápachu z kanalizační sítě je například
sirovodík, který je navíc životu nebezpečný, neboť je toxický
a ve větších koncentracích způsobuje i ztrátu čichu.
V projektové dokumentaci zhotovené společností
SNOWPLAN, spol. s r.o. se tvrdí, že například čerpadla
Hidrostal jsou vybavena unikátním systémem Self Clean,
který „zabraňuje vytváření nepříjemného zápachu“, a nucené
odvětrání mokré jímky bylo navrženo navíc tak, že bude
v provozu „pouze“ při montážních pracích v jímce.
Zatímco původní, špatně realizovaná čerpací stanice
zapáchala „jen“ při pravidelných haváriích (často i několikrát
do měsíce), nová stavba s vylepšenou technologií zapáchá
kontinuálně už při běžném provozu, tedy aniž by došlo
k havárii. To je technologický pokrok v obecní praxi.
Jedním z míst odkud vychází zápach je i litinový poklop,
který je ale v projektu navržený „bez odvětrávání“.

Informoval jsem paní starostku Kořínkovou, že stavba
nebyla správně provedena a dostalo se mi utěšující odpovědi,
že se o problému ví a že se řeší. Archetypem stavebního
podnikání místní radnice je nekvalifikovaná příprava
a nedostatečná kontrola. Nejdřív se něco realizuje a pak se
řeší, co s tím, co se vzniklými problémy a zdali jsou řešitelné,
takže občanům často nezbývá než se následně obracet na
nadřízené orgány.
Už když se obec Úholičky před lety rozhodla začít
s rekonstrukcí čerpací stanice v ulici Pod Lesem a nechala se
zastoupit společností SNOWPLAN, spol. s r.o. byl porušen
ve spolupráci s Městským úřadem Černošice stavební zákon,
na což byla obec v roce 2021 upozorněna i Krajským úřadem
Středočeského kraje.
Jednatelem a manažerem projekce SNOWPLAN, spol.
s r.o. je Ing. Petr Kořínek. Když jsem se zeptal paní starostky
Kořínkové, zdali se jedná o příbuzného, odpověděla, že ano.
Jedna věc je možný střet zájmů paní starostky a druhá věc je
realizovat stavbu podle obecního archetypu: uvidíme, jak to
dopadne.
Miroslav Vodrážka
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Angličtina na dálku
Summer holiday – Letní dovolená
half board – polopenze						
full board – plná penze						
all inclusive – all inclusive					
accommodation – ubytování				
self catering – s vlastním stravováním		
city break – eurovíkend						
weekend break – prodloužený víkend		

adventure - dobrodružství
backpacking holiday – dovolená s batohem na zádech
cruise – výletní plavba
sailing holiday – dovolená na moři (na plachetnici)
yacht – jachta, plachetnice
rock climbing – lezení po skalách
involve – zahrnovat, obnášet

What do you like to do on your holiday? – Co rád děláš na dovolené?
I like sailing. So we usually rent a yacht. – Mám rád plachtění. Obvykle si půjčujeme jachtu.
Where are you going on holiday this year? – Kam jedeš tento rok na dovolenou?
I’m going to Italy. – Jedu do Itálie.
All inclusive holiday means that all or most meals, drinks, and activities are included in the overall price.
Dovolená All inclusive znamená, že všechny nebo většina jídel, pití a aktivit jsou zahrnuty v celkové ceně.
								

Martina Dvořáková, redaktorka
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