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Nová ulice U Studny

7–8 / 2012

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli na zasloužené dovolené. Ráda bych Vás informovala o tom, co se v obci událo
v průběhu léta, a co nás v nejbližších dnech čeká.
V červenci byla dokončena a zkolaudována ul. U Studny.
Byl také dodatečně povolen a zkolaudován bytový dům. Následně rozhodlo zastupitelstvo obce o záměru prodeje bytů
v bytovém domě do osobního vlastnictví žadatelů a o záměru
pronájmu nebytových prostor. Pravidla pro přidělování bytů
jsou zveřejněna na webových stránkách obce a k dispozici jsou
samozřejmě i na Obecním úřadě Úholičky.
Byla odevzdána realizační dokumentace na rekonstrukci
statku č. p. 10 na návsi. Nyní probíhá výběrové řízení na výběr dodavatele stavebních prací a na technický dozor investora. Rekonstrukce by měla začít v listopadu 2012.
Projekt na výstavbu nové mateřské školy je ve fázi územního řízení. Stavební komise bdí nad vývojem projektu, kon-
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zultuje ho a směruje tak, abychom mohli být na novostavbu
pyšní, a optimalizovaly se jak investiční, tak provozní náklady.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Studecké a panu Matějčkovi, že dávají velmi obětavě svoje know how ve prospěch
obce a jejich práce je systematická a progresivní.
Jistě jste si také všimli, že zmizel starý přístřešek u zastávky autobusu. Poté, co byla ztužena základová deska, vyroste
nad potokem nový moderní objekt z gabionů. Nedostatečné
zajištění stávající desky si vyžádalo statické posouzení a pozdrželo původně zamýšlený termín.
Molo, které bylo umístěno v Podmoráni, je již obecní. Jsem
moc ráda, že lodní doprava si našla své příznivce, a že každou
středu vítalo na mole parník mnoho zájemců o projížďku.
V Podmoráni bylo také rozšířeno a zpevněno parkoviště,
což doufám ocení hlavně ti, kdo odstavují svá vozidla a dále
cestují do práce vlakem. Děkuji všem, kteří v jeden prázdninový den přeparkovali a vyprázdnili tuto plochu, čímž úpravu
umožnili.

Na webových stránkách obce byly v záložce PROJEKTY nastaveny aktuální zprávy o projektech. Zde můžete sledovat,
v jaké fázi se která akce nachází. Pravidelně tuto sekci aktualizujeme. O prázdninách byla doplněna také interaktivní mapa
obce a technická mapa včetně pasportů tak, aby na našich
stránkách mohl každý návštěvník získat informace, které potřebuje.
Koncem září proběhne již třetí ročník Svatováclavských
slavností, na které Vás srdečně zvu. Soutěžit budeme opět
o nejlepší posvícenský koláč (5 ks koláčů je třeba doručit porotě), nově jsou zařazeny dovednostní disciplíny pro muže
a ženy. Připraven je také bohatý kulturní program. Těším se
na hojnou účast.
starostka

ZPRÁVY Z OBCE

U obchodu potravin byl umístěn speciální kontejner na
sběr použitého textilu. Do nádoby můžete v suchých a čistých
obalech odkládat čistý textil (oblečení i bytový textil) a obuv.
Vhodný textil či obuv bude dále použit na charitativní účely.

Ranní školní autobus do Velkých Přílep byl po dohodě s dopravcem a okolními obcemi upraven tak, aby žáci dojíždějící
do ZŠ Velké Přílepy přicházeli na vyučování včas. Jeho odjezd
ze zastávky Úholičky je od září 2012 v 7.29 hod. a příjezd do
Velkých Přílep v 7.35 hod.

Program FANDA bude na kabelové televizi spuštěn v nejbližší době.

Při poruchách kabelové televize a internetu volejte na nové
telefonní číslo 848 800 858.

Obec neustále vzkvétá
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Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 29. 9.
2012.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou po obci rozmístěny v termínu 27. 9.–7. 10. 2012 na obvyklých stanovištích. Podrobné informace na vývěskách a webu obce.

Od září 2012 bude pro občany k dispozici zdarma týdeník 5+2 dny s informacemi z regionu Praha-západ, včetně TV
programu. Týdeník vychází každý čtvrtek, distribuci provádí
Česká pošta a bude k dispozici ve stojanech umístěných u prodejny potravin a na obecním úřadě.

O nejlepší květinové výzdobě můžete hlasovat na Svatováclavských slavnostech nebo prostřednictvím e-mailu.
Romana Klusoňová
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Parkoviště v Podmoráni

Informace obecní policie
Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o práci
strážníků obecní policie a uvedl zde několik případů,
kdy strážníci zasahovali na katastru obce Úholičky.
Nemohu zde však prezentovat celou práci strážníků,
protože nám to nedovoluje zákon č. 553/1991Sb.

Strážníci obecní policie věnují pozornost Vaší obci stejně
jako ostatním obcím, které mají ve správě. Začátkem měsíce
srpna došlo k rozšíření působnosti obecní policie na další dvě
obce Lichoceves a Svrkyni. Koncepce tvořená pro výkon obecní policie zahrnuje pouze obce, které se nacházejí ve společném svazku „Od Okoře k Vltavě“. Dále obce sousedí katastry
a mají společný veřejný zájem na udržení veřejného pořádku
a vytvoření bezpečné lokality pro své občany. Strážníci obecní
policie provádějí každodenní hlídkovou činnost a v případě,
že se na ně obrátíte, Vám rádi pomohou nebo poradí.

Strážníci se také připravují na novelu zákona o obecní policii, která je právě projednávána a vejde v platnost následující
rok. Zákonodárci se rozhodli přesunout na obce a obecní policie ještě větší díl odpovědnosti při zabezpečování veřejného
pořádku, proto budou na orgány veřejné moci kladeny ještě
větší nároky než doposud.

V odpoledních hodinách bylo na obecní policii nahlášeno,
že se v obci Úholičky pohybuje podnapilá osoba (muž). Dotyč-

ná osoba měla znečistit veřejné prostranství a neoprávněně
přizpůsobit autobusovou zastávku ke svému užívání. Na místo
se dostavila hlídka strážníků, která začala po osobě pátrat, jelikož se dotyčný již na místě nenacházel. Strážníkům se podařilo
během pátrání zjistit, že by tato osoba mohla být v opuštěném
objektu, který stojí nad zmiňovanou obcí ve směru na Libčice
nad Vltavou. Strážníci se vydali tímto směrem, kde ji nalezli
v objektu stodoly. Dotyčný ležel v balíkách použitého stavebního materiálu a se strážníky nekomunikoval. Strážníci dotyčného muže probrali a zjistili, že je silně podnapilý a nemůže se
postavit na nohy. U dotyčného byla zjištěna hodnota 1,97 ‰
alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že byl již v minulosti dotyčný strážníky řešen a jeho zdravotní stav se v minulosti ukázal jako problematický, obrátili se strážníci o pomoc na RZS-Středočeského kraje. Bohužel, zde se dozvěděli, že na místo
žádná zdravotnická služba nedorazí, proto se obrátili na protialkoholní záchytnou stanici Bulovka, která je nejblíže, ale zde
se dověděli, že osobu také nechtějí. Tak se hlídka obrátila na
protialkoholní záchytnou stanici Příbram. Zde jí bylo řečeno,
že služba je poskytována pouze v rozmezí 20:00–08:00 hod.
Vzhledem k tomu, že strážníkům byla odmítnuta pomoc /RZS
i protialkoholní záchytnou stanicí/, museli zanechat dotyčného na místě do vystřízlivění. Osoba byla strážníky poučena
a stejně tak majitel stodoly, který ji následně zabezpečil proti
vniknutí nežádoucích osob.
Pokračování na straně 14
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Seriál
2. Modrý kontejner – papír všeho druhu
Co ano
Hodit sem můžeme např. časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoli z lepenky nebo knihy. Obálky
s fóliovými okénky můžete také vhazovat, zpracovatelé si
s nimi umějí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

je. Nasype se do velké nádrže s vodou, která funguje jako
velký mixér. Starý papír se tady rozpadne až na jednotlivá
vlákna, která plavou ve vodě.
Takto vzniklá směs se na speciálních strojích zbavuje
drobných nečistot, jako jsou kancelářské sponky či fóliová

Co ne
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály už nelze recyklovat. Je lepší z nich vyrobit energii ve spalovně. Pozor,

V papírnách se sběrový papír tzv. rozvlákňuje – vsype se do nádrže s vodou, kde se rozmixuje. Čistá směs je základem pro výrobu papíru.

Papír se dá recyklovat až sedmkrát

použité dětské pleny nepatří do kontejneru na papír, ale
do popelnice!

Průběh recyklace papíru
Sběrový papír z kontejnerů se ve většině případů používá
na výrobu lepenky nebo novin. Princip recyklace papíru je
jednoduchý: v papírnách se sběrový papír tzv. rozvlákňu-

Cvičení v Úholičkách
I když v létě nemáme pravidelné hodiny cvičení, pohyb
jsme tedy měly. V červenci byl již několikátý ročník docházkového tábora, v srpnu jsme strávily krásný týden
v chatkách u Lužnice v rámci letního pobytu maminek
s dětmi. S dospělou kategorií jsme si vyrazily na kole
a nyní už nacvičujeme na tradiční vystoupení odrostenek.
Po prázdninách opět začínáme se cvičením, sledujte vývěsky,
začínáme 10. září 2012. V pondělí nabízíme dopolední cvičení
pro rodiče s dětmi do 3 let, odpolední aerobik pro děti od 4 let
a ve středu bude pro děti kroužek stolního tenisu. Ženám patří neděle večer.
Těšíme se na Vás Tereza a Radka
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okénka z obálek. Vyčištěná směs je již základní surovinou
pro výrobu papíru, která se skladuje ve velkých zásobnících za stálého promíchávání.
Výroba papíru spočívá v nanášení této směsi na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru. Nejdůležitějším procesem je sušení papíru, protože při nanášení
na síto obsahuje papírovina 99 % vody.
Papír se dá recyklovat až sedmkrát. Ceněnou komoditou pro recyklaci je nápojový karton, ten má totiž dlouhé
papírové vlákno. Naopak např. obaly od vajíček už znovu
recyklovat nejdou.
Další možností je výroba tepelných izolací a příměsi do
stavebních hmot.
Dana Dvořáková
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Pohled na zatopenou Řež

Libčické nádraží je pod vodou

V Podmoráni bylo zatopeno 10 domů

Voda byla divoká

Zatopená Podmoráň

Rozvodněná Vltava u vlakové zastávky v Úholičkách

Ze soukromého archivu rodiny Kozlovy a Muhelbergerovy
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Prázdninový denní tábor
Oblíbenost denních táborů v období prázdnin stoupá.
Za prvé pomáhají rodičům, kteří nepokryjí svou dovolenou celé prázdniny a současně nabízejí dětem příjemnou formu vzdělávání a kolektivní zábavu.
Letos již po několikáté proběhl týdenní docházkový tábor
v Úholičkách. Sešlo se na něm celkem osmnáct dětí. Protože počasí přálo, absolvovaly děti výlet na Okoř, procházku
Tichým údolím, malý kurz golfu, plavbu lodí do Stromovky
a zpětný návrat vlakem. Nedílnou součástí programu byly
vědomostní soutěže z oblasti tábornictví a posílení znalostí o kraji, ve kterém děti žijí. Vyvrcholením celého týdne byl
táborák ve Švestkovně, kde na rodiče v odpoledních hodinách
čekalo milé a chutné pohoštění připravené samotnými dětmi.
Dík patří nejen šikovným a soutěživým dětem, ale především organizátorům a asistentkám Lucce a Tereze, které dětem pomáhaly a doprovázely je na všech výpravách.
Martina Smolková

Denní tábor

Výtvarná dílna v Úholičkách
V týdnu od 20. 8. do 24. 8. 2012 proběhla v Úholičkách
další letní výtvarná dílna. Letošní už šestý ročník se
nesl v duchu Pohádek tisíce a jedné noci a arabské kultury vůbec.
Naší základnou se letos stal areál Švestkovny, kde jsme si
opravdu nemuseli dělat starosti s nedostatkem prostoru. Celých pět dní děti zpracovávaly náměty více či méně známých

lů. Samozřejmě jako vždy nechyběla noční bojovka, odpolední
výlet (tentokrát do Muzea másla v Máslovicích) ani závěrečná
lesní hra s hledáním pokladu.
Všechny výsledky pětidenního tvoření byly ke zhlédnutí v pátek v podvečer na slavnostní veřejné vernisáži výstavy
v prostorách celé Švestkovny. A protože středem zájmu byly
pohádky, pozvali jsme na zahájení vernisáže plzeňský divadelní
spolek Bolima, který sehrál loutkové představení O princezně
Lajle. Celou dílnu jsme zakončili tradičním opékáním špekáčků.
Moc děkuji všem zúčastněným dětem za jejich snahu a výbornou práci, jejich rodičům za to, že mi děti půjčili, naší babičce za vaření výborných obědů a obci Úholičky za zapůjčení
stanu, stolů, lavic a dalšího vybavení.
Na shledanou opět za rok!
Renata Soperová
INZERCE

OPRAVY ČERPADEL VŠECH TYPŮ
Včetně případné instalace
Oprava létajícího koberce

arabských pohádek, každý se pokusil zachytit své představy
o tom, jak vypadá krásná Šehrezáda, krutý sultán, kouzelná
lampa, nazlobený džin v lahvi či tajemný ostrov na hřbetě
ryby, který navštívil Sindibád Námořník. Došlo na batikování
dlouhých šál, výrobu třpytivých svícínků v podobě orientálních paláců či barevných zvonkoher ze samotvrdnoucí hmoty
nebo zdobení dřevěných krabiček na barevné drahokamy, které děti získávaly v průběhu celé dílny za splnění různých úko-

FIRMA JIRÁŇ
Úholičky 77
16–19 hodin
Telefon: 608 53 56 89
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Kalendář akcí
2. 9. 2012

Dětský soutěžní den. Hlavní disciplína – jízda zručnosti na kole
(vlastní kolo a helma podmínkou), mnoho dalších sportovních
soutěží o skvělé výhry a medaile. Od 13 hodin, park před Sokolovnou

Roztoky

8. 9. 2012

Dětská školka Veselý domeček zve děti i dospělé
na představení divadla V kufru

Statek–Roztocká 134
Velké Přílepy

8. 9. 2012

Volejbalový turnaj smíšených družstev

Únětice

9. 9. 2012

Golfový turnaj ku příležitosti otevření nové klubovny
společnosti Golf Snail – driving range, zahájení ve 14 hodin

Úholičky

15. 9. 2012

„Slavnosti pravého a levého břehu“ Vltavské břehy mezi obcemi
Klecany a Roztoky opět propojí až do půlnoci proplouvající lodě

Klecany, Roztoky

22. 9. 2012

Podzimní bazárek – prodej a nákup oblečení, hraček, dárků…
15–18 hodin

TJ Sokol
Tyršovo náměstí Roztoky

28. 9. 2012

Svatováclavské slavnosti

Úholičky

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna otevře své dveře pro věrné čtenáře i vítané nové
návštěvníky a milovníky knih v pondělí 3. září v 15.30 hodin. Od tohoto data bude knihovna otevřena každé pondělí mezi
15.30 a 19.30 hodinou.
Září je sice krásný měsíc, ale pro děti
a rodiče je to čas spojený se začátkem
školního roku, a to znamená, opět se
dostat do rytmu ranního vstávání,
snídání, upalování ze dveří, nákupů školních pomůcek dle sáhodlouhých seznamů, plánování a placení
kroužků. Pokud máme dětí více, tak
vymýšlení strategií, kdo které z dětí
vyzvedne, odvede, doveze…

Protože se září točí hlavně kolem dětí, tak i knihovna vám
chce nabídnout knihy pro Vaše ratolesti. Například knihy pro
začínající čtenáře z nakladatelství Albatros, edice „První čtení“, „Druhé a třetí čtení“ jsou psané větším, dobře čitelným
písmem, což dětem čtení usnadní,
a tím zvýší jejich motivaci a radost
z přečtené knihy.
Pro čtenáře ostatních věkových
kategorií máme knížky dobrodružné, naučné a najde se u nás i spousta
krásných pohádek.
Pro nadšené studenty máme knihy o matematice, českém jazyce, dějepisu a lze se v naší knihovně poohlédnout i po povinné četbě.
Za knihovnu Vám přeji příjemné
září a hezké počtení.
Martina Hrubešová

DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Fitforma – lepší forma
těla i ducha
Víte, že vaše spoluobčanka, Martina Dvořáková, provozuje v Libčicích nad Vltavou fitcentrum pod
názvem Fitforma? Několik měsíců
ve mně zrála myšlenka, že bych se
měla konečně po úspěšné operaci
páteře začít intenzivně věnovat nějakému pravidelnému cvičení.
Kruhový trénink, který Martina, majitelka a osobní trenérka Fitformy, ve
svém fitku nabízí, rozhodl. Zaujala mě
kombinace posilování a aerobního cvičení, což vypadá tak, že se chvíli mučíte
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Evelýna, Martina Dvořáková, Hannah

Foto: L.Ton

na posilovacích strojích nebo zvedáte činky, a když už si myslíte, že s tím
definitivně praštíte a půjdete domů,
k čemuž dojde zhruba do minuty, tak
vás zvukový signál vysvobodí a jdete skákat třeba na trampolíně… Je to
rychlé, pestré, zábavné a účinné. Jsem
ráda, že vám mohu po měsíčním sebezkušenostním tréninku podat vlastní
svědectví – hubnu, tvaruji se, nic mě
nebolí, mám lepší kondici, novou zábavu a energii do života.
Své názory a zkušenosti ochotně popsaly další mé souputnice, které také
zařadily Fitformu do svého života:

Obecní noviny 7–8/2012

Nemohla jsem nepostřehnout,že se v místě mého bydliště zavádí
dobrá věc pro zdraví žen, kterou jsem se rozhodla využít, a ráda
bych se s vámi podělila o svou vlastní zkušenost. Kvůli kloubní
nemoci jsem začala kulhat. Nejprve jsem vyléčila klouby a pak
jsem začala přemýšlet, jak se zbavit kulhání, a tak jsem se dostala
k Martině do Fitformy. Martina mi sestavila rehabilitační cviky,
jimiž v kruhovém tréninku nahradila aerobní část. Zakoupila jsem
si členství, které je mimochodem velmi výhodné, a již přes měsíc
chodím 3–5× týdně cvičit. Prvních 14 dní bylo krušných, ale kulhání se pomalu zlepšuje, cítím se skvěle a doufám, že jako vedlejší
účinek bude i pár shozených kil. Tady vidíte, že do fitka se dá chodit
z nejrůznějších důvodů, ale v každém případě to mohu všem vřele
doporučit.

posilovny unavená z práce, naštvaná nebo líná, vždycky mě hodina chytne. Pokaždé odcházím spokojená a s lepší náladou.
Lenka (40 let), Veltrusy

Dozvěděla jsem se o práci osobní trenérky Martiny Dvořákové,
které jsem se na celých 6 týdnů svěřila, a ráda bych jí touto cestou poděkovala. Úžasných 12 lekcí jsem měla trenérku, která se
mi plně věnovala, ukazovala mi, jak správně cvičit a držet tělo.
Podařilo se mi nejen shodit nadbytečná kila, ale hlavně ubrat pár
centimetrů na objemu, a to pro mě bylo to nejdůležitější. Za 6 týdnů jsem shodila přes břicho 4 cm, hýždě 3 cm, v pase také 3 cm.
A doufám, že to časem bude ještě lepší.
Martina (28 let), Libčice nad Vltavou

Evelýna (58 let), Libčice nad Vltavou

Když jsem se ve svých čtyřiceti letech rozhodla začít cvičit, věděla
jsem, že budu potřebovat odborné vedení a přísný dozor. Do posilovny jsem nikdy nechodila, ale po přečtení článků ve vašich novinách jsem se to rozhodla s mírnými obavami vyzkoušet. A nelituji
toho. Paní trenérka MartinaDvořáková pro mě vytvořila individuální program. A musím říct, že mě cvičení pod jejím vedením
začalo velmi bavit. Každou hodinu má perfektně připravenou
a cvičení se nikdy neopakuje. Dává mi sice do těla, ale s mírou,
takže druhý den jsem schopná normálně fungovat. I když jdu do

Tak, milé dámy, vřele vám doporučujeme cvičení pro zdraví ve Fitformě, které je vhodné pro ženy všech generací i váhových kategorií.
Není třeba podávat žádné extrémní výkony, nikdo s nikým nesoutěží. V příjemném voňavém prostředí pod vedením zkušené trenérky
uděláte pro svůj dobrý pocit a zdraví tolik, že po každém cvičení
budete mít radost z překonání sama sebe. Vaše sebeuspokojení se
znásobí, když za krátký čas pravidelného cvičení na sobě postřehnete vy i vaši blízcí změny k lepšímu, na které budete právem pyšné.
Hannah Bartíková (58 let) Libčice nad Vltavou

Hannah Bartíková

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Divoká podmoráňská symfonie
Nad naším městem ani nezakejhá hejno divokých hus, což dle mého
mínění poněkud snižuje hodnotu zdejších nemovitostí.
Henry David Thoreau

Americký básník Henry David Thoreau, říkal, že člověk se
nemá dívat jenom na to, jak on utváří krajinu, ale naopak jak
krajina utváří jeho.
Pokračování na straně 13

Když letos vznikl Osadní výbor Podmoráň, někteří spoluobčané byli zaskočeni nad novotami v obci. Patrné
byly i rozpaky některých zastupitelů. Zdálo se, jakoby
pro pocit identity byl stále důležitý mlhavý pocit kolektivní jednoty, kde nikdo příliš nevybočuje a nesnaží se
zdůrazňovat „jinakost“. Cožpak je Podmoráň něco jiného než ostatní části obce, zazněl rozhořčený hlas?

INZERCE

Existují různé druhy jinakosti.
Jedna vyplývá z politiky obce či chování politiků. Někteří obyvatelé Podmoráně si občas připomenou, že když tato část byla
v roce 2002 postižena záplavami, tehdejší starosta si odjel na
dovolenou a občané zůstali bez důležitých informací.
Další se týká infrastruktury. Například vodohospodářské
inženýrské sítě (kanalizace) končí náhle uprostřed v kopci, jakoby zde člověk vzdal svou snahu být vítězem nad přírodou.
Existuje ale radikální jinakost v podobě genia loci.

OBECNÍ NOVINY • Číslo 7–8/2012 • Vychází jako měsíčník • Uzávěrka tohoto čísla 24. 8. 2012 • Uzávěrka příštího čísla 21. 9. 2012 do 12 hodin • Náklad 300 ks
• Vydává: Obec Úholičky • Členové redakční rady: Ing. Terezie Kořínková, Renata Soperová, redaktorka: Ing. Martina Smolková, jazykové korektury: Mgr. Dita
Blechová, grafické práce: Lenka Gregorová • Adresa redakce: Roztocká 6, 252 64 Úholičky • tel.: 220 930 641 • fax: 220 930 008 • Příspěvky zasílejte na adresu:
noviny@obec-uholicky.cz • Za obsah příspěvků odpovídají výhradně jejich autoři • Příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce. Soukromá inzerce zdarma
• Firemní inzerce: 1 strana – 500 Kč, ½ strany – 300 Kč, ¼ strany – 200 Kč, ⅛ strany – 150 Kč • Tisk: powerprint, Brandejsovo náměstí 1219, Praha 6-Suchdol

11

Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku

ZPRŮHLEDNÍME
HOSPODAŘENÍ KRAJE
VÍC, NEZ SI MYSLÍTE
Změňte to 12.–13. října
www.top09-starostove.cz
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Podmoráň, podobně jako místní silnice, je místo uzavřené
řekou. Pro moderního poutníka, pohybujícího se v uzavřené
plechové nebo plastové krabici na čtyřech kolech, je toto místo znamením konce a počátkem divočiny.
Řeka v těchto místech navíc vytváří jedinečný meandr.
Jak voda, tak i meandr je ženským symbolickým elementem,
neboť záhyb je metaforou prolínání vnějšku s vnitřkem a naopak. Příroda je zde metaforou složitějšího pohybu, v protikladu s mužským civilizačně dobyvačným principem.
Na rozdíl od ostatních částí obce, které vyjadřují jednoduchou moc člověka nad místem a přírodou, i samotná hrozba
záplav je vyjádřením oné skryté divoké síly a jinakosti.
Podmoráň je poslední zbytek divočiny – nespoutané přírody, kde sousedem
je skála, les, potok a blízkost řeky. H. D.
Thoreau v souvislosti s divočinou hovořil
o „evangeliu okamžiku“.
Jestliže na veřejném zasedání se někteří přítomní rozhořčeně tázali, cožpak
je Podmoráň něco jiného než ostatní části
obce, bylo zřejmé, že paměť tohoto genia
loci pomalu zaniká. Může se ale obnovovat – například stoupavou chůzí do podmoráňského kopce, neboť evangelium
okamžiku zůstává řidičům skryto.
Pokud kráčíme od vlaku pěšky, můžeme si uvědomit, že zatímco ostatní části
obce spojuje vztah vzájemného působení člověka na místo, Podmoráň odolává
a láká člověka svou divokostí.
Vždyť kde je možno ještě dnes zahlédnout kormorána dotýkajícího se svými
křídly hladiny řeky?
Kde je možno potkat rodinku vysoké zvěře putující napříč
údolím?
Kde je možno zahlédnout vyhřívajícího se hada nebo dokonce překrásně zbarveného salamandra – mloka skvrnitého?
Zatímco ostatní části obce jsou odbočky z hlavní silnice
a vypadají „jako slepé rameno řeky“, Podmoráň je místem,
které se dotýká proudící divoké řeky.
Na starých dobových fotografiích jsou domy v Podmoráni
znamením obtížného a těžkého života, který vyjadřoval chudobu, prostotu, sevřenost a svažitost.
Terasovitý charakter mnohých domků, končí často sousedstvím skal nebo lesa, a tak odkazuje k tvrdšímu, uzavřenějšímu a samotářskému charakteru místa. Domky zesilují původ
svého místa.
Volné stoupání začíná hned kousek od břehu řeky, kde se
otvírá údolí s klenbou původních starých rybářských domků.
Když se vystoupá, až na úroveň starého mlýna, vyprávění krajiny začíná ostřejším stoupáním a místo klenby lidských stavení se objeví po obou stranách stromy, skály, potok a v jednom
okamžiku je dokonce možno spatřit obraz dvou vodopádů –
velkého na Podmoráňském potoce a malého skrytého v lese
u bývalého lomu.
V zimě, když řeč vodopádů zamrzne, vytvoří fascinující
strukturu ledových píšťal, takže zmrzlý vodopád vypadá jako
zimní varhany, z nichž se line tichá hudba zimy přehrávající
jednu část své čtveroroční Podmoráňské symfonie.

Kousek za malým vodopádem je starý lom na jehož vrcholku je možno spatřit osamělý strom divoce se tyčící na
samém okraji jako horolezec, jež překračuje skalní stěnu.
Úchvatný obraz vytvořený jako z čínské kaligrafické tušové
malby.
Když minete sezónní vyprávění vodopádů, nastane předposlední a nejdelší část prudšího stoupání. Změní se i krajinný rytmus, neboť nalevo začne nepravidelná linie domků
a napravo lesovitá strmá stráň. Sledujete rytmické vlnobití,
kdy na divočinu neustále narážejí vlny civilizace a naopak.
Stačí však krátká silná smršť a z Podmoráňské stráně zaútočí neviditelní partyzáni, aby stejně rychle zmizeli jako nečekaně udeřili. Jen padlé stromy ležící na silnici jak barikády
a strhané elektrické vedení naznačuje,
že zde došlo k záškodnické akci – konfliktu mezi člověkem a divočinou.
Ale i druhá strana rychle oplácí. Znaky
litého boje jsou všudypřítomné – přejetí
hadi, žáby, ježci, salamandři a narychlo
pořezané a odklizené dřeviny naznačují,
že v tomto boji zatím vyhrává člověk. Je
to však omyl. Dosud příroda s člověkem
nezačala skutečně bojovat. Zatím si jen
tak hraje sama se sebou.
Rytmus stoupání je pravidelný až lineární, ale na úrovni posledního domu
stojícího na levé civilizační straně kopce
dojde ke zvláštnímu zlomu. Řeč stoupání se zvolní, napětí ve svahu poleví,
i když se to zraku nezdá, mírným stoupáním začíná poslední uvolněná část vyprávění této krajiny. Jakoby to uvolnění
v sobě neslo i skrytou pointu a rozuzlení
celého stoupavého příběhu.
Vyprávění už neruší žádný dům, ale jen řeč lesa a zdivočelých stromů v zahradách. I díra v plotě v jedné zahradě
odhaluje skrytou cestu pro rodinku vysoké zvěře maskující
se svými bílými zadečky u skal a jen čekající na vhodnou příležitost, aby bezpečně přešla přes cestu do zbytků divočiny
a mohla se napít z potoka.
A když dosáhnete vrcholu Podmoráňského kopce můžete
najednou spatřit spoustu malých bílých myšek, opile se pohybujících po asfaltové cestě. Je to znamení, že jste došli na
konec cesty génia divočiny.
Je to i znamení, abych zazvonil na první dům na konci
lesa a řekl sousedovi, že jsem sice úplně střízlivý, přesto na
cestě před jeho domem vidím jen samé třesoucí se malé bílé
myšky. Soused pěstující tuhle drobnou havěť už ví, co to
znamená – zas mu ty domestikované potvůrky utekly – aby
alkoholizovány útěkem do divočiny zažily svoje poslední delirium tremens.
Podmoráň má jedinečného genia loci, je to génius divočiny. Můžete se zaposlouchat do její symfonie jejíž součástí
jsou příběhy skal, lesa, stromů, vodopádů, lesní zvěře a salamandra, ale i lidských stavení. Je to řeč jinakosti, která
si zaslouží být chráněna, a to nejen proto, že je to poslední
část obce Úholičky, kde hejno kejhavých ptáků zhodnocuje
místní nemovitosti.
Miroslav Vodrážka

13

Obecní noviny 7–8/2012
Pokračování ze strany 3


Strážníci obecní policie se zaměřili na kontrolu lesního porostu v obci Úholičky, jelikož měli podezření o přebývání závadových osob v této lokalitě. Již v několika případech bylo zjištěno, že se v takto nepřístupných lokalitách zdržují závadové
osoby, které se převážně rekrutují z řad cizinců. Tyto osoby
pak pod vlivem alkoholu a drog vyrážejí páchat všelijakou nekalou činnost. Kontroly strážníků se budou opakovat i nadále.

Hlídka obecní policie přijala oznámení od občana Úholiček,
že v jedné z ulic již druhý den kempují neznámé osoby. Na
místo se dostavili strážníci, kteří zjistili, že se jedná o cizí státní příslušníky (Francouze). Dotyčné osoby byly vyzvány, aby
místo do určené doby opustily a strážníky poučeny o možném
důsledku jejich protiprávního jednání. Následnou kontrolou
bylo zjištěno, že dotyčné osoby uposlechly a místo opustily.

Strážníci obecní policie se opětovně zaměřili na kontrolu
chat a dalších objektů, které nejsou dlouhodobě využívány.
Vzhledem k letnímu období se po katastrech obcí pohybuje větší množství neznámých osob, které ne vždycky mají čisté úmysly. V poslední době se také potýkáme se zvýšeným náporem
trestné činnosti, která je převážně zaměřena na krádeže železa.
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Vzhledem k tomuto dění přijala OP opatření, která se projeví
převážně v nočních hodinách. Proto žádám občany o strpení
v případě probíhajících nočních kontrol. Jelikož nyní mají strážníci k dispozici vozidlo 4  4, lze provádět i kontrolu míst, kam
se v minulosti jen těžko dostávali. Na těchto místech jsou často
umístěny objekty, které slouží k rekreaci a jsou velkým lákadlem
pro osoby páchající trestnou činnost. V minulosti se podařilo
zadržet několik osob, které se do těchto objektů vloupaly.
Obecní policie se opakovaně potýká s podnapilými jedinci,
kteří budí veřejné pohoršení. Bohužel strážníci jsou v takových případech bezmocní, jelikož stát dopustil zrušení protialkoholních záchytných stanic.
Vzhledem k tomuto problému sbírají strážníci materiál na
televizní reportáž, od které si slibují, že se konečně někdo začne tímto problémem zabývat. Chce-li přispět svojí zkušeností, kontaktujte prosím obecní policii (obecnipolicie@seznam.cz).
Přeji všem občanům mnoho zdaru v jejich osobním i profesním životě a doufám, že i nadále budeme moci prosazovat
naše heslo „Zákon a pořádek.“
Karel Král

