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Setkání s paní Němcovou v parlamentu.

4 / 2012

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
měsíc duben byl ve znamení velkých událostí v naší obci. Na
posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno vyrovnání s panem doktorem Svobodou. Následně proběhly vlastní podpisy dvanácti smluv. Jedná se o sedm
kupních smluv. Obec koupila do svého vlastnictví poslední
část ul. K Višňovce a navazující cestu, zbývající část pozemku
pod komunikací Na Habří, pozemky u lavičky s vývěskou (nad
zahradnictvím), pozemky pod komunikací Haškova (výjezd do
Roztocké), pozemek pod bytovým domem a pole u bytového domu. Pan doktor Svoboda koupil od obce pozemky, které
přímo souvisí s jeho pozemky – část Višňovky, pozemek u bytovky směrem na Libčice, staré koryto potoka v parku a dále
koupil od obce budovu č. p. 6, kde se nachází úřad a školka.
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Na vystěhování máme 24 měsíců. Smluvně bylo ošetřeno
i umístění kanalizačního a vodovodního řadu po pozemcích
pana Svobody, a to vložením věcného břemene na tyto pozemky. Na užívání budovy č. p. 6 včetně zahrady je uzavřena nájemní smlouva. Uzavřená dohoda o narovnání shrnuje proces
uzavření smluv a obsahuje také deklarativní prohlášení obou
stran o vzájemné součinnosti, předcházení kolizních situací
a řešení dalších „styčných“ bodů na pravidelných schůzkách

obou stran. Dohoda o započtení sumarizuje částky za jednotlivé prodeje. Pan doktor Svoboda má dát obci 12 649 600 Kč,
obec má dát panu doktorovi 23 950 380 Kč. Smlouvy jsou teď
podány na Katastrální úřad a celá transakce bude ukončena, až
proběhne poslední vklad do katastru.
Dalším neobvyklým aktem bylo převzetí dekretu o udělení znaku a vlajky naší obci z rukou předsedkyně Poslanecké
sněmovny, paní Miroslavy Němcové. Tato slavnostní událost

proběhla v úterý 17. dubna v prostorách Parlamentu České
republiky. Budovu jsme si pak spolu s průvodcem mohli projít a zkusit si, jak „tlačí“ poslanecké křeslo nebo jak se podávají vládní návrhy od řečnického pultu. Vlajku obce necháme
zhotovit a brzy bude vlát z okna Obecního úřadu jako symbol
Úholiček.
Další akce nevyžadovala reprezentování obce podle dress
codu, ale byla o to prospěšnější. Jarního úklidu v Podmoráni
se zúčastnilo mnohem více lidí než loni ve Švestkovně. Uklidili jsme svahy kolem zastávky vlaku, okolí potoka a náplavku.
Všem účastníkům děkuji, že přispěli k tomu, že i tento vstup
do obce se vyčistil a trochu zvelebil. Prosím obyvatele, kteří
vyvážejí suť na břeh Vltavy, aby využívali velkoobjemové kontejnery, které obec přistavuje 4× ročně pro občany zdarma.
V posledním dubnovém týdnu proběhl v naší obci druhý
ročník workshopu studentů, tentokrát na téma: Krajina. Studenti měli za úkol řešit využití rekreačního potenciálu území
a zlepšení obytnosti území. V rámci jednodenního happeningu
jsme prošlápli a znovu označili cestu od vlaku na Stříbrník. Obnovení pěších cest a napojení na cyklostezky vyplývá i z prezentací studentských prací. Předpokládám, že výsledky budou
zastupitelstvu motivací pro další práci, stejně jako vloni.
V rámci podpory zkrášlování obce vyhlašuji druhý ročník
soutěže o nejrozkvetlejší okno či zahrádku. Pěstitelé budou
odměněni opět na Svatováclavských slavnostech.
Sluneční jarní dny Vám přeje

starostka

ZPRÁVY Z OBCE
Do humanitární sbírky pořádané ve spolupráci s občanským
sdružením Diakonie Broumov můžete přispět ošacením,
obuví, lůžkovinami, domácími potřebami, přikrývkami, dekami atd. v týdnu od 4.–8. 6. 2012 obvyklým způsobem –
vše odevzdáte na obecním úřadě. Přesné dny a časy výběru
věcí budou s předstihem zveřejněny na webu obce a na všech
vývěsních tabulích.
S jarem opět nastal čas úklidu kolem domů a zahrad, připomínáme možnost využití obecní techniky za poplatek.
Křovinořez, sekačka atd. 250 Kč/hod., multikára, traktůrek

za paušál 200 Kč + 14 Kč/km, vše s obsluhou – více případně
na www.obec-uholicky.cz .
V rámci digitalizace katastru obdržela řada občanů od katastrálního úřadu dopisy s výzvou na doplnění údajů k některým stavbám – garáže, kolny atd. Rádi Vám pomůžeme
při vyplnění formulářů a nasměrujeme Vás na příslušné úřady. Formuláře stavebního úřadu jsou k dispozici na našem
úřadě.
Romana Klusoňová

Vážení občané obce Úholičky,
od příštího vydání obecních novin (5/2012) bude veškeré
redakční i korekční práce zastávat redaktorka ing. Martina
Smolková. Nyní pár slov o její osobě.
„Nabídku iniciovanou obecním úřadem velice vítám.
Dovolte mi proto, abych se krátce představila. Vystudovala jsem zemědělskou universitu v Praze na Suchdole a ně-
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kolik let jsem pracovala nejprve
jako odborná redaktorka časopisů
Zahradnictví, Floristika a posléze jako redaktorka časopisu Dům
a zahrada. K dnešnímu dni mám
za sebou mimo tvorby mnoha člán-
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ků též vedení webových stránek Zahradaweb, přispívání do
týdeníku Zemědělec, psaní scénářů pro televizní pořad Receptář prima nápadů a korekční i oponentské práce na závěrečných a diplomových prácích pro ČZU v Praze a pro soukromé i státní zdravotnické školy. Jsem 10 let vdaná a mám
dvě malé dcery. V současné době bydlím v Roztokách, odkud

se ráda i s rodinou vypravuji na kulturní akce pořádané Vaší
obcí, díky čemuž se tak trochu hlásím do Vašich řad. Závěrem
mi dovolte poblahopřát Vám k aktuálnímu udělení obecního
znaku a vlajky Předsedkyní poslanecké sněmovny ČR.“
S pozdravem Martina Smolková

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Každý rok na jaře probíhají zápisy do mateřských škol. Ani
v Mateřské škole Úholičky tomu nebylo jinak. Zápis nových
dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl 12. dubna. Moc
ráda bych potěšila všechny místní rodiče, že je jejich dítě
přijato do mateřské školy. To ale nebylo možné. Do 1. třídy odchází letos pouze 5 dětí. K zápisu přišlo 11 dětí. Pět
jich bylo do mateřské školy přijato, šest nepřijato. Všechny
děti, které přišly k zápisu, byly v Úholičkách hlášeny k trvalému pobytu.
Jaro jsme ve školce přivítali výjezdem do divadla Lampion v Kladně, kde děti zhlédly pohádku „Proč mají sloni
dlouhé choboty“. Děti se najednou ocitly v džungli, v níž
bydlel malý slon a jeho kamarádi zvířátka. Pohádka byla
velmi hezky zpracována a děti si odnesly pěkné zážitky. Na
dalším divadelním představení jsme byli v kině Velké Přílepy. Jmenovalo se „Králův kejklíř“. Další dvě akce se uskutečnily u nás ve školce. Nejprve přišel kouzelník s živými
zvířátky. Děti mají kouzlení rády a kouzelník je do provádění kouzel aktivně zapojoval. Děti byly nadšené, když jim

ukázal živého orla, papouška, králíčka nebo sovu. Koncem
dubna k nám přijela divadelní společnost zahrát pohádku
„O třech kůzlátkách“. Po loutkové pohádce následovala
dílna, kde si z papíru, ovčího rouna a špejlí děti vyrobily
kůzlátka.
Velmi hezké období prožívaly děti před Velikonocemi.
Povídali jsme si o velikonočních zvycích, učili se velikonoční koledu a vyráběli jsme s nimi velikonoční zajíčky, slepičky z dřevěných plácaček, malovali jsme a zdobili kraslice.
Z některých vznikly broučci a housenky, další byly ve stojánku s motýlkem a jiné byly perleťové, zdobené stužkou
a kytičkami. Děti jsou moc šikovné a chtějí neustále něco
vyrábět. Po Velikonocích si děti vytvořily čarodějnice. Prý
se všechny sletí 30. dubna do Úholiček.
V květnu a červnu máme pro děti připravené další akce
včetně tří celodenních výletů. Doufám, že nám bude počasí
přát a výlety si děti pěkně užijí.
Monika Mintělová
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KULTURA A SPORT
První Úholičská kuličkiáda
Přes nepříznivou předpověď, druhá dubnová sobota ukázala
tu vlídnější tvář aprílového počasí. Snad nejen to přivedlo nebývalé množství úholičáků do Švestkovny, aby se oddali sportu vskutku národnímu, hře kuliček.
Někteří mladší účastníci zjevně hráli hru poprvé, ale s o to
větším zápalem. Hliněnky svištěly do důlku i do dálky a plátěné pytlíky se plnily kořistí. Soutěžilo se ve dvou věkových
kategoriích (děti do 7 let a od 8 let výš) a ve třech disciplínách – klasické hře na důlek, cvrnkání na dálku a v kuličkovém golfu.

Foto: Renata Soperová

Nakonec si cvrnkli i dospěláci ve víceméně přátelském utkání. Bohužel na jejich hru nezbylo tolik času, jak jsme původně
zamýšleli, protože malých hráčů bylo mnoho a bylo tak třeba
každého ochotného dobrovolného trenéra či rozhodčího. Ti se
svého úkolu zhostili skvěle a za to jim patří dík. Těžko bychom
bez nich ty davy kuličekchtivých borců zvládli. Takto jsme nakonec mohli úspěšně vyhlásit ty nejlepší, rozdat zasloužené
diplomy a odměny a spokojeně se rozejít. I když i potom nás
ještě dost zůstalo a cvrnkalo pomalu až do setmění.

Poselstvím první kuličkiády
je tedy zjištění, že:
a) kuličky jsou zábava
b) ve Švestkovně se cvrnká skvěle
c) jaro je tady a k tomu cvrnkání patří.
Tak se zase třeba brzy sejdeme u důlku a nemusí být ani
kuličkiáda.
Pavel Soper

Pozvánka do divadla
Posledním předprázdninovým představením, na které si Vás
dovoluji pozvat, je něžná a jímavá komedie o ženách, které jsou pro dobrou věc ochotny udělat to, co by je nenapadlo
ani v těch nejodvážnějších snech. Na počátku byla skutečná
událost, která se stala námětem pro film a později i základem
úspěšné divadelní hry. Dámy v letech z jednoho venkovského
hnízda, kde není příliš bohatý společenský život, se domnívají,
že mají své nejlepší časy za sebou. Každá z nich se musí vyrovnávat s nějakou těžkou životní situací, a to bez naděje, že
jednou bude líp a že ještě za nějakým rohem čeká nový a lepší
život. Nápad nafotit kalendář s akty je bláznivý úlet, který se
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postupně promění ve velkolepou vzpouru proti osudu, proti
stáří, proti životní marnosti. Není tak důležité, že kalendář
promění ospalé městečko v metropoli a dámy z farního spolku
v mediální celebrity, jako to, že jeho prostřednictvím najdou,
ve stínu smrti, znovu ztracenou svobodu, hravost, nová přátelství, nové sny a novou naději. Pro Divadlo ABC hru nastudoval
v české premiéře režisér Ondřej Zajíc a v hlavních rolí uvidíte
např. Veroniku Gajerovou, Danu Batulkovou, Jitku Smutnou,
Kateřinu Macháčkovou, Lenku Termerovou a další. Lístky na
divadelní představení v divadle ABC na pátek 15. 6. 2012
můžete objednat na obci.
Romana Klusoňová
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Kalendář akcí
30. 3.–23. 9. 2012

Je Ferda nejlepší mravenec? – výstava Středočeské muzeum

Roztoky

1. 5. 2012

10 hodin

Závody na kolech a odrážedlech

Úholičky

12. 5. 2012

14 hodin

Slavnost květů

Lysolaje

12. 5. 2012

14 hodin

Libčické májové slavnosti

Libčice

19. 5. 2012

9.30 hodin

Jarní bleší trh

Roztoky

22. 5. 2012

8 hodin

Výlet na zámek Dětenice – senioři

Úholičky

1. 6. 2012

13 hodin

Den dětí na náměstí v Roztokách

Roztoky

2. 6. 2012

13 hodin

Den na řece – dětský den u vody

Podmoráň

15. 6. 2012

19 hodin

Holky z kalendáře – Divadlo ABC

Praha 1

16. 6. 2012

19 hodin

Typáci – hospoda U Šraněk

Roztoky

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Jaro v knihovně
Jaro a slunečné dny většinu z nás lákají do přírody a do našich
zahrádek. Uklízí se, sází, pleje, vyhrabuje a přemýšlí, co ještě
zvelebit a co kam zasadit. Inspirací jsou zahradnictví, časopisy
i zahrádkářské knihy. Naše obecní knihovna má řadu zajímavých titulů, například:
Zahrada pro inteligentní lenochy – K. Ploberger
Labužníkova zahrada – V. Hayesová
Jak vypěstovat prakticky cokoliv – Z. Allawayová
Zahrada jako mikrokosmos – W. D. Storl
Zahrada ve svahu – P. Wirth
Naučte se zahradničit – G. Barter
Zeleninová a ovocná zahrada – U. Pfeiferová
Zahradní plány pro začátečníky – H. Gropper
Ochrana zeleniny a ovoce před chorobami a škůdci – E. Hrudová
Časopis Flora, aj.
Pro ty, které zahradničení neláká a raději si do zahrádky
sednou s knihou, nabízím úryvek z knihy Karla Čapka, Zahradníkův rok, kapitola Zahradníkův duben:
„Květina bezejmenná je plevel, květina s latinským jménem je jaksi povýšena do stavu odbornosti. Vyroste-li vám
na záhonku kopřiva, zapíchněte k ní jmenovku „Urtika di-

oica“ a počnete si jí vážit, ba i půdu jí zkypříte a přihnojíte
ji čilským ledkem. Mluvíte-li se zahradníkem, zeptejte se ho
vždycky: „Jak se jmenuje tahle růže?“ „To je Burmeester van
Tholle,“ řekne vám zahradník potěšen, „a tohle je Madame
Claire Mordier,“ a přitom si o vás s uznáním pomyslí, že jste
slušný a vzdělaný člověk.“
Knihovna je pro Vás otevřena každé pondělí od 15.30 do
19.30 hodin.
Na návštěvu se těší Hrubešová – knihovnice

DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Miroslav Fojtík se narodil v Rokytnici, okr. Vsetín. Vyučil se
fotografem, na doporučení profesora K. Plicky nastoupil do
filmových ateliérů Zlín jako asistent kamery, odtud přešel do
Prahy, kde od roku 1959 pracoval v Československé televizi. Zde se věnoval populárně vědeckému filmu, televizní pu-

blicistice a dokumentární tvorbě. Jako kameraman působil
též v Čs. armádním filmu. V letech 1972–1976 vystudoval
FAMU, katedru kamery. S kamerou sjezdil celý svět a natočil
stovky pořadů, na některých se podílel i jako režisér. Získal
řadu ocenění, jeho specializací jsou dokumenty a reportáže,
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z nichž některé patří do zlatého fondu České televize. Na jaře
1968 získal státní vyznamenání za významnou kameramanskou práci v ČST. V roce 1989 se stal „zasloužilým pracovníkem ČST“ a současně zakládajícím členem Asociace českých kameramanů.

Velmi zkrácený výběr z filmografie, oceněné dokumenty:
Operace mozkového aneurismatu – 1. cena,
Benátky, Itálie, 1956. Ej Dunaj, Dunaj –
2. cena „Stříbrná růže“ na festivalu dokumentárních filmů Alexandrie. Kouzelné zrcadlo
Cyrila Boudy – 1. cena ARS Film Kroměříž,
1976. Naši olympionici – 2. cena v celosvětové soutěži filmů o mexické olympiádě, 1969.
Zářijové noci – asistent kamery, režie Vojtěch
Jasný, 1957. Co tomu říkáte, pane Werichu?,
kamera, režie Antonín Vomáčka, 1968. Inzerát (publicistický
triptych o dětech), kamera, režie Jindřich Fairaizl – TV festival Prix Itália, 1. cena a hlavní cena MF Zlatá Praha, 1968
a 1969. Starci (publicistický triptych o starých lidech), kamera, režie Jindřich Fairaizl. Neopomenutelné jsou též desítky

televizních pořadů (Vysílá studio Jezerka, Kamera obskura)
a sportovních přenosů.

Otázka pro souseda
pana Fojtíka:
„Výše uvedený výběr je jen zlomkem Vaší celoživotní práce. Zanechal ve Vás některý Váš
dokument, publicistický či studiový pořad,
reportáž nebo sportovní přenos nezapomenutelnou vzpomínku na celý život?“
„Natáčel jsem reportáže a dokumentární
filmy v Austrálii, Japonsku, ve Vietnamu, na
Sibiři, v Egyptě a po celé Evropě. Na olympiádu v Mexiku 1968 však nikdy nezapomenu: Čáslavská, Rezková, Duchková, Daněk…
Někdy jsem pro slzy ani neviděl do hledáčku
filmové kamery. A pak při natáčení operace
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové jsem
poprvé uviděl lidské srdce, a to doslova, na dlani neurochirurga pana profesora Bedrny. V tom okamžiku jsem snad přestal
dýchat. Na to se nedá zapomenout.“
Romana Klusoňová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Výzva
Na stránkách obce jsou uveřejněné rozpočty obce a „Strategický plán“ obce. Plánované výdaje do roku 2014 jsou ve
výši 187 mil. Kč, z toho na rok 2012 ve výši 56 mil. Kč. Výše
těchto výdajů mě přiměly k tomu, abych zjišťoval, jakou protihodnotu pro občany vytvoří zastupitelé za tyto peníze.
Dospěl jsem k následujícím závěrům:
– rozpočet obce nevyjadřuje finanční ohodnocení plánu činnosti obce, protože plán činnosti neexistuje
– schválený rozpočet nepředstavuje žádný závazek pro zastupitele, protože výdaje potřebné pro realizaci jednotlivých akcí se řeší „rozpočtovým opatřením“, takže na
konci roku skutečné výdaje nemají skoro nic společného
s původním „schváleným“ rozpočtem
– strategický plán, na který se zastupitelstvo odvolává, je
dobrý pouze pro zdůvodnění „rozpočtových opatření“ pro
„velké investice“
– výdaje mohou být i výrazně vyšší něž 187 mil. Kč
– je potřeba být ve střehu, protože „rozpočtové opatření“
přichází potichu a nečekaně :-)
Na základě tohoto zjištění jsem vyzval zastupitele (e-mailem
a na veřejném zasedání), aby:
– zodpovědněji přistupovalo k nakládání s majetkem obce
a věnovalo tomu náležitou odbornou péči
– zveřejnilo na webu plán připravovaných akcí, plán činnosti jednotlivých komisí a výborů
– výdaje rozdělili na výdaje související se standardním
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chodem obce (tj. které jsou dosažitelné i pro srovnatelné
obce nemající příjem ze skládky) a nadstandardní výdaje
(tj. výdaje, kde občan bude jasně informován, co za tyto
peníze dostane jako nadstandardní protihodnotu za ekologickou zátěž skládky)
– výdaje použili na uspokojování potřeb a přání všech zájmových skupin, ne jenom části těch, kteří se zúčastnili
ankety (ankety se zúčastnilo 77 občanů), aby vytvořili
systém pro zjišťování potřeb a přání občanů (a ne jenom
jednou za volební období formou dotazníku)
– získali od občanů mandát na výdaje ve výši 187 mil. Kč
např. formou ankety s možností diskuse k těmto výdajům. Navrhované znění ankety je: V letech 2011 až 2014 se
předpokládají nejvyšší příjmy za skládkování od firmy Regios
ve výši 149 milionů Kč. Celkové plánované příjmy obce v tomto období jsou 182 milionů Kč. Souhlasím s tím, aby zastupitelé do konce svého volebního období hospodařili s deficitním
rozpočtem a utratili 187 milionů Kč.
Žádám občany Úholiček, aby se k této výzvě připojili.
Dále mám pocit, že vysoké příjmy vedou zastupitele
k tomu, že málo pozornosti věnují získávání prostředků
z fondů a grantů a příliš mnoho pozornosti věnují realizaci
„velkých investic“. Doufám, že na konci jejich volebního období se nebudeme ptát „Kam se poděly peníze obce?“

Wojtovič

Obecní noviny 4/2012

Otevřený dopis
Paní starostko ing. Kořínková,
děkuji za dopis, v kterém vysvětlujete, jak došlo k tomu, že
v posledním vydání Obecních novin byly spojeny dva moje
příspěvky v jeden, a v němž vyslovujete i svou případnou
omluvu, „pokud se domnívám, že jsem byl poškozen“.
Podle mne není problém v tom, zdali se domnívám, že jsem
byl poškozen, nebo nikoliv, neboť vypuštění titulku a spojení
dvou článků do jednoho textu je samo o sobě okrajovou záležitostí.
Co je podstatné, je skutečnost, že již přes rok na veřejných
zasedáních opakovaně upozorňuji na nekulturnost a neznalost v souvislosti s vydáváním novin, a v této záležitosti jsem
zaslal zastupitelstvu i analytický podnět.
Navíc jsem znal i úroveň zpravodajského měsíčníku MČ
Praha–Lysolaje, v jehož redakci jste několik let působila, když
byla starostkou této pražské části paní Marcela Jandová (Vaše
maminka).
Myslel jsem si, že se poučíte z chování minulého vedení
obce: pokud nějaký občan nebo jednotliví zastupitelé opakovaně poukazují na evidentní nedostatky související s veřejnou
správou, že je lepší problémy řešit hned, než je ignorovat a jen
čekat, až se situace ještě zhorší.

Obecně řečeno, problém nespočívá v nějakém dílčím pochybení, ale v samotném nastavení systému produkce novin,
která se vyznačuje nedemokratičností, neprofesionálností
a nekulturností, kdy se nerespektuje základní premisa, že noviny by měly sloužit občanům, a ne politikům. Měly by především informovat a být kulturním obrazem obce, a ne výkladní
skříní vedení radnice.
Pokud na svou „obhajobu“ uvádíte, že „noviny čtou ještě další čtyři lidé po mně a nikdo tuto nesrovnalost neobjevil“, tak to
je přesně příklad špatně nastaveného systému, který funguje
nejen centrálně-hierarchickým způsobem (takže pokud si chyby nepovšimne sama paní starostka, ostatní ji taky už neuvidí),
ale především neekonomicky a neefektivně, neboť aby na jediného přispěvatele bylo pět chybujících zaměstnanců, to působí
spíše jako špatný vtip, a nikoliv jako racionální vysvětlení.
Naštěstí je možno konstatovat, že v uvedeném případě nejde o tak rozsáhlé majetkové záležitosti, jak tomu bylo v případě bytového domu, takže škoda je vlastně nepatrná. Pokud
však jako škodu bereme i důvěru, která je základním sociálním kapitálem a předpokladem každého politika, pak ta může
být relativně vyšší.
S pozdravem M. Vodrážka

Mílí spoluobčané,
na vysvětlenou k příspěvku pana Vodrážky uvádím, že v minulých novinách došlo k chybě v článku pana Vodrážky, za
což se mu tímto omlouvám. Učinila jsem tak již na veřejném
zasedání i formou dopisu.

Vážený pane Vodrážko,
Na včerejším veřejném zasedání pan Soper reprodukoval Váš
podnět – stížnost, že jsem Vám v posledním vydání novin
spojila dva články dohromady.
Ujišťuji Vás, že toto nebylo učiněno záměrně.
Pokud se domníváte, že jste byl poškozen, omlouvám se
Vám.
Článek jste poslal pouze v mailu, nikoliv jako přílohu ve
wordu.

Formát je jiný a text splývá. Článek nebyl ani podepsán. Už
několikrát jsem článek podepisovala za Vás.
Zhruba před půl rokem jsem Vás žádala, zda byste nemohl
články posílat jako přílohy ve wordu.
Na svou obhajobu ještě uvádím, že noviny čtou ještě další
čtyři lidé po mně a nikdo tuto nesrovnalost neobjevil.
Navrhuji proto, abychom předešli příštím nedorozuměním, zda byste nadále zasílal příspěvky jako přílohy e-mailové
pošty ve formátu WORD.

Děkuji
T. Kořínková
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INZERCE

Obec Úholičky – Komise pro rodinu Vás zve

na výlet do Dětenic
Navštívíme barokní zámek, pivovar
a poobědváme ve středověké krčmě.

Návrat:
15–16 hodin tamtéž.

Odjezd:
22. 5. v 8 hodin
z Úholiček – návsi.

Závazné přihlášky na Obecním úřadě. Cena výletu pro seniory 300 Kč.

Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy pořádá

DEN NA ŘECE – SOBOTA 2. 6. 2012
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 Roztok, Klecan, Řeže, Úholiček a Libčic jsou připraveny programy a občerstvení pro děti i dospělé.

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
Plnou parou vpřed!

