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Vážení občané,
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Dokončení ze str. 1

K těm příjemným zprávám patří to, že se v květnu konalo
v obci několik kulturních i sportovních akcí, při kterých se
využívá jako zázemí náš statek. Po roce jeho provozu můžu
říct, že je využíván tak, jak jsme si představovali. Do stodoly
chodí trénovat nejen stolní tenisté, ale hraje se tu i nohejbal a badminton. Ochotníci tu mají zázemí pro secvičování
dalších her, které pro nás nepochybně chystají. Prostory se
pravidelně pronajímají pro soukromé akce nebo se tu konají
obecní akce – divadelní představení, koncert nebo ples. Malý
sál nebo zasedačka, chcete-li, je využívána pětkrát týdně na
pravidelná cvičení dětí a žen, setkáváme se tu s jubilanty, vítáme nové občánky, oddáváme tu a sál posloužil už několikrát pro pracovní i společenská setkání. Podkrovní prostor,
který částečně zaujímají klubovny a částečně výstavní sál, je
už také využíván beze zbytku. Půdní galerii jsme svěřili malým hasičům, protože už jim klubovna byla malá. Ale pokud
bude příležitost k výstavě obrazů, jako tomu bylo v minulém
roce, není problém prostor využít k tomuto účelu. Nicméně je
škoda, aby byl celoročně prázdný. Výtvarka působí v ateliéru
pod střechou a výtvarné práce můžete vidět už při vstupu na
obecní úřad. Malby úholičských zákoutí zdobí stěny u schodiště. Nejedna akce pak končívá v přízemí v obecní hospodě
nebo na nádvoří statku, kde je zahrádka. Statek se stal místem
setkávání lidí v centru obce.
Neodpustím si ale i výzvu či prosbu. To, že je statek hezký
a že si ho vybírá pro trávení volného času mnoho lidí, je způ-

Zprávy z obce
• Revize komínů
Opět nám uběhl rok a máme zde pravidelné revizní
prohlídky spalinových cest. Termíny revizí budou
27. a 28. června 2016, opět vždy po půlhodinách od 8:30
do 15:30, jako každoročně zajišťuje firma Kominíci s.r.o.
Přesný termín domluvte na OÚ s pí Klusoňovou.

• Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na
zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do
15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. Cestovní doklady
jsou hotové do 30 dnů.
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sobeno i tím, že se o něj zaměstnanci obce pravidelně starají
a udržují ho. Mluvím zejména o venkovních prostorech. Prosím, nenechte své děti vytrhávat vysazené květiny, nenechte
své pejsky okusovat dřevěné lavičky. Chceme to tu mít přece
hezké i nadále!
Co se týká letošních investičních akcí, zahajujeme rekonstrukci ulice Na Habří. Projekt rekonstrukce hlavní čerpací
stanice odpadních vod na návsi se projednává, aby mohl být
co nejdříve zrealizován. Majetkově řešíme pozemek pod ulicí
Nad Parkem a na krajském úřadu leží i naše žádost o převod
pozemku podél komunikace v ulici Podmoráň.
Také bych vás ráda informovala, jak jsme byli úspěšní
v žádostech o dotaci. Zatím se nám podařilo získat ze Středočeského fondu cestovního ruchu dotaci na provoz přívozu, restaurace bude z prostředků stejného fondu zlepšovat
služby pro cyklisty. Třešně, které jsou vysázeny podél cesty
do Únětic, nám zasázela neziskovka Sázíme stromy, takže se
v podstatě také jedná o dotaci, ale naturální.
V červnu se s vámi ráda setkám v Podmoráni v rámci Dne
na řece, na výletě, na dalším Úholském hydrantu nebo s dětmi ve Švestkovně, kde přespíme po vysvědčení. Kdo přinese
samé jedničky, odměna ho nemine.
Terezie Kořínková, starostka

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu
pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad
obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě
zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník
pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání
cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně
30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je
možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučuje se předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu
– nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti
6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále
v části „Státy a území – informace na cesty“.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Omluva

Informace o přerušení
dodávky elektřiny

Vážení občané Úholiček,
chtěla bych se vám na stránkách vašeho periodika
omluvit za událost, ke které došlo v neděli 15. května t. r.
a která zřejmě zpochybnila bezpečné fungování naší nově
zrekonstruované čističky odpadních vod. Podmoráňským
potokem se valily kaly a to vám jistě připomenulo dobu
ne tak dávnou, kdy jste si na znečištění potoka stěžovali
velmi často. Čistička odpadních vod je ve zkušebním
provozu a to, co se stalo v neděli 15. května, ukázalo,
že řešení nátoku přebytečného kalu do kalové jímky
je neefektivní a nedostačující pro správné fungování
kalojemu. Bohužel, za tento poznatek jste zaplatili vy,
občané Úholiček, znečištěným potokem a obtěžujícím
zápachem. Obec, provozovatel i realizátor stavby
okamžitě učinili kroky k technické úpravě tak, aby se tato
neblahá situace už neopakovala. Ještě pro informaci
bych chtěla upozornit na to, že obec Velké Přílepy by do
podzimních měsíců letošního roku chtěla vyčistit potok
za ČOV směrem k Úholičkám. Rozbor sedimentů ukázal,
že bahno v potoce není kontaminováno a to je pro nás
dobrá zpráva. Prosím, přijměte naši omluvu, věřím, že
se tato situace už nebude opakovat.

Plánované přerušení dodávky el. energie
z důvodu údržby proběhne v obci

dne 14. 6. 2016
od 7:30 do 15:00
ve vyznačené lokalitě.

Věra Čermáková, starostka obce Velké Přílepy
14. 6. 2016 odstávka elektrické energie - orientační mapa

Hromadné očkování psů a koček
proti vzteklině,
popř. dalším nákazám, proběhne
dne 4. 6. 2016 (sobota) v době od 15:15 do 16:00
na návsi před prodejnou.
Cena vakcinace jednoho zvířete proti vzteklině činí 100 Kč, cena kombinované vakcíny
proti souboru nejčastějších psích chorob činí 300 Kč + 40 Kč za případné vystavení
nového očkovacího průkazu. Očkují se zdravá zvířata starší tří měsíců. Psi budou
předvedeni na vodítku a s náhubkem, osobou fyzicky způsobilou zvíře zvládnout.
U štěňat, jejichž majitelé požadují kombinovanou vakcínu, je na místě možné provést primovakcinaci už od 5-6 týdnů věku s tím, že je třeba později provést ještě dvě
revakcinace.
Zvířata se zdravotními problémy je možno očkovat až po zlepšení jejich zdravotního
stavu.
U koček nutno počítat s cenou vyšší (dle použité vakcíny).
MVDr. Petr Slavík
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Zprávy z MŠ
V průběhu jara se děti učily vnímat, jak se příroda probouzí ze zimního spánku. Pozorovaly, jak kvetou stromy a jarní
květiny, vše se zelená, ptáci se vracejí z teplých krajů, včely opylují květy.
Paní učitelka Maruška přinesla do školky ukázat celou
medovou plástev a povídala si s dětmi o životě včel. Plástev
pak rozkrájela na kousky a děti si z ní mohly vycucat med
přímo od včeliček. Byly všechny zalepené, ale med jim moc
chutnal.
Dny se postupně prodlužují, je tepleji a děti jsou častěji
venku. Proto je učíme dodržovat pravidla bezpečnosti na
ulici. Aby si své znalosti ověřily a rozšířily, uskutečnila se ve
školce přednáška „Dopravní výchova zábavnou formou“. Děti
si připomněly základní pravidla chování na ulici a dopravní
značky. Největší zážitek měly z velkých modelů aut na
ovládání. Všechny děti si mohly vyzkoušet, jak se takové
auto řídí. „Popelářům“ dokonce pomáhaly třídit odpad.
Pro rodiče a děti jsme v dubnu t. r. zorganizovali společnou
jarní dílnu. Na čtyřech stanovištích se pilně pracovalo,
stříhalo, skládalo, malovalo a lepilo. Každý si mohl vyrobit
až čtyři výrobky. Bylo hezké pozorovat společnou práci
rodičů a dětí i jejich radost z každého výrobku.
S hudebním pořadem „Letem světem“ přijel do školky
p. Bílý a se svými písničkami cestoval s dětmi po naší planetě
Zemi. Písničky doprovázel obrázky a zapojoval do hraní
i děti.
V průběhu dubna a května jsme byli s dětmi na čtyřech
výletech. První výlet byl do Prahy na Petřín, kde jsme
s dětmi navštívili zrcadlové bludiště a vylezli na Petřínskou

rozhlednu. Většina dětí vystoupala na první vyhlídku, ale
našlo se deset odvážlivců, kteří vylezli až na vrchol rozhledny.
Pak následoval přejezd autobusem na Pražský hrad, kde děti
viděly slavnostní střídání hradní stráže i s doprovodem hradní
kapely. Byl to pro děti velký zážitek, protože na 1. hradním
nádvoří jsme byli jen my a pochodující hradní stráž. Všichni
ostatní diváci stáli před vstupní bránou.
Druhý výlet směřoval na Čabárnu a záchrannou stanici
AVES u Kladna, kam pravidelně jezdíme. Tentokrát byla
pro děti připravena přednáška „Co se děje v trávě“. Děti se
dozvěděly, co roste a kvete na louce a jací brouci zde žijí.
Také si zahrály na motýlí vajíčka, housenky, kukly a nakonec
se proletěly jako právě narození motýlci. V záchranné stanici
děti s průvodkyní navštívily poraněná zvířata. Také je svým
„ahóój“ a „zaštěkáním“ pozdravil krkavec. Nejvíce se jim
však líbilo krmení oveček a koz, které zde chovají.
Na třetí výlet jsme vyjeli na Okoř. Na louce pod hradem
dětem zahráli herci z Pěnkavova dvora pohádku Princ Bajaja.
Bajaja jezdil a bojoval na opravdovém koni. Nechyběla
ani princezna, šašek, zbrojnoši a velký „skoro opravdový“
tříhlavý drak. Po pohádce jsme s dětmi chodili po stanovištích,
na kterých se seznamovaly s tím, jak se dříve pralo v neckách
a na valše, jak se zpracovával len, mlelo obilí či pečovalo
o dobytek. Děti se seznámily s prací kováře, dozvěděly se,
co vyráběl a jak bylo jeho řemeslo důležité. Princ Bajaja řekl
dětem, proč měl každý rytíř koně, k čemu sloužilo brnění
a jaké zbraně se dříve používaly. Zážitků měly děti hodně.
Jediné, co nám nepřálo, bylo studené a deštivé počasí.
Na čtvrtý výlet nás odvezl autobus do pražské ZOO.
Tentokrát svítilo sluníčko. Děti se v horní části projely
vláčkem. Nejvíce se jim líbila mláďata od slonů, hrochů,
surikat a goril. Kluci z oddělení Veverek byli nadšení
z hadů, pavouků a rejnoka. Děti byly zvířaty tak zaujaty, že
zapomněly na zlobení. Druhý den nakreslily krásné obrázky
se zážitky ze ZOO.
V dubnu proběhl zápis nových dětí na školní rok
2016/2017. Všech 11 úholičských dětí, které přišly k zápisu,
bylo přijato. Již se na ně těšíme a doufáme, že se jim bude ve
školce líbit.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Zrcadlové bludiště

Zdroj: archiv MŠ

Knihovna Úholičky
Knihovna bude v červenci a srpnu zavřená.
Přijďte si vypůjčit knihy na prázdniny.
Otevřeno každé pondělí od 15:30 do 19:30.
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Nové knihy v knihovně z nakladatelství Host
Na květnovém knižním veletrhu jsme opět nakoupili nové knihy. Ráda bych vám představila několik zajímavých novinek
z nakladatelství Host.
ČAS ŽEN, J. Čižovová: oceňovaný román významné ruské
prozaičky o životě prostých žen v surové a nesmyslné době.
V jednom z typických leningradských komunálních bytů
společně žijí tři osamělé stařeny. Osud svedl Glikerii, Ariadnu
a Jevdokii dohromady i přesto, že každá z nich pochází ze
zcela jiného prostředí. Jejich život se zásadně změní ve chvíli,
kdy je do uvolněného pokoje v bytě přidělena svobodná matka,
dělnice Antonína, se svou malou dcerkou. Stařeny se holčičky
ujmou a společně ji vychovávají. Mimoděk — prostřednictvím
rozhovorů mezi sebou — ji seznamují s dějinami své země
tak, jak je samy zažily: revoluce, první dny Sovětského svazu,
leningradská blokáda a hladomor za druhé světové války…
Holčička se s nimi dorozumívá pomocí obrázků, protože je
němá. Kdyby její postižení odhalily úřady, poslaly by ji do
Nové knihy v obecní knihovně
Zdroj: M. Hrubešová
ústavu. Když Antonína vážně onemocní, babičkám hrozí, že
milované děvčátko ztratí…
Anna. Utekla i se svým malým synem z předměstí Hamburku,
BABIČKA POZDRAVUJE A OMLOUVÁ SE, F. Backman: kde se Annin muž zamiloval do jiné. Vera a Anna se téměř
zábavný a napínavý příběh plný nečekaných setkání, neznají, přesto toho mají společného víc, než tuší. Dörte
nepravděpodobných přátelství a obrovské síly pohádek Hansenová v této knize vypráví příběh dvou samotářek, které
a fantazie. Else je sedm, vlastně skoro osm. Její babičce je nečekaně najdou něco, co ani nehledaly: rodinu.
sedmdesát sedm, vlastně skoro sedmdesát osm. O Else dospělí ANEŽKA, V. Hanišová: román Viktorie Hanišové je
říkají, že je na svůj věk vyzrálá, ale ve skutečnosti jim připadá pohledem do vztahu matky a dcery, narušeného od samého
otravná. O babičce tvrdí, že je ohromně čilá, i když tím počátku… Sebevědomá, vzdělaná a světem protřelá Julie
myslí, že jim přijde bláznivá. Elsa je jiná než ostatní. Kromě nemůže mít děti, do adopčního programu ji zařadí jen těžko
babičky nemá žádné další kamarády, ale to jí nevadí. Babička a pověstné biologické hodiny tikají. Anežka, plavovlasá
jí totiž vypráví úžasné příběhy o kouzelné říši, kde není panenka s cůpky, se pozvolna mění v nesplněný sen. Zoufalá
normální nikdo a nic a být jiný je tam největší výhodou. Jenže Julie však dítě chce za každou cenu, a tak obchází zákon, aby si
i v nejkrásnějších pohádkách se občas objeví zlý drak a do mohla vzít do péče Agnes — nechtěné romské děvčátko. Touží
boje proti nepříteli se Elsa musí vydat úplně sama. Má doručit po miminku, Anežce, místo toho si domů přinese klubko svých
tajemný dopis a adresátovi vyřídit, že babička pozdravuje vlastních předsudků. A tak začne lhát. Nejdřív ostatním, později
a omlouvá se. Netuší, že přitom drží v rukou klíč k největšímu i sobě. Agnes vyrůstá v neustálém zápasu s cizími představami
a nejdůležitějšímu dobrodružství, které se kdy v babiččině o sobě samé, poznamenaném maloměšťáckou ustaraností své
pohádkové říši odehrálo.
matky a vlastní neschopností vymanit se z klece stereotypů.
TADY BYLA BRITT-MARIE, F. Backman: román o tom, Pro děti:
jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, co je TAPPI A PRVNÍ SNÍH, M. Mortka: v Šeptajícím lese
kulaté. Nejhezčí věc, kterou můžete o vesnici Borg říct, je to, bydlí viking Tappi se sobíkem Chichotkem. Společně chodí
že leží u silnice. O Britt-Marii zase někdo řekl, že je pasivně na procházky, připravují se na zimu a navštěvují kamarády —
agresivní, zpomalená a ukňouraná bába. A to není hezké bobra Rachotka, veverku Čiperku a medvěda Břicháče. Čas od
vůbec – i když možná ne úplně nepravdivé. Britt-Marie po času však do Šeptajícího lesa přijde nečekaná pohroma. To pak
čtyřiceti letech manželství opustila město a manžela, který Tappi s Chichotkem bez váhání opustí svou útulnou chalupu,
ji podváděl, a přijela do Borgu. Ten zasáhla finanční krize aby všechno napravili. Někdy se z nezvaného hosta vyklube
a nechala po sobě jen cedule s nápisem „Na prodej“ a pizzerii, nový kamarád, jindy oba přátelé skončí celí zmáčení — nic, co
která je cítit pivem. Britt-Marie nesnáší fotbal. Fotbal je to by nespravil šálek horké čokolády.
jediné, co v Borgu zůstalo. Ale když děti z fotbalového
VÁLKA PROTI SUPERKRÁVÁM, A. A. Solberg: být
týmu v Borgu potřebují trenéra tak zoufale, že se nakonec
jiný není žádná sranda. Anne Bea o tom ví svoje. Je jí dvanáct,
rozhodnou přijmout kohokoliv, tak je detaily jako třeba ten,
umí skvěle počítat, má vynikající smysl pro humor. A zároveň
že ona opravdu, ale opravdu dělat kouče nechce, nezajímají.
je ze všech sedmáků skoro nejmíň oblíbená. Albínka s bílými
SÍTĚ, P. Dvořáková: tři příběhy o tom, jak nízké sebevědomí vlasy, bledou pletí a špatným zrakem zkrátka nezapadá.
ovlivňuje náš život. Jste ohroženi jen do té míry, do jaké sami Nejenže v jednom kuse naráží do lavic, na chodbě musí
sobě nevěříte. Kde je nízké sebevědomí, tam stojí nablízku snášet pohrdavé pohledy svých spolužáků a je na světelné
i manipulátor. A hledá, jak by vás využil ve svůj prospěch. Není roky vzdálená šanci, že si jí Magnus někdy všimne. Navíc —
lhostejné, zda budete vně, nebo uvnitř sítí. Rybolov začíná!
dva týdny před nejdůležitější podzimní událostí na škole si
STARÝ KRAJ, D. Hansen: pětiletá Vera uprchne se svou ji vezmou na mušku nejnamyšlenější holky ze třídy. Kdyby
matkou v roce 1945 z východního Pruska na sever Německa neměla kamaráda Nilse, život by byl absolutně nesnesitelný.
do regionu Altes Land. Útočiště najdou na starém statku Anne Beu i Nilse si prostě zamilujete. Pro čtenáře od deseti let.
s rákosovou střechou. Vera se ve velkém, chladném selském
Martina Hrubešová, knihovnice
stavení celý život cítí cize, ale přesto z něj nedokáže odejít.
Zdroj: Nakladatelství Host
O šedesát let později se jí přede dveřmi nečekaně objeví neteř
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Kultura a sport

Malý hasič = velký sportovec
Sezóna hasičských závodů je v plném proudu a my jsme se zúčastnili několika klání.
S dětmi jsme vyrazili v neděli 8. května na tradiční už
čtrnáctý ročník májového závodu do Středokluk. Závod na
60m s překážkami probíhal na fotbalovém hřišti. Na start se
postavilo více jak 120 závodníků z deseti sborů (Brandýsek,
Úholičky, Třebotov, Jílové, Hřebeč, Stehelčeves, Solopysky,
Hostivice, Suchdol a domácí Středokluky). Ale i počet
fanoušků byl uspokojivý a dokonce mezinárodní. Měli jsme
hosty až z dalekého Švýcarska, přišli okouknout, jak se to
u nás dělá. Počasí nás nezklamalo, i když pravda, mohlo
méně foukat. Někteří závodníci bojovali se silným větrem
a to hlavně na kladině. Ovšem vítr nás neudolal a všichni
závodníci dobíhali do cíle bez „ztráty kytičky a újmy na
zdraví“.
Následující sobotu 14. května jsme se vydali opět do
Středokluk na okrskovou soutěž v požárním sportu dospělých.

První závody úholských hasiček

Běhá se pouze jednokolově, tudíž je potřeba zabojovat při
prvním pokusu a to se našim borcům povedlo. Družstvo mužů
už má nějaký ten závod a tréning za sebou, ale družstvo žen
bylo teprve začátkem května založeno a byl to pro ně první
závod. Na čase se dá ještě pracovat, ale pokus byl úspěšný.
Holky se nejvíc bály toho, že voda nedoteče do proudnic
nebo, že voda naopak závodnice předběhne. Vždyť měly za
sebou jen tři tréninky. To se ale nestalo a holky skončily druhé
a my muži ve své kategorii třetí. Ještě je třeba podotknout, že
byť vypadají naše holky výborně, soutěží s družstvy, které
by mohly tvořit jejich dcery. O to víc je třeba výkon ocenit.
Kolem hasičiny se vytvořila dobrá parta a to je to nejhezčí.
V neděli 22. května jsme byli pozváni na Kozinec,
kde probíhal Den s hasiči. Sešli se tu sbory z celého okolí
a předváděli divákům nejen techniku, ale i ukázky činnosti.
Náš oddíl mladých hasičů předvedl požární útok mladších
a starších dětí. Stejně tomu tak bylo i na odpolední party
s rodiči v mateřské škole, která se konala v tomto týdnu také.
Na sobotu 18. června jsme naplánovali Memoriál Josefa
Suchého, který byl přeložen z května kvůli jiným závodům.
Pozvali jsme sbory z okolních obcí, zejména z těch, které
sdružuje náš Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy.
Memoriál proběhne v rámci Dne na řece, závodit se bude
nejen v požárním útoku, ale i na raftech na řece. Přijďte nás
podpořit, nudit se nebudete.
A poslední dobrá zpráva pro náš sbor je ta, že projekt,
který nesl stejný název jako tento článek, byl v žádostech
o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných
hasičů úspěšný a na vybavení pro činnost mládeže jsme
dostali 50 000 Kč.
Zdeněk Fiala, starosta SDH

Zdroj: J. Černý st.

Svěřenci Petra Sagana zvítězili
To, že duo Horonyovců jsou nadšenými sportovci, už víme. Saša si místo krasobruslení vybrala raději hokej a Martin, když
nemá hokejku, fičí Úholičkami na silničním kole do kopce tak rychle, jako někteří jezdí dolů. O lyžování nebo raftování ani
nemluvím. V dresech výše jmenovaného slovenského cyklisty se i letos nominovali do úholičských prvomájových závodů na
kolech a odrážedlech.
Nepodcenili přípravu a trať si projeli den předem. Trenér a otec
v jedné osobě přišel svá želízka v ohni podpořit do hlavního
závodu. Borci nezklamali a svým soupeřům ukázali záda,
resp. soupeři jejich záda ani neviděli, protože jim nestačili.
Naštěstí tu bylo i několik dalších věkových kategorií, kam
tato rodina neměla koho nominovat, a tak se i ostatní děti
mohly radovat z medailí. Po několika letech jsme místo
vloženého závodu s kolečkem vypsali závod na in-linech. Pár
odvážných se našlo, a tak i medaile s bruslí v emblému mohly
být předány. Na každého se ale jako vždy nedostalo, všichni
nemůžou vyhrát. Tak to spravila alespoň cena útěchy. Letošní
ročník byl desátý a po čarodějnickém reji je to čím dál tím
náročnější pro organizátory, ale i pro rodiče závodníků. Proto
se příště budou závody konat v jiném termínu, od čehož si
slibujeme i větší účast.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou
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Stupínek vítězů

Zdroj: J. Černý st.
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Poslední žákovský turnaj
v Roztokách

Sokolský pohár se předával
v Úholičkách

V dubnu t. r. se konal poslední žákovský turnaj v Roztokách,
kde se zúčastnili i naši stolní tenisté.
Znovu potvrdili, že se naše péče a jejich tréninková píle
vyplácí. Jakub Dalihod a František Dvořák skončili ve
starších žácích na prvním a druhém místě a v dorostencích
Kuba obsadil druhé a Fanda třetí místo. Gratuluji k úspěchu.

V sobotu 14. 5. 2016 vyvrcholil v Úholičkách finálovou částí
první ročník Sokolského poháru.
Celá finálová část probíhala v přátelském duchu, měla výborný
spád a vysokou úroveň. Za velice zdařilou organizaci patří dík
TJ Úholičky, oddílu stolního tenisu, v čele s Vildou Kozlem.
Všem hráčům, vedoucím družstev a fanouškům děkuji za
vytvoření pěkné nálady při finálovém klání.

Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu

Mirko Fürst, hlavní rozhodčí turnaje

Krásné umístění našich tenistů

Zdroj: V. Kozel

Jakub Dalihod s poháry

Zdroj: V. Kozel

Čarodějnický slet 2016
Na konci dubna t. r. se u nás ve vsi pořádala velká magická
noc oslavující příchod jara. Noc plná velkých, malých,
opravdových i převlečených čarodějnic, skvělé hudby,
vůně pečených buřtů na ohni a magického čarodějnického
vystoupení.
Na pálení se místních i přespolních sešlo hodně a i díky
tomu si všichni mohli užít skvělou atmosféru, která na akci
panovala.
Lidová tradice praví, že dým z ohně má očistné a ochranné
účinky, popel z ohně zajistí plodnou úrodu a dobytku plodnost
a samotná čarodějnická noc má sílu plnit tajná přání.
Doufám, že se příští rok sejdeme při upalování zla zase
v hojném počtu a podobné atmosféře.
Eliška Červenková, redaktorka

Čarodějnický slet

Zdroj: J. Černý st.
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Na Sychrově sychravo nebylo
Pravidelný jarní výlet pro seniory je za námi. Zatažené obloze, která ráno panovala nad Úholičkami, jsme ujeli a od Boleslavi
už vykukovalo sluníčko. Sychrov tedy svému jménu nedostál a zámeckým parkem, který založil Kamil Rohan, velký příznivec
botaniky, jsme se procházeli za letního počasí.
No, nejsou Benátky jako Benátky, a tak víme, co můžeme
příště vynechat. Cestou jsme viděli Trosky i další kopce
Českého ráje, kam vyrážíme v červnu s turisticky naladěnými
spoluobčany všech generací.
Božena Suchá, komise pro rodinu

Palec nahoru
Tentokrát
palec
nahoru
patří
obyvatelům domu čp. 26, kteří se
starají o skalku před svým plotem.
Děkujeme.
Výlet na zámek Sychrov

Zdroj: J. Černý st.

I prohlídka zámku nás zaujala, hlavně řezbářská práce
Petra Buška, která je k vidění ve všech místnostech včetně
schodiště, které je celé vyřezávané, ale působí jako litinové.
Určitě jste ho už viděli v nějaké pohádce, třeba v Nesmrtelné
tetě. Zámek byl vždycky zámkem, nesídlila zde žádná
instituce, a tak je veškeré vybavení původní.
Po kultuře následoval přesun do svijanského pivovaru,
kde jsme poobědvali a ochutnali Máze nebo Kněžnu.
Odpolední kafíčko bylo tentokrát v Benátkách nad Jizerou.
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Kalendář akcí
4. 6.

Dětský den, od 12:30

Hřiště, Kozinec

5. 6.

Kuličkiáda - pozor změna - od 10:00!

Švestkovna, Úholičky

5. 6.

Besídka 2016 - Divadlo Sklep, od 19:00

Sokolovna, Únětice

6. 6.

Tango se Soňou Červenou - recitál, od 19:00

Historický sál, zámek
Roztoky

9. 6.

Den otevřených dveří - Státní okresní archiv Praha-východ, Zdiby

Zdiby

10. 6.

Noc kostelů - od 9:00 kostel sv. Klimenta

Roztoky

10. 6.

Travestishow - od 20:00

Občerstvení U Šraněk,
Roztoky

11. 6.

Úholský hydrant - branný závod mladých hasičů

Náves, Úholičky

11. 6.

Karel IV. - moudrý panovník a vinař - od 14:00

Řež

11. 6.

Roztocké pivní slavnosti - od 14:00, 20 druhů piva

Tyršovo nám., Roztoky

sobota

sobota

sobota

pondělí

čtvrtek

pátek

pátek

sobota

sobota

sobota

12. 6.
neděle

Pipi Punčochatá v Úněticích - divadelní představení úholičských dětí,
Sokolovna, Únětice
od 15:00

18. 6.

Den na řece - od 14:00

Náplavka, Podmoráň

18. 6.

Koncert hudební skupiny Typ - od 19:00

Občerstvení U Šraněk,
Roztoky

1. 7.

Animals festival

Diskorai Tuchoměřice

2. 7.

Letní bleší trh - od 9:00 do 15:00

Park u náměstí, Roztoky

Každou středu pravidelná plavba výletní lodí Fidelio do Zoo Praha

Náplavka, Podmoráň

sobota

sobota

pátek

sobota

6. 7.

od
středa
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Příspěvky občanů
Pro občany proti občanům?
Ano, správná občanská společnost je doménou dobrovolnických sdružení a spolků, stejně jako sdružení dobrovolných hasičů.
V předešlém čísle jsme reagovali na článek p. Vodrážky,
který hanlivě popisoval nenasytnost převážně tehdejšího
požárního sboru, kde jsme neuváděli pouze dětské aktivity,
ale i akce spojené s ochranou majetku občanů – výjezdy
k požárům atd. Dodáváme, že jsme nehájili nutnost
investic, argumentací jsme rozhodně nic nenaznačovali, jak
p. Vodrážka píše v předešlém čísle, ale ohrazovali jsme se
proti nařčení o nenasytnosti především tehdejšího požárního
sboru, kterému doteď nerozumíme a budeme rádi za jeho
zdůvodněné vysvětlení.
Mimochodem jedním z cílů činnosti sdružení
dobrovolných hasičů je činnost s dětmi a mládeží a je
pochopitelné, že obec takovéto aktivity přímo podporuje
i finančně. A proč ale místo toho obec nepodporuje, podle
vás, pane Vodrážko, raději nějaký smysluplný pionýrský
spolek s uniformami? No asi proto, že takový tu dosud nebyl
založen, ale každý z nás má možnost takový spolek, který
vy popisujete, založit. V případě, že se rozhodnete takový
spolek založit vy, jsme ochotni vám v začátcích poradit, jak
takovýto spolek vést, či vám pomoci i organizačně. Ovšem
jsme si vědomi, že vaše zaměření je spíše kritika.

Animals festival 1. 7. 2016
Diskorai Tuchoměřice
“Probuď v sobě dřímající šelmu”

Ptali se nás, jestli nás to baví! Ptali se nás, jestli to vypukne
znovu. Ptali se nás, jestli to bude opět tak velkolepý.
MY ŘÍKÁME ANO! Po neuvěřitelném Vánočním festivalu,
který se odehrál na sváteční datum 26. 12. 2015 a čítal
obrovských 600 „zdivočelých zvířat“, přijíždí Animals
1. 7. 2016 zase do Diskorai, aby opět rozpoutali nevídanou
a neokoukanou festivalovou show, která posouvá hranice
hudebních performancí a klubových show. Oslav s námi
začátek léta na největším festivalu na Praze-západ!
Promotéři Animals pečlivě a tvrdě pracovali na výběru
osazení, volbě umělců a ztvárnění festivalu a rozhodli
se díky obrovskému ohlasu zdvojnásobit rozpočty akce.
Animals festival se tak stává jednou z nejdražších a nejvíce
navštěvovaných akcí v historii celého Diskorai.
Jak řekl jeden z promotérů Animals: „Je mi jedno, kolik to
stojí. Chci vidět, jak těm zvířatům z očí srší plameny euforie
a šílenství, které sahají až vysoko k nám na stage.”
Již 1. 7. 2016 Diskorai Tuchoměřice a celé okolí na jednom
místě a spolu s tím fantastická halová festivalová atmosféra
doprovázená obrovským Djským lineupem nejrůznějších
elektronických hudebních stylů a živým vystoupením
talentovaných umělců a performérů.
Vstupné na místě: 150 Kč, vstupné předprodej (od 20. 5.
v e-shopu): 100 Kč, svozy na tel.: 724 855 993
Jakub Sedmík
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V obci je v současné době schváleno zřízení požární
jednotky a odsouhlasen plán stavět hasičárnu, která dle
našeho názoru do obce patří. Návrh p. Vodrážky postavit ji za
dotace v podobě „čapího hnízda“ jako symbol krize institucí
není dle našeho názoru v pořádku a není opodstatněný, už
jen proto, že úkony v souvislosti se stavbou jsou na úplném
začátku, natož pak činnosti s jejím využíváním. Proto toto
srovnání není opravdu namístě. Navíc návrh p. Vodrážky
bude tedy spíše poukazovat na jeho záporný postoj ke všemu,
protože za označením „krize institucí“ se skrývá např. krize
společenská, finanční, náboženská, kulturní… Bez ohledu na
názor p. Vodrážky bude ze strany sdružení i obce vyvinuto
maximální úsilí pro získání dotace z evropských fondů pro
její stavbu.
Rádi bychom uvedli, že názor občanů nás opravdu velmi
zajímá a co si o tom občané Úholiček myslí, a proto budeme
rádi za každý názor či setkání s nimi. Rozhodně bychom
nechtěli dělat něco „dobrovolně“ pro občany proti občanům.
Děkujeme.
SDH Úholičky

www.obec-uholicky.cz
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INZERCE

Pro volnou chvilku
Obrázkové hádanky

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

Uhádnete, která známá přísloví znázorňují tyto obrázky?

1.

2.

3.

4.

Své
odpovědi
zasílejte
mailem
na
adresu
noviny@obec-uholicky.cz, do předmětu zprávy napište
„Křížovka“. Ze správných odpovědí vylosujeme 1 výherce
a odměníme ho.
Výhercem z minulého čísla je František Svoboda, získává
zmrzlinový pohár v restauraci Na Statku. Gratulujeme!

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny
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