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začíná čas dovolených, rybáři byli na velrybářské výpravě v Norsku a rybí mejdan
ještě neskončil. Motorkáři na svých supermašinách vyrazili tentokrát do Rumunska. Ať jedete kamkoliv, hlavně se šťastně vraťte.
My budeme zatím doma, protože je třeba připravit letní akce. Tou první a největší je slavnostní vyhlášení vítěze soutěže Vesnice roku Středočeského kraje. Vyhlášení se odehrává vždy ve vítězné obci a tou, jak už asi všichni víte, jsme letos my.
Děkuji všem, kdo se o vítězství jakkoliv přičinili a přispěli k prezentaci obce,
která proběhla poslední květnový den. Zapojilo se opravdu hodně lidí a přesvědčili jsme komisi, že Úholičky jsou místem, kde to žije. Že Úholičky nejsou sice ves
úplně malebná s rybníčkem na návsi, ale jsou zcela určitě zelené, čisté, upravené,
moderní, sportovní, kulturní nebo přátelské rodině. Že obec je sice v okrese Praha- západ, ale cítíte se tu být na venkově. Voní tu hnůj i posečené obilí, pro mléko
se chodí do statku, všichni se znají. Kolik lidí, tolik řemesel, téměř vše se tu vyřeší,
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zařídí nebo opraví. Jsem ráda, že po prvotním skeptickém
přístupu k mému nápadu znovu se této soutěže účastnit se
občané Úholiček spojili a dokázali jsme vyhrát. Jsem hrdá
na Úholičky a hlavně na Úholičáky.
Krajským kolem to ale nekončí, dostali jsme se do celostátního kola, jehož hodnocení proběhne po prázdninách.
Už teď mám od vás spoustu podnětů, co uděláme jinak a líp
a co navíc. Každý nápad je vítán. Jdeme do toho opět naplno! Jak to dopadne, se dozvíme v sobotu 17. září v Luhačovicích.
Červenec bude také měsícem svateb, které se odehrají
v prostorách č. p. 10. Doufám, že jsem nic nezakřikla a těším se, že brzy uvidím novomanžele i v roli rodičů na vítání
občánků. Děti, které jsem vítala na začátku svého působení
na obci, půjdou do první třídy. Čas opravdu hrozně letí.
Pro úholičské děti jsou připraveny letní docházecí tábory. Dětí je čím dál tím víc a kapacita je omezená. Příští rok
zvážíme asi ještě jeden týden nebo pobyt mimo Úholičky.
Uvidíme, jak nám dají děti letos zabrat. Vždycky se ale po
táboře oklepeme a už chystáme další ročník. A nadšenců,
kteří pracují rádi s dětmi, je zatím dost a přibývají.
Práce, které probíhají v ulici Na Habří, se dotknou i naší
hlavní ulice Roztocká. Je třeba uložit do škarpy vedle komunikace elektrické vedení a s tím bude spojené i omezení
provozu, spočívající v průjezdu horní zatáčkou na semafory. Tyto práce jsou naplánované na prázdniny, kdy se předpokládá menší provoz. Přesto vás prosím o trpělivost, je
to dočasné a jedna z posledních místních komunikací bude
kompletně zrekonstruovaná.
Hezké prázdniny a hezkou dovolenou všem přeje
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Tříděný odpad
Kóje na odpadové nádoby u bytového domu Na Habří
nejsou sběrný dvůr! Neodkládejte do tohoto prostoru
odpad, který potřebujete vyhodit! Tento prostor je
určen na odkládání pytlů s vytříděným odpadem a je
zde nádoba na komunální odpad, určená pro obyvatele
bytového domu. Odpad, který zde odložíte, musí obec
zlikvidovat na vlastní náklady.
Stále přetrvává problém, kdy do nádob na tříděný
odpad vhazujete odpad již vytříděný v pytlích k tomu
určených. Je to zbytečné a za odvoz tohoto odpadu
platíme dvakrát. Pokud z nějakého důvodu nechcete mít
plné pytle doma a nechat je před domem k odvozu vždy
první středu v měsíci, odložte takto vytříděný odpad
raději k velkoobjemovým kontejnerům na tříděný odpad,
svozová firma je vždy první středu v měsíci odveze.

• Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Opět zahajujeme soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno,
zahradu či předzahrádku. Soutěžní fotografie zasílejte
elektronicky na obecní úřad, vyhlášení proběhne jako
každý rok v září na Svatováclavských slavnostech.

• Prázdninový provoz na OÚ
V červenci a v srpnu, po dobu čerpání dovolených, budou
úřední hodiny v pondělí i ve středu zachovány. Případné
změny budou avizovány na webu obce, popř. zašleme sms
zprávu infokanálem obce (informace o zaregistrování se
do této služby najdete na www.obec-uholicky.cz, odkaz
v pravém sloupci „Informační sms kanál“).
Krásné léto všem!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Naše zlaté Úholičky
Do soutěže „Vesnice roku“ se Úholičky přihlásily letos podruhé. V minulém roce jsme byli v soutěži úplnými nováčky, nevěděli
jsme, jak na to, a odprezentovali obec v podstatě komorně. Přesto jsme získali dílčí cenu, která je v rámci soutěže vyhlašována
– Zlatou cihlu, za nejlepší rekonstrukci stavby venkovského charakteru, za náš statek č. p. 10. Letos jsme na to šli jinak
a dosáhli jsme na nejvyšší stupínek. Získali jsme zlatou stuhu a titul „Vesnice Středočeského kraje roku 2016“.
Přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s popisem
obce, jejích aktivit, výčtem a činností spolků, doplněnou
fotogalerií jsme podávali do konce dubna t. r. Vlastní
prezentace obce se odehrála poslední květnový den. Doba
příjezdu a odjezdu komise byla předem daná a není možné
ji ani posunout ani překročit. Ráno lilo jako z konve a ani
největší optimista nedoufal, že by do zahájení mohlo být
hezky. Dvouhodinové představení obce začalo přesně
v 10:45 na návsi, ale na svých místech byli všichni už od
desíti. Nervozita stoupala, ale když dorazila komise, nálada
se zlepšila, protože počasí nás opět nezklamalo – vylezlo
sluníčko. Program byl jasně stanoven scénářem, který byl
nastaven po minutách tak, abychom ukázali z obce co nejvíc.
Když se představili členové komise, prohlásila pí
starostka, že teď se představíme my. To ale mnozí netušili,
jaké představení má na mysli. Rozezněly se písničky, na které
se představovaly různé složky obce, a na nervozitu už nebyl
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vůbec čas. Celou show zahájila hezká česká listonoška na
kole, která uvítala komisi telegramem a balíkem. O tom, že
statistika nuda je, ví své úřednice obce, zastupitelstvo obce
se představilo jako promovaní inženýři. Paní knihovnice
urputně tvrdila, že chce poezii, a za ní už následovaly holky
krev a mlíko v podání pozdního sběru. Že si dřív do peřin
nehajnou, než skončí práci, tvrdila parta ze zeleně a zahradnice
přemlouvala květiny, ať se jim rozvíjejí poupátka. Nechyběly
holky z naší školky. Náš obchodník ze smíšeného zboží na
návsi zazpíval, že co nemá, to objedná, a pan hostinský se
smál, že mu pivo dobře pění. S motorkou po dvorku se projel
zástupce motorkářského gangu, rybáři jsou správní chlapi,
pravila písnička, při které rybáři nahodili své pruty, a co se
stane, když dítě škrtne zápalkou, to by vám řekli hasiči.
Po šokujícím zahájení program pokračoval představováním
jednotlivých subjektů. Své mléčné produkty představila firma
Miller, v salónku restaurace jsme se občerstvili u fotografií
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p. Černého. Dále jsme pokračovali do zasedačky, kde nám
kronikářská komise představila obecní kroniku, ale i kroniky
všech místních spolků. Komise si zde prohlédla také tabla
s fotografiemi a videa z akcí. Pokračovali jsme do knihovny,
kde na nás už čekala pí knihovnice, které se dostalo velké
pochvaly. Podle komise takto vypadá knihovna dvacátého
prvního století. V podkroví jsme navštívili hasičskou
klubovnu a výtvarný ateliér. A následovala akční scéna před
úřadem.
Malí hasiči si připravili zásah záchranných složek při
poranění člověka při pádu stromu. Děti představovaly
policisty, hasiče i zdravotníky a ukázaly, že i v takovýchto
situacích si vědí rady.
Jak vypadají Úholičky, si komise měla možnost
prohlédnout z vyhlídkového historického autobusu. Projeli
jsme celou obcí až do Podmoráně do nejnižšího bodu
obce, zároveň jsme ale komisi ukázali i ta nejvyšší místa
s vyhlídkami na řeku. Informaci o Podmoráni jsme také
doplnili poukázáním na vodočet na viaduktu, kam až může
dosáhnout hladina při povodni. Autobus se rozjel a zastavil
až na Chlumci u mateřské školy. Zde nás děti přivítaly
písničkou, provedly nás svými dvěma odděleními a ukázaly,
jak jim na záhonku zrají jahody. I okolí školky komisi zaujalo
– nové výsadby v okolí bytového domu, fitko, nové travnaté
hřiště i aleje podél polních cest. To, co jsme cestou vidět
nemohli, jsme nabídli komisi v podobě turistického průvodce.
Tam jsme napsali, co se na různých místech v průběhu roku
odehrává. Poslední přesun byl zpět na statek, kde byla ve
stodole připravena kulturní koncovka. Ochotnický spolek
zahrál kousek ze hry Pipi dlouhá punčocha, naše úholská
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Komise na náplavce

Zdroj: J. Černý st.

Whitney (Karolína) zazpívala a primabalerína (Bára)
zatančila na špičkách. Poslední slovo měly Ú-holky, které
nejen zatančily, ale upekly i buchty na cestu. Čas klapnul, nic
jsme nezapomněli. Tak uvidíme. Neviděli jsme, co se dělo
v jiných obcích, ale věřili jsme, že máme našlápnuto dobře.
A skutečně jsme koukali. Odtajnění výsledků proběhlo
16. června v Kutné Hoře. První se udělovaly diplomy.
Mezi jmenovanými jsme nebyli, a tak bylo jasné, že jsme
zamířili mezi stuhy, což jsme považovali za úspěch. Že to
bude ta nejcennější, jsme si moc přáli, ale nedoufali. Když
už zbývalo vyřknout poslední jméno obce, všichni jsme se
chvěli. …..Zlatou stuhu získává obec Úholičky ….. Byli jsme
dojatí. Je to super!
Eliška Červenková, redaktorka

Zprávy z MŠ
Konec školního roku je pro děti plný zážitků, překvapení a také loučení s kamarády, kteří jdou do 1. třídy ZŠ. Snažíme se,
aby děti měly hezké vzpomínky na mateřskou školu a odměnou nám je, když se k nám i po letech hlásí a vzpomenou si, co
všechno ve školce zažily.
Již se stalo tradicí, že na konci května organizujeme „Party
na zahradě MŠ“, kde se sejdou rodiny dětí. Rodiče si mezi
sebou popovídají, děti ze školky si se sourozenci pohrají.
O pestré občerstvení se postarali rodiče a o špekáčky a párky
na opékání zase školka. Letos byl bohatý program. Nejdříve
děti zhlédly divadelní pohádku O třech prasátkách. Pak
holčičky předvedly cvičení skřítků pod vedením Terezy
Kořínkové. Následně nám před školkou ukázali mladí hasiči,
pod vedením dospělých dobrovolných hasičů z Úholiček,
jak rychle by dokázali uhasit oheň. Děti si na závěr jejich
vystoupení mohly vyzkoušet stříkání z požární hadice. Dále
program pokračoval na zahradě MŠ, kde již bylo přichystané
ohniště na opékání. Příjemnou atmosféru vytvořil svým
zpěvem a hrou na kytaru p. Veselý. Party byla ukončena až
po osmé hodině, kdy děti zazpívaly za doprovodu kytary
několik svých oblíbených písniček. Ty nejodvážnější se
odebraly k nočnímu spaní do školky. Děkujeme všem, kteří
nám pomohli s programem, a rodičům za občerstvení.
Mezinárodní den dětí jsme ve školce oslavili soutěžemi,
za které děti dostaly odměny, diplomy a zlaté medaile.
Vítězi se staly všechny děti, protože soutěžily bez podvádění
a dodržovaly pravidla soutěží.

Návštěva draka Rozumbraďáka ve Starých Hradech

Zdroj: archiv MŠ

V červnu jsme vyjeli na poslední celodenní výlet do
Starých Hradů. Prošli jsme zámecké pohádkové sklepení,
kde byla spousta skřítků Tvoříčků i Ničemníčků, vodnické
a ledové království, domácnost obra Zeliáše, sluj draka
Třífrňáka, a podívali jsme se i do starohradského pekla. Pak
následovala prohlídka hradu a zámku s „Dračí čarodějnou
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zámeckou komnatou“. Zde se děti seznámily s dračím
králem Rozumbraďákem, královnou Starostlindou a dračími
princeznami Lajdalínou, Trajdalínou a Rozcaplínou. Děti si
přály dovědět se o těchto pohádkových bytostech co nejvíc.
Proto jsme koupili knihu Starohradské pohádky čaroděje
Archibalda, ze které nyní dětem čteme.
Týden po výletě proběhly v obou odděleních besídky.
Na nich děti předvedly, jaké písničky, básničky, tanečky
a dramatizaci pohádek se s pí učitelkami naučily. Za to, jak se
děti snažily a byly při besídkách šikovné, jsme pro ně v okolí
Úholiček přichystali akci hledání pokladu s plněním úkolů.

www.obec-uholicky.cz
Děti se od jara starají o dva záhonky s jahodami, hráškem,
petrželkou a pažitkou. Že se o ně starají dobře, potvrdila
letošní velká úroda jahod. Hrášek nám také dozrál těsně
před prázdninami. Petrželkou a pažitkou zásobujeme školní
kuchyň. Dětem pak vše lépe chutná.
Na závěr školního roku proběhlo slavnostní loučení
s dětmi, které odcházejí do 1. třídy ZŠ. Přejeme jim, ať se
jejich nová etapa života začne s úspěchem, ať do ZŠ chodí
rády a najdou si tam nové kamarády.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna Úholičky
Nové knihy z nakladatelství argo

Knihovna bude otevřena v pondělí
5. září od 15:30 do 19:30.

V tomto roce do knihovny přibyly následující knihy z nakladatelství Argo:
7X VE VEDLEJŠÍ ÚLOZE, A. Horáčková: Novinářka
Alice Horáčková se do podrobna vyptávala osmi sourozenců
sedmi výjimečných lidí na to, jaké to je, žít svůj život ve
vedlejší úloze. Zjistila, že to je často těžší než vystupovat
v hlavní roli. Nikdo z jejích zpovídaných si svůj úděl nezvolil,
ale všichni v něm skvěle obstáli. A kromě toho mají na své
slavné sourozence úplně jiný pohled než jejich obecenstvo.
ZÁTOPEK, J. Novák, Jaromír 99: ”Je to hranice bolesti
a utrpení, která dělí chlapce od mužů,” říkal Emil Zátopek.
Právě posouvání mezí možností vlastního těla z něj udělalo
fenomenálního běžce a jednoho z nejslavnějších sportovců
historieNejvětší úspěchy Emila Zátopka i jeho seznámení
s celoživotní láskou Danou můžeme znovu prožít díky textu
Jana Nováka a komiksovým ilustracím Jaromíra 99.
KDYŽ ŽIVOT JEŠTĚ BÝVAL NÁŠ, M. Izaguirre: Přišel
rok 1936 a s nástupem generála Franca k moci se život změnil
v boj o přežití a dnes, po patnácti letech, třou Lola s Matíasem
bídu s nouzí a jediné, co jim zbývá, je zastrčený krámek, ve
kterém nabízí na prodej sentimentální románky, zapomenuté
klasiky a pastelky.
TYMIÁNOVÉ DOPISY, E. Makisová: Když Katerine
zemře babička, zanechá jí po sobě záhadnou krabičku na
koření, která obsahuje arménsky psané dopisy a deník. Na
Kypru, kam se odjíždí schovat před bolestí ze ztráty milované
osoby, se setkává s Arou, mladým Arménem, jenž se jí stane
průvodcem nejen po babiččině minulosti, ale i po současné
kyperské arménské komunitě.
MEZI VILAMI, J.Quinn: Výjimečná románová sága
irského autora Justina Quinna popisuje úspěchy i pády rodiny
Boylových v obdivuhodně přesně zachycených politických,
společenských a ekonomických proměnách Irska na třech
generacích, od konce 50. až do 90. let.
TŘI NA CESTĚ, D. Nicholls: Manželství po pětadvaceti
letech – může být na světě něco dramatičtějšího? Douglas
má pochybnosti o sobě samém a Connie má všeho akorát tak
dost. Je rozhodnutá odejít od rodiny, protože takhle se nudit
a neustále povzbuzovat fňukajícího manžela, to už je lepší být
sama. Když Douglas pochopí, co hrozí, rozhodne se získat
manželku zpět. Pořád ji totiž, světe div se, miluje.
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ČTYŘCESTÍ, T.Kinnunen: Čtyřcestí je román o lidech,
kteří se nebojí hnát své sny až do zakázaných výšek, i když
tuší, že za to mohou draze zaplatit.
O
LANÝŽÍCH,
ŠAMPAŇSKÉM
A
JINÝCH
POŽITCÍCH, P. Mayle: Proč si někdo pořídí další pár bot,
ač jich doma má 399, druhou helikoptéru, pátý dům, sud
plný kaviáru? Jaké to je mít dům plný služebných, jezdit
limuzínou či bydlet v nejlepších hotelech? Peter Mayle chtěl
znát odpovědi na tyto otázky, a tak se pustil do několikaletého
výzkumu životních zvyklostí bohatých lidí.
JAK MI KOBLIHA S MARMELÁDOU ZNIČILA
ŽIVOT, M. Lowery: Hlavní hrdina je třídní lůzr, suchar
a typický mamánek s děsně trapnou maminkou, která ho
přehnaně opečovává. Roman v ničem zvlášť nevyniká, ale
pozor: miluje koblihy, zvlášť ty s malinovou náplní.
KIM ČONG IL UVÁDÍ, P. Fischer: Je rekonstrukcí
skutečného případu z roku 1978, kdy severokorejský prominent
nechal unést dvě hvězdy jihokorejské kinematografie, aby
pro něj vybudovaly základy filmového průmyslu.
ŠVADLENA Z DACHAU, M. Chamberlain: Strhující
román historičky Mary Chamberlainové ukazuje, že válečná
zvěrstva se zdaleka neodehrávala jen na frontě a dokázala
semlít i úplně obyčejný ženský život.
MYCELIUM, JANTAROVÉ OČI, V. Kadlečková:
Románová sága, odehrávající se ve 26. století na Zemi.
Lidstvo navázalo styky s planetou Össe a začalo využívat
tamní myceliální technologie.
ROSIIN SLADKÝ KRÁMEK SNŮ, J. Colgan: A co
takhle mít vlastní krámek, kde jsou cukrovinky a sladkosti
nemyslitelných a leckdy zapomenutých druhů?
JSI TO TY? D. Nobbs: Netušící vdovec pátrá po tom, kam
jeho žena jela předtím, než se stala obětí autonehody. Velmi se
diví, že si s sebou vzala střevíce na jehlovém podpatku. A má
starosti s pohřbem. Jak se takový pohřeb vlastně dělá? A co
když vás vaše sekretářka chce utěšit a nedá si to vymluvit?
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Pro děti:
PŘÍŠERNÁ TETA, D. Walliams: Teta Alberta je posedlá
hrou zvanou blechy a prohrála v ní už všechny peníze. Není
divu, že má spadeno na bohatství své mladinké neteře Stelly,
univerzální dědičky saxbyovského panství. Otrlá tetička se
ve své touze po majetku nezastaví před ničím. Ale Stella je

rozhodnutá se bránit. A na své straně má velmi neobyčejného,
třebaže trochu zlomyslného pomocníka...
Martina Hrubešová, knihovnice
Zdroj – Nakladatelství Argo

Kultura a sport
Den na řece
Tento rok padl Den na řece na sobotu 18. 6. Již tradiční akce se tentokrát konala na úholičském břehu a byla pořádána
Dobrovolným svazkem obcí Údolí Vltavy a obcí Úholičky.
V dopoledních hodinách vyrážela výletní loď SP Praha
z Kralup nad Vltavou do Roztok a zpět. Cestou zastavovala
a nabírala nové výletníky v Libčicích, Husinci-Řeži a u nás
v Úholičkách. Kdo se výletu zúčastnil, nelitoval.
Na úholičském břehu odstartoval program Memoriálem
Josefa Suchého, ve kterém se utkaly týmy v požárním útoku.
Kromě místních hasičů dorazily týmy z Libčic nad Vltavou,
Kozince a Středokluk. Některá SDH mají i ženská družstva
- Úholičky, Kozinec. I přes všechnu snahu se naše hasičky
umístily na druhém místě. Následovaly závody raftů. V této
disciplíně zazářilo ženské družstvo z Kozince a zvítězilo
s velkým předstihem.
V průběhu odpoledne si každý mohl vyzkoušet
kormidlování plavidla. Připraveny byly jak kanoe, tak rafty.
Třešničkou byly dvě malé sportovní kajutové lodě bez
kapitána. K jejich řízení není třeba kapitánských zkoušek,
a tak se každý mohl vcítit do role opravdového kapitána.
Přívoz pendloval celé odpoledne z úholičského do řežského
břehu a zpět. Pro ty nejmenší byl připraven skákací hrad, který
nikdy neomrzí. Každý si také mohl vyrobit vlastní lodičku,
kterou otestoval v malé plechové vaničce, kde zjistil, zdali

Plavba na lodi

Zdroj: J. Černý st.

může vyrazit na ostrou plavbu po Vltavě. Krásnou atmosféru
dotvářely kapely Message a Luft, které hrály v průběhu
celého večera.
Eliška Červenková, redaktorka

Drábské světničky zdolány i v krosně
Na výlet do Českého ráje se přihlásili Úholičáci všech věkových kategorií. Na plakátě jsme trochu vyhrožovali, že v případě
malého zájmu se výlet neuskuteční, to se ale nestalo.
Do autobusu ráno naskákalo čtyřicet pět výletníků. Základnu
tvořili rodiny s dětmi, doplnili ji zdatní senioři z Úholiček
i okolí. Vyrazili jsme z návsi v osm hodin a do Příhraz jsme
dojeli krátce před desátou.
Opomeneme-li zašlou slávu rekreačního střediska
a polorozpadlý bazén, otevírá se zde pohled na příhrazské
skály, podél kterých jsme se vydali na chalupu Na Krásné
vyhlídce. První stoupání bylo prudké a náročné. Někdo
si pomohl nahoru hůlkami, někdo pivem v příhrazském
bufetu, ti nejmladší zdolali trať v krosničce na zádech tatínka.
V restauraci na vyhlídce jsme poobědvali a pokračovali
studeným průchodem na Drábské světničky. Těm, kdo trpí
závratí, jsme panoramata alespoň vyfotili.
Červená značka vedla nad údolím a okolo zaniklého
Píčova statku na hrad Valečov. Protože byla první červnová
sobota, konal se v okolí hradu pohádkový les pro děti, takže
jsme měli možnost setkat se s Karkulkou i vlkem, s Křemílkem
a Vochomůrkou, celou Rumcajsí rodinou nebo modernějším
Shreckem a Fionou. Poslední kelímkáč na Valečově, pro děti

Vrcholové foto

Zdroj: archiv OÚ

nanuk za zdolané kilometry a zhruba v půl páté zpátky domů.
Počasí vyšlo, těšíme se příště!
Božena Suchá, komise pro rodinu
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Balancujeme a bilancujeme
Konec školního roku znamená i konec dalšího roku „Cvičení pro zdraví“. Celý letošní rok jsme již cvičily v nových, větších
prostorách, a to se odrazilo i na návštěvnosti kurzu. Z původních čtyř cvičenek, se kterými jsem v roce 2009 začínala, se počet
rozrostl na 18.
Rovnáme záda, rozhýbáváme ztuhlé klouby, uvolňujeme
přetížené svalové partie, trochu posilujeme a hlavně rozvíjíme
ohebnost a stabilitu. Hodně cviků je právě balančních, na
malých i velkých míčích nebo jen tak na podložce, a ty
slouží k tomu, abychom zaktivovaly svaly podél páteře, tzv.
hluboký stabilizační systém, který zpevňuje a napřimuje naši
páteř a podílí se na pohybu končetin.
Všechny jsme se za ten rok zase kousek posunuly a každá
podle svých možností udělala pokrok. Naučily jsme se několik
základních pravidel „zdravého cvičení“ a cvičíme nejen pro
zdraví, ale i pro radost z pohybu a pro dobrou náladu.
Pavla Vacková, cvičitelka
Cvičení s míči

Zdroj: K. Šimková

Pozdrav z výletu po sopkách
V sobotu 28. května t. r. se uskutečnil pokus o zdolání tří
významných vrcholů Českého středohoří – Milešovky,
Ostrého a Lovoše.
Vše, co jsme si předsevzali, jsme splnili - slezli spoustu
kopců, urazili spoustu kilometrů a hlavně viděli krásný
kus země. Člověka vždy překvapí, jak je České středohoří
obklíčené průmyslovými centry krásné, divoké a místy téměř
liduprázdné. Až budete mít chvilku, stavte se tam. Nebo
s námi můžete vyrazit na příští výpravu pro trochu náročnější
turisty.
Pavel Soper, horský vůdce
Vrcholové foto z Milešovky

Zdroj: P. Soper

Pipi v Úněticích
Po dvou úspěšných představeních našeho divadla jsme se rozhodli vyrazit za humna. Při hledání vhodného místa, které
bychom mohli obšťastnit naším uměním, padlo naše oko na Únětice. Jsou blízko, mají kulturní tradici a útulný divadelní sál
v místní sokolovně.
Návštěvnost představení bohužel ovlivnila průtrž mračen,
která asi donutila řadu turistů setrvat v okolních hospodách,
i když jsme je za cenu úplného promočení osobně pozvali.
Přesto se našlo dost otužilých dětí i dospělých, kteří se dobře
bavili a odměnili nás mohutným potleskem. A my jsme si
vyzkoušeli, že si nacvičené představení můžeme docela
rychle oživit. Holky to zahrály skvěle a s velkou chutí. Takže
když se zase jednou naskytne příležitost, můžeme ji chytit za
pačesy.
Poděkování patří únětickým za ochotu, se kterou nám
zdarma půjčili sál včetně vybavení. Za odměnu jsme je
zařadili do seznamu pravidelných štací.
Pavel Soper, principál
Pohoršené dámy
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Železného hasiče nepustíme
Druhou červnovou sobotu se konal další ročník branného závodu mladých hasičů – Úholský hydrant.
Sjela se soutěžní družstva z okolí a my jsme nasadili dva týmy
mladších a jedno družstvo starších dětí. V mladší kategorii
obsadila naše hlídka třetí místo ve složení: Klusoň, Tajčová,
Sodomka, Sodomková, Veselá. Ve starší kategorii bylo naše
družstvo druhé ve složení: Černá, Konopásková, Smolíková K.,
Smolíková T., Špaček. Závodníky osvěžil několikrát drobný
déšť, ale hasič musí obstát i v náročnějších situacích. Odměna
byla letos opravdu sladká – dort a zmrzlina. Vloženým závodem
byl stejně jako vloni závod o železného hasiče a železnou
hasičku, tentokrát i v dětské kategorii. Železnou dětskou
hasičkou nad deset let je Kristina Konopásková, v kategorii do
deseti let Matyáš Klusoň. Matyáš nebyl vyhlášen, neboť jeho
vlastní matka, která nám pomáhala zpracovávat výsledky, jeho
čas přehlédla. Omlouváme se a dodatečně gratulujeme. Putovní
pohár v kategorii žen vyhrála a loňské vítězství obhájila Jana
Hasiči na startu
Zdroj: J. Černý st.
Černá a v kategorii mužů převzal tuto trofej od loňského vítěze
Marek Smolík. Tuto disciplínu jsme tedy vyhráli na celé čáře. opravdový oheň na konci tratě. Zúčastnilo se hodně družstev,
Branné dovednosti ještě zlepšíme. Děkujeme obci za zázemí a tak návrat domů proběhl v pozdních nočních hodinách. Mladší
na statku a těšíme se na příští ročník.
byli v obrovské konkurenci čtrnáctí, starší osmí. Sbíráme pořád
Další akcí tohoto měsíce byl noční požární útok dětí zkušenosti a toto byla jedna z těch zajímavějších.
v Hýskově u Berouna. Kromě stříkání na terč šlo i o to uhasit
Zdeněk Fiala, starosta SDH

Prosluněné cvrnkání
Tradiční úholičská Kuličkiáda letos proběhla zcela netradičně
za krásného počasí. Účast byla dobrá, cvrnky odvážné
a přesné, souboje tvrdé, avšak férové. A že počasí vydrželo,
zvládli jsme i trochu větší kuličky v podobě kroketu. Nejlepší
získali hodnotnou literaturu, užili jsme si to všichni. Tak zase
za rok.
Pavel Soper, organizátor
Hra na důlek

Zdroj: P. Soper

Kalendář akcí
10. 7.

Hry a klamy - experimentujte a hrajte si s IQ Parkem

Středočeské muzeum
Roztoky

16. 7.

Bohnice-Máslovice, pohodový závod kanoí a raftů, od 13:00

Bohnice-Máslovice

18. 7.

Sváťovo dividlo: Pohádka v zahradě – od 16:30

KD Vltava, Kralupy nad
Vltavou

23. 7.

Slavnostní vyhlášení a udílení titulu vesnice roku Středočeského
Statek, Úholičky
kraje 2016

do

neděle

sobota

pondělí
sobota

7. 8.

do
neděle

8.-12. 8.
pondělí-pátek

10. 8.
středa

3. 9.
sobota

Papírová hračka - výstava

Středočeské muzeum
Roztoky

Letní výtvarná dílna - vernisáž všech prací v pátek 12. 8. od 18:00

Statek na návsi,
Úholičky

Studio Damúza: Lakomá Barka – od 16:30

KD Vltava, Kralupy nad
Vltavou

Dožínky

zámecký park, Úholičky
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Příspěvky občanů
My vás tu nechceme!
Jan Patočka, jeden z prvních mluvčích Charty 77, který
zemřel po vyčerpávajícím výslechu StB, ve svých úvahách
o řecké filosofii zdůrazňoval, že vznik politického života, onen
duch polis, je duchem jednoty ve sporu. Nad soupeřícími
stranami vládne něco společného, co není slepou silou, ale co
ustavuje obec v jejím fungování a vytváří i jednotu zákonů.
Když vedení obce Úholičky bylo spolu s dalšími subjekty
nuceno v 90. letech vydat restituentům zámek a další
nemovitosti v rámci soudních rehabilitací, tehdejší starosta
Jan Kettner považoval restituci za akt, který „poškodí zjevně
celou obec“. Vedení obce se proto rozhodlo zabránit vydání
majetku i za cenu ostrakizace a dehonestace restituentů. Že
ducha polis ovládly slepé síly, ukázal později i požár nad
vydanou zámeckou konírnou - podle sdělení hasičů úmyslně
založený.
Když jsem se v roce 2005 přistěhoval do Úholiček a aktivně
začal v obci vystupovat, aby se dodržovaly zákony, nelhalo
se a nekradlo, mnozí lidé včetně exstarosty Tomáše Diviny
v této občanské snaze opět spatřovali ohrožení obce.
Výroky starosty typu „lepší komunista než anarchista“
nebo „dokud v obci bude bydlet pan Vodrážka, nebude zde
klid“ a argumenty spoluobčanů, že člověk má mlčet, protože
je náplavka, patřily k tomu lepšímu folklóru. Vytlučená
okna na autě zastupitele Pavla Sopera byla horší stránkou.
Novinářka publicistického pořadu Reportéři ČT natáčející
průběh jednoho veřejného zasedání prohlásila, že si myslela,
že se omylem ocitnula na natáčení filmu z 50. let.
Zdálo se, že s příchodem „ženského“ prvku do vedení
obce ostrakizační duch zanikne. Ale ani starostka Ing.
Terezie Kořínková nedokázala překonat politiku vylučování
a prosazuje například představu, že restituovaný zámek není
součástí obce.
Když zastupitel Alois Šula, který má pečeť „opozičníka“,
hlasitě uvažoval o možnosti bydlení v plánované výstavbě,
protože po dlouhé době je to v obci jediná možnost pořídit
parcelu, starostka spontánně zareagovala: „My vás tu
nechceme!“
Tato věta vyjadřuje ducha současné české polis. Ostatně
i různé průzkumy veřejného mínění jen potvrzují tradiční
stereotypy zejména v souvislosti s migrací nebo s naším
vztahem k jiným etnikům. Starostka obce Vyšní Lhota Dana
Nováková třeba tvrdí, že imigranti z muslimských zemí do
Evropy nepatří.
České společnosti a obdobně i vedení obce Úholičky
dlouhodobě chybí sebevědomí založené na občanském
étosu, jehož součástí je respekt k nezávislosti a k jinakosti
a občanské ctnosti jako je myšlenka respektu k pluralitě.
Letos se obec Úholičky přihlásila do soutěže Vesnice roku
a v Programu obnovy venkova získala Zlatou stuhu v rámci

středočeského kola. Z 1146 obcí ve Středočeském kraji se
přihlásilo do soutěže pouze 13. Bylo by zajímavé sledovat,
kolik obcí by se přihlásilo do soutěže, kdyby jejím cílem
byla také snaha povzbudit obyvatele venkova k pěstování
občanském étosu a ctností, které posilují ducha polis.
Proto je nezbytné si připomínat filosofický odkaz Jana
Patočky, protože polis – to není vtíravá excentricita, špatný
vkus nebo maškarády, ale především občanské ctnosti.
Miroslav Vodrážka

Poznámka redakce:
Pan Vodrážka v článku uvádí závažné skutečnosti, které
naznačují možnou trestnou činnost v obci. Požádali jsme
proto autora, zda by mohl doložit zdroje, ze kterých vychází.
Žádné dokumenty potvrzující uváděné skutečnosti redakci
doloženy nebyly.
INZERCE
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