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Vážení občané,
léto je na svém prahu, i když teplotně je dávno v plném proudu. Na obci se bude
vedro – nevedro zejména v průběhu prázdnin opět trochu budovat. V ulici K Višňovce bude položen asfaltový povrch a stavba – prodloužení splaškové kanalizace
se zkolauduje, aby se mohli občané přilehlých nemovitostí připojit na kanalizaci.
Myslím, že firma Aquarius odvedla dobrou práci a krátký termín, který si dali do
smlouvy, byl dodržen. Vybrali jsme i dodavatele na rekonstrukci hlavní čerpací
stanice odpadních vod na návsi a v průběhu srpna by se měla uskutečnit i tato
akce. S pomocí brigádníků natřeme herní prvky a lavičky, dosekáme, co se nestihlo
a možná vyčistíme zase kus potoka. Současně nadále probíhá výstavba vodovodního přivaděče. S tím je spojeno i přerušení nebo omezení dodávky vody do horní části obce, které se neočekávaně protáhlo v minulém týdnu. Je třeba propojit
starý a nový přivaděč v armaturních šachtách, a proto bude dodávka omezena
ještě v průběhu prázdnin. Budeme vás informovat a prosíme o pochopení a strpení.
V této souvislosti prosím i o přiměřené šetření s vodou, neboť vodojem se plní stále
stejnou rychlostí, ale v obdobích sucha se rychleji prázdní. A využijte dotaci obce
na jímání dešťových vod, pokud jste tak ještě neučinili. Obec už chytá dešťovku na
zalévání u bytového domu i na statku.
Všem přeji příjemnou dovolenou, dětem nekonečně dlouhé prázdniny a těším se
na náš pravidelný docházecí tábor. Zvu vás také na naše letní kulturní akce – promítání letního kina ve Švestkovně a na Rusalku na nádvoří statku.
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Terezie Kořínková, starostka

Den na řece 2017

Zdroj: J. Černý st.
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Zprávy z obce
• Telefonické spojení, které se může někdy hodit                                                                                                                                    
V případě problémů s odvozem odpadu, bioodpadu volejte Regios .................................................. 800 101 102.
V případě přerušení dodávky elektrického proudu volejte ČEZ ....................................................... 800 850 860.
V případě problémů s dodávkou plynu volejte Innogy ČR a.s. ........................................................ 800 113 355.
V případě problémů s kabelovou televizí či internetem volejte provozovatele p. Nováka ............... 733 119 236.
V případě problémů s dodávkou pitné vody volejte provozovatele 1. VHS s.r.o., p. Kříž .............. 602 341 927.

• Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno

• Přijmeme brigádníky(ce) do údržby zeleně

Opět zahajujeme každoroční soutěž, jejíž vyhlášení
bude v září na Svatováclavských slavnostech. Soutěžní
fotografie zasílejte elektronicky na obecní úřad. Medailisté
opět obdrží hodnotné ceny, které zahradníci ocení.

Po letech, kdy mělo o práci na obci zájem velké množství
středoškoláků, prožíváme letos v tomto ohledu rok hubený.
Je to fyzická práce, někdy i náročná. Je ale na čerstvém
vzduchu, v místě bydliště a za slušnou odměnu. Pokud
nevíte, co s některým prázdninovým týdnem, přijďte nám
na obec pomoci. Bližší informace na tel. 220 930 641 nebo
osobně na OÚ.

• Prázdninový provoz OÚ
Po dobu čerpání dovolených budou úřední hodiny OÚ
zachovány (pondělí a středa). V ostatní dny volejte předem
na telefon 220 930 641. Případné změny budou předem
avizovány na webových stránkách obce, popř. zasláním
sms infokanálem.

• Územní plán – veřejné projednání                                                                                                               

Jízdní řád platný od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 najdete na
webových stránkách obce na hlavní straně.

Veřejné projednání územního plánu se uskuteční 17. 7. 2017
v 18 hodin v zasedačce obecního úřadu. Do té doby najdete
bližší informace na webových stránkách obce i odboru
územního plánování Městského úřadu v Černošicích. Také
můžete zasílat námitky před veřejným jednáním, stejně
jako v zákonné lhůtě po tomto jednání.

• Oprava Negrelliho viaduktu                                                                                                                         

• Kompostéry pro občany                                                                                                                           

4. 7. 2017 začne dva a půl roku trvající vlaková výluka kvůli
opravě zmíněného viaduktu. Zatím není výlukový jízdní
řád k dispozici, bude zveřejněn na www.cd.cz . Cílová
stanice – Masarykovo nádraží je nezměněna, objízdná trasa
přes holešovické nádraží bude jen o něco delší.

Jak jsme vás informovali předběžně v minulých novinách,
budou. Jsou objednané a zatím nepřišly. Dodací lhůty
jsou minimálně tři týdny. Hned jak nám budou k odběru,
dostanete zprávu. Pravděpodobně v průběhu prázdnin.

• Prázdninový jízdní řád linky 350                                                                                                           

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Prázdninový provoz PID 1. 7. 2017 – 2. 9. 2017
Každý rok cestuje o letních prázdninách pražskou hromadnou dopravou méně cestujících. Řada Pražanů je na dovolených,
žáci a studenti na prázdninách a tento počet cestujících zdaleka nedorovná rostoucí počet turistů, kteří do hlavního města
přijíždějí. Téměř jedinou možnost, jak si vzít volno, má i skupina několika tisíc řidičů metra, tramvají i autobusů. Právě
z těchto důvodů jsou prázdniny obdobím, kdy dochází k mírnému prodloužení intervalů na většině linek PID a současně
probíhá větší množství rekonstrukcí komunikační i kolejové sítě.
Úpravy v jízdních řádech o letošních prázdninách jsou
podobné těm, které proběhly v loňském roce. K prodloužení
intervalů dochází zejména v období přepravních špiček
pracovních dnů, kdy je patrný největší pokles poptávky.

• Metro
Na všech linkách dojde v pracovní dny k prodloužení
intervalů o 1-2 minuty. Počátkem července (od 1. 7. do
10. 7.) bude z důvodu výměny pražců uzavřen úsek na lince
C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Od 11. 7.
začne první etapa rekonstrukce stanice Muzeum na lince A,
při níž bude uzavřeno její nástupiště ve směru Depo Hostivař.
7. srpna bude naopak po sedmiměsíční rekonstrukci znovu
otevřena stanice Jinonice na lince B.
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• Tramvaje
Po dobu prázdnin nebudou v provozu doplňkové linky 4 a 21.
Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních
dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak
z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve
špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne
z 10 na 12 minut.
Linka 16 pojede celotýdenně jen v trase Lehovec–
Kotlářka.
V souvislosti s vyšším počtem návštěvníků okolí Malé
Strany budou od 1. 7. na linku 15 nasazovány v pracovní dny
i o víkendech dvouvozové či kloubové tramvaje. Pokračuje
tak trend snižování počtu sólo vozů na tramvajových linkách.
Zatímco v loňském roce jezdilo o víkendech 87 sólo tramvají,
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v letošním roce 19 z nich již vyjede ve dvouvozové či
kloubové podobě. Snížení počtu vypravovaných sólo tramvají
o víkendu přispívá k nárůstu podílu bezbariérových spojů
v tramvajové síti a k většímu využití nejnovějších tramvají
15T.
O letošních prázdninách mohou turisté směřující na
Pražský hrad také poprvé využít v březnu zavedenou
nostalgickou tramvajovou linku 23, která v úseku
I. P. Pavlova – Malostranská – Pražský hrad – Malovanka
posiluje provoz linky 22. V pracovní dny jezdí v intervalu
30 minut, o víkendech a svátcích má interval 15 minut.
Provoz tramvají ovlivní v létě také několik oprav tratí,
které chystá Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Na počátku
prázdnin proběhne oprava trati v Seifertově ulici, v srpnu bude
zahájena rozsáhlá rekonstrukce tratí v Nuselském údolí, která
se protáhne až do podzimních měsíců. Konkrétní dopravní
opatření budou zveřejněna s dostatečným předstihem.

• Autobusy
Na většině městských autobusových linek dojde k úpravě
jízdních řádů na prázdninový provoz. V ranní špičce
pracovních dnů se prodlouží interval z 6 na 7,5 minuty,
odpoledne ze 7,5 na 10 minut. O letních prázdninách nebudou
v provozu školní spoje ani autobusové linky 305, 343, 451
a 465. Školní linky vyjedou opět až 4. září a v souvislosti
s postupující integrací regionálních autobusových linek
dostanou nová čísla. Číselnou řadu 551 až 575 nahradí čísla
251 až 275.

• Vlaky
Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách
podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich
netýkají (jen v ojedinělých případech je zrušen školní spoj).
Zdroj: Informační zpravodaj PID

Zprávy z MŠ
Konec školního roku měly děti plný zážitků.
Poslední pátek v květnu proběhla ve školce již tradiční „Party
na zahradě MŠ“ s nočním přespáním. Party začala loutkovou
pohádkou Šípková Růženka, kterou zahráli paní Eva Hrušková
s panem Zdeňkem Rohlíčkem. Na pohádku se dívaly nejen
děti, ale také mnoho rodičů. Po pohádce předvedly vystoupení
se stuhami holčičky pod vedením Terezy Kořínkové, které
sklidily velký potlesk. Pak následovalo vystoupení malých
dobrovolných úholičských hasičů, kteří pod vedením svých
hasičských vedoucích předvedli dva útoky na oheň. Bylo to
velmi napínavé a všichni kolem jim moc fandili. Na závěr
si mohly děti vyzkoušet, jak se stříká z požární hadice. Moc
dobrovolným hasičům děkujeme a doufáme v další spolupráci.
Pak již následovalo opékání špekáčků a párků. U ohně nám
hrál na kytaru a zpíval pan Veselý, ke kterému se mnozí
přidávali. O výborné občerstvení se postarali rodiče. Každý
si mohl vybrat to, co mu chutnalo. Na závěr party zazpívaly
děti písničky za doprovodu kytary, které se ve školce s paní
učitelkami naučily. Kdo z dětí chtěl, tak zůstal ve školce spát
až do sobotního rána.
Za pár dnů děti slavily MDD. V obou třídách proběhly
různé soutěže o ceny. Velký úspěch měla soutěž v přenášení
vody kelímkem z jednoho vědra do druhého. Na závěr dostaly

děti za svoji snahu a soutěživost medaile, diplomy a další
odměny, z kterých měly radost.
Na začátku června jsme pro děti uspořádali celodenní
výlet do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova Koruna.
Byl zde pro ně připraven program Z pohádky do pohádky.
Děti přijala k audienci sama pohádková královna, ke které
je dovedla a představila princezna. Pak děti s princeznou
procházely pěti pohádkovými pokoji, v kterých hádaly,
jakou pohádku představují. Princezna jim v každém pokoji
vždy pohádku vyprávěla. Součástí byla také dílnička a focení
v princeznovských a mušketýrských šatech. Na závěr jsme
v zámeckém parku procházeli strašidelnou stezkou a plnili
zde různé úkoly. Děti se vrátily s hezkými zážitky a krásnou
fotkou.
V polovině června proběhly ve školce v obou odděleních
besídky, na kterých děti předvedly alespoň část z toho, co je
paní učitelky během jara naučily. V obou třídách bylo plno
obecenstva a děti i paní učitelky sklidily velký potlesk.
Za odměnu jsme pro děti zorganizovali ještě jeden
dopolední výlet na hrad Okoř. Jeli jsme MHD do Noutonic
a pak jsme šli pěšky až na Okoř. Díky rodičům od Nelly
Procházkové si děti užily kolotoče, houpačky, skákací hrad
i trampolínu. Pak se děti z obou oddělení vystřídaly na hradě
Okoři, kde jim Bílá paní schovala poklad. A na závěr všechny
dostaly nanuky a pitíčka. Z Okoře nám zajistili odvoz
autobusem Vocílkovi. Oběma rodičům moc děkujeme.
Poslední akcí bylo loučení s předškoláky. Všem jsme
splnili jejich „poslední“ přání. Takové, které jde ve školce
splnit. Pak jsme zavzpomínali, co všechno ve školce zažili.
Každý byl pasován na „vystudovaného předškoláka“, dostal
šerpu, vysvědčení, různé drobnosti a knížku s fotkami
Mateřská škola Úholičky 2017. Jsou zde fotky z různých akcí,
které děti ve školce zažily. Pak si všechny děti i zaměstnanci
s předškoláky přiťukli dětským šampaňským. Všichni
budoucím prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí, mají
hodnou paní učitelku, spoustu nových kamarádů a vše se jim
daří.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Výlet na zámek Karlova Koruna

Zdroj: archiv MŠ
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Knihovna Úholičky
Nové knihy z nakladatelství Argo
Deníček prince George, Clare Bennettová
Prince George je světová celebrita číslo jedna, která se už teď
připravuje na svou roli vládce britského impéria. V královské
rodině však opět čekají přírůstek, George dostane bratříčka
nebo sestřičku. Jak se s tím nejvlivnější dítě světa vypořádá?
S anglickým smyslem pro ironii a uměřenost? Se suchým
humorem? Anebo s nedůstojným řevem a nudlí u nosu.
Autorka Clare Bennettová pracovala jako redaktorka
v časopise Tatler a jako scenáristka pro film a televizi, podílela
se na vzniku komedií jako Láska nebeská nebo Deník Bridget
Jonesové.
Dumasův klub: aneb Richelieuův stín, Arturo Pérez-Reverte
Na počátku byla vražda a rukopis jedné kapitoly Tří
mušketýrů. Ověření pravosti rukopisu vezme nájemný lovec
knih Lucas Corso jako melouch k větší zakázce: má vypátrat,
který ze tří zdánlivě identických exemplářů vzácného tisku ze
17. století je pravý. Pak se však ocitne v osidlech tajemného
plánu a čelí smrti, kterou začne kdosi rozsévat podle scénáře
jak vystřiženého z Dumasových románů. Do cesty se Corsovi
navíc postaví krásná dívka. Autor drží čtenáře v napětí až po
překvapivý závěr. Dílo jednoho z nejčtenějších španělských
spisovatelů zfilmoval Roman Polanski pod názvem “Devátá
brána“ s Johnym Deppem v hlavní roli.
Poprask v sýrové uličce, Robert Fulghum
Robert Fulghum tak, jak ho známe a máme rádi. Je čím
dál starší, moudřejší, ale smysl pro humor ani v nejmenším
neztrácí. Utvrdí vás v tom, že je každý den plný zázraků,
které člověk vidí jen, když chodí po světě s otevřenýma očima
i srdcem. Navrch se dozvíte spoustu nových věcí o strakách,
historii Santa Fe, keramice i tělesných pochodech.
Uteč rychle a vrať se pozdě, Fred Vargas
Na jednom konci Paříže kdosi čmárá v noci lidem na dveře
velkou obrácenou čtyřku; na druhém konci města bývalý
bretonský námořník Joss oživuje staré řemeslo vyvolávače
zpráv a ve své schránce nachází záhadné středověké texty
o moru. Souvisejí spolu obě zvláštnosti? Série podivných
vražd napovídá, že možná ano… Svérázný intuitivní komisař
Adamsberg a jeho metodický pomocník Danglard se poprvé
představují českým čtenářům. Za tento román získala autorka

Nové knihy z nakladatelství Argo
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Zdroj: M. Hrubešová

Cenu knihkupců 2002 a Velkou cenu čtenářek Elle za
detektivní žánr.
Loupež bez cavyků, Catharina Ingelman-Sundberg
Po velmi úspěšných knihách Brambory na vloupačku a Půjčiti
stříbro, loupiti zlato se Catharina Ingelman-Sundbergová
vrací se třetí knihou o Lize důchodců nesoucí název Loupež
bez cavyků. Ligu důchodců nikdo nezastaví. A její členové
teď momentálně potřebují peníze – hodně peněz. Zpříjemnit
a rozveselit život starým lidem něco stojí. A proč nenapodobit
svět velkých financí a nerozdělovat bonusy – jenže tentokrát
lidem s nízkými příjmy a chudým, kteří potřebují trochu
povzbudit. Neobyčejná bankovní loupež sice vynese víc než
deset miliónů, ale to vystačí tak akorát na to, aby si Liga
důchodců ve Stockholmu pronajala jachtu a provozovala na ní
restauraci s nabídkou speed datingu a tanečních dýchánků pro
seniory. A naše čtveřice má přitom mnohem dalekosáhlejší
plány. Märtha s přáteli se rozhodnou mířit mnohem výš
a získat opravdu velké peníze mezi bezohlednými finančníky,
daňovými podvodníky a velkoobchodníky. V honbě za
jměním důchodci riskují, když se snaží vylákat peníze
z miliardářů na luxusních jachtách v Saint-Tropez. A ještě ke
všemu je jim v patách policie.
Kniha o Baltimorských, Joël Dicker
Kniha o Baltimorských je třetím románem švýcarského,
francouzsky píšícího autora Joëla Dickera. Na rozdíl od jeho
předchozího bestselleru Pravda o případu Harryho Queberta
nemá detektivní zápletku, ač napětí v něm rozhodně nechybí.
Děj této rodinné ságy nazíráme opět pohledem mladého
úspěšného spisovatele Marcuse Goldmana, který se tentokrát
vrací do dob a krajin svého dětství, aby se vyznal z obdivu
a lásky k těm, kterým říká Baltimorští – tedy ke druhé větvi
rodiny Goldmanů, svému strýci, tetě a bratrancům. Byly
to osobnosti pro běh jeho života zcela určující: byli bohatí,
úspěšní, krásní, laskaví – a zdánlivě naprosto a neochvějně
šťastní. Prostřednictvím vzpomínek a reminiscencí z dětství
a dospívání, objevování zasutých rodinných tajemství
a vlastní rekonstrukce toho, co mu bylo zamlčováno, Marcus
zkoumá důvody a osudové náhody, které přes období dostatku
a harmonie nakonec vedly k rozkladu, pádu a tragédii. Je to
kniha vyrovnávání se s velkou ztrátou i s rolí věčně chudého
příbuzného, ale i román o ztrácené a nalézané lásce a o cestě
k sobě samému.
Roky pod psa, Markus Zusak
Markus Zusak, autor světového bestselleru Zlodějka knih,
nedávno zfilmovaného, vydal ještě před tímto zásadním dílem
trilogii o bratrech Wolfových. Překlad prvního svazku, Roky
pod psa, se nyní dostává také k českým čtenářům. Cameron
a Ruben Wolfovi se rvou dnem i nocí, spřádají ujeté plány,
aniž by domýšleli jejich důsledky, a pro rodiče, sourozence
i všechny holky, které obdivují, jsou to jen budižkničemové,
co to nikdy nikam nedotáhnou. Jenže když se Cameron
poprvé zamiluje, nic už není jako dřív... Příběh patnáctiletého
australského kluka s širokým srdcem a praštěnými nápady
je dojemný a zábavný zároveň a Zusak opět nezůstává nic
dlužen své pověsti výjimečného vypravěče.
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Hledání modré, Lois Lowryová
Význačná a mnoha cenami ověnčená americká spisovatelka
Lois Lowryová, podobně jako v prvním svazku své
světoznámé tetralogie, který vyšel česky pod názvem Dárce,
stvořila v Hledání modré tajuplný svět budoucnosti: Lidské
společnosti vládne krutost a klam. Slabí, staří a nemocní
jsou nežádoucí. Když Kiře zemře maminka, dívce hrozí,
že ji vesnické společenství zapudí, protože ji jako chromou
už nemá kdo chránit. Rada Strážců ale rozhodne, že Kira,
jež se od maminky naučila tkát a vyšívat, vyspraví složitě
vyšívané slavnostní roucho Zpěváka, které v obrazech
vypráví lidské dějiny a předpovídá budoucnost. Kiře
zdánlivě nic nechybí, a přece v ní začne hlodat nedůvěra,
pochybnosti a pocit, že je vlastně zajatec. A že Strážci
nejednají s čistými úmysly...
Zdroj: nakladatelství ARGO

Knihovna zavřena červenec/srpen. Otevíráme 4. září.
Martina Hrubešová, knihovnice

Kultura a sport
Pozvánka do divadla
Léto teprve začíná,
ale již teď bych vám
ráda nabídla chystaná
podzimní představení.
22. 9. 2017 od 18 hodin
muzikál
Mýdlový
princ. Sice jsme ho již
zhlédli v březnu, ale
vaše ohlasy zavelely
koupit ještě jedno
představení. A tak neváhejte, zájem je obrovský, mám 40
vstupenek po 350 Kč.
A v říjnu 27. 10. od 19 hodin se podíváme do Divadla
Radka Brzobohatého na asi poslední představení,
které jsme zde v rámci „našeho divadelního klubu“
ještě neviděli, francouzskou komedii z pera slavného
autora Marca Camolettiho v režii Hany Gregorové –
Drahoušku, toužím po tobě. Známý advokát a jeho
žena zubní lékařka jsou v rozvodovém řízení. Problém
je v tom, že jeho kancelář i její ordinace se nacházejí
v jejich společném bytě, který žádný z obou manželů
nechce přenechat tomu druhému. Přestože mezi oběma
stále přetrvává láska, rozhodne se každý z obou manželů
žít nový život, aby ještě více zatopil tomu druhému...
Hrají: Ernesto Čekan, David Gránský, Mirek Hrabě,
Charlotta Doubravová aj.

Finále Sokolského poháru 2017
V sobotu 20. 5. 2017 se v Úholičkách konal již podruhé
finálový turnaj Sokolského poháru - nadstavbové soutěže ve
stolním tenisu na okrese Praha-západ.
O úspěch našeho A týmu v postupu ze základní skupiny a dále
i ve finále – stříbrná příčka, se zasloužili:
• Tomáš Rudolf (na fotce první zprava v dolní řadě)
• Martin Novák (na fotce druhý zprava v horní řadě)
• Dušan Vojtěch (na fotce první zprava v horní řadě)
• Vilém Kozel
Celkové pořadí finálového turnaje - Sokolského poháru 2017:
SP 1:
1. místo TJ Sokol Rudná A
2. místo TJ Úholičky A
3. místo TJ Sokol Černošice A
4. místo TJ Sokol Středokluky A
4. místo TJ Sokol Únětice A
4. místo TJ Viktoria Vestec A
SP 2:
1.místo SK Viktorie Ořech D
2.místo SK Viktorie Ořech E
Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu

Vstupenky objednávejte na OÚ u paní Klusoňové.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Nejlepší borci finále

Zdroj: V. Kozel
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Stolní tenis pro děti v Úholičkách
Každé úterý probíhají tréninky dětí v místní tělocvičně na
statku. Je moc hezké, že o pinčes má zájem čím dál více
místních i přespolních dětí.
Každý trénink si dokonale užíváme a o zábavu není nikdy
nouze. Protože se děti za rok velice zlepšily, tak od září
trochu přitvrdíme a začneme objíždět již vytoužené turnaje.
První velký turnaj máme již za sebou, stupínky vítězů byly
na dosah.
Ráda bych moc poděkovala Radkovi, Martinovi za
věnovaný čas dětem na tréninku a Martině za záskok při mé
absenci.
Radka Ducháčková, trenérka
I na tréninku probíhají zápasy

Zdroj: archiv R. Ducháčkové

Noční útok v Hýskově
Mladí hasiči vyrazili v pátek večer do Hýskova, kde probíhala soutěž v nočním požárním útoku, kde se letos sešly 34 týmy.
Mladší družstvo se postavilo na startovní čáru po 20. hodině.
Základnu opustili v rekordním čase a nebýt chybičky na
rozdělovači – zavřený pravý proud – myslím, že by se umístili
na bedně. Ale chybami se člověk učí a to, co se nestane
na tréninku, stane se na závodech. Ale i tak se umístili na
12. místě z 16 týmů.
Družstvo starších vybíhalo až po 23. hodině. I přes
znatelnou únavu a nervozitu se umístili na 9. místě z 18 týmů.
Obě družstva si zaslouží obrovskou pochvalu.
Ve 2 hodiny ráno jsme se vrátili se spícími hasičáky do
Úholiček. Bylo to náročné, ale příští rok to dáme zase a už
bez chyb.
Děkuji klukům – Jirkovi, Luborovi a Hynkovi za pomoc
– bez nich by to nešlo.
Jana Černá, vedoucí OMH
Mladí hasiči tentokrát soutěžili v noci

Zdroj: J. Černý st.

Den na řece
Letošní Den na řece se nesl v klidné a pohodové atmosféře.
Program zahájili mladí hasiči ukázkou požárního útoku. SDH pořádali 2. ročník Memoriálu Josefa Suchého, na kterém zápolilo
celkem 6 týmů. Ženy – Blondies tentokrát vybojovaly 1. místo a na druhém skončily hasičky z Kozince. Naši muži skončili
druzí, těsně za týmem hasičů ze Středokluk.
Během odpoledne byl hojně využíván přívoz, který
pendloval mezi úholičským a řežským břehem, kde byl
bohatý program – oslava Dne dětí a ukázky hasičské techniky.
Úholští vodáci měli připraveny kánoe, na kterých povozili na
Vltavě nejen děti, ale i dospělé.
Roztočtí hasiči přivezli zásahový člun, tak o rychlou
jízdu a adrenalinový zážitek nebyla nouze. Veliký zájem byl
také o vyhlídkovou plavbu parníkem. Pro ty, co jsou raději
na souši, byla připravena výtvarná dílna, kde si svou lodičku
mohli alespoň vyrobit a poté pustit po Vltavě. O občerstvení
a hudbu se postarali naši hasiči, kteří vše důkladně připravili
a poté i uklidili.
Tak zas za rok u řeky...
Jana Černá, členka SDH
Na člunu se svezly i naše hasičky
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Kalendář akcí
5. 7.

Sportovní den, od 14:00, pořádá TJ Sokol Holubice

Letní parket, Holubice

14. 7.

Anděl Páně II. - promítání letního kina, od 21:15

Švestkovna, Úholičky

25. 8.

Rusalka - zkrácená kostýmovaná verze známé opery A. Dvořáka
od 20:30

Obecní statek - Náves
10, Úholičky

středa

pátek

pátek

2. 9.
sobota

22. 9.
pátek

Výlet do Sebranic - setkání „zlatých“ vesnic z loňského ročníku Vesnice
Sebranice
roku
Mýdlový princ - od 18:00

Příspěvky občanů
Údržba okolí potoka
Reaguji na stížnost paní Janouškové v minulých novinách,
týkající se údržby potoka. Pokusím se nejprve stručně
vysvětlit, jak je to s vlastnictvím potoka a právech
a povinnostech na něm.
Koryto potoka je v majetku České republiky a spravuje ho
Povodí Vltavy, s.p. Když jsem požadovala čištění potoka,
dostalo se mi odpovědi z Povodí Vltavy, s.p., že Povodí se
stará o tok, ale ne o stavby, které jsou na toku. U nás jsou
to kamenné dlažby, opevnění a spádové stupně, které byly
vybudovány v rámci regulace toku. K těmto stavbám se Povodí
nehlásilo, byla to tzv. stavba nalezená. Protože se nevědělo,
kdo ji realizoval, byla zveřejněna výzva, aby se o majetek
(dlažbu a stupně) někdo přihlásil. To nikdo neučinil, a tak
mi bylo řečeno, že stavba připadla obci a Povodí odmítalo
potok čistit. My jsme tento majetek nechtěli – znamenalo by
to zejména opravy, ale i čištění a sekání za dozoru Povodí,
které klade jen podmínky. Nakonec se v majetkové evidenci
Lesů ČR našel tento majetek a vloni byl převeden na Povodí
Vltavy, s.p., které má tok ve správě. O čištění jsem požádala,
předala jsem na Povodí pasport toku včetně zaměření, který
jsme nechali zpracovat, jako podklad pro sestavení rozsahu
záměru. Reálný odhad pracovnic Povodí je, že se potok
vyčistí za dva roky. Úsek v areálu zámku byl zařazen předloni
a stále práce neproběhly.
O potok se snažíme starat, protože Povodí tak nekoná.
Obecní placení pracovníci sekají potok, ale nemůžou
zajistit větší četnost, ploch zeleně je hodně i mimo potok.
Čištění potoka zajišťují hasiči, stejně jako čištění objektů na
dešťové kanalizaci, sekání a částečné opravy opevnění v létě
brigádníci. Vloni vyčistili poslední část včetně stupně pod
viaduktem v Podmoráni a natřelo se i zábradlí na břehu.
Terezie Kořínková

Divadlo Broadway

Ještě ke komunikaci do Podmoráně
Dovolte mi, abych se i já vrátil k diskutované cestě do
Podmoráně. Vedle na pozemku se již několik let pásla
srnčí rodinka, jednu ale z vedlejšího pozemku před týdnem
odvezli, padla. Podle myslivců to bylo auto. Dnes odvezli
další, měla poškozenou nohu.
Protože po silnici chodím denně, vidím i přejeté mloky,
slepýše, ropuchy a další „havěť“. Mají smůlu. Sice jsou
chránění, ale jen podle zákona a ne proti motoristům. Silnice
je pro ně široká a dá jim hodně práce přejít na druhou stranu.
Možná by se měli odstěhovat někam na pole a nemyslet si,
že údolí je jejich. Moc šancí nemají, když vidím některá auta
svištět do Podmoráně aspoň 80 km/hod. Možná se teď bude
svištět ještě lépe, když chodci nebudou překážet. Pevně věřím,
že se nám povede vybudovat alespoň pár trub pod silnicí.
Třeba ještě nějací mloci přežili. Teď už jenom vymyslet, jak
mají přelézt tu zeď u svahu.
Na cestě do Podmoráně jsou opravdu nebezpečná
místa, která volají po zásahu. Zatáčka kolem statku pana
Krátkého, zatáčka se zaparkovanými auty blokujícími výhled
v zatáčce před ulicí Pod Lesem a pak je tu samozřejmě zcela
problematická spodní část Podmoráně, kde je nutno jet téměř
krokem.
A chodník? Ten je nutno ze zákona udržovat a pevně
doufám, že se to povede. Je ale pravda, že tráva pod sněhem
na rozdíl od betonu bez posypu neklouže, tak možná začnu
jezdit autem taky…
Myslím, že se v obci hodně věcí vydařilo. Věřím, že se
naučíme nejenom sdělovat názory, ale i skutečně naslouchat
a diskutovat. Kdyby se ale mělo hlasovat, byl bych proti peníze je možno investovat efektivněji, zachovat soulad
s okolím; zkusil bych na začátek značku. Ale nakonec zdraví
je nejdůležitější – pokud se to postaví, pes mi bez keřů nebude
nosit klíšťata.
Václav Voltr
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