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VÁŽENÍ A MILÍ
SPOLUOBČANÉ,
začíná léto a většina z nás tráví čas na zahrádkách, nebo sportuje. Věřím, že Vám letní měsíce pomohou zpomalit v pracovním
nasazení, odpočinout si a trávit více času se svými blízkými.
Zaměstnanci obce pracují ze všech sil na zlepšení prostředí
v celé obci. Druhá polovina roku bude pro nás všechny ve znamení dlouho připravovaných projektů.
V nejbližší době bude dokončena výstavba komunikace spojující ulice Nad Schody a U Studny. Omlouváme se spoluobčanům
za omezení v rámci této stavby.
Dalším vylepšením bude celková rekonstrukce zastávky na
návsi. Budova dostane nový vzhled, vytvoří čisté prostory pro
čekání na autobus a také krytý prostor pro maminky a děti na
hřišti při nepříznivém počasí. I okolí zastávky bude obnoveno.
V tomto týdnu byl dokončen projekt pro stavební povolení na
rekonstrukci budovy statku č. p. 10. V dalším stupni projektové
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dokumentace po předložení detailních rozpočtů pro každý objekt bude následovat rozhodování o tom, v jakém rozsahu rekonstrukce proběhne a dlouhá debata o tom, jak celou rekonstrukci
pojmout co nejefektivněji – jak z hlediska okamžitých nákladů
na rekonstrukci, tak z hlediska nákladů dalších zastupitelstev
a dalších generací. Rekonstrukce samotná by tak měla začít na
podzim.
Byl vybrán uchazeč ve výběrovém řízení na všechny stupně
projektu novostavby mateřské školy Na Habří. Studie nové mateřské školy prošla několika úpravami na základě mnoha schůzek stavební komise, zastupitelstva, ředitelky školky a architekta. Výsledkem je kvalitní studie mateřské školy pro všechny
školkové děti v obci, včetně rezervy. Velikost každého prostoru
jsme maximálně uvážili ve vztahu k pořizovacím nákladům a nákladům do budoucna. Školka by měla být nízkoenergetická a její
náklady by měly co nejméně zatěžovat budoucí rozpočty obce.
Dalším rozpracovaným projektem je projekt výstavby chodníku podél ulice Roztocké od bytového domu až po budovu obecního úřadu. Nejedná se ale jen o chodník. Součástí investice je
nové osvětlení s nízkonákladovými zářivkami, dešťová kanalizace a přeložky mnoha sítí. Tímto projektem dojde k výraznému
vylepšení celého průjezdu obcí. Průjezd bude nejen bezpečnější
pro chodce, ale vylepší celý průjezdný prostor. Tento projekt zatím nebyl schválen zastupitelstvem a jedná se o úsporách.

Silnice do Velkých Přílep bude mít v nejbližší době stavební
povolení. Obec se zavázala podílet se na investici ve formě vybudování odvodu vody od zborcené zdi. Celkovou investici však
musí zaplatit kraj. Na jeho rozhodnutí a zařazení do seznamu
investic, doufejme, nebudeme čekat dlouho.
Již týden jsme vlastníky pozemku pod bytovým domem. Stavební úřad Libčice nad Vltavou obnoví v nejbližších dnech řízení
a dům tak bude moci být zkolaudován. Obec již poskytla všechny
doklady pro další řízení.
Dovolte mi poděkovat starostce obce za opravdu nezdolnou
práci na všech velkých projektech, ale i každodenních banálních obecních starostech, kterých je požehnaně. I když naše
názory nejsou vždy stejné, její snaha dosáhnout kompromisu je
úctyhodná. Další poděkování patří všem zastupitelům obce za
perfektní a přínosnou práci. Všichni máme po letech pocit, že
všechno dlouhé snažení doprovázené každodenní prací a učení
se začíná odrážet v chodu obce a připravovaných projektech.
Na webových stránkách najdete mnoho zajímavých informací
o chodu obce včetně anket, které slouží k okamžité informaci
vedení obce o převažujícím názoru občanů.
Na závěr mi dovolte pozvat Vás na akci Den na řece, která se
koná v sobotu 2. 6. v Podmoráni. Všichni se můžeme svézt parníkem a ti odvážnější i raftem. Bude grilované maso, pivo i cukrová
vata. Uvidíme se!
Petra Studecká, místostarostka

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 – věci
odevzdáte na obecním úřadě. Přesné dny a časy výběru věcí
jsou zveřejněny na webu obce a na všech vývěsních tabulích.

né práce není možné vykonávat ve dnech pracovního klidu (neděle)
a ve dnech státem uznaných svátků v době od 12 do 16 hodin“.

 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou po obci přistaveny na obvyklých stanovištích v termínu 29. 6.–9. 7. 2012.

 Hromadné očkování psů a koček proti vzteklině popř. dalším nákazám, proběhne dne 15. 6. 2012 (pátek) v době od
17 hod. před Obecním úřadem. 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.
Romana Klusoňová

 S jarem nastal čas zvelebování trávníků, okrasných dřevin,
živých plotů atd. Jen připomínáme, že Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2010 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci v čl. 7 – noční klid a používání hlučných
strojů v odst. 7.2 upravuje: „Činnostmi, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů. Potřebné hluč-

 V pondělí 21. 5. 2012 byla zahájena rekonstrukce komunikace U Studny II – část u nových domů. Rekonstrukce by měla
být provedena do 21. 7. 2012.

Co nepatří do popelnice
Popelnice slouží výhradně pro odkládání tuhého
zbytkového domovního odpadu, kterému předchází
vytřídění využitelných a nebezpečných odpadních
složek.
Do popelnic nepatří suť, kusy cihel, bioodpad (dřevo a odpady ze zahrad) a komunální odpad tříděný (papír, plast, PET
lahve, sklo, nápojový karton, kovy a textil).
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Do popelnic je zakázáno vhazovat nebezpečné odpady
(olověné akumulátory, papírové filtry nasycené olejem, nádoby se zbytky olejů, zbytky prostředků pro chemickou ochranu
rostlin a chemikálie pro hubení škůdců, vyřazené léky, zbytky
nátěrových hmot a ředidel, suché baterie, odpad obsahující
rtuť – teploměry, zářivky a výbojky…).
Dana Dvořáková
REGIOS, a. s.
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KULTURA A SPORT
Milešovka dobyta!
Výlet do Českého středohoří byl skvělý. Skvělé bylo počasí, skvělá byla nálada a nadmíru se skvěly i sportovní
výkony všech účastníků.
Ještě nad ně je ovšem třeba vyzdvihnout týmovou morálku.
Když vylezete první pořádný kopec Lovoš, nahoře se rozsedíte
u více či méně kvašeného moku a grilovaných dobrot, pak se
v pozdějším odpoledni svalíte volným tempem do Opárenského údolí, kde se na vás směje další rozkošná hospůdka se zahrádkou, pak je tedy věru hrdinné rozhodnutí pokračovat dalších dvanáct délkových a jeden výškový kilometr na v dáli se
tyčící Milešovku. Až na velmi málo odpadlíků jsme tak přesto
učinili a po páté hodině odpolední stanuli na bouřné královně
středohoří.
Nedá mi to, abych zvláště nezdůraznil vynikající výkon našich nejmladších účastnic Julie a Kačenky, který byl navíc zcela dobrovolný. To já bych v první třídě poslal rodiče s takovým
výletem do háje.
Nakonec přišla i třešnička na dortu v podobě několikakilo-

metrového (byť směrovka ukazovala 0,5 km) běhu nekonečnou Bořislaví na poslední možný spoj směr Úholičky. Už jsme
se těšili na noční autostop, ale nakonec jsme to šťastně stihli
a po deváté večerní dospěli k domovu.
Moc díky všem za účast a už se na nás směje další kopec –
Bouřňák, Sněžka, Gerlach, Triglav… no ještě to musím rozmyslet a dám včas vědět.
Pavel Soper

Slavnostní odpoledne
Dne 28. dubna proběhlo v naší obci již druhé slavnostní odpoledne, během kterého přivítala starostka obce
spolu s dalšími zástupci úřadu nové občánky a pogratulovala seniorům k právě završeným jubileím.

předala drobné dárečky a pamětní listy s blahopřáním. Jsme
moc rádi, že se seniorům tato setkání líbí a že se jich v hojném
počtu účastní. Všem ještě jednou přejeme pevné zdraví a již
teď se těšíme na další setkání.
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Nejdříve jsme do obce přivítali osm nových občánků. Dětem,
rodičům, prarodičům a ostatním přítomným zazpívala Karolínka Burdová. Její vystoupení nadchlo všechny přítomné.
Dětičkám přejeme šťastný start do života a rodičům zdravé
a šťastné děti.
Po našich nejmenších došlo k setkání s našimi jubilanty seniory. Tentokrát to byli narození od 12. 2. do 28. 4. I pro
naše seniory si Karolínka připravila krásné písně a Eliška Černá s Kristinou Konopáskovou taneční vystoupení. Všechna
děvčata sklidila obrovský potlesk. Následně se při čaji, kávičce
a malém občerstvení povídalo. Paní starostka všem popřála,
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Čarodějnice – Filipojakubská noc 2012
Přelom měsíců dubna a května se nesl ve znamení kulturně-sportovních akcí, jejichž zdárné završení podpořila nejen perfektní organizace ze strany pořadatelů,
ale též nádherné „letní“ počasí.

a příjemná muzika v podání skupiny „Dobrá desítka“ nalákaly
oproti loňskému roku větší počet účastníků. Velice přesvědčivé převleky některých místních žen roztroušených ve skvěle se
bavící společnosti nenechaly nikoho na pochybách co se vlastně ve Švestkovně koná.
Martina Smolková

Poslední dubnový den není jen zlomovým datem, kdy skoncoval se životem fašistický diktátor Adolf Hitler se svou manželkou Evou Braunovou a historie porobených a válkou zkoušených zemí začala psát vítězný směr dějinného ubírání. Datum
je to slavné již z pohanských a posléze i středověkých dob, kdy
filipojakubská noc představovala soustředění temných sil. Ty
mohly škodit prostřednictvím lidí – čarodějnic. Na ochranu
před nimi se na kopcích pálily ohně. Dnes ve stejném datu patří „pálení čarodějnic“ na hranicích stále k velice živým zvykům.
V rámci večerních ohňů naleznou zábavu dospělí, omladina
i menší děti, které se převlékají do kostýmů čarodějnic a čarodějníků. Ne jinak tomu bylo i letos v Úholičkách – ve Švestkovně a v přilehlém lesíku, kde se to jen hemžilo čarodějnicemi,
které pro milá dítka připravily řadu soutěžních úkolů. Nechyběla fatra, jejíž špici vévodila jak jinak než čarodějnice. Oheň
vzplál z rukou paní starostky ve čtvrt na osm. Občerstvení

VI. ročník závodů na kolech a odrážedlech
Ti, kteří se před šesti lety poprvé účastnili nebo spíše fandili a povzbuzovali svá dítka v závodě na kolech
a odrážedlech, nemohli tušit, jaké tradiční prvomájové
klání spoluzakládají.
Se vzrůstající popularitou dětského závodu narůstá počet
účastníků a to nejen z domovské obce, ale též z obcí okolních.
Letos se zaregistrovalo 42 dětí ve čtyřech věkových kategoriích. Ty se dále dělily na dvě podkategorie: sprint a slalom.

Nejstarší a nejmladší kategorie vzhledem k počtu účastníků
nebyla zvlášť dělena na chlapce a dívky. Akreditační tabulky
s výsledky závodníků a závodnic i jejich zajeté časy naleznete na webových stránkách obce. Letošní ročník byl obohacen
o disciplínu „Slalom tatínků s maminkou v kolečku“, jíž se
i přes slunné a velmi teplé počasí účastnilo 15 soutěžních dvojic. Všem vítězům i zúčastněným srdečně gratulujeme a těšíme se, jaké novinky přinese příští sedmý ročník závodu.
Martina Smolková

Výlet seniorů
22. května jsme se vypravili na výlet do Dětenic. Začali jsme návštěvou zámeckého pivovaru, kde po mnoha
letech byla obnovena výroba piva, posléze jsme si prohlédli barokní zámek s ojedinělou sbírkou zbraní Maltézských rytířů.
Součástí zámeckého areálu je krásný zámecký park, kde jsme
obdivovali nejen květinovou výzdobu a celkovou úpravu parku, ale též pštrosí rodinku. Nezapomenutelným zážitkem bylo
posezení ve středověké krčmě, kde jsme nejen poobědvali, ale
ochutnali i pivečko vyrobené v místním pivovaru. Jelikož nám
tento nápoj zachutnal, vezli si jej mnozí z nás jako suvenýr
domů. Po obědě jsme se krátce prošli, poseděli u kávičky na
zahrádce místní cukrárny a v odpoledních hodinách se vrátili
domů. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Byla jsem požádána
účastníky výletu, abych touto cestou zprostředkovala poděko-
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vání organizátorům celé akce. Všem se zájezd líbil a věří, že
tato akce, ač první, nezůstane ojedinělou.
Jana Jakoušová, komise pro rodinu
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Kalendář akcí
25. 5.–2. 9.

„Ještě jsme ve válce“, výstava komiksů

Středočeské muzeum Roztoky

1. 6. 2012 13 hod.

Den dětí – pouťové atrakce, dětská historická
střelnice, ukázky hasičské techniky

park na Tyršově náměstí, Roztoky

1. 6. 2012

Noc kostelů – kostel sv. Václava v Řeži, setkání dětí Řež

2. 6. 2012

Den na řece – okružní plavby

Roztoky, Řež, Klecany, Úholičky, Libčice

2. 6. 2012

Pohádkový les pro děti, registrace 10–11.20 hod.

Roztoky Tiché údolí

2. 6. 2012 od 10 od 14 hod.

Zahájení výstavy trvalek

Černý Vůl

10. 6. 2012, 19.15 hod.

Besídka Divadla Sklep

Předprodej Sokolovna, Únětice

12. 6.–13. 6. 2012

Divadelní loď bratří Formanů

Kotviště Přívozu, Roztoky

16. 6. 2012
9–16 hod.

Dětská výtvarná dílna na téma rybičky bylinky,
16 hod. loutkové divadelní představení,
17–18 hod. – čtení Josefa Somra

Černý Vůl

16. 6. 2012, 19.00 hod.

Koncert Typáci, hospoda U Šraněk

Roztoky

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knižní veletrh
Každý rok v květnu se koná v Praze velký knižní veletrh „Svět knihy“. Do Prahy se sjela téměř všechna česká
nakladatelství a tak knih bylo nepřeberně a zajímavého
doprovodného programu nekonečně. Čtvrtek je tradičně otevřen pro obchodníky, knihovny a instituce, od
pátku je prodejní veletrh otevřen široké veřejnosti a je
hojně navštěvován milovníky knih.
Vzhledem k tomu, že byl letošní osmnáctý ročník knižního
veletrhu zaměřen na komiks, ráda bych vám představila nové
přírůstky do naší knihovny z tohoto žánru.

Dobrodružství Huckleberryho Finna
Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda
Dobytí Everestu
Cesta do středu země
Alenka v říši divů
(Jen pro zajímavost, klasická knižní verze Moby Dicka, bílé velryby, kterou v obecní knihovně také najdete, má
cca 300 stran, v porovnání s 84 stranami obrázků v komiksové verzi)
Svorní gambusíni a Hoši od Bobří řeky, tituly pro milovníky Foglara.
Zlatá kniha komiksů, výběr z časopisu ABC

Pro odpůrce povinné školní četby,
komiksovou verzi knih:

Komiks nemusí být nutně jen zábavná literární forma pro
mladé, ale může předkládat i závažná témata, jak to dokládají
následující knihy pro dospělé:
Ještě jsme ve válce, kniha kterou vydalo Post Bellum a Ústav
pro studium totalitních režimů, obsahuje třináct komiksů nakreslených podle vyprávění třinácti skutečných lidí.
Prostřednictvím těchto životních příběhů můžeme sledovat
moderní dějiny naší země.
Persepolis, autobiografický příběh, kniha o dětství a dospívání
za doby islámské revoluce v Íránu.
Doufám, že vás nabídka nových knih zaujala.

Gulliverovy cesty
Moby Dick
Frankenstein
Don Quijote
Romeo a Julie
Pes Baskervillský
Kryštof Kolumbus
Dobrodružství Toma Sawyera

Knihovna je otevřena do konce června a to každé
pondělí od 15.30 do 19.30 hodin.
Zavřeno máme v červenci a srpnu.
Otevřeno bude opět v pondělí 3. září od 15.30 do 19.30
hodin.
Na vaši návštěvu se těší místní knihovnice
Martina Hrubešová

Pro děti:
Asterix a Obelix, kniha obsahující čtyři první příběhy těchto
dvou hrdinů.
Devět dalších příběhů Asterixe a Obelixe v sešitovém formátu.
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DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Manželé Barbora a Jiří Rajnišovi
Barbora Rajnišová: Absolventka Státní hudební konzervatoře
v Ostravě, obor – operní zpěv. Debutovala na operní a operetní
scéně Slezského divadla v Opavě a v Ostravě – z operních rolí
např.: Mařenka z Prodané nevěsty, Adalgize z Normy, Anna
z Verdiho Nabucca a mnohé další. Z operetních rolí: Veselá vdova – Hana Glawari, Polská krev – Helena, Uherská svatba – Janka, Mam´zelle Nitouche – Denise, Země
úsměvů – Mi.
V letech 1996–1997 působila jako
členka opery Národního divadla v Praze.
V roce 2004 se účastnila turné po Francii
s operetou Veselá vdova a turné po Německu s operetou Netopýr. V roce 2005
se podílela na hudebním nastudování
a produkci muzikálu Jesus Christ Superstar, v roce 2007 účinkovala v jazzové
opeře Porgy a Bess s dirigentem Františkem Preislerem.
Posledních 11 let působí na prknech
Hudebního divadla Karlín. V roce 2000
a 2002 se v karlínském angažmá zúčastnila turné po Japonsku. Zhostila se zde
řady významných rolí jako například
ztvárněné hraběnky Anhilty z nově uvedené operetní inscenace Čardášová princezna. V současné době máte poslední
možnost vidět ji v karlínském divadle
v muzikálu Carmen, kde exceluje v roli
tety Inéz.
Kromě divadla se věnuje též koncertní činnosti v ČR i v zahraničí.
Mgr., MgA. Jiří Rajniš, barytonista – operní a operetní
pěvec: Při studiích na VŠE v Praze studoval současně na Akademii múzických umění v témže městě, obor operní zpěv, ve třídě
sólisty opery ND Jindřicha Jindráka. Již při studiích se stal sólistou opery Slezského divadla v Opavě, kde nastudoval četné
operní role: jako např. Rigoleta, Nabucca, Attilu, Trubadúra,
Traviatta… aj., z českých oper: Prodanou nevěstu, Jakobína, aj.,
a mnoho operetních rolí (Perly panny Serafínky, Bandity, Uherskou svatbu, Zemi úsměvů aj.). Po sedmiletém působení v Opavě byl angažován do Opery divadla O. Ctibora v Olomouci, kde
nastudoval Gounodovu operu Faust a Markétka a operu Idomeneo. Po roce odjel do italského Turína, kde působil 4 měsíce
ve stagione. V produkci anglické Docent Garden ztvárnil jednu
z rolí mistrů ve Wagnerových Mistrech pěvcích Norimberských.
V r. 1997 byl přizván ke spolupráci na opeře G. Verdiho Attila,
v Opeře J. K. Tyla v Plzni. Zde působil rovných 11 divadelních
sezón a rozvíjel svůj operní repertoár např.: Don Giovanni, Attila, Trubadúr, Aida, Carmen, Kouzelná flétna, Ariadna na Naxu,
Samson a Dalila a i náročnější role jako je Wagnerův Bludný Holanďan nebo Tanhauser, Madam Butterfly, Evžen Oněgin (role
byla kritikou velmi kladně hodnocena), Verdiho Síla osudu,
z českého repertoáru např. Prodaná nevěsta, Hubička, Fibichova
Šárka, Čajkovského Jolanta aj. S Plzeňskou operou také v letech
2003 a 2005 absolvoval úspěšné turné v Japonsku. Hostoval
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i v dalších divadelních nebo koncertních produkcích – Německo,
Švýcarsko, Maďarsko, USA aj. Od r. 2007 hostuje v Národním
divadle v Brně (Musorgského Boris Godunov, G. Puccini – Gianni Schicchi aj). V rámci festivalu Opera Praha hostoval také
v Národním a Stavovském divadle v Praze v Lortzingově Undině
nebo v Martinů Hry o Marii. Od r. 2009 hostuje také ve Státní
opeře Praha v nové inscenaci „Vivat Opereta“. Od r. 2006 se též
věnuje pedagogické práci, výuce zpěvu a interpretaci na soukromé hudební umělecké škole v Praze, je
uměleckým poradcem několika uměleckých těles a organizuje kulturní a společenské akce MČ Praha 6.

Otázka:
Víme, že máte syna. Prozraďte – podědil pěvecké nadání po vás, rozvíjí jej, případně slaví na uměleckém
poli nějaké úspěchy?
„Odpovědět na tuto otázku není jednoduché, ale budeme se snažit odpovědět objektivně. Náš syn Jiří Rajniš ml. vystudoval Pražskou konzervatoř – obor herectví.
Již odmalička však zpíval a hrál „divadlo“
a snažil se napodobovat role, které jsme
hráli v divadle my. Tušili jsme, že syn jde
pomalu ale jistě v našich šlépějích a ač
to nebyla naše ambice, ani přání, mladý
Jiří se rozhodl pro tuto uměleckou dráhu
také. Již během studií na konzervatoři
byl angažován do divadelních představení
školy, již několik let před tím hrál v Hudebním divadle v Karlíně dětské role – muzikál Zvonokosy a Za zvuků hudby. Dnes
v tomto divadle ztvárňuje roli Wolenského v krásné operetě
Polská krev. V roce 2008 se stal vítězem Mezinárodní pěvecké
soutěže ve Žďáru nad Sázavou a absolutním vítězem v Mezinárodní pěvecké soutěži v Praze – Pražský pěvec. V roce 2009
se stal Laureátem na Mezinárodní pěvecké soutěži v Karlových
Varech, kde získal i ocenění za nejmladšího účastníka a laureáta
této pěvecké soutěže. Díky těmto úspěchům dostal i možnost
zpívat v představení a koncertu na scéně Národního divadla
(Stavovské divadlo). Od r. 2010 studuje na Akademii múzických
umění v Praze, obor operní zpěv. V únoru 2011 byl pozván k audici a talentovým zkouškám na prestižní americkou univerzitu
v Los Angeles, kde byl přijat ke studiu. V současné době se věnuje hostování v divadlech v ČR a koncertní činnosti, hostoval
i s Rossiniho Lazebníkem Sevillským ve Francii a Německu a je
hostem v programu několika českých orchestrů.
Záleží pouze na něm samotném, jak přistoupí k vytčenému
cíli, jak a s kým bude pracovat a spolupracovat, a samozřejmě
mu k tomu přejeme hodně štěstí a zdraví!
Srdečně zdravíme spoluobčany obce Úholičky, děkujeme za
rozhovor a těšíme se na další milá setkání.“
Vaši Jiří a Barbora Rajnišovi.
Romana Klusoňová
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Právo kritizovat a být kritizován
Jako zastupitel se potýkám s obecní politikou v dobrém
i zlém již druhé volební období. A nemohu nesrovnávat.
Atmosféra minulého zastupitelstva by se dala popsat
slovy „nedůvěra“ a „stagnace“. K příčinám této situace
a jejím rozuzlením se nemá smysl vracet.
Dnes se těch vhodných popisů nabízí víc, jsou pozitivní i negativní, ale rozhodně převažuje snaha o dohodu a ve většině
případů i dobrá vůle k ní dospět. S některými kroky vedení
obce se ztotožnit nemohu. Nevím, proč nemůže být členem
výboru kdokoliv, kdo chce přispět vlastním byť třeba odlišným
názorem. Nemůžu se ani smířit s některými argumenty, které
v reakci na kritiku občanů zaznívají. Paní místostarostka v reakci na podle jejího názoru neoprávněnou kritiku poukázala na
úsilí, které vedení obce vynakládá. Jako by množství odvedené práce automaticky znamenalo, že je zároveň práce odvedena dobře. Může být a také nemusí. Vždy se najde někdo, kdo
shledá naši práci špatnou, a vždy je také dobré a dokonce nutné
vyslechnout jeho argumenty. Nezáleží přitom ani trochu na zásluhách či předchozí aktivitě či pasivitě toho, kdo kritizuje. Právo na kritiku má každý a my máme právo být kritizováni. Zní

to sice možná trochu zvláštně, ale já jsem přesvědčen, že být
kritizován není vůbec na škodu. Umožňuje mě to přesvědčovat,
argumentovat a upevňovat si tak vlastní názor. Není nic horšího, než se uzavřít v pocitu vlastní neomylnosti a dokonalosti.
Zrovna tohle ale kritika být nemá, spíše výzva a možná
také trochu sebereflexe. To, co jsem dříve sám kritizoval na
způsobu vedení obce, se mi teď trochu vrací a já se s tím smiřuji poměrně těžko. Mám pocit křivdy, když je mi vytýkáno
něco, čemu jsem věnoval spoustu úsilí. A i když pocit křivdy
překonám, stejně se s kritikou nemohu ztotožnit a nesouhlasím s ní. Ale pak tu ještě zbývá dost podnětů, které by mě
samotného nenapadly a které mi mohou pomoci třeba něco
zlepšit. Kritika téměř vždy obohacuje, pokud ji dokážeme přijmout a to není jednoduché. Ale my, co spolu sedíme v zastupitelstvu, jsme tak trochu slíbili, že se o to budeme snažit.
Jsem přesvědčen, že bychom se měli snažit trochu víc. Nelze totiž předpokládat, že s množstvím aktivit v obci a nárůstem informovanosti bude kritika mizet. Je to právě naopak.
Ten, kdo nic neví, může být naštvaný jen na to, že nic neví. Pokud je informovaný, má dalších tisíc důvodů, proč se naštvat
a co zkritizovat.
Pavel Soper

Geneze korupční kauzy Davida Ratha začíná
ve středočeských Úholičkách
Koncem května 2012 byl vzat do vězeňské vazby dnes již
bývalý hejtman středočeského kraje MUDr. David Rath
a s ním i další lidé, včetně majitelky a jednatelky stavební firmy FISA. Co má tato úplatkářská kauza, kdy měli
tito lidé manipulovat se zakázkami, zneužívat dotace
a nadhodnocovat stavební zakázky, společného s Úholičkami?
Firma FISA se dostala do hledáčku médií teprve v souvislosti
s evropskými dotacemi, stavební zakázkou v Buštěhradu nebo
Hostivicích. Média si kladou otázku, jak je možné, že tato firma
v registru veřejných zakázek dosáhla v mnoha obcích tak velkého úspěchu a vyhrávala často stavební soutěže.
FISA se však stala známou už v letech 2005–2007 prostřednictvím výstavby bytového domu s třiceti malometrážními
byty pro sociální bydlení v obci Úholičky a trestním stíháním
starosty T. Diviny.
Její „úspěch“ je možno posuzovat právě podle toho, že firma
zaštiťující se značkou vysoké profesionality ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)
realizovala v obci bytový dům v podstatě jako černou stavbu,
protože ji postavila nezákonně na soukromém pozemku, navíc
se státní dotací a v rozporu s územním plánem obce, konečná
cena měla být 31,3 mil. Kč, jejím postupným navyšováním však
za pomoci pěti stavebních dodatků nakonec obec zaplatila firmě
dalších 12,2 mil. Kč, takže FISA obdržela celkem 43,3 mil. Kč.
I výběrové řízení proběhlo za podivných okolností.

Stavební úřad Velké Přílepy nařídil firmě a obci jako investorovi stavby dle stavebního deníku 12. 12. 2007, zákaz pokračovat ve stavbě bytového domu do vyřešení majetkoprávních
vztahů. Objekt postavený v rozporu s obecně závaznými předpisy a tudíž i se smlouvou o převzetí stavby, byl přesto o dva týdny
později starostou T. Divinou a tehdejší členkou stavebního výboru ing. Petrou Studeckou (v současné době místostarostkou)
převzat, jakoby se jednalo o úspěšně dokončenou stavbu.
FISA v malé, avšak jedné z nejbohatších obcí v České republice nerealizovala jen bytový dům, ale i rekonstrukci vozovek za
28 mil. Kč a další stavby.
Tajemství „úspěchu“ této stavební společnosti, která už v té
době měla 200 mil. Kč roční obrat, spočívá v úholičském politickém receptu. V likvidaci kontrolních mechanismů, manipulaci
s veřejným míněním a v nastolení principu, kdy zastupitelé otevřeně hájí zájmy firem. Takže zisk má firma, ale obec (občané)
ztráty. Této politické receptuře se dnes říká privatizace politiky.
Problém s nadhodnocením (podhodnocením) stavební zakázky nezačíná až v souvislosti se zámkem Buštěhrad, ale už
s malometrážním bydlením v Úholičkách, kde sociální byty
měly být navíc přiděleny i místním příbuzným politiků, byť
vlastnili rodinné domky.
Aby se úholičský recept na privatizaci politiky dostal za humna obce, starosta T. Divina ho distribuoval do středočeského
kraje za pomoci tzv. pochvalných referencí o firmě a v roce 2007
například referoval, že FISA svědomitě plní svoje povinnosti,
dobře ji hodnotí i stavební dozor, atd.
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Mnoha lety ověřený a šířený úholičský recept (policie byla
překvapena jak si „aktéři Rathova příběhu“ byli zjevně jistí) se
nakonec dostal až ke středočeskému hejtmanovi v podobě krabice od vína Malbec, ročník 2011.
FISA se samozřejmě nikdy nechlubila, že Úřad pro hospodářskou soutěž za nesoutěžení pěti zakázek opakovaně Úholičky
penalizoval a obec musela zaplatit 100 tisíc Kč. Stejně mlčela
o tom, že starosta byl v souvislosti s bytovým domem souzen
za úvěrový podvod (nakonec byl ale osvobozen soudci Vrchního soudu v Praze, kteří, jak bylo zjištěno, nebyli ani řádně jmenováni). Firma také mlčela i o tom, že obec dostala 11. mil. Kč
penále za nezákonnou výstavbu nebo, že v současnosti exstarosta čelí ze strany obce civilní žalobě u soudu pro Prahu-západ
o náhradu škody v souvislosti s vysokým penálem. Že je od roku

2007 dodnes bytový dům nezkolaudován a prázdný, je taky
„úspěchem“ a vizitkou této stavební společnosti.
Středočeský kruh založený na osvědčené lokální receptuře
se dnes začíná uzavírat. Pro někoho i vězeňskou vazbou. Svět
této velké kauzy se však fraktálně zobrazuje v úholičském zrnku
písku.
Jen současné vedení obce Úholičky, v jejímž čele stojí
ing. T. Kořínková a ing. P. Studecká, které jsou spjaty s politikou
bývalého starosty, stále odmítají provést komplexní audit včetně auditu stavebních zakázek. Vedení se brání tomu, aby to, co
mělo původ v Úholičkách, se do obce vrátilo v podobě hloubkové kontroly jako zpětné politické vazby. Dámy nechápou, že jinak nemůže dojít k narovnání pokřivených poměrů založených
na privatizaci politiky.
Miroslav Vodrážka, novinář

INZERCE

Pracovní poradenství
Pracovní poradenství je určeno pro ty, které čeká z jakéhokoli důvodu proces hledání zaměstnání. V této fázi
mohu pomoci s přípravou na pracovní pohovor a zvládnutí nástrah a úskalí formálního prostředí výběrového procesu (Assessment Centra). Zaměřuji se na širokou skupinu klientů: studenty, maminky na mateřské dovolené,
klienty v produktivním věku, kteří se rozhodli pro změnu
zaměstnání či hledají na trhu práce nové uplatnění.
Pro zvládnutí procesu výběru nabízím pomoc pro komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem, kariérové poradenství
včetně testování dispozic, tvorbu kariérových plánů formou
široké škály standardizovaných testů pro zjištění znalostí,
kompetencí, dispozic a dovedností.
V rámci konzultace se s klienty zaměřuji na úspěšnou komunikaci, sebeprezentaci v průběhu přijímacího pohovoru
i efektivní sestavení životopisu a motivačního dopisu.
Vedle odborně-profesních dovedností je jedním z klíčových
předpokladů pro uplatnění se na trhu práce a získání konkrétní pozice schopnost odprostit se v průběhu výběrového
řízení od nejistoty, neklidu a nervozity. Každé výběrové
řízení je do jisté míry stresujícím faktorem. Pomocí konzultace o procesu a průběhu takového zátěžového dne klienti
získají přípravu a náhled na:
– typový obsah programu
– nároky kladené na konkrétní požadované předpoklady a dovednosti v souladu s pracovní pozicí
– požadovaný způsob projevu napříč jednotlivými situacemi
– typový obsah modelových situací
– psychodiagnostickou metodiku (výkonové testy, dotazníky,
motivační interview)
– časový snímek a náročnost dne
Formou popisu a ukázek různých činností spojených
s praktickým výkonem práce dokážu přiblížit podmínky, nároky i prostředí programu výběrového řízení, které se stan-
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dardně ve výběrových programech využívají. Klienty připravím na samotný proces výběru tak, aby byla zátěž a nejistota
z něj plynoucí minimální a stala se především možností získání požadovaného zaměstnání. Na základě dané přípravy se
pak lidé umí lépe koncentrovat na samotný výkon, kde přirozeně uplatní svůj reálný potenciál, profesní zkušenosti a dovednosti. Forma aktivních diskuzí a nácviků klientům přináší
zvýšení řady kompetencí; např. motivace, efektivní komunikace, flexibilní řešení problémů, samostatnost, spolupráce,
organizační schopnosti atd.
V rámci kariérního poradenství klienti získají schopnosti
prezentovat se potenciálnímu zaměstnavateli, posílení sociálních a pracovních dovedností a motivace k nalezení vhodné
pozice; zaměření na základní dovednosti (efektivní, profesionální verbální i neverbální komunikace, prezentační dovednosti, rétorika), osobnostní předpoklady (empatická asertivita, emoční inteligence, sebenáhled, stres management),
manažerské předpoklady (hodnocení, motivace, sdělování
negativních zpráv a kritiky, vedení týmu).
Přínosem zmapování případných rizik je možnost nastavení přiléhavého rozvoje k eliminaci daných faktorů.
CENÍK SLUŽEB
Konzultace pracovního poradenství

700,–/hod

Profesní diagnostika

1 500,–/2 hod

Sepsání výstupní zprávy

500–800,–/hod
dle rozsahu

Poskytnutí zpětné vazby
s dalším doporučením

700,–/hod

Zvýhodněné ceny
pro studenty a matky na MD

400,–/hod

Stanislava Klocová
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Kruhový trénink:
„Moderní zázrak v tvarování vaší postavy…“
Kruhový trénink pro ženy je velice efektní cvičení, ve
kterém se kombinuje silový a aerobní trénink. Toto
cvičení výborně spaluje tuky, zrychluje metabolismus,
příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém a zpevňuje
kloubní systémy. Jedná se o vynikající prostředek ke
zpevnění těla, zlepšení fyzické kondice a v neposlední
řadě k redukci hmotnosti. Trénink není určen pro budování masivní svalové hmoty, a proto se ho ženy nemusí
obávat.
Kruhový trénink je cvičení, při kterém postupně procvičíte
různé svalové partie. Jednotlivé cviky se provádějí v rychlém
sledu na různých stanovištích. Na každém stanovišti cvičíte
méně než minutu. Pokud cvičí více lidí, nedochází k tomu, že
by museli čekat, až se v posilovně uvolní jednotlivé cvičební
pozice, protože všichni cvičenci se pohybují podle stejného
promyšleného systému. Tento systém je know-how každého
trenéra fitness.
Kruhový trénink je koncipován tak, aby vyhovoval všem
nárokům hektického života. Jedna lekce trvá zpravidla pouhých třicet minut. Půlhodinku času by si myslím mohla najít
každá z vás... Pokud se zopakuje toto cvičení dvakrát, či třikrát týdně, za tři měsíce budou výsledky určitě znát. Další
výhodou je bezesporu skupinový charakter cvičení. Skupina
lidí se navzájem motivuje a podporuje ve vlastním snažení.
Kruhový trénink vychází vstříc i těm, kteří ve sportovním vyžití zatím příliš potěšení neobjevili. Velkého úspěchu dosahují
i zralé ženy, které se chtějí cítit skvěle. Výsledky se dostavují
rychle. Vtip je v tom, že vás cvičení rozhodně nebude nudit,

protože se pořád něco děje. Nestačíte myslet na své každodenní problémy.
Chcete být v klubu žen, které si umějí najít čas i samy na
sebe a chtějí tento čas trávit aktivně, protože vědí, že se budou
cítit dobře a to se pozitivně odrazí i v rodinném kruhu? Věnujete-li dvakrát či třikrát týdně 30 minut vašeho drahocenného
času, budete výsledky cítit na vlastní kůži. Možná vás bude
nesmírně motivovat systém členství, který je výhodný pro ty
z vás, kteří chtějí dosáhnout cíle pravidelným cvičením. Nebojte se přijít, i když nemáte žádné zkušenosti s posilovacími
stroji. V ceně členství, které vás svými vstřícnými podmínkami překvapí, je kompletní zaškolení od trenérky, jenž je vám
k dispozici po celou dobu cvičení.
„Cvičení takzvaně odsýpá“, jak prohlásila jedna má klientka: „Je to zábava, která vám uteče a vy se budete cítit fajn!“
Další velice výhodnou možností je vyzkoušet si kruhový trénink venku. Dnes velice trendy „outdoor“ trénink. Princip je
obdobný, po určitých časových intervalech střídáte stanoviště
s konkrétní aktivitou zaměřenou na rozličné svalové skupiny.
Výhodou je, že cvičení probíhá na čerstvém vzduchu a že tělo
je nuceno se vyrovnávat s aktuálním počasím. Takové cvičení
vede k ještě výraznějšímu posílení organismu po všech stránkách. Neopomenutelný je také relaxační a společenský aspekt.
Outdoor trénink může být zaměřený na všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Na veřejných prostranstvích tak
v dnešní době vznikají nové a funkční fitness parky pro seniory
a tím se nám otevírají další možnosti kvalitního a zdravého využití volného času.
Martina Dvořáková – osobní trenérka
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INZERCE

Den na řece v Úholičkách 2. 6. 2012
11–12.30 hodin – možnost půjčení lodí ZDARMA (oproti platnému dokladu: občanský průkaz, pas)
13.00 hodin

– příjezd parníku – okružní jízda

13.50 hodin

– odjezd parníku do Řeže

14.00 hodin

– prohlídka Vodárny Podmoráň

15.00 hodin

– ukázka záchranné akce na řece, ukázka techniky – hasiči

14.00–16.00 hodin
Výtvarná dílna s Renatou
Trampolíny, skákací hrad, dětský koutek, cukrová vata
Občerstvení z grilu, pivo, limo

Srdečně zve obec Úholičky
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