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SLOVO STAROSTKY
Milí občané,
toto číslo novin se věnuje zejména Svatováclavským slavnostem. A není divu, protože se opravdu povedly. V zastupitelstvu jsme vedli debaty, zda je vůbec pořádat, v jakém rozsahu,
jaké žánry se budou líbit… Nakonec jsme se rozhodli pro pořádání takové akce, neboť jednou za rok si ji můžeme dovolit.
Dalším důvodem bylo, že občanům umožníme sejít se, popovídat si, pozvat známé, zkrátka strávit příjemné odpoledne.
Velkou roli jistě sehrálo počasí. Sluníčko přilákalo na naši
náves zhruba 500 lidí. Každý si snad našel to své. Prostory
statku se proměnily v řemeslné tržiště s krčmou plnou rytířů
ve zbroji, v koutě u garáže se tyčila lezecká stěna s měkkým a
bezpečným dopadem, v přízemí hlavní budovy byla expozice
historických materiálů o naší obci. Na návsi za potokem se
točil kolotoč a u samoobsluhy se na pódiu vyhrávalo a ve stanech hodovalo. Do soutěže o nejlepší koláč se přihlásilo 11
soutěžících. Koláče byly výborné. Program se budeme snažit
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jsou již schopny celkem účinně spolupracovat, snažil jsem se
pouze vyvážit účast obou skupin v hlavním kontrolním orgánu. Jsem přesvědčen, že by to jen prospělo vzájemné důvěře.
Navíc jsem ještě zveřejnil na internetu výzvu všem, kdo by se
chtěl zapojit do dění v obci. Domníval jsem se, že kdokoliv
vyjádří ochotu věnovat svůj volný čas obci, bude vítán. Jediný,
kdo se přihlásil, byl Mirek Vodrážka. Ten je sice prototypem
aktivního občana a občanskou aktivitu chceme podporovat,
ale je až moc aktivní a hyperaktivita obci škodí, jak vychází
z aktuálního strategického dokumentu.
Rozhodně nechci obhajovat jakýkoliv krok Mirka Vodrážky, v případě potřeby to jistě zvládne líp. Vím jen, že striktně vyžaduje dodržování pravidel a to je nejlepší předpoklad
pro člena kontrolního výboru. Jak bude se svými zjištěními
nakládat, je otázkou ochoty s ním komunikovat. Zatím jsem
tuto ochotu nezaznamenal ani u minulého, ani u současného
vedení obce. Nelze se tedy divit, když výsledky jeho kontrol
končí na místech, kde je vedení obce nerado vidí. Ale je pravdou, že členové výborů podléhají schválení zastupitelstva a to
rozhodlo v neprospěch pana Vodrážky. Nedá se svítit, snad
to ponese statečně. Jen chci vyjádřit smutek nad situací, kdy
kontrolní výbor má sudý počet členů a nemůže tedy fungovat. Je možné, že někdo ze stávajících členů odejde, ale pak
nás zbude poměrně málo na dost práce. A to je další aspekt
celé věci, starostka už pro nás má připravené úkoly, které je
jistě třeba udělat. Pokusím se jich se svým výborem zhostit
co nejlépe, ale vzhledem k počtu členů výboru to možná zabere nějaký čas. Mimo to totiž musíme také kontrolovat plnění
usnesení zastupitelstva a dodržování právních předpisů všemi orgány obce, jak vyplývá z našeho statusu. Snad to nějak
zvládnem a v případě potřeby nám s tím snad pomůžou nejen členové výboru, ale i další občané. Mimochodem nabídka na přijetí nových členů z řad aktivních občanů stále platí.
Pokud budete mít zájem a nejste si jisti, zda jste ještě „pouze“
aktivní nebo již hyperaktivní, zeptejte se prosím paní starostky či místostarostky, ty o tom snad mají přesnější představu.
Já v těchto vymezeních poněkud tápu. Za sebe mohu říci, že
se na spolupráci těším.
Pavel Soper

každý rok trochu obměnit. Zasílejte mi prosím případné kontakty na hudební skupiny nebo „kejklíře“. Děkuji všem, kteří
se podíleli na přípravě zázemí na návsi, tvorbě programu a
samozřejmě i následném úklidu. Ráda bych také poděkovala
sponzorům, jejichž prostředky byly použity na atrakce pro
děti nebo je poskytli prostřednictvím cen do tomboly. Těším
se, že se společně setkáme v září 2012.

Terezie Kořínková

ZPRÁVY Z OBCE
PLOŠINA U VLAKOVÉ ZASTÁVKY
Vážení,
rádi bychom upozornili všechny, kdo by měli zájem užívat pomocnou plošinupro invalidní vozíky a kočárky na vlakové zastávce Úholičky, že mají možnost být zaškoleni a získat klíče
nutné k ovládání. Školení proběhne ve čtvrtek 6. 10. od 15 do
17 hodin přímo u výtahu.
Vážení občané-senioři,
stalo se již tradicí, že představitelé obce, nejčastěji starosta,
místostarosta, navštěvovali starší občany u příležitosti životního jubilea (70 let, 75 a více let) s malou pozorností a gratulací. Rozhodli jsme se s paní starostkou, že od září 2011 nebudeme jednotlivé jubilanty již „obcházet“, ale v pravidelných
intervalech, asi 1× za 3 měsíce v sobotu či v neděli odpoledne
uspořádáme společné setkání všech jubilantů s paní starostkou v zasedací místnosti obecního úřadu v Úholičkách. Všichni pozvaní obdrží pozvánku s předstihem. Pravidelná setkání
seniorů v rámci SPOZ (sboru pro občanské záležitosti) ve Velkých Přílepech zůstanou samozřejmě zachována.
Věříme, že se Vám setkání budou líbit a stanou se další
tradicí.
Pokud máte zájem o přání v místním rozhlase v den Vašeho jubilea, obraťte se na obecní úřad, případně na paní Janu
Jakoušovou, která je předsedkyní komise pro rodinu. Rádi
Vašemu přání vyhovíme, ale bohužel, s ohledem na zákon na
ochranu osobních údajů, nemůžeme přání prostřednictvím
rozhlasu vyhlašovat bez Vašeho souhlasu. Obracet se na paní
Jakoušovou můžete samozřejmě i v jiných případech (nejen
senioři) s touto komisí souvisejících.
za OÚ Úholičky Romana Klusoňová

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začal nový školní rok a my jsme v naší mateřské škole přivítali
nové děti. Mnozí rodiče vnímají vstup svých potomků do školky jako významný přelom v jejich životě. Již dopředu řešili, jak
jejich holčička či chlapeček pobyt ve školce zvládnou, a v du-

A rodiče nových občánků
Vítání nových občánků přesouváme z Velkých Přílep do naší
obce. 1. vítání proběhne ještě letošní rok, pozvánky obdržíte.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
KONTROLNÍ VÝBOR SE SCVRKÁVÁ
Určitě vám neuniklo několik rošád v zastupitelstvu, kdy někteří zastupitelé odcházeli, jiní přicházeli a někteří rovnou
do exekutivního vedení obce. V rámci těchto rošád mi byl
svěřen kontrolní výbor. Původně bylo přislíbeno, že si mohu
vybrat spolupracovníky. To je celkem přirozené, pokud má orgán fungovat, musí ho tvořit lidé ochotní a připravení spolupracovat s jeho vedením. I když bylo zřejmé, že s některými
stávajícími členy bude pro mě komunikace obtížnější, byl jsem
připraven se o takovou spolupráci pokusit. A protože jsou zde
stále určité skupiny, mezi kterými panuje jistá nedůvěra, byť
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dramatické, rozumové, poznávací, sociální, atd. Práce s dětmi
nás baví a nechceme, aby placené kroužky nahrazovaly naši
práci s dětmi.
Aby měly děti co nejvíce zážitků, připravili jsme pro ně
na podzim výjezdy na divadelní představení a pojedou i na výlet. O tom ale zase až příště.
Monika Mintělová

chu si říkali, jak to zvládnou oni. Musím však všechny rodiče
pochválit, protože děti byly připraveny velmi dobře a rychle se
přizpůsobují novému režimu. I ranní plačtivé loučení s rodiči
po pár dnech ustává a děti se začínají do školky těšit. S pomocí starších kamarádů a našich plyšáků „Kašpárka Péti a víly
Růžičky“ se děti seznamovaly se svými značkami, s kamarády,
se zaměstnanci MŠ, s prostorami školky, s hračkami, s pravidly chování ve školce a se spoustou dalších důležitých věcí.
Představte si, že si děti umějí samostatně umýt ruce mýdlem
a utřít si je do ručníku na své značce, vyčistí si zoubky, s malou
pomocí se umí převléknout do pyžámka nebo trička na cvičení a srovnat si věci na židličce. Dokonce se učí po spaní ustlat
svoji postýlku a otužovat se vodou. Co nás velmi překvapilo,
je, že když řekneme dětem, aby uklidily hračky, většina dětí
opravdu začne uklízet a vzájemně si při úklidu pomáhají. Kéž
by jim to vydrželo napořád!
Na zahradě školky se o prázdninách likvidovala stará průlezka a dětský domeček, které již po bezpečnostní stránce přestaly vyhovovat. Jako velké překvapení na děti čekaly nový
domeček a průlezková věž. Z nových konstrukcí byly nadšené
a vše si hned vyzkoušely. Malé děti nejdříve s pomocí učitelek,
ale brzy se naučily lézt po průlezkách samy.
Během roku nabízímedětem od 4 let v MŠ kroužky keramiky, angličtiny pro předškoláky, předplavecký výcvik a pro
děti rok před školou pískání na ﬂétničku. Organizujeme takové kroužky, které nemůžeme v MŠ poskytnout sami. V rámci
vzdělávacího procesu připravujeme dětem dostatek činností
v oblasti pohybové, hudební, výtvarné, pracovní, literární,
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KULTURA A SPORT

OD 5.ZÁŘÍ OPĚT OTEVŘENA MÍSTNÍ

KNIHOVNA
v Úholičkách
Jste srdečně zváni.

Na co se můžete těšit?
Na spoustu knih pro děti i dospělé.
Každé dva měsíce cca 100 nových titulů.
Časopisy: Flora, Apetit, Historie, Praktická žena.
Vlídné zacházení.
Rovněž posezení u kávy, či čaje.

Kdy: každé pondělí
Kde: knihovna,
nad obecním úřadem
Čas: od 15:30 do 19:30

Malí čtenáři na drobnou odměnu.
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CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
kombinace zdravotního cvičení s prvky Pilates

Po prázdninové odmlce opět začínáme cvičit a tak srdečně zvu všechny „staré“ i nové
zájemce, kteří mají chuť se protáhnout a udělat něco málo pro své zdraví, aby si
přišli cvičení vyzkoušet. Jen pro připomenutí uvádím několik základních informací o
cvičení:
x

cvičení slouží hlavně jako prevence zdravotních problémů, ale stávající potíže lze
pravidelným cvičením zmírnit, často i zcela odstranit

x

cvičení je vhodné pro všechny dospělé osoby bez omezení věku

x

každý cvičí dle svých aktuálních možností (začínáme od nejjednodušší varianty, kterou
zvládne i ten kdo nikdy nesportoval, a postupně se propracujeme k variantám obtížnějším)

x

většina cviků je pomalých, dbáme na jejich správné a plynulé provedení (to ale neznamená,
že se při cvičení nezapotíte )

x

cvičení je zaměřeno na procvičení celého těla - na rozhýbání kloubů, protažení zkrácených
svalů, posílení břišních a zádových svalů, posílení svalů pánevního dna a hlubokých svalů
podél páteře

x

pravidelným cvičením si zlepšíte fyzickou kondici, zvýšíte svoji ohebnost, posílíte si svalový
korzet a celkově si zpevníte tělo, ale i z občasného cvičení budete odcházet s dobrým
pocitem

x

ke cvičení potřebujete pouze chuť a jakékoli pohodlné oblečení, které doma máte

x

cvičit můžete v ponožkách nebo bosky (cvičení probíhá na koberci a cvičebních podložkách)

x

ke cvičení využíváme cvičební pomůcky - malé míčky, posilovací gumy, velké míče (vše
včetně cvičebních podložek je k dispozici na místě)

x

cvičení probíhá v zasedací místnosti OÚ Úholičky

Začínáme ve čtvrtek 29.9.2011 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Úholičky. Těším
se na Vás!
Pavla Vacková
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OddílstolníhotenisuopĢt
zvedĢtiod6tiletna
pravidelnétréninky.

ZápiszájemcƽjevestƎedu5.10.2011
v17hodinvsálehospody.
TĢšísenavásRadka
Cena500,ͲKē/pololetí,sourozenci400Kē

PUTOVÁNÍ ZA ZLATÝM ROUNEM
Od poloviny srpna v Úholičkách probíhala už popáté vícedenní letní výtvarná dílna pro děti. Tentokrát nás zajímalo vše
kolem antiky a starých řeckých bájí.
Zájem o dílnu rok od roku stále stoupá a letos byl zcela mimořádný. Proto jsme obvyklý počet účastníků zvýšili z původních 16 na 24 dětí. Umožnila nám to zejména nabídka pana
doktora Svobody, který pro nás zpřístupnil část zámeckého
parku, kde jsme měli dostatek prostoru nejen pro práci, ale
také pro všechny naše hry i odpočinek.
Letošní téma bylo opravdu široké a nosné. Po celých pět
dní děti různými výtvarnými technikami vytvářely podobu
starověkého světa, bájných tvorů a neohrožených hrdinů.
Zdrojem inspirace byla hlavně kniha E. Petišky „Staré řecké
báje a pověstí“, kterou jsme při práci téměř celou přečetli,
ale také reálie, fakta a historické poznatky. Zbylo dost času
i na spoustu her, výlet s návštěvou Ekotechnického muzea
v Bubenči i jednu nefalšovanou noční bojovku v lesích okolo Úholiček. Nechyběla ani závěrečná hra na motivy legendy
o putování za zlatým rounem, která samozřejmě dopadla dobře a děti s hromy a blesky v patách nakonec získaly zlaté rouno
i s pokladem, který v něm byl zabalený.
Vyvrcholením akce byla již tradičně výstava všech výtvorů, tentokrát s ohledem na deštivé počasí v sále místního hostince. Návštěvníci mohli vidět portréty antických bohů, mytologická stvoření, starověké lodě, zamotané labyrinty, hlavy
Medúzy, Pandořiny skříňky, zlaté beránky, stále bdící draky,
krásně zdobené amfory nebo staré ruiny řeckých chrámů.
Všichni jsme si těch pět dní moc užili a za to je třeba poděkovat všem, kteří k úspěchu akce přispěli. Obci Úholičky
za ﬁnanční podporu, panu doktoru Svobodovi za zapůjčení

krásného prostoru, paní hostinské za výborné obědy, vedoucím a praktikantům za obětavost a v neposlední řadě pak samotným dětem, které byly kupodivu i při tak vysokém počtu
hodné a pracovité.
Už se na ně moc těším na našem úholičském výtvarném
kroužku, nebo příští rok na dalším ročníku letní výtvarné dílny.
Renata Soperová
VÝTVARNÝ KROUŽEK
Nový školní rok už je v plném proudu a s ním se také opět rozjel i výtvarný kroužek v Úholičkách. Od 20. září můžou vaše
děti ale i vy samotní každé úterý navštívit klubovnu nad obecním úřadem a dopřát si chvilku oddechu, příjemné pohody
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a tvůrčího nadšení. Na přání některých občanů totiž pokusně
otevíráme i výtvarku pro dospělé!
Přihlásit se můžete buď osobně každé úterý odpoledne
(16-19 hodin) přímo v klubovně nad obecním úřadem, nebo
telefonicky na čísle 608 046 276, či mailem na adrese soperova@seznam.cz.
Výtvarka 1

děti 5-6 let

úterý

15.45–17.15 hod.

Výtvarka 2

děti 7-11 let

úterý

17.30–19.00 hod.

Výtvarka 3

děti od 12 let a dospělí úterý

19.00–21.00 hod.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
TO NEMĚLO CHYBU...
Chtěla bych za sebe, ale i za spoluobčany, se kterými jsem
hovořila, poděkovat naší paní starostce a ostatním, kteří se
podíleli na přípravě Svatováclavských slavností. Děkujeme za
krásnou výstavku, za výběr hudby, při které jsme si i my starší
zazpívali. Děkujeme paní starostce za milá slova, kterými nás
celým odpolednem provázela, děkujeme starším dorostenkám za jejich vystoupení, no prostě to nemělo chybu.
V Úholičkách žiji od narození a pamatuji se, že se zde dodržovala tradice podzimního posvícení, ale proč nezkusit něco
nového. Bylo to příjemně prožité odpoledne a už nyní se těšíme na další. Tak ještě jednou děkujeme.
Marie Ivanovová a spol

Cena: 600 Kč za osobu na pololetí. Moc se na vás těším.

INFORMACE NEBO KORUPCE A EXEKUCE?
V minulém volebním období jsem se obrátil na starostu T. Divinu s žádostí o poskytnutí informací, podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ohledně mimořádných odměň
zastupitelů. Starosta informace odmítl poskytnut.
Když letos Nejvyšší správní soud vynesl verdikt, podle
něhož úřady nesmějí tajit výši platů a odměn, které úředníci
dostanou, opakoval jsem svou žádost novému vedení. Jelikož
starostka ing. T. Kořínková žádost ignorovala, podal jsem
stížnost Krajskému úřadu Středočeského kraje, který dospěl

Renata Soperová
KRONIKY
Na sobotní výstavě projevili někteří občané zájem o kopii staré kroniky – Pamětní knihy obce úholičské. Tato vazba se dá
objednat a stála by, v závislosti na tom kolik bude kusů, 700800 Kč. Album s fotograﬁemi vyjde asi na 450 Kč. Pokud byste
se spokojili s elektronickou formou, můžeme data poskytnout
na CD, cena 50 Kč.
R. Klusoňová
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k závěru, že obecní úřad jako „povinný subjekt v zákonem
stanovené lhůtě požadovanou informaci neposkytl, ani nerozhodl o odmítnutí žádosti“. Na základě svého zjištění vydal
Rozhodnutí, v němž přikázal radnici žádost vyřídit.
Nejen politici, ale političky se snaží nejrůznějším způsobem omezovat přístup občanů k informacím a tak vytváří ideální prostředí pro korupci.
Obecní úřad Úholičky se za minulého vedení dokonce propracoval ve veřejné soutěži hned za pověstné Karlovy Vary
a skončil v České republice na druhém místě. Tak se stal druhou nejhorší radnicí, proslulou svou neotevřeností k veřejnosti.
Bohužel i nové vedení svým přístupem hodně riskuje,
neboť kdyby chtělo nadále ignorovat právní řád a povinnosti vůči občanům, pak v konečném důsledku může například
soud uvalit na obecní úřad exekuci a radnice by pak nesměla
kvůli odepírání informací nakládat se svým majetkem.
Vedení by se mělo rozhodnout co chce skutečně podporovat:
zda-li otevřenou veřejnou správu nebo korupční prostředí
a ohrožovat obec exekucemi.

TTT MLTBOMOFKQ @W
@BKQORJĄOBHI>JVĄ>ĄQFPHR

M. Vodrážka
A JESTLI NEUMŘELI, TAK ŽIJÍ DODNES
Tak by se také mohl jmenovat výše uvedený příspěvek pohádkáře Vodrážky, ve kterém zapomněl uvést, že informace podle
zák. č. 106 mu byly obcí poskytnuty pouze s malým zpožděním. Nedodržela jsem zákonnou lhůtu 15 dní, neboť jsem
čerpala dovolenou – byly prázdniny. Kraji jsem stížnost pana
Vodrážky poskytla sama. V době, kdy přišlo rozhodnutí z Kraje, již měl pan Vodrážka dávno v ruce vyřízenou žádost z obce.
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starostka

INZERCE

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.
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