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Dokončená ulice bezejmenná

9 / 2013

?

Otázky
pro starostku

Odvedení tekoucí vody z komunikace v Podmoráni,
nová nástupní a výstupní zastávka autobusu nebo tolik
diskutovaná oprava uzavřené silnice do Velkých Přílep
– na tyto a další otázky odpoví starostka Kořínková.
Bude obec řešit vodu, která již několik měsíců teče
po silnici v Podmoráni?
 Ano, vím, že to občany spodní části obce trápí a zvlášť
s blížící se zimou by se problém mohl stát životu nebezpečným. Obec v první řadě zjišťovala, zda není havarovaný
vodovodní řad, což se neprokázalo. Obec také nahlásila
tento stav na Krajskou správu a údržbu komunikací,
protože silnice je v jejich správě. Dosud jsme neobdrželi
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žádnou reakci. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zajištění
provizorního řešení, a to svedení vody podél lesa žlabovkami a převedení vody příčným žlabem přes komunikaci
do potoka. Dál se budeme problémem zabývat v rámci
projektu a investiční přípravy chodníku a parkování v této
lokalitě.
Kdy bude zprovozněna zastávka autobusu u BD?
 Zastávka autobusu je již dokončena. Provoz zastávky
bude zahájen v prosinci. Změny v jízdních řádech jsou
možné čtyřikrát do roka a nový jízdní řád bude tedy platit
od 1. 12. 2013 již s novou zastávkou. Původně měla sloužit jako nástupní pro směr na Dejvickou. V současné době,
kdy autobus nejede na Velké Přílepy spodem, požádáme,
aby zde autobus stavěl v obou směrech na znamení.
A máte nové informace o tom, kdy pojede autobus
opět v původní trase?
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 Silnice do Velkých Přílep je zavřená již čtvrtým rokem. V září jsem byla na Kraji znovu žádat o financování
opravy. Na Kraj musím doložit aktuální projekt, vydané
stavební povolení a rozpočet. Rozpočet bude obsahovat
i položení dešťové kanalizace. Zástupci kraje projednají
podklady na radě pro regionální rozvoj a do konce roku by
mělo být jasné, zda projekt bude podpořen z evropských
peněz. Pokud ano, mohla by se poté, co Kraj „zadministruje“ žádost a uspořádá výběrové řízení, realizovat v příštím
roce oprava. Poté bude autobus jezdit po původní trase, ale
dnes je opravdu předčasné o tom mluvit.
O krajské silnici musí rozhodnout Kraj. Jak je to
s naší místní komunikací? Byla dokončena, jak bylo
avizováno?
 Ano, ulice bezejmenná byla předána dodavatelem obci
v termínu, v říjnu proběhne kolaudace.
Děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

ZPRÁVY Z OBCE
 Na 26. veřejném zasedání ZO schválili zastupitelé vyhlášku
č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti 11. 10. 2013. Do té doby je
v platnosti vyhláška č. 5/2012. Poplatek se platí např. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro služby a prodej,
za výkopové práce, za umístění materiálu (zde je prvních 5 dní
zdarma), za umístění stavebního či reklamního zařízení, za vyhrazené trvalé parkovací místo pro osobní nebo nákladní vozidlo, poplatky za činnosti na veřejných prostranstvích a jiné.
 Dále opakovaně žádáme občany, aby dodržovali vyhlášku
č. 1/2010 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení
a čistotě v obci – upravuje v čl. 4 volný pohyb psů a v čl. 5
povinnost úklidu psích exkrementů na veřejných prostranstvích. A v neposlední řadě je v čl. 7 stanoven noční klid a zákaz výkonu hlučných prací ve dnech pracovního klidu (neděle)
a o svátcích v době mezi 12 a 16 hodinou. Berte ohled na své
sousedy a omezte použití hlučných strojů alespoň pár hodin
týdně! Se všemi platnými vyhláškami se můžete podrobně seznámit na webu obce v sekci vyhlášky.

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od
8 do 14 hodin. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18let. Ve volbách do PS Parlamentu nevolí
cizí státní příslušníci. Pokud nemůžete volit ve svém volebním
okrsku, můžete požádat o vydání voličského průkazu. Nejzazší
lhůta pro osobní žádost o vydání průkazu je 2 dny přede dnem
voleb tj. ve středu 23. října 2013 do 16.00 hodin. Pokud budete
žádat o vydání voličského průkazu písemně, musíte tak učinit
nejpozději 7 dnů přede dnem konání tj. do pátku 18. října 2013
do 16 hodin. Požádat můžete v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě s elektronickým
podpisem voliče či elektronicky prostřednictvím datové schránky
voliče. Žádost musí obsahovat – jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu. Vydávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů před
konáním voleb tj. 10. října 2013. Na voličský průkaz můžete odvolit v jiném volebním okrsku na území ČR či na zastupitelském
úřadě v zahraničí. Při ztrátě či odcizení nelze vystavit duplikát!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátek školního roku je za námi. Nové děti si pozvolna
zvykají na režim ve školce a na odloučení od rodičů, což
bylo letos plačtivější než v předcházejících letech.
Aby se dětem usnadnil vstup do MŠ, je třeba vzájemná spolupráce mezi učitelkami a rodiči, pro které je to také velmi
těžké období plné změn. Rodiče by měli o školce před dětmi
mluvit jen dobře a rozptylovat jejich obavy, měli by je vést
k samostatnosti při oblékání, stravování i osobní hygieně
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a neměli by slibovat za školku odměny. Již před vstupem do
školky by si měly děti zvykat na odloučení od rodičů. Také
je třeba dětem umožnit hry s ostatními dětmi, například na
dětském hřišti, aby se naučily pobývat v dětském kolektivu.
Učitelky musí ke každému dítěti přistupovat individuálně
a citlivě. Děti postupně seznamují s prostředím školky, jejími
zaměstnanci i s ostatními dětmi, s denním režimem, pravidly ve školce a musí být při jejich dodržování důsledné. Na
druhou stranu se musí věnovat všem dětem a pro všechny
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připravit denní program. Je to náročné pro rodiče, děti i učitelky, ale výsledek se brzy dostaví. Některé děti si zvyknou
velmi brzy, jiným to trvá i několik týdnů, ale zvyknou si také
a pak do školky chodí rády.
Jako každý rok, tak i letos v září, nás navštívila logopedka Mgr. Lukášová, která provedla preventivní vyšetření řeči
dětí a některým doporučila další návštěvu u logopeda. První
letošní akcí byly „Letové ukázky dravců“ na hřišti ve Velkých
Přílepech. Děti se seznámily s různými druhy dravců, jejich
životem, jak loví a čím se živí. Na některé si mohly i sáhnout.
Na výlety nemusíme jezdit jen mimo Úholičky, vždyť i zde
je spousta vyžití. Vycházka do Švestkovny je vždy velkým zážitkem. Během podzimu jsme pro děti připravili plno aktivit.
Kromě kroužků angličtiny, keramiky a pískání na flétničku
jsou připraveny výlety, několik divadelních představení
a další akce. O všem budu psát v příštích číslech Obecních
novin.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Práce sokolníka s dravcem

Zdroj: archiv MŠ

KULTURA A SPORT
Listopadu vládne Malý princ
Knihu Malý princ nečtou jen děti, ale často se k ní
rádi vracejí i dospělí čtenáři. Výtvarný kroužek ve
spolupráci s knihovnou vás zvou na dvě propojené
listopadové akce, a to společné čtení a lampionový
průvod.

Společné čtení – pátek 8. listopadu
od 16.30 v knihovně
Tento rok uplynulo sedmdesát let od vydání knihy Malý
princ od francouzského spisovatele, letce, filozofa a dobrodruha Antoina dé Saint-Exupéry. Příběh stále inspiruje
a promlouvá k různým generacím, a proto zveme děti i dospělé na páteční společné čtení.
Dozvíme se, jaké je to zřítit se s letadlem uprostřed pouště a seznámit se s malým princem, vypátráme, kdo na jaké
planetě nebo asteroidu žije a proč potřebuje malý princ
ovečku. Možná se spřátelíme s liškou a zjistíme něco o pyšných růžích.
A ten, kdo nebude zrovna předčítat, bude si moci vyrobit
svůj vlastní vesmírný lampión.

Lampiónový průvod – sobota 9. listopadu
od 16 hodin u vlakové zastávky Úholičky
I letošní lampiónový průvod jsme se rozhodli věnovat malému princi. Proletíme se vesmírem, navštívíme plno podivných planet, vyzpovídáme jejich obyvatele a pokusíme se
vystopovat malého prince. Závěrečné divadelní vystoupení
v sále zámeckého hostince tentokrát zajistí samy děti, které
zrekapitulují celý příběh malého prince. Doprovodné vozidlo s občerstvením bude opět k dispozici, pokud přispějete
nějakou malou dobrotou, budeme rádi. A nezapomeňte si
lampióny! Ty jsou pro cestování po vesmíru naprosto nezbytné!

Těšíme se na vás.
Malý princ

Zdroj: archiv M. Hrubešové

Výtvarka – R. Soperová
Knihovna – M. Hrubešová

3

OBECNÍ NOVINY 9/2013

www.obec-uholicky.cz

Pozvánka do divadla
Divadlo Radka Brzobohatého – Klec bláznů – pátek
8. 11. 2013 od 19.00 hodin.

se v 70. letech stala nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií, podle níž byl o dva roky později natočen film.

Klec bláznů je název nočního podniku v Saint-Tropez. Hvězdnou travesti show je Albín, který již 20 let žije s Georgesem,
jehož syn se chce zasnoubit s dcerou poslance, který svou kariéru postavil na hlásání řádu a morálky. Maminka s tatínkem
– Albín a Georges – musí před rodiči snoubenky nastolit zdání
„normální“ rodiny a nezpochybnitelné morálky. Klec bláznů

Hrají: Ernesto Čekan, Petr Oliva, Hana Gregorová, Petr Vágner/Přemysl Pálek, Pavlína Mourková aj.
Hudba: Ondřej Brzobohatý
Vstupenky můžete zakoupit na OÚ u pí Klusoňové

Plaval se Kralupský kilometr
V rámci „Dne Kralup“ byla obnovena i tradice plaveckého závodu „Kralupský kilometr“. Závod byl přesunut
kvůli červnovým povodním na 31. srpna 2013.
Nejistota hezkého počasí a studená Vltava moc závodníků nepřilákala. Přesto se našlo několik statečných, kteří do vody u bývalého železničního mostu naskákali a vydali se dolů po proudu.
Proud je tu docela velký, i když to na první pohled není moc
znát.
Odbočit do loděnice dalo plavcům trochu zabrat, ale zvládli
to všichni. V cíli byli závodníci netrpělivě očekáváni a za bouřlivého potlesku přihlížejících vylézali na břeh, kde protínali
cílovou pásku.
Vítězem se stal Martin Kořínek z Úholiček, který napříště určitě přivede na start některé kolegy a možná i svěřence
z plaveckého oddílu, kterým se věnuje jako trenér.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Radost z vítězství

Zdroj: archiv OÚ

Úholičská Ťapka nebyla jen obchůzkou obce
První ročník turistického pochodu se uskutečnil v sobotu 14. 9. 2013 od 14 hodin. Start účastníků byl v areálu Švestkovna.

Startující obdrželi kartičku, kterou si nechali na třech kontrolních místech orazítkovat. Na závěr každý, kdo dokončil
celou trasu, obdržel medaili – Úholičskou Ťapku 2013.
Trasa vedla ze Švestkovny na Stříbrník, dále strmým
kopcem do Podmoráně a lomy kolem srubu k památečnímu dubu. Dále podél pole až do areálu bývalého divadla na
Krakově, zde čekalo hlavně na děti překvapení – zprovozněná obří houpačka.
Cesta je viditelně značena, dva úseky jsou docela strmé,
proto není vhodná pro kočárky, s krosnou ji zvládnete lehce. Za zmínku stojí, že etapa z Podmoráně do Krakova byla
vybudována letos v létě hlavně mladými brigádníky a částečně financována z dotace. Celá stezka je ryze přírodní
a určitě stojí za projití!
Nutno dodat, že 1. ročník Úholičské Ťapky absolvovalo
55 účastníků a všichni došli do cíle!
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník!

Zážitek z pohybu
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Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Fitness park láká k pohybu
V bezprostřední blízkosti bytového domu Na Habří bylo
vybudováno venkovní sportoviště. Slavnostní otevření
proběhlo za účasti všech věkových kategorií v neděli
8. 9. 2013 v 15 hodin.
Přítomna byla osobní trenérka Martina, která všem nadšencům poradila, jak na prvcích správně cvičit. Při posilování využíváte váhu vlastního těla a dle kondice si sami určíte stupeň
obtížnosti od 1 do 3. Povrch hřiště je z barevného polyuretanu
SmartSoft, děti si mohou zaskákat panáka nebo projít abecedu. A pro ty úplně nejmenší je umístěno pískoviště a barevné
houpadlo. Připraveno bylo i malé zdravé občerstvení a děti si
odpoledne zpestřily běžeckými závody kolem bytového domu.
Nezbývá tedy než doufat, že budete fit park hojně využívat!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Cvičení pro děti i dospělé

Zdroj: archiv OÚ

Kalendář akcí
29. 9. 2013

Zahájena nová sezóna cvičení pro ženy, začátek v 19 hodin.

BD, Úholičky

Podzimní bleší trh – přijďte prodat, koupit nebo vyměnit.
Více na www.blesak-roztoky.cz, začátek v 9 hodin.

park na Tyršově náměstí, Roztoky

Dětská podzimní výtvarná dílna. Děti si společně s rodiči vyřežou
klasické halloweenské dýně a vyrobí podzimní skřítky.

Prodejní zahrada Trees, Černý Vůl

Pohádka O králi z Okoře a draku Hromburácovi,
začátek ve 14.30 hodin, Divadlo Manetka,

zámek, Úholičky

Podzimní řemeslné trhy – občerstvení, poníci, kolotoče.
Začátek 9.00–18.00 hodin.

louka pod hradem Okoř

První večer Úholičské filmové akademie s promítáním
v loutkovém divadle na zámku, zahájení ve 20 hodin.

zámek, Úholičky

Divadelní představení „Klec bláznů“,
Divadlo Radka Brzobohatého, začátek v 19 hodin.

Praha

8. 11. 2013

Společné čtení v prostorách obecní knihovny, zahájení v 16.30 hodin.

knihovna, Úholičky

9. 11. 2013

Lampiónový průvod, začátek v 16 hodin.

u vlakové zastávky, Úholičky

5. 10. 2013
8. 10. 2013
12. 10. 2013
12. 10. 2013
8. 11. 2013
8. 11. 2013

CESTY ZA HUMNA
Vyzkoušeli jsme Tiché údolí trochu jinak, vertikálně
Tiché údolí patří jistě do itineráře každého Úholičáka,
který se občas vydává někam za humna. Není lepší projížďky na kolech než to střihnout přes pole na Řivnáč,
uhnout doprava na žalovskou benzínku, vyšlápnout
ještě kus cesty na Holý vrch a pak už si jen užít krásný
sjezd do Tichého údolí.
Pokud vám fungují brzdy a neskončili jste v Únětickém potoce, můžete se rozhodnout mezi cestou do Roztok nebo do

Únětic. Stejnou cestu si užijete i v zimě na běžkách. Jen pozor,
ty brzdy nemají, takže budete rádi, když sjezd z Holého vrchu
uplužíte někde u Trojanova mlýna. Ale i obyčejná procházka
Tichým údolím je příjemná, pokud se smíříte s paradoxem, že
nad Tichým údolím vede přistávací koridor ruzyňského letiště.
Dnes jsme ale s dětmi vyzkoušeli jinou možnost, kterou
Tiché údolí návštěvníkům skýtá. Směrem od Úholiček hned
za rybníkem se vlevo tyčí dva skalní útvary, Alšova vyhlídka
a Strážce. Při cestě údolím si jich v křovinatém prudkém sva-
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hu skoro nevšimnete. V horolezeckých průvodcích je ale tato
lokalita zmíněná jako jedna z mála v těsném okolí Prahy, kde
lze provozovat lezecký sport. Na Alšově vyhlídce a Strážci se
nachází skoro dvacet různých cest, klasifikovaných obtížností
od druhého po sedmý stupeň.
Nejsme sice žádní velcí horolezci, ale moje dcery se věnují
šplhání po umělých stěnách, tak jsem zhodnotil, že je na čase
vyzkoušet i nějakou tu skálu. Zvlášť když ji máme za humny. Vzali jsme to málo, co z horolezeckého vybavení máme,
lano, sedáky a nějakou tu karabinu, a vyrazili směr Únětice.
Pro první pokusy jsme si vybrali skalku Strážce, která je blíž
k cestě. Na Alšovu vyhlídku vede cesta o kus dál po modré
značce. Na Strážce vede hned několik cest, nám padla do oka
severozápadní spára – asi patnáct metrů dlouhá cesta trojkové obtížnosti se dvěma těžšími místy, jinak ale dostatek chytů, takže pro děti ideální.
Teď už jen nějak vymyslet jištění. Jistící oka jsou na skále
jen u těch nejtěžších cest a my navíc nemáme pro postupné
jištění dostatek materiálu. Naštěstí se dá na vrchol pohodlně
dojít cestou a za pomoci popruhu a jistícího oka vybudovat
štand pro jednoduché horní jištění „na rybu“. Pak už můžeme
začít lézt. Starší dcera cestu skoro vyběhla a za chvíli se už kochala vyhlídkou na Únětice. Pro mladší osmiletou to přeci jen
byla výzva. Jednou to vzdala, ale jako správná bojovnice se
nakonec také vydrápala na vrchol a přes jisté problémy při slaňování se šťastně dostala i dolů. Já jsem si cestu také vylezl,
byť s jistými obavami. Přeci jen mezi mnou a dcerou, která mě
jistila, je nějakých šedesát kilo váhový rozdíl. Ještě že je všude
kolem dost stromů, ke kterým jsem se mohl přivázat, jinak
by mě při mém slanění na vrcholu asi vystřídala. Podruhé si
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ještě holky zkusily jen tak pro zajímavost trochu jinou cestu.
Najednou jsme zjistili, že už si tu hrajeme čtyři hodiny.
Ani nám to nepřišlo. Takže domů a zase někdy příště. Zbývá
spousta cest a máme to, coby kamenem dohodil a zbytek dojel na kole. Navíc se dá lézt i na nedalekých Kozích hřbetech
a také v Řeži. Třeba se příště někdo přidá.

Strážce

Zdroj: soukromý archiv pisatele

Nakonec ještě dobrá zpráva pro všechny, ve kterých lezení
po skále nebudí nadšení. Alšova vyhlídka je pohodlně a bezpečně přístupná po cestě od Roztok, směr Holý vrch. Na druhou stranu cesta vede kolem brokové střelnice, takže pocit
bezpečí může být relativní.
Pavel Soper, zastupitel

Vážení spoluobčané, v tomto čísle není záměrně zařazena rubrika Historie starých stavení.
Připravili jsme si pro vás popis domu č. 9, ale nepodařilo se nám získat jeho historickou
fotografii. Proto prosíme všechny pamětníky, kteří by ve svém fotoarchivu, zmíněné stavení
nalezli, ať snímek zapůjčí paní asistentce Klusoňové. Předem děkujeme.

Křížek na Chlumci
Náhradou přijměte informaci o jiné místní památce,
která bude obnovena a opět instalována do místní krajiny.
Na fotografii z obecní kroniky je vidět křížek na Chlumci, ze
kterého se dochoval pískovcový podstavec, který se stále nacházel, sice trochu poničený, na původním místě. Letos v létě
byl zaměstnanci obce a brigádníky „uklizen“ před případnými
nenechavci.
Záměrem obce je obnova tohoto křížku ve spolupráci s kameníkem a s panem arch. Bártou, který se již podílel na renovaci kapličky u Turska.

Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Zdroj: fotoarchiv kroniky obce
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Restrikce může znamenat svobodu v ulicích
Článek Mirka Vodrážky o ctnosti investiční skromnosti se mi
dostal do ruky těsně po mém návratu z dovolené. Během ní
jsem sjezdil mnoho set kilometrů po Bretani na západě Francie. Po přečtení článku se mi okamžitě vybavil okamžik, kdy
jsem poprvé projížděl malebným městečkem a překvapila mě
přemíra dopravních zábran.
Vzpomněl jsem si i na své rozladění. Tady se tedy s řidiči opravdu
nemažou, říkal jsem si, když jsem dvacítkou přejížděl betonovou bariéru v asi dvojnásobné výšce, než je běžné u nás. Jakmile jsme však
zaparkovali a dali se na pěší prohlídku, hned se pocit oběti restriktivní moci změnil v pocit osobní svobody pohybu bez strachu o život.
Ani ten největší blázen by tudy rychle neprojel.
A o tom to je. Nebylo by třeba uvažovat nad investicemi do dopravních opatření, pokud by někteří lidé neměli neustálou potřebu
omezovat druhé jen proto, že zrovna sedí v hromadě plechu a mají

potřebu všem ukazovat, jak rychle umí jet. Pokud jsme zrovna za volantem, pak Mirkem pranýřovaná restrikce znamená zdržení v řádu
sekund, pokud jdeme pěšky, pak by to pro nás mohlo znamenat větší
bezpečí pohybu, a tím i větší svobodu netísnit se ve strachu u škarpy
a nebát se jediného osudného kroku, který by moje rozjívené dítě
mohlo udělat do vozovky.
Dobře jsem slyšel námitky občanů proti prahu v prudkém kopci,
rozumím jim a je třeba je zohlednit. Má výhrada proti čistě psychologickým opatřením souvisí se zážitkem, kdy mě před pivovarem v Úněticích skoro srazil šílenec jedoucí zdejšími prudkými zatáčkami asi
osmdesátkou. Nestalo se tak jen díky tomu, že jsem již předem slyšel
pískot pneumatik v zatáčce. Kdybych uskakoval, až když bylo auto vidět, bylo by nejspíš pozdě. Ten magor předtím jistě projel v plné rychlosti kolem zpomalovacího semaforu se vztyčeným prostředníkem.
Kdyby mě tam tehdy srazil, co by mi bylo platné, že sto předešlých
Pavel Soper, zastupitel
řidičů semafor opravdu zpomalil.

Evropské peníze: nazmar už nesmí přijít ani koruna!
Život v menším městě či vesnici má své kouzlo. Stále více
lidí se stěhuje do obcí a měst v okolí Prahy a snaží se zapojovat do tamního společenského a kulturního života.
Rozvíjejí místní tradice, zkrášlují veřejná
prostranství a vylepšují vše tak, aby se
v místě dobře žilo jim i jejich dětem. Obce
díky tomu začínají vzkvétat.

Čerpání evropských dotací v období 2014–2020 se musí řídit
zdravým rozumem. Jedině tak se peníze dostanou k lidem v obcích a městech a budou podpořeny rozumné projekty. Pak prostředky určené pro rozvoj země mohou rozvoji
opravdu pomoci. Tyto požadavky se zdají být
samozřejmé, jak jsme ale viděli, jejich plnění
tak samozřejmé není.

Stovky miliard nesmí uniknout
Toto úsilí nicméně často probíhá v kulisách
A čeho bude možné díky důslednému čerpání
rozbitých silnic, neopravených domů, úbytku
evropských fondů dosáhnout? Můžeme oprapracovních míst, mizejících obchodů, vlakovovat silnice, budovat kanalizace, parky, školy
vých a autobusových spojů či nefungujících
a školky, zdravotní střediska či kulturní centra
veřejných služeb. Většinou jde o pozůstatky
nebo podporovat vznik pracovních míst. Lidé,
předlistopadového režimu, někdy však o důkteří mají kde pracovat a nemusí za prací jezdit
sledky nerozumných kroků učiněných v podaleko, mají více chuti a času na společenský žisledních dvou desetiletích.
Dobrá vůle a angažovanost bohužel nevot. Kde jsou lidé, tam se daří i živnostníkům.
stačí – náprava si vyžádá hodně peněz. A ty
Život obcí se zas dostává do rozumných kolejí.
(nejen v malých obcích) chybí. I poté, co letos
A to je důležité.
konečně dostanou navíc přibližně 12 miliard,
Jako bývalá vrcholová sportovkyně umím
které se nám podařilo vybojovat v dlouhém
zabrat. Do zápasu o evropské peníze se hlásím
a náročném zápase proti diskriminačnímu
a jdu do něj naplno! Po zkušenostech z minurozpočtovému určení daní. Nespravedlivá Krajská zastupitelka Ing. Věra Kovářová
losti vím, že bez zastoupení v parlamentní polidisproporce mezi občany největších měst
tice je zajištění dostatku prostředků pro regioa obyvateli menších obcí a měst byla výrazným způsobem
nální rozvoj téměř nemožné. K reformě rozpočtového určení daní
umenšena.
by bez našeho úspěchu ve volbách před třemi lety došlo jen těžko.
Oněch dvanáct miliard umožní uspokojivější rozvoj měst
V případě čerpání evropských peněz je tomu podobně. Jako
a obcí. Ten může být ale ještě rychlejší – kdybychom byli schopregionální politici si musíme ohlídat, aby peníze směřovaly ve
ni efektivněji čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Naše
prospěch rozvoje venkova – a aby nezůstaly nevyčerpány. Bez
republika vyčerpala dosud jen třetinu možných prostředků, což
vás, spoluobčanů ve Středočeském kraji, však tato snaha bude
považuji za neomluvitelné. Už dnes je jasné, že přijdeme přinejmarná. Proto prosím: pojďte do toho se mnou! J
menším o desítky miliard, které měly a mohly sloužit dobré věci.
Ing. Věra Kovářová
Místo toho často neprošly sítí zbytečné byrokracie nebo nebyly
bývalá starostka obce Chýně, krajská zastupitelka
využity kvůli pouhé neinformovanosti.
kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Obnovení činnosti Sdružení dobrovolných hasičů
Snaha o obnovení Sdružení dobrovolných hasičů nabrala na intenzitě zejména během posledních povodní letos v červnu, kdy
se projevila sousedská solidarita a následná pomoc zatopené
Podmoráni. Byl to opravdový doklad toho, že i tady žijí občané,
kteří neváhají nezištně pomoci sousedovi, kamarádovi a všem
spoluobčanům, pokud jsou v nouzi.
Tradice SDH Úholiček je tak dlouhá, že se mi ani při nejlepší vůli nepodařilo dohledat, kdy místní sdružení vlastně vzniklo – v podstatě tady
bylo od nepaměti. Většina z nás, místních rodáků, do kroužku hasičů
chodila a dodnes vzpomínáme na tehdejšího vedoucího pana Dvořáka,
jenž nás vedl pevnou, ale spravedlivou rukou. Stejně tak nelze zapomenout na spoustu zážitků, nových zkušeností a dovedností, které jsme
během té doby získali.
Oficiálně sdružení ukončilo svou činnost v roce 1989 a veškerý majetek poté přešel do vlastnictví SDH Středokluky.
První schůzka, zatím jen informativní schůzka, proběhla v srpnu
tohoto roku a k naší velké radosti se na ní sešlo poměrně dost spoluobčanů, kteří mají vážný zájem na obnovení činnosti SDH Úholičky.
Zároveň na webových stránkách obce proběhla anketa, kde jste mohli

vyjádřit svůj názor na obnovení SDH. V této souvislosti bych rád podrobněji vysvětlil dva pojmy, které jsou pro další vývoj událostí dost
důležité – občanské Sdružení dobrovolných hasičů a Jednotku
sboru dobrovolných hasičů.
Jednotku SDH podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. zřizuje a spravuje obec. Z právního
hlediska jednotka řízená obcí není totožná s občanskými sdruženími.
Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického
hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.
Naším záměrem je založit občanské sdružení, jehož hlavní náplní
bude práce s dětmi (sportovní akce, tábory, soutěže) a veškerá potřebná
činnost pro obec a její občany. Jak už název (Sbor dobrovolných hasičů)
napovídá, jedná se o sdružení dobrovolné a práce v něm je neplacená.
Na naši činnost si chceme postupně vydělat sami (např. pořádáním kulturních akcí), ale samozřejmě oslovit i sponzory z řad místních podnikatelských subjektů. Práce to nebude lehká, ale doufám, že i s vaší
podporou se nám to všechno povede. Jestli pak vznikne časem i jednotka, kterou zřídí obec, už bude pro nás jen odměna a pro obec obrovský
přínos v lidech, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní.
Jan Uhlíř
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