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ÚVOD STAROSTKY
Milí spoluobčané,
Domnívám se, že o politické situaci se dočtete ve všech článcích našich pravidelných přispěvatelů, proto komentuji toto
jen krátce. Jsem ráda, že vzniklo nové zastupitelstvo, které
bylo odstoupením pana Diviny a pana Kozla z funkce velmi
omlazeno. Do funkce zastupitele nastoupila paní Studecká
a pan Fiala. Jsem také ráda za kritiky, kteří nade mnou bdí.
Starají se o to, abych neusnula na vavřínech. Kdyby naše jednání probíhala vždy v klidu, neměla bych o čem v noci přemýšlet a sotva bych po půl roce oblékla o číslo menší šaty. Tráví
svůj čas tím, že pro Vás sepisují, co jsem řekla, napsala, předložila, navrhla….. a já jim za to děkuji.
Posuďte sami, kdo tráví čas smysluplněji. Pro ilustraci přikládám do tohoto čísla pár fotograﬁí– ze zábavy pro dospělé,
ze sportovního pobytu pro rodiny s dětmi, z jarní brigády, ze
soutěže pro děti, atd.
S jarem přináším výzvu všem pěstitelkám (nebo pěstitelům) květin a vyhlašuji soutěž o nejrozkvetlejší okno a o nej-
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rozkvetlejší zahrádku. Fotograﬁe budeme pořizovat nebo nám
je sami posílejte v průběhu léta. Na jeho sklonku vyhlásíme
a odměníme vítěze.
Na závěr ještě heslo pro letošní jaro: „Slunce v duši, jaro
v těle, chmury pošli do ……“.

Na dům byl zpracován znalecký posudek dne 9. 3. 2009. Z celkové rekapitulace vyplývá, že byly stanoveny tři částky:
Cena zjištěná dle platného cenového předpisu
34 700 360 Kč
Odhad obvyklé ceny nemovitosti v současném stavu
40 000 000 Kč
Odhad obvyklé ceny nemovitosti podle nejlepšího a nejvyššího využití
52 000 000 Kč

starostka

INFORMACE Z OBCE
BYTOVÝ DŮM
V posledních Obecních novinách požádal pan Kohout o informaci, zda by bylo možné vyčíslit náklady spojené s bytovým
domem. Domnívám se, že obecně dobře známý nelichotivý
součet veškerých nákladů nezmění nic na tom, že dům už prostě stojí. Následující čísla by měla být varováním současnému
i dalším vedením obce, aby se již tento stav nikdy neopakoval.

Na závěr ještě polemika s předpokládaným výpočtem. V současné době je v obci 720 obyvatel. Každého z nás stál bytový
dům 75 770 Kč. Kdybychom bývali dali rodinám příspěvek
podle počtu lidí v domácnosti, babičky i dědové by mohli bydlet ve „vejmincích“ a obec by nemusela stavět bytový dům.
Co by, kdyby, je ale zbytečné řešit. Ve vedení obce je 5 nových členů, kteří nebyli v zastupitelstvu v době, kdy se o záměru stavby BD jednalo. Nyní bychom chtěli vyřešit nastalou
situaci. Domnívám se, že první krok jsme učinili.

Náklady spojené s výstavbou BD
Projektové práce, průzkumy,
inženýring, stav. dozor, posudky a zprávy
Stavební práce
Vybavení kuch. linkami
Zpevněné plochy a terénní úpravy
Penále za neoprávněné čerpání dotace

1 973 077
Terezie Kořínková, starostka
38 228 374
941 529

PODĚKOVÁNÍ
Distancujeme se od politiky arogance moci, invektiv a dehonestace, které byly průvodním jevem minulého vedení obce.
Tak lze ve stručnosti shrnout text prohlášení sepsaného starostkou obce a podepsaného většinou současných zastupitelů. Po letech, kdy prezentování jiného názoru, než jaký mělo
minulé vedení obce, bylo důvodem k rozpoutání série urážek,
je to konečně příjemná změna. Změna, která si jistě vyžádala
nemálo odvahy, a ani cesta k ní nebyla nejjednodušší. Změna,
za kterou je třeba rozhodně poděkovat. Zkusme si ale cestu
ke změně trochu připomenout.
Na počátku všeho byl požadavek PharmDr. Petra Svobody
na distancování se od politiky předcházejícího vedení obce
jakožto základního bodu, který musí být naplněn, aby bylo
možno zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků pod bytovým domem. Bohužel to byl zároveň bod, který
se pro současnou starostku zdál nepřekonatelný. Než dohoda,
bylo pro ni lepší vydat se cestou právních tahanic a nekončících soudních sporů, i kdyby na jejich konci mělo být zbourání
části domu.
Situaci uvolnila nabídka dnes již bývalé místostarostky Jakoušové na odstoupení v případě, kdy by byla sepsána dohoda
o směně pozemků pod bytovým domem. Problém ale nastal
hned v zápětí, kdo by dělal místostarostu? Pan Matějček,
Soper? Oba odmítli, další nabídka byla směřována ke mně.
K překvapení mnohých jsem musel odmítnout i já. Respektive
podmínil jsem přijetí funkce uzavřením dohody o tom, jakým
způsobem bude řešeno vedení obce, čeho bychom chtěli společně dosáhnout, jak to bude kontrolováno. Trochu troufale
jsme tuto dohodu začali nazývat koaliční. Bylo to opravdu
troufalé a hlavně předčasné. O dohodu s námi jako s opozičními stranami nikdo nestál. Vlastně šlo jen o čas. Již ve dnech,
kdy jsme předkládali návrh koaliční dohody, připravovala starostka žaloby, které měly dle jejích představ situaci s pozemky
vyřešit. Myslím, že každý, kdo má nějakou zkušenost s českými soudy, by si dokázal představit, jak dlouhá a těžko realizo-

10 785 547

Pokuta ÚHOS 2 x

100 000

Právní služby

725 612

Provozní náklady k 31.12.2010

770 400

celkem

ZPRÁVY ZASTUPITELŮ

1 030 050

54 554 589

Náklady jsou součtem faktur, které byly obcí proplaceny
v souvislosti s bytovým domem od roku 2004 do roku 2010.
Této mravenčí práci se věnovala paní Klusoňová, která znovu zkontrolovala všechny faktury za toto období. U položky
právní služby jsme počítali 50 % veškerých nákladů, neboť
většina faktur neodpovídá pouze úkonům spojeným s BD.
V bytovém domě mělo být celkem 30 malých bytů, 25 garsoniér a 5 dvougarsoniér. Předpokládala se investice 4000
Kč/m3 obestavěného prostoru, tedy 7080x4000=28 320 000.
Podmínka pro dotaci počítala s 1 000 000 Kč na b.j., tedy
30 000 000 Kč na BD.
Výše nájemného byla původně stanovena na 60 Kč/m2
s návratností 40 let. Garsoniéra měla mít nájemné 2000/měsíčně, dvougarsoniéra 3800/měsíčně.
Současné nájemné bude stanoveno tržně nebo budou byty
prodávány do vlastnictví, neboť tím, že se vrátila dotace, padl
titul sociálního bydlení.
Bytový dům byl vyprojektován (podle výkr. č. 3 koordinační situace z ověřeného paré PD) na pozemku obecním i na pozemku soukromého vlastníka. Situace současného stavu je
na graﬁcké příloze. Proč se dům takto postavil, není otázka
na moji osobu.
Oproti původnímu projektu se dům snížil o jedno podlaží,
rozšířil se západní objekt BD o jeden modul, vybudovalo se
technické zázemí. Z dodatků ke smlouvě a faktur vyplývá, že
některé stavební práce byly vyvolány změnou stavby, některé
odstraňováním chyb v projektu v průběhu výstavby.
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vatelná by to byla cesta. Teprve později jsem se dozvěděl, že
moje osoba by na postu místostarosty byla stejně nepřijatelná, a proto toto řešení nepřicházelo v úvahu. Jsem arogantní,
nedá se mnou jednat, pro tuto obec jsem nepřijatelný. Pádné
argumenty, obzvláště když je říkají i ti, kteří mne vůbec neznají a na veřejném zasedání nikdy nebyli. Zato chodí cvičit…
V této chvíli se již řešení cestou soudů zdálo neodvratné.
Na dohodu s panem Svobodou nechtěla starostka slyšet. Naštěstí se ozvali ti, s jejichž hlasem se tady nikdy moc nepočítalo, občané obce. Na jejich popud mne na veřejném zasedání
zastupitelé pověřili, abych dohodu s panem Svobodou zprostředkoval. Přijal jsem s podmínkou, že dalším účastníkem
jednání bude i starostka ing. Kořínková.
Jednání začala v březnu a jejich průběh mohli občané sledovat prostřednictvím zápisů, které byly na můj popud průběžně zveřejňovány na webových stránkách obce. Postupně
byly probírány jednotlivé sporné body, které bránily dohodě.
Jako jeden z těch, na kterých se situace zasekávala, bylo právě
zřeknutí se politiky arogance moci, invektiv a dehonestace,
jak je zmíněno v úvodu článku. To byl ovšem pro některé těžko přijatelný akt. Několikrát bylo předkládáno, že se tu pan
Svoboda snaží odvolávat zastupitele. Nikoliv. Nebyl to on, kdo
s těmito návrhy opakovaně přicházel. Byla to právě starostka,
která opakovaně předkládala návrhy na odchod některých,
podotýkám, demokraticky zvolených zastupitelů. Odchod
podmíněný sepsáním dohody o směně pozemků. Stejným
způsobem podmíněné prohlášení o tom, že se v minulosti
staly chyby. Člověk by měl skoro pocit, že pokud by se směna
pozemků nepodepsala, tak tu bylo v minulosti vše v pořádku.
Na toto řešení ovšem pan Svoboda nepřistoupil a starostka
byla nucena sepsat nový návrh. Po dalším týdnu byl na stole.
V bleděmodrém totéž. Zastupitelé Divina a Kozel odstoupí,
když… Uznáváme, že se v minulosti staly některé chyby, pokud… Místostarostka Jakoušová odstoupí z funkce a na její
místo nastoupí Mgr. Svobodová, když… Za pokud a když si
doplňte podpis dohody o směně pozemků. Pokud dohoda nebude, nic z toho neplatí. Nejenom pro mne to byla těžko přijatelná představa o narovnání minulosti. Zdálo se, že jednání se
zaseknou na mrtvém bodě. Jako poslední možnost jsme s panem Matějčkem sepsali 17. dubna výzvu adresovanou starostce a panu Svobodovi. Výzvu k dodržování a respektování voleb. Upozornili jsme na nepřijatelnost jakéhokoliv odvolávání
zastupitelů z funkcí, podmíněného uznávání chyb. Opakovaně jsme zdůraznili, že pan Svoboda nikdy nepožadoval odvolání nebo i jen odstoupení jakéhokoliv zastupitele. Vyzvali
jsme k naplnění základního požadavku PharmDr. Svobody, tj.
ke zřeknutí se politiky arogance moci, invektiv a dehonestace.
Dne 18. 4. ráno jsme tuto výzvu odeslali na adresu starostky,
všech zastupitelů a pana Svobody. Jen o pár hodin později se
k naší výzvě přidal i zastupitel Soper. Ještě téhož dne rezignovali na post zastupitele pánové Divina a Kozel. O dva dny
později rezignovala na post místostarostky paní Jakoušová.
Ve večerních hodinách pak předložila starostka ing. Kořínková zastupitelům na veřejném zasedání text prohlášení, ve kterém se zastupitelé zříkají politiky arogance moci, invektiv
a dehonestace. Zároveň prohlašují, že přijmou plán rozvoje
obce do roku 2014, zavedou systém kontrolních mechanismů, které zabrání opakování minulých chyb. Děkujeme. Bylo
to sice trochu složitější, ale základní body odmítnuté koaliční
dohody vstoupily v platnost. Teď již nezbývá než doufat, že to
nebude jen na papíře, ale i v praxi.
Alojz Šula

VOX POPULI
Věřím, že se blíží doba, kdy začnou být prostředky obce využívány ve prospěch všech občanů. Každá ze stran šla do voleb
s určitým programem. Jak už to tak u politických programů
bývá, většinou se jednalo o značně obecné dokumenty. Teď
ovšem nastane čas pro konkrétní realizace. Úkolem vedení
obce je nejen uplatňovat vlastní představy, ale i hledat obecnější shodu mezi všemi občany na tom, které investice by
měly mít prioritu a jak budou využívány. Nyní snad bude mít
konečně smysl zjišťovat častěji a efektivněji názory všech občanů. První významnou příležitostí bude workshop studentů,
kteří by mohli dát zásadní impuls k přetvoření návsi. Následně podle dohody uspořádáme opakovanou anketu mezi občany, která by mimo názory občanů na správu obce měla tentokrát zjišťovat předpokládanou využitelnost různých zařízení,
s jejichž výstavbou se v nejbližší době počítá. Zcela zásadní
pro budoucnost obce bude nový územní plán. I při jeho tvorbě by se mimo nezbytná expertní stanoviska měl brát v potaz
názor veřejnosti. Je zřejmé, že v současné době je všelijakých
dotazníků a průzkumů přespříliš. Právě proto bych vás, jako
občany Úholiček, touto cestou rád požádal, abyste podle svých
možností využili možnost sdělit nám svůj názor. Pomůžete
tak zastupitelům v jejich rozhodování a můžete tím skutečně
ovlivnit, jak dobrou adresou budou v budoucnu Úholičky.
Pavel Soper
VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNÁM VE VEDENÍ OBCE
Politická situace v naší obci v poslední době prošla poněkud
turbulentním vývojem, proti kterému se zdá být vládní krize
procházka růžovým sadem. Jelikož je mi ctí zastupovat určitou část občanů, cítím potřebu se k nejnovějším událostem
krátce vyjádřit. Patřil jsem k těm, kteří byli proti tomu, aby
kdokoliv z řádně zvolených zastupitelů odcházel, zvláště když
to nikdo nevyžadoval. Na druhou stranu, ať už byly důvody
pro složení mandátu jakékoliv, jsem rád, že odchod zastupitelů nebyl nakonec nijak podmíněn vyřešením sporu o bytový
dům. Mohu tedy jen věřit dotčeným zastupitelům, že se jedná
o ryze osobní důvody, o kterých je zbytečné dále spekulovat.
S velkým potěšením jsem kvitoval posun v návrhu vyjádření
zastupielů k způsobům vedení obce, jaké praktikovalo předešlé vedení. I toto prohlášení mělo původně být podmíněno
určitou formou dohody. Nakonec se zdá, že jde o skutečné
a bezpodmínečné stanovisko starostky, které svědčí o tom,
že snad skončila doba, kdy nebylo možné kritizovat chyby
vedení, aniž by byl kritik automaticky považován za nepřítele obce. Pod toto prohlášení jsem se spolu s dalšími zastupiteli rád podepsal. Je sice zřejmé, že příliš otevřená kritika je
vnímána osobně a neumožňuje zcela otevřenou komunikaci
mezi všemi zastupiteli. Pořád cítím snahu rozdělovat zastupitelstvo na my a oni. I tak věřím, že došlo k zásadnímu průlomu, který povede k vyřešení největšího současného problému
a zastupitelstvo se tak bude moci soustředit na další rozvoj
obce. Pokud bude dobrá vůle, najde se jistě i prostor pro další
zlepšení atmosféry mezi zastupiteli. Nelze však očekávat, že
by se tak stalo za cenu potlačení kritických postojů. Doufejme,
že v nejbližší době se bude v obci rozjíždět řada projektů a tím
vzniká vždy mnoho příležitostí k chybným rozhodnutím, proto je možnost kritiky nezbytná, aby nové projekty nedopadly
stejně, jako bytový dům.
Pavel Soper
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27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti,
v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona z důvodu
urychlení jednání změny ÚP týkající se BD.

SOUHRN USNESENÍ
Usnesení z 5. VZ zastupitelstva obce, konaného dne
20. 4. 2011

Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 3/5VZ/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podepsání kupní
smlouvy s panem Herzánem.
Pověření č. 4/5VZ/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podepsání smlouvy
se společností RWE GasNet s.r.o. o zřízení věcného břemene.
Pověření č. 11/5VZ/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku, sdělit Městskému
úřadu Černošice, úřadu územního plánování, usnesení Zastupitelstva obce Úholičky ve věci pořizování změny č. 2 ÚPnSÚ
Úholičky.
Ing. Terezie Kořínková
Starostka obce

Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/5VZ/2011 – Program rozšířený o bod Změna
pořizovatele změny č. 2 ÚP
Usnesení č. 2/5VZ/2011 –Záměr odprodeje pozemku č.
329/19 v k.ú. Úholičky
Zastupitelé schvalují záměr odprodeje pozemku č. 329/19 v k.
ú. Úholičky o výměře 80 m2
Usnesení č. 3/5VZ/2011 – Odprodej pozemků
Zastupitelstvo schvaluje odprodeje pozemků p.č. 275/53
v rozsahu 70 m2, p.č. 275/54 v rozsahu 54 m2, p.č. 275/55
v rozsahu 20 m2 za cenu 35,- Kč za m2panu Herzánovi.
Usnesení č. 4/5VZ/2011 – Zřízení věcného břemene RWE
k pozemku č. 431/37 dle PK
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene společnosti
RWE GasNet s.r.o. k části pozemku p.č. 431/37 dle PK. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 1614 Kč.

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 27. 4. 2011

KULTURA A SPORT

Usnesení č. 5/5VZ/2011 – Rozpočtové opatření č. 1/2011
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011
Na straně příjmů:
Neinvestiční transfery ze SR
4112 - 26 400 Kč
(dotace za výkon státní správy)
Přijaté vratky transferů
3111 2229 + 66 000 Kč
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (knihovna)+ 1000 Kč

CVIČENÍ DĚTÍ
V sobotu 2. dubna jsme se s předškolními dětmi zúčastnili
na pražském Chodově soutěže „Děti v akci“. Soutěžili jsme
se dvěma skladbami – Myšky, pojďte tancovat, kterou cvičíme od září, a Chytila jsem na pasece motýlka, kterou jsme si
připravili na jaro. Ve své věkové kategorii jsme získali první
a třetí místo, což je pro nás velký úspěch. Děti se těší, že Vám
vystoupení předvedou třeba na Dětském dni nebo jiné kulturně-sportovní akci. Sportovat nás baví.
Na jaro plánujeme závody na kolech, víkend v lanovém centru, sjíždění Sázavy na raftech, v létě tábory a výlety. Přidejte
se k nám, více informací na www.cvicimeskorenkou.cz. Pro
kulturní vyžití dospěláků jsou ještě volné lístky na divadelní představení v Kalichu, které jsme pořídili za zvýhodněné
vstupné.
Tereza
JARNÍ BRIGÁDA
V pondělí 11. dubna uklidily maminky ze cvičení dětské hřiště
a parčík u obchodu, v sobotu 16. dubna dopoledne probíhalo
čištění rokle u švestkovny. Zúčastnili se pouze skalní příznivci prospěšných akcí a hnutí za hezčí Úholičky, kterým tímto
děkuji.
Tereza

Zvýšení příjmů o 40 600 Kč na celkových 50 248 600 Kč
Na straně výdajů:
Činnost místní správy –
Úhrada sankcí jiným rozpočtům
(pokuta ÚOHS a SÚ Libčice)

6171 5363 + 90 000 Kč

Zvýšení výdajů o 90 000Kč na celkových 19 402 000Kč
Na straně výdajů schvalují zastupitelé dále navýšení o 50 000
Kč (studentská soutěž náves), tj. zvýšení výdajů o celkem
140.000,- Kč na celkových 19.452.000,- Kč. Tento výdaj byl
již schválen na 18. VZ v minulém volebním období, workshop
bude probíhat letos v květnu.
Usnesení č. 6/5VZ/2011 – Pravidla pro odprodej obecních pozemků
Zastupitelstvo schvaluje, aby nadále bylo při prodeji obecních
pozemků postupováno následovně:
Pokud projeví někdo zájem o odkoupení obecního pozemku,
obec zadá zpracování znaleckého posudku. Obsahem posudku bude stanovení ceny v místě a čase obvyklé. Náklady na
zpracování posudku hradí kupující.
Usnesení č. 11/5VZ/2011 – Změna pořizovatele změny č. 2
ÚP
Zastupitelé schvalují zpětvzetí žádosti obce Úholičky o pořizování změny č. 2 ÚPnSÚ Úholičky Městským úřadem Černošice, úřadem územního plánování, uplatněné podle § 6 odst.
1 písm. c) stavebního zákona. A dále uzavření smlouvy mandátní a o dílo na pořízení a zhotovení změny č. 2 ÚPnSÚ Úholičky s právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ
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VELIKONOČNÍ DÍLNA
V sobotu 9. dubna proběhla další velikonoční dílna. Prostory
klubovny se zaplnily proutím, stuhami, pravými i umělými vajíčky, barevnými pírky, sušenými i umělými květy, barevnými
lýky, dřevěnými i látkovými velikonočními ozdobami a hlavně
nadšenci, kteří ze všech dostupných komponentů vytvořili
neuvěřitelné množství velikonočních dekorací a dárečků pro
ozdobu i pro radost.
Dílna byla určena pro všechny věkové kategorie – malí
šikulové si mohli ozdobit vajíčka inkoustem a zmizíkem či
modelínou, nebo si vytvořit originální zápichy do květináčů

z plyšových drátků. Starší děti a dospělí se vrhli na hromady
proutí z klasické, smuteční či kroucené vrby a motali různé
věnce, hnízdečka a jiné převážně závěsné dekorace na ozdobení dveří, vrátek nebo zdí. A samozřejmě nemohly chybět ani
pomlázky. Bez vlastnoručně vyrobené pomlázky není ta pravá
koleda.
Všichni pilně pracovali celé odpoledne a výrobků bylo tolik,
že je odcházející ani nemohli pobrat. Děkuji všem zúčastněným za příjemné odpoledne a těším se na další společné setkání.
Renata Soperová
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komisařů České pošty, což je Vaše parketa. Moc děkuji. Ondra Jak je známo, Česká pošta si problémy na vlastní straně
nepřiznává, a tak Marta (tisková mluvčí České pošty Marta
Selicharová) mi raději ani nenapsala…, co kdyby na vlastní
parketě uklouzla...
M. Vodrážka
SYMBOLICKÁ HISTORICKÁ TEČKA
V úvodu 5. zasedání starostka ing. T. Kořínková oznámila, že
došlo ke složení mandátu T. Diviny, V. Kozla a J. Jakoušová odstoupila z funkce místostarostky. Zastupitelé neodstoupili ani
z důvodů politické sebereﬂexe, ani z náhlého hnutí mysli. Část
pointy je skryta v „Prohlášení zastupitelů obce Úholičky“, které starostka přečetla na závěr zasedání. V něm se hovoří o jejich aroganci moci, o stylu založeném na dehonestaci, který
vyústil v množství nedořešených právních vztahů k jednomu
nejmenovanému vlastníkovi pozemku. Pomine-li se skutečnost, že text vznikl s půlročním zpožděním, je možno konstatovat, že vedení obce unikl podstatnější politický rozměr:
arogantním stylem veřejné správy byla poškozena především
obec jako celek. Další část pointy se skrývala i v tom, že Policie
ČR musela zajet do obce, aby dovyslechla na obecním úřadě
vyhýbajícího se T. Divinu, takže důvody pro složení mandátu mohou být různě motivované. Navíc policie informovala
vedení, že obec může uplatnit náhradu škody již v probíhajícím přípravném řízení. Starostka tuto možnost ignorovala,
byť na posledním VZ prohlásila, že obec poškozená jednáním
T. Diviny se připojí k náhradě škody až v hlavním líčení před
fází dokazování. Po zasedání se z odcházející skupinky občanů
sdružené kolem bývalého starosty odloučila nejdřív jeho manželka a vyčítavě se mne zeptala, jestli jsem teď spokojen. Paní
Suchá svou nelibost dokonce projevila vzýváním metafyzického božstva Pomsty a jedna osoba si přímo odplivla, čímž tak
vyjádřila symbolickou historickou tečku za érou, kterou bych
nazval divinovskou.
M. Vodrážka

KRONIKA
Na otázku z minulého čísla novin správně odpověděli Ti, kdo
napsali, že se jednalo o zasněženou náves. Která budova je
na této fotograﬁi z roku 1974? Odpověď je velmi jednoduchá,
body můžou nasbírat Ti, kdo dosud neodpovídali, neboť nebyli takovými pamětníky.
Renata Feitzová, kronikářka

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

ČEKÁNÍ NA SDĚLENÍ OD MARTY...
Březnový projekt Sčítání lidu, domů a bytů 2011 se dočkal
oprávněné kritiky. Kritizoval ho statistický úřad pro malý počet komisařů. Kritizoval ho i ministr vnitra, jenže jeho personální změny přišly pozdě. A tak lidé čekali několikahodinové
fronty na poště. A kdo nedostal sčítací arch, nemohl ani vyplnit formulář přes internet, neboť neznal kód. Problémy se
nevyhnuly ani Úholičkám. Podle zjištění byla obec rozdělena
na dva sčítací obvody, které měly zajišťovat dvě jmenované
komisařky, jenže sčítání zajišťovala jiná osoba. Podle starostky obce ing. T. Kořínkové se na obecní
úřad dostavila pouze jedna sčítací komisařka. Obecní úřad jí poskytl soupisy,
mapky a úřad jí byl i jinak nápomocný.
Jenže k mnohým občanům se ve sjednanou dobu nedostavila. Někteří občané šli
iniciativně na poštu. Formuláře tam ale
nedostali. Obec sice dostala určitý počet náhradních formulářů, ale vzhledem
k velkému počtu zájemců nemohla uspokojit všechny žadatele. Přestože na SLDB
byli najati externí komisaři, na sčítání
nakonec pracovali obecní zaměstnanci.
Podle starostky by bylo výhodnější zprostředkovat sčítání rovnou prostřednictvím obecních úřadů, čímž by se ušetřilo.
Obrátil jsem se přímo na Ondřeje Kubalu,
tiskového mluvčího projektu Sčítání lidu,
domů a bytů, který mi následně přeposlal
mail tohoto znění: Dobrý večer, Marto, předávám Vám dotaz pana Vodrážky
Po předložení tohoto inzerátu
s prosbou o vyřešení, týká se nasazení
inz HAR_A6 sirka.indd 2

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

SLEVA 10 % z celkové ceny.
6.12.10 16:37
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