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ÚVOD STAROSTKY
Vážení občané,
na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo zřetelné, že pokud jsou věci projednané na poradách, dokážeme
být věcní a naplnit zákon – veřejným hlasováním stvrdit vše
bez hodinových diskuzí a divadelních výstupů. Přála bych si,
abychom v tomto trendu pokračovali. Co všechno bylo schváleno se dočtete v usnesení.
Zahájila se jednání s panem PharmDr. Svobodou, ze kterých je pořizován zápis. Znění těchto zápisů si můžete vyhledat na webových stránkách obce.
Na statku č.p. 10 probíhá zaměřování a zpracovávání dokumentace skutečného stavu. Byly poptány ﬁrmy na zpracování stavebně– technického průzkumu. V souvislosti s rekonstrukcí statku byla na stavební komisi diskutována otázka
návsi jako celku. Stavební komise zprostředkovala spolupráci
se studenty a pedagogy Katedry zahradnictví a krajinné architektury ČZU. Z workshopu, který bude probíhat v Úholič-
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kách vzejdou návrhy možného řešení návsi. Prezentace studentských nápadů bude probíhat ve čtvrtek 5.května, termín
a místo konání bude upřesněno.

voz obědů až do domu. Bližší informace k nabízeným službám
na OÚ Úholičky.
Jana Jakoušová

Pěkné jarní dny vám přeje
starostka

SOUHRN USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Souhrn usnesení ze 4. VZ ZO, konaného dne 21. 3. 2011
v Úholičkách.

INFORMACE Z OBCE
KONTEJNERY
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/4VZ/2011 – Doplnění programu VZ Rozšíření
navrženého programu VZ o body 10–15 dle zápisu.

1. 4. – 6. 4. 2011
Na Habří, U Stodoly, Na Návsi, U Knedlíkárny.

Usnesení č. 2/4VZ/2011 – Přerozdělení ﬁnančních prostředků obce Přerozdělení ﬁnančních prostředků obce dle tohoto
klíče:
• do ČS a.s. – na stávajícím běžném účtu zůstane zbytekpo odečtení všech ostatních částek, min. však 37 mil. Kč,
úrok 1,5 %
• do J&T bude uloženo 30 mil Kč na municipální vklad
s úrokovou prémií s výpovědní lhůtou 3 měsíců, úrok
2,4 % p.a., při trvání vkladu min. 1 rok, bude hodnota
úroku zvýšena o 1 % p.a., nebudou účtovány žádné poplatky a dále bude uloženo 10 mil Kč do termínovaného
vkladu na délku trvání 1 roku, úrok 3,5% p.a., nebudou
účtovány žádné poplatky
• do Conseq bude uloženo 10 mil Kč do správy aktiv na dobu
1 roku, velmi konzervativní strategie, předpokládaný výnos 2– 3,4%, vstupní poplatek 0,3% z celkového objemu
investice, managerská odměna 0,3% z průměrného ročního objemu
• do KB bude uloženo 20 mil Kč do správy aktiv na dobu
1 roku, konzervativní strategie, předpokládaný výnos
2– 2,3 % p.a., ﬁxní odměna 0,2 % p.a. z objemu spravovaných peněz, poplatky bankovní v řádu stokorun, variabilní odměna 10 % z výnosu nad výkonnost trhu

6.–11. 4. 2011
Chaloupky, Podmoráň nahoře, Podmoráň dole.
Svoz nebezpečného odpadu se uskutěční v sobotu 2. dubna
2011.
11,45 – 12,20 hodin
12,25 – 13,00 hodin
13,05 – 13,45 hodin

prostranství na návsi
Chaloupky
Podmoráň

KANALIZACE
Vážení občané obce Úholičky,
jako Váš správce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
si Vás dovoluji oslovit prostřednictvím zpravodaje obce.
Důvodem oslovení je zhoršující se situace kanalizace,
na které jsou instalovány čerpací stanice. Ty jsou již za životností, tedy hlavně strojní části. Pro plynulý provoz čerpacích
stanic ve stávajícím technickém stavu je potřeba chránit čerpadla před věcmi, které do odpadních vod nepatří. Jedná se
především o hygienické potřeby, dětské plíny, spodní prádlo,
hadry a oděvy. Tyto předměty se nyní začínají v odpadních
vodách vyskytovat ve větším množství. Prosím o pečlivější
manipulaci s těmito předměty, aby nekončily v odpadní vodě.
Dokážou totiž čerpadlo totálně poškodit a zvyšují nebezpečí
úniku odpadních vod do okolí čerpací stanice. Děkuji za pochopení a přeji hezký den.

Usnesení č. 3/4VZ/2011 – Úpravy na vodovodním přivaděči
Investici do úprav na stávajícím vodovodním přivaděči, konkrétně se jedná o úpravy v AŠ0 u vodojemu Žalov a úpravy
u vodojemu Velké Přílepy, kterými dojde k navýšení kapacity stávajícího přivaděče o 20%. Současně budou tyto úpravy
přípravou pro položení paralelního přivaděče. Jedná se o společnou investici obcí Úholičky, Velké Přílepy a Statenice v poměru dle rezervovaného množství vody. Pro obec Úholičky se
jedná o náklady max. 100 000 Kč.
Veškeré další investice do společné infrastruktury budou
soutěženy v rámci veřejné obchodní soutěže ve sdružení zadavatelů obcí a to nejdříve po schválení mezivlastnické smlouvy.

S přáním všeho dobrého
Ing. Ivan Ivanov
PEJSKAŘI
Vážení spoluobčané,
máme po zimě, sníh roztál a bohužel se nám ukázalo to co
každý rok a to pozůstatky venčení našich psích miláčků. Věřím, že si na vlastním pozemku každý po svém pejskovi uklidí,
prosím konejte tak i na veřejném prostranství.
Máme majitele psů, kteří tak činí, ale bohužel je více těch,
které to ani nenapadne.

Usnesení č. 4/4VZ/2011 – Schválení smlouvy s KÚ o spolupráci při řešení havárie opěrné zdi a komunikace č. III/2407
Smlouvu mezí obcí Úholičky a Středočeským krajem, jejímž
účelem je sdružení zadavatelů a spolupráce při zajištění řešení
havárie opěrné zdi a komunikace III/2407.

Jana Jakoušová
SLUŽBY STARŠÍM OBČANŮM
Obec Úholičky zajišťuje pro seniory službu pedikérky a to
včetně dopravy. Cena pro občana je 100,– Kč. Dále obec zajišťuje, prostřednictvím pečovatelské služby Libčice n/Vlt., do-

Usnesení č. 6/4VZ/2011 – Schválení vítěze výběrového řízení
č. 2/2011 Zpracovatele předmětu výběrového řízení č. 2/2011
„Zpracování dokumentace skutečného stavu stavební části
objektu č.p. 10 Úholičky“, vítěze výběrového řízení – Ing. Petr
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Váša – Sdružení Delta G. Při kontrole předaného díla bude
s obcí spolupracovat ﬁrma Geonet jako odborný konzultant.

ce (tj. každý den v době 6.30 – 8.00 hod. a 15.00 – 16.15 hod.,
nebo se domluvte jinak na telefonu 220 930 642).

Usnesení č. 7/4VZ/2011 – Schválení změny ÚP Zahájení prácí
na změně územního plánu v souvislosti s BD.

K zápisu si přineste:
1) Vyplněnou a od lékaře potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Úholičky.
2) Rodný list dítěte a občanský průkaz toho z rodičů (zákonného zástupce dítěte), který žádá o přijetí dítěte do MŠ.
3) Potvrzení o tom, že zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnaní a pracovní činnost opravdu vykonávají. Kdo je OSVČ,
tak dle svého uvážení doloží, že opravdu tuto činnost vykonává..
4) Ten, kdo bude ukončovat rodičovskou dovolenou předloží, kdy mu bude končit.
5) Dále doložte všechny dokumenty, o kterých si myslíte, že
mohou podle kritérií ovlivnit přijetí vašeho dítěte do Mateřské školy Úholičky.

Usnesení č. 10/4VZ/2011 – Záměr odprodeje pozemků č.
275/53 v rozsahu 70 m2, č. 275/54 v rozsahu 54 m2, č. 275/55
v rozsahu 20 m2.
Usnesení č. 11/4VZ/2011 – Rozsah víceprací na ulici K Divadlu, týkající se vybudování obrub a zábradlí u schodiště v ceně
76 427,– Kč bez DPH. Zhotovitelem je VMB– EKOSTAVA
s.r.o.. Faktura za vícepráce bude proplacena po odstranění závad na vrchní části zábradlí a celkovém nátěru.
Usnesení č. 13/4VZ/2011 – Umístění kontejnerů na tříděný
odpad do prostoru Návsi – 3 ks – papír, plasty, sklo – na zkušební dobu 3 měsíců. Poté bude vyhodnocen zkušební provoz
z hlediska využívání občany.

Není podmínkou, aby rodiče přišli k zápisu i s dítětem. Může
být nemocné nebo s prarodiči na horách, atd. Důležité je, aby
v den zápisu přišel ten z rodičů, který o přijetí dítěte žádá
a přinesl všechny potřebné dokumenty.
Děti budou do MŠ přijímány podle Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Úholičky. Kritéria jsou
zveřejněna na úřední vývěsce před OÚ Úholičky, na veřejné
desce webových stránek OÚ Úholičky a v šatně MŠ Úholičky.

Usnesení č. 14/4VZ/2011 – Zadání vypracování studie
proveditelnosti komunikace a veřejného osvětlení v ulici
u MUDr. Mikulecké.
Usnesení č. 15/4VZ/2011 – Záměr výzvy k podání nabídky
na zpracování stavebně technického průzkumu č.p. 10 Úholičky.

Co se dělo v únoru a v březnu ve školce?
V únoru jsme pro děti uspořádali karneval. Děti si samy
vyrobily papírové masky na obličej a rodiče dotvořili oblečení. Bylo to veselé dopoledne plné zážitků a soutěží, za které
děti dostaly odměny. Žádná maska nezvítězila, protože všechny byly tak hezké a originální, že by si první místo zasloužily
všechny. Velkým překvapením byly dvě ježibaby, které se jen
maličko podobaly paním učitelkám.
V březnu jsme byli pozváni do kina ve Velkých Přílepech
na kouzelnické představení. Od kouzelníků děti nemohly odtrhnout oči a bylo jim divné, jak ta kouzla provádějí. Zvlášť,
když vykouzlili krásného živého pejska.
Dalším velkým zážitkem byla exkurze v tiskárně “Powerprint” v Praze – Suchdole, kterou nám zajistila paní starostka.
Moc jí za to děkujeme. Děti se seznámily s výrobou knížek,
viděly práci graﬁčky, tisk knih a další stroje na jejich výrobu.

Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/4VZ/2011 – Starostku k podepsání smluv s vybranými společnostmi, týkající se přerozdělení ﬁnančních
prostředků obce.
Pověření č. 4/4VZ/2011 – Starostku k podepsání smlouvy se
Středočeským krajem, jejímž účelem je sdružení zadavatelů
a spolupráce při zajištění řešení havárie opěrné zdi a komunikace III/2407.
Pověření č. 6/4VZ/2011 – Starostku k podepsání smlouvy
s vítězem výběrového řízení č. 2/2011 „Zpracování dokumentace skutečného stavu stavební části objektu č.p. 10 Úholičky“
Pověření č. 7/4VZ/2011 – Starostku, aby požádala o změnu
územního plánu u Městského úřadu Černošice v souvislosti
s BD.
Ing. Terezie Kořínková, starostka
Jana Jakoušová, místostarostka
Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 23. 3. 2011

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Chtěla bych informovat rodiče předškolních dětí o tom, že
se blíží zápis do Mateřské školy Úholičky. Zápis se uskuteční
v MŠ ve středu 6. 4. 2011 od 9.30 do 11.30 hodin a od 14.30
do 16.15 hodin. Tento den je v hodinách zápisu i dnem otevřených dveří, proto si můžete mateřskou školu prohlédnout
a vaše děti si zde mohou pohrát. Kdo ještě nemá žádost o přijetí dítěte do MŠ, tak si ji vyzvedněte v určené hodiny ve škol-
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Největší zážitek měly z toho, že přímo viděly výrobu svých
bloků s deskami, na které si předem nakreslily obrázek. Každý
si pak spokojeně odnášel blok domů a vyprávěl rodičům své
zážitky.
14. března nás navštívili obecní policisté pan Král a pan
Brokl. Velmi hezkou formou děti seznamovali se základními
pravidly chování na ulici, s dopravními značkami a upozornili
je na nebezpečí volně pobíhajících zvířat. Děti se dozvěděly,

-4-

Obecní noviny 3/2011

proč nesmí nikam chodit s cizími lidmi, nic si od nich brát
a ani je pouštět do bytu,... Velký zájem dětí vzbudilo vybavení
policistů, vyzkoušely si pouta, dozvěděly se jak funguje vysílačka, prohlédly si neprůstřelnou vestu a plno dalších věcí.

V sále místního hostince se 26. února sešlo téměř 50 dětí
v krásných maskách, jejich rodiče a prarodiče, aby se potěšili
pohledem na děti, které se při tanci a hemžení v sále, za doprovodu živé hudby, skvěle bavily. Klub Babiděd již řadu let
zabezpečuje pořádání tohoto karnevalu. Nakupujeme dárky
do tomboly, sladké pozornosti pro děti při vstupu do sálu, výzdobu a mnohdy zajišťujeme i úklid. Hlavně se snažíme, aby
i hudebníci mohli zpestřit program. Hudba je výborná a paní
konferenciérka to s dětmi umí a dokáže je zaujmout. Proč to
děláme? Máme rádi děti a chceme pro ně, i v našem „pokro-

Monika Mintělová

KULTURA A SPORT
OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM KARNEVALEM
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čilejším“ věku, pořádat akci, z níž by měly radost. Pro mnohé
z nás ti „mrňousové“ nejsou jen vnoučata, ale též pravnoučata. Zatím se nám daří. O karneval zájem je. Za vydatnou podporu děkujeme Obecnímu úřadu v Úholičkách. Věříme, že se
za rok opět sejdeme.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Strach a evoluční máslo na hlavě politických brontosaurů
Před pěti lety jsem roznesl první politický list, ve kterém
se občané mohli dozvědět o nezákonnostech vedení obce.
Byť vedení mělo šanci odvrátit všechny negativní důsledky
svého jednání, uzavřelo se do tunelového myšlení. A tak vše,
na co bylo upozorňováno se naplnilo – vrácení dotace, penále,
trestní stíhání za úvěrový podvod, nově i za porušování povinností při správě cizího majetku atd.
Nedávné zasedání však ukázalo, že tunelovému myšlení
podléhá i nové vedení. Starostka T. Kořínková se například
rozhodla nepravdivě informovat stavební úřad, že oddělením
pozemku BD „vznikly“ nové parcely a zamlčela detail, že vlastník k tomu nedal souhlas. Zároveň vyšlo najevo, že když zahájila politická koaliční jednání, aby se dohodou vyřešily problémy s bytovým domem, potají napsala stavebnímu úřadu,
že obec se bude s vlastníkem pozemku soudit.
Tři zastupitelé (Úholičky sobě a Přátelé zeleného úholí)
za pomoci několika občanů ji až pozdě v noci přesvědčili, aby
se vzdala tunelového vidění a intrikování. Starostka si před
klíčovým rozhodnutím vyžádala čas na uzavřenou poradu
i s bývalým vedením. To je signiﬁkantní.
I ona je vedená tunelovým strachem z racionální dělby politické moci, strachem ze tří zastupitelů, kteří, přestože byli
roky označováni coby škůdci obce, náplavky a opozičníci, ukázali se jako jediní zodpovědní a kompetentní. Proto se jich
politicky bojí a spojuje se s nekompetentními politickými dinosaury s mocenským kalkulem, že když mají evoluční máslo
na hlavě budou se lépe ovládat.
M. Vodrážka

Klub Babiděd

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2011 OD 18 HODIN
pořádá obec Úholičky a Cvičení s Kořenkou
v bývalé švestkovně. Pro každou opravdovou čarodějnici na koštěti je připravena odměna.
V sobotu 16. 4. 2011 v 9,00 hodin
je sraz na stejném místě za účelem jarní brigády. Bude se vyklízet, vyhrabávat a klestit přilehlá
rokle. Nářadí s sebou.
Pro děti i dospělé jsou připraveny „Čarodějníky“, za které
bude možné na samotném sletu získat občerstvení.
KRONIKA
Odpověď z minulého čísla zní: Oslava Májů se konala
na Sokolském hřišti na Habří. Pozemek pro hřiště 60 x 90 m
dle kroniky propůjčil pan Wohanka v roce 1929 do odvolání
Sokolu.
Otázka březnová : Kde byl pořízen snímek zimních Úholiček?
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Červený v ruce
Podle starostky T. Kořínkové je v otázce BD „těžké hrát mariáš s někým, kdo má sto sedm červených na ruce“. Metafora
je falešná, neboť současný stav není výsledkem hráčské Štěstěny, ale katastrofální obecní politiky, kdy místní přeborníci
se umí porážet sami – fauly po nichž následují červené karty
a hlavně uměním dávat si vlastní góly.
Jedna z „historických“ vlastních branek souvisí s pověstnými Divinovými paragrafovými kličkami. Aby obec shrábla
19 mil. dotaci vyvěsil na úřední desce Územní rozhodnutí
na jeden obecní pozemek, pak udělal kličku v opačném směru
a vyvěsil Stavební povolení na tři pozemky z nichž dva jsou
Svobody. Nadšení jeho spoluhráčů Kozla, Jakoušové a dalších
včetně jejich fanoušků vzalo za své až na Krajském soudu.
Svoboda ještě nic neudělal a obec už inkasovala dva góly
– vlastní. Jeden ﬁnanční (přišla o 30 mil.) a druhý správní,
neboť získala stavební dokumenty v hodnotě právní nulity.
I starostka má ráda sebedestruktivní obecní disciplíny.
Na 3. VZ se pokusila zavést dvě: skok do úřední dálky s nepravdivě vyplněnými stavebními žádostmi a maratónský běh
se soudy. Zděšení občané a tři zastupitelé ji 5 minut před půlnocí přesvědčili, že naplánované disciplíny jsou plodem politické vykloubenosti z rozumu a že jediné rozumné řešení je
dohoda.
Svoboda nepotřebuje hrát s obcí mariáš – za něj „kope“
do vlastní branky vedení obce. Jestli něco drží v ruce pak spíš
sklenku červeného vína Primitivo di Manduria a čte si Vzpouru deprivantů popisující groupthink – formy hierarchizované
skupinové stupidity.
P.S. Poslední vlastní branku si vedení obce dalo díky letitému nezákonnému bydlení v BD. Teď hrozí pokuta do výše
1 mil.

Na stavbu malých sociálních bytů si obec vyřídila od státu dotaci 18 600 000 Kč, z níž vyčerpala asi 16 500 000 Kč.
Když se provalilo, že obec staví i na soukromých pozemcích,
musela obec vyčerpanou dotaci vrátit, následovala pokuta
od ministerstva ﬁnancí asi 10 800 000 Kč. Takhle obec prošustrovala asi 27 300 000 Kč s malou výhodou, že byty už nebudou jen pro sociálně slabé občany. V průběhu stavby došlo
k rozsáhlým změnám a náklady rostly tak, že po odsouhlasení
dodatků dosáhly asi 43 000 000 Kč. V těchto nákladech jsou
i peníze na přípojky, parkoviště, terénní úpravy, ale je třeba
mít na paměti, že bez těchto prací a konstrukcí by dům nebyl
životaschopný a naopak, pokud by se dům nestavěl, nebylo by
třeba investovat do výše uvedených položek. V souvislosti se
stavbou bytového domu musela obec platit správní poplatky
i za projekty a velké částky za právní služby. Těžko se dá bez
dokladů odhadnout tyto peníze a myslíme si, že 2 000 000 Kč
nebude daleko od pravdy. Obec převzala nezkolaudovaný
dům 12/2007 a 3 roky platí správce, strážní službu z řad
obyvatel a provozní energie. Velmi nepřesný odhad těchto
výdajů je za 3 roky 600 000 Kč. Sečteme– li náklady na dům
43 000 000 Kč, pokuta 10 800 000 Kč, investorské náklady
2 000 000 Kč, provozní náklady 600 000 Kč, můžeme konstatovat, že obec do konce roku 2010 vydala za nezkolaudovaný
dům 56 400 000 Kč Při počtu obyvatel obce asi 580 vychází
na jednoho občana včetně nemluvňat vydání asi 97 200 Kč !!!
Pokud by obec dům vůbec nestavěla a částku 56 400 000 Kč
uložila v bance na 25 let, získala by na úrocích (bez úroků
z úroků) asi 28 200 000 Kč.
25 roků je maximální doba, za kterou by se měla takováto
investice „zaplatit“. Ve vedení obce máme 3 nové zastupitele
včetně paní starostky. Tito zastupitelé slibovali před zvolením, že vyřeší problém bytového domu. Takovýto slib považujeme za odvážný, ale hodný chvály a přejeme hlavně paní
starostce, aby problém vyřešila ke spokojenosti všech občanů
obce.

M. Vodrážka
Bytový dům – nekončící příběh
Žádost o poskytnutí informací.
Žádáme obecní zastupitele v čele s paní starostkou, aby nás
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. seznámila hlavně se VŠEMI
výdaji, které obec vydala v souvislosti se stavbou bytového
domu od počátku do konce roku 2010 a dalšími skutečnostmi
souvisejícími se stavbou bytového domu. Myslíme si, že vaši
odpověď by měli znát všichni občané obce, a tak žádáme, aby
nám bylo odpovězeno na stránkách Obecních novin. Máme
sice některé neúplné a nepřesné údaje, které jsme získali z odposlechu veřejných zasedání a z Obecních novin, ale protože
žádné oﬁciální doklady jsme neměli nikdy v ruce, chtěli bychom znát skutečný stav.

Úholičky 5. 3. 2011
Jiří Kohout, Úholičky 120
Barbora Naviová, rozená Kohoutová

Chceme potvrdit, upřesnit nebo vyvrátit informace, že:
– v bytovém domě mělo být celkem 30 malých bytů a to 24
garsoniér a 6 dvougarsoniér
– podle projektu investice měla stát 28 000 000 Kč
– bytový dům byl vyprojektován a postaven z menší části
na obecních pozemcích a z větší části na pozemcích soukromého vlastníka.
Je třeba se ptát, proč nebyl obecní dům postaven jen na pozemcích obce, když velikost těchto pozemků to umožňovala.
Žádné rozumné vysvětlení jsme nikdy neslyšeli.
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INZERCE
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROZTOKY
Milí rodiče, máte děti ve věku 6– 9 let, které by se chtěly stát hasičem? SDH Roztoky zakládá kroužek mladých hasičů. Má– li Váš
kluk nebo holka zájem, přijďte v pondělí 18.dubna 2011 v 16:00 hodin před hasičkou stanici HZS v ulici Máchova 449 v Roztokách.
Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 777 823 488 nebo email: omhroztoky@seznam.cz.
Těšíme se na Vás.
Kamil Valeš, SDH Roztoky (sdh–roztoky.cz)
(po dohodě možno i dítě jiné věkové hranice)

PNEUSERVISFrantišekHocek
servisaprodejpneu
VChaloupkách23,Úholiēky
Po–Pá16.00–18.00hod
So8.00–12.00hod
MimopracovnídobupotelefonickédohodĢ:721943949

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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