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Otázky
pro starostku

V následujícím textu odpovídá starostka na otázky týkající se situace v obci v době povodní, informovanosti
o jejich průběhu, pomoci obyvatelům záplavových oblastí i škod, které voda napáchala.
Obec zasáhly letošní povodně. Jaký byl průběh tady
v Úholičkách?
¢ V noci ze soboty 1. června na neděli 2. června, jak víte,
intenzivně pršelo a začaly enormně stoupat hladiny všech
vodních toků v našem kraji. Od čtvrté ranní jsem sledovala vývoj situace a pravidelně jezdila kontrolovat stav
řeky do Podmoráně. Situaci ještě zhoršoval fakt, že vlivem
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podmáčení spadlo několik stromů a zpřetrhaly elektrické
vedení. Celý den nešel proud a v Podmoráni několik dní
ani televize, internet a veřejné osvětlení. Informovat občany jsem tedy začala prostřednictvím SMS zpráv. Odpoledne už bylo jasné, že voda vystoupá až k domům, sešla
se povodňová komise (ve složení já, paní místostarostka
a zastupitel Fiala) a začali jsme organizovat záchranné
práce. Informace v neděli nikdo neposkytoval, co jsme si
nezjistili sami, to jsme neměli. Ke kulminaci Vltavy došlo
v úterý ráno při průtoku 3 200 m3/s. Podmoráňský potok
se naštěstí nerozvodnil.
Jak se občané Úholiček zapojili do záchranných
prací?
¢ S potěšením musím říci, že solidarita lidí v obci byla
obrovská. Po sms zprávě, kde jsem žádala lidi o pomoc při
stavění hrází z pytlů, se okamžitě dostavilo do Podmoráně velké množství občanů a sedm z devíti zastupitelů.
Někteří začali s plněním pytlů, jiní pomáhali obyvatelům
se stěhováním věcí do patra. Velký dík patří také dobrovolnému sboru hasičů z Kozince, kteří nejen, že pomáhali
při prvotních pracích, ale drželi hlídky dvě noci a následně
umyli všechny zaplavené plochy a hasičům z Lysolaj, kteří
nám poskytli protipovodňový materiál. Poděkovat se patří
i obecní policii, která přijela na místo v neděli a měla situaci pod kontrolou až do opadnutí vody. Děkuji samozřejmě
všem zúčastněným, vyzdvihla bych ale práci těch nejaktiv-
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nějších – p. Fialy, p. Veselého, p. Kořínka, p. Vacka, kteří
zachránili a zajistili molo, pomáhali do nočních hodin
v terénu, paní Z. Dalihodové za přípravu bytů pro případnou evakuaci, paní Stárové za uvaření povodňového guláše
pro hasiče a policisty, panu Konečnému (firma JENA) za
zapůjčení pytlů a dovoz písku.
Krizová situace prověřila, kdo je v obci i na práci a kdo jen
na rady.
Jaké jsou povodňové škody?
¢ Zaplaveny byly dva sklepy rodinných domů za tratí,
které se odčerpaly. Další občan Podmoráně měl kontaminovanou studnu. Jiné škody na majetku občanů nevznikly.
Horší je to s náplavkou, tam voda podemlela parkoviště
a poničila přístavní můstek. Stromy a keře jsou vyvrácené a znečištěné. Již započaly práce na obnově a úklidu.
Budete informováni, kdy a jak bude možné zase parkovat
u vlaku. Lodní doprava zatím nebyla obnovena. Vlivem
podmáčení půdy a vytrvalých dešťů je poškozena další část
silnice na Velké Přílepy.
Závěrem bych chtěla říci, že jsem obdržela několik poděkování za naši práci v souvislosti s těmito událostmi, ať už
písemných nebo ústních, čehož si vážím. Považuji to za samozřejmost, jsem starostka, tak se starám a mám starosti.
děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka
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ZPRÁVY Z OBCE
¢ Opět po roce zajišťujeme hromadně revize komínů. Osvědčila se firma Kominíci, s. r. o. Termíny revizí jsou 5. 8. (pondělí), 6. 8. (úterý) a 7. 8. (středa), vždy v rozmezí od 8.30 do
15.30 hod. Pro domluvení přesného termínu kontaktujte
mne prosím buď na telefonu 220 930 641 nebo emailem na
klusonova@obec-uholicky.cz.
¢ Pravidelné hromadné očkování psů a koček proběhne v sobotu 29. 6. 2013 od 13.00 hod. před obecním úřadem. Cena
vakcinace za očkování proti vzteklině je 100 Kč, kombinovaná
vakcína proti souboru chorob za 300 Kč. Vystavení očkovacího
průkazu 40 Kč. Očkování bude provádět MVDr. Petr Slavík.
¢ V novinách naleznete rozpis plavby parníku. Plavba po Vltavě je ke dni uzávěrky novin z důvodu úklidu po povodni zastavena. Předpokládáme, že v průběhu prázdnin bude obnovena a pro aktuální informace sledujte webové stránky obce.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Zprávy z obce v anglickém překladu naleznete na webových
stránkách www.obec-uholicky.cz.
This information is available in English at
www.obec-uholicky.cz/obec-uholicky/obecni-noviny/
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pořádají svoz velkoobjemového odpadu
pro obec Úholičky
Datum: 5. 7. 2013–15. 7. 2013
Kontejnery budou přistaveny:
5. 7. 2013–10. 7. 2013
nNa Habří
nu stodoly
nNáves
nu knedlíkárny
10. 7. 2013–15. 7. 2013
nChaloupky
nPodmoráň – nahoře
nPodmoráň – dole
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad.
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Nelehká je práce strážníka
Vážení spoluobčané, začínám tímto neobvyklým nadpisem.
Jsem si dobře vědom, že někteří jedinci v naší společnosti
neuznávají práci strážníků městských a obecních policií. Dokonce se snaží svou činností strážníkům jejich výkon povolání ztížit. Bohužel, jak je patrné z posledních let, je práce obecních policií stále důležitější a výkon strážníků je náročnější.
Strážníci se dostávají do situací, u kterých je nutná připravenost, jak z právního hlediska, tak fyzického a psychického.
Musím konstatovat, že se nápor trestné činnosti na katastrech obcí,
které obecní policie spravuje, zvýšil. Jeden příklad za všechny. Strážníci i přes veškeré vynaložené úsilí nedokázali zabránit vloupání do
některých objektů a vozidel. Bohužel se na této situaci podepsal i nedostatek strážníků. Proto se velitel OP obrátil
s prosbou o pomoc na lidi, kteří nejsou strážníky, ale jsou ochotni pro společnost mnohé
udělat – dobrovolní hasiči a armáda. Byla
připravena bezpečnostní akce, do které byly
zapojeny i tyto osoby. Obecní policie dostala
informaci, že někteří pachatelé jsou ozbrojeni, nebylo to jednoduché. Akce se stala úspěšnou, když se v nočních hodinách podařilo
překazit organizované skupině vloupání do
motorového vozidla. Ukázalo se, že strážníci
podezřívají pro ně již známé osoby, jež se nacházejí na katastrech sousedních obcí. Touto
úspěšnou akcí byl ukončen řetězec vloupání Hasiči v akci
a krádeží.
Další náročné chvilky připravilo strážníkům a obyvatelům samo
počasí. S neustávajícím deštěm se moje mysl začala ubírat neblahou
předtuchou. Ta se naplnila ve dnech 1.–2. 6. 2013, kdy jsem si konečně užíval zaslouženého odpočinku se svým synem. V neděli jsme
se předčasně vrátili domů, jelikož jsem předpokládal potíže a možné
služební nasazení. Netrvalo dlouho a přijal jsem telefonát od paní
starostky Úholiček s žádostí o pomoc. Při příjezdu do Úholiček jsme
zjistili, že někteří jedinci berou hrozící nebezpečí jako senzaci a najíždějí do obce sledovat lidské utrpení. Zajistili jsme tedy, aby do
zasažené oblasti mohla pouze vozidla občanů s trvalým pobytem.
Dále bylo nutné zabezpečit komunikaci K Podmoráni z důvodu průjezdu těžké techniky, která demontovala technologii v přečerpávací
stanici vody, jež se nachází přímo u Vltavy.
V okamžiku, kdy bylo již patrné, že bude voda nadále stoupat
a začala zaplavovat i cestu k tomuto objektu, spojil jsem se s operačním střediskem HZS Kladno a žádal o vyslání jednotky hasičů
k pomoci s evakuací a stavbou protipovodňových opatření. Jaké
bylo moje překvapení, když jsem se dozvěděl, že mi nikoho nepošlou, protože je to zbytečné.

Vzhledem k tomu, že jsem byl informován, že SDH Kozinec je
připravený k výjezdu, požádal jsem o tuto jednotku. Moje žádost
byla opětovně zamítnuta. Nikomu nepřeji ten pocit beznaděje
a zoufalství, když vidíte, jak voda stoupá a nikdo nechce slyšet, že
existují také nějaké Úholičky.
Společně s paní starostkou, která již od rána monitorovala hladinu Vltavy, voláme na státní instituce a snažíme se zjistit aktuální
stav věcí. Bohužel všude pouze slyšíme „nemáme“ a „nevíme“, „musíte si poradit sami“.
Náhle přichází záchrana v podobě dobrovolných hasičů z Kozince. Vozidlo řídí starosta hasičů M. Vocílka: „Michale, zrovna jsem ti
chtěl volat.“ A pak, že telepatie nefunguje. „Jedeme pomoci i přesto,
že nás odmítlo Operační středisko Kladno vyslat do vaší obce. Přijeli
jsme o vlastním přesvědčení.“
Posílám je dolů, kde čeká můj kolega,
který řeší vzniklé potíže v dolní části přímo u řeky. Neustále musím odrážet nápor
povodňových turistů. Bohužel i přes dva
zákazy vjezdu se najdou tací, kteří pospíchají vidět lidské neštěstí. Paní starostka
Kořínková se neustále snaží získávat nové
informace o aktuálním stavu.
V okamžiku, kdy je mi sděleno z pověřené obce Černošice, že nedostaneme žádné povodňové pytle, a že informace mají
stejné jako v médiích, dochází mi, že to
Zdroj: archiv OÚ není sen. Kozinští hasiči vyrážejí pro pytle, které se podařilo zajistit v Praze. Když
se ptám hasičů, proč je Kladno nevyslalo, dozvídám se, že jim bylo
řečeno, že nejsou vybaveni na povodně. Okamžitě přichází poznámka ze strany hasičů, že je to nesmysl, protože mají veškeré vybavení
včetně čerpadel.
Nemá cenu popisovat všechny události, které se staly na místě,
ale má cenu se zmínit o lidech, kteří pomáhali ostatním spoluobčanům. Není možné vyjmenovat všechny lidi z Úholiček a Kozince,
ale chtěl bych vyzvednout práci samosprávy obce Úholičky, dobrovolných hasičů Kozinec a následně velikou obětavost místních lidí,
kteří s lopatami a pytli v ruce bránili majetek svůj i ostatních občanů
před vodním živlem.
Opětovně se ukázalo, že člověk se má spolehnout sám na sebe
a dobré sousedy. Dle mého názoru stát opětovně zklamal!
Proto velmi podporuji spolupráci obcí, které jsou ve sdružení „Od
Okoře k Vltavě“ a doufám, že do budoucna se bude tato spolupráce
stále rozvíjet.
Štěstí přeje připraveným, a to platí jak v bezpečnosti, tak v ostatních činnostech veřejného života.
Karel Král, vrchní strážník obecní policie (redakčně upraveno)

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
I když konec května a začátek června propršel, plánované výlety a akce naší školky to neohrozilo. Dokonce
nám svítilo i sluníčko.
Ve středu 21. května jsme vyjeli na výlet do Pěnkavova dvora
v Takoníně na pohádku Princ Bajaja. Hned, jak jsme dorazili,

nás přivítali rytíři s šaškem, usadili nás na lavice umístěné
na dvoře a pohádka mohla začít. Po pohádce se měly děti
možnost seznámit s tím, jak se kdysi žilo. Šašek a ostatní pohádkové postavy jim ukázaly dávný život na zámku i v podzámčí. Aby děti viděly, jak může vypadat sídlo panovníků,
tak jsme se s nimi ještě zajeli podívat na zámek Konopiště,
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který byl blízko. Nejvíce je však zaujal medvěd v zámeckém
příkopu, který se před dětmi pěkně předváděl.
31. května jsme ve školce slavili MDD. Dopoledne pršelo.
To ale dětem nevadilo, protože soutěžily v různých disciplínách. Po soutěžích dostaly všechny děti medaile, diplomy
a odměny. Venku zatím přestalo pršet. To nám udělalo velkou radost, protože na odpoledne byla připravena zahradní
party, na kterou byli pozváni rodiče a sourozenci dětí.
Výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni jsme museli kvůli počasí o dva dny posunout, ale vyplatilo se to. Svítilo sluníčko
a děti si i tento výlet hezky užily. Předposlední týden v červnu byl také plný akcí. V úterý proběhla besídka. Ve čtvrtek
děti jely do Muzea Policie ČR v Praze na dopravní hřiště.
V pátek jsme se loučili s pěti předškoláky, kteří půjdou od
září do 1. třídy ZŠ. Všichni jim přejeme hodnou paní učitelku, spoustu nových kamarádů a hlavně ať se jim tam líbí
a chodí do školy rádi.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
(redakčně kráceno)

KULTURA A SPORT
Děti cvičí pódiové skladby
Den dětí 1. června jsme oslavily poněkud netradičně.
S holčičkami ze cvičení jsme se zúčastnily přehlídky pódiových skladeb v O2 aréně v rámci akce Česko se hýbe,
cvičí a tančí.
Zúčastnily jsme se i natáčení klipu, při němž najednou cvičilo 2 500 účastníků akce. Záznam z akce se vysílal na ČT4
sport. Bylo to časově náročné, ale jsme rády, že jsme byly

vybrány za náš kraj a za věkovou kategorii 4–6 let. Děti
dostaly pamětní medaile a pohár, rodiče mohou být na své
ratolesti pyšní. Zážitek mají děti, rodiče i já. Jsem ráda,
že tady máme tak šikovné děti a obětavé rodiče, kteří jsou
ochotni s dětmi trávit volný čas tímto způsobem. Těším se
na další školní rok.
Terezie Kořínková, cvičitelka

Dětský den neproběhl u vody
V sobotu odpoledne 15. 6. 2013 proběhl ve Švestkovně od 14 hod. dětský den, který se měl původně konat
na náplavce v Podmoráni. Původní program, který byl
spojen s řekou, musel být z daných důvodů změněn, ale
protože bylo krásné letní odpoledne, všichni si užili
program náhradní.
Děti si v průběhu odpoledne zasoutěžily v několika disciplínách, ty nejlepší byly odměněny. Došlo i k soutěži dospělých,
bohužel, vítězství nezůstalo ve vsi, hasiči prokázali své kvality
a kondici! Všechny nadchlo taneční vystoupení nejmenších
slečen s Terezou – Barbie girls. Celé odpoledne děti využívaly trampolíny, skákací hrad a kolotoč. Nově byla přichystaná
střelnice, která byla během hodiny vystřílena do poslední
růže. Svůj koutek měla i výtvarná dílna pod vedením Renaty Soperové, kde děti vyráběly barevné rybky. Utvořila se zde
fronta všech chtivých malůvky na obličej a Renata, které šlo
malování od ruky, se nezastavila celé odpoledne. O zpestření
se postarali dobrovolní hasiči z Kozince, kteří dovezli dvě vozidla k prohlídce a domeček se simulací ohně, zde si všichni
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mohli vyzkoušet, co obnáší hašení požáru. V lese byla připravena krátká Kočičí stezka pro děti s úkoly. Občerstvení bylo
zajištěno a zábava trvala do pozdního odpoledne. Nezbývá
nám než doufat, že se sejdeme opět za rok a snad u řeky.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Anketa spokojenosti občanů Úholiček 2013
Zpětná vazba je pro nás, zastupitele, velice důležitá. Pokud se s ní dobře pracuje, může nám pomoci činit taková
rozhodnutí, která nevyvolají jasný odpor občanů. Zároveň nám ukazuje, kde jsou naše rezervy při přesvědčování
občanů, že naše rozhodnutí jsou ta nejlepší možná. Domnívám se, že letos jsme pro získání co největšího počtu
respondentů udělali vše, co bylo v našich silách. Výsledkem je necelých 80 vyplněných anket. To sice není
nikterak mnoho, ale lze očekávat, že jde o ty občany, kteří jsou ochotni se nad děním v obci zamyslet a jejichž
odpovědi jsou tudíž nejcennější. Díky systému internetového dotazování teď máme kontakt na skoro osmdesát
občanů, kteří nám jsou schopni poskytnout své názory.
Rozhodně vás nechceme obtěžovat příliš často, ale jsou okamžiky, kdy se rychlá zpětná vazba může hodit.
Kdokoliv byste se chtěl přidat do tohoto názorového fóra, můžete tak učinit na www.anketa-uholicky.cz. Rádi
bychom přesvědčili zvláště mladé sousedy od 15 do 20 let, kterých se zúčastnilo naprosté minimum. Všem, kteří
anketu vyplnili, děkujeme.
Pavel Soper, zastupitel

V roce 2013 se ankety zúčastnilo 76 občanů
Respondenti podle pohlaví

Muž
42%
Žena
58%

Respondenti podle délky pobytu v obci

Respondenti podle věku
do 30 let;
13%

60 let a
vice; 23%

31 az 40
let; 28%

51 az 60
let; 13%
41 az 50
let; 23%

více jak 20
let
30%

do 10 let
40%

11-20 let
30%

Konkrétní názory občanů podle četnosti
KLADNÁ HODNOCENÍ OBČANŮ

ZÁPORNÁ HODNOCENÍ OBČANŮ
nenašel jsem na webu informace o nákladech na stavbu projektů
vadí mi špinavý a zapáchající potok
internet je drahý a pomalý, má časté výpadky
autobusy jezdí málo a ve špatných časových intervalech
chybí lékař pro dospělé
vadí mi topení tuhými palivy
silnice do Přílep by se měla co nejdříve opravit
kapacita mateřské školy nestačí
chybí sportovní hřiště
silnice jsou rozbité, pořebují opravit
přestavba statku na návsi je příliš drahá
vadí mi nízká úroveň čistoty v obci
chybí lékař pro děti
vadí mi skládka za obcí a zápach
zastávka nechrání proti nepříznivému počasí, je nepraktická
z webových stránek se vše musí stahovat v .pdf
stavba nové MŠ je příliš drahá
součástí statku na návsi by měla být mateřská škola
k lékaři je to bez auta daleko
projekt přestavby statku na návsi je příliš megalomanský, vše se
nevyužije
chci v obci sál
nelíbí se mi nepořádek kolem kontejnerů s tříděným odpadem
prostor náplavky by se měl ještě vylepšit
nelíbí se mi umístění nové školky
uvítal bych v obci koupaliště nebo bazén
obec by měla vyřešit cestu do Řeže
květinová výzdoba ulic je nevkusná
rozhlas není slyšet
chci v obci tělocvičnu

počet
17
13
11
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

líbí se mi areál Švestkovny
mateřská škola má dobrou úroveň
na webových stránkách obce najdu vše, co potřebuji
autobusové spoje jsou dostačující
vlakové spoje jsou dostačující
obchod nabízí všechny základní potřeby a potraviny
zaměstnanci obecního úřadu jsou vstřícní a ochotní
svoz odpadu je pravidelný a bezproblémový
dobrá otevírací doba obchodu
v okolí obce je příjemná krajina a hezká příroda
veřejná prostranství jsou hezky upravená a uklizená
kladně hodnotím kontejnery na tříděný odpad
líbí se mi vzhled webových stránek obce
obecní noviny mi vyhovují, informují, jsou přehledné
autobusová zastávka se mi líbí
v obci se pořádá hodně kulturních akcí
vážím si práce a úsilí paní starostky a zastupitelů, dělají
dobrou práci
líbí se mi lyžařský vlek a zimní kluziště
líbí se mi dětská hřiště
obec pravidelně pečuje o zeleň
oceňuji zavedení popelnic na bioodpad
základní školy jsou v blízkém dosahu
oceňuji urovnání vztahů obce se soukromými vlastníky
oceňuji možnost chodit cvičit
silnice jsou v zimě dobře udržované
v obci je dostatek zeleně
zlepšila se informovanost občanů
líbí se mi akce v knihovně
děkuji za vyřešení situace kolem bytového domu

počet
13
11
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
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Hodnocení aspektů života v obci
Mateřská škola

1.68
2.00

Péče o čistotu obce

2.01

Obecní webové stránky
Fungování úřadu

2.10

Svoz odpadu

2.23

Kultura a společenské akce

2.34
2.48

Dostupnost zdravotní péče

2.49

Sportovní vyžití
Obecní noviny

2.71

Dostupnost nákupu běžných potřeb

2.79

Dopravní obslužnost

2.95

ivotní prostředí

3.45

Dostupnost dalších vzdělávacích institucí

3.49

• Nejvíce se občanům líbí mateřská škola, naopak nejvíc vadí špatná dostupnost ostatních škol.
• Dobře jsou hodnocené komunální služby jako úklid a fungování obecního úřadu.

• Z informačních zdrojů chválíme obecní web, obecní noviny se líbí méně. Starosti nám také dělá životní prostředí v obci.

Hodnocení dokončených projektů
• Nejlépe hodnoceným
dokončeným projektem je areál
Švestkovny, naopak zastávka je
hodnocena hůře͕ a to především s
ohledem na horší poměr mezi
náklady a výsledným užitkem pro
občany.
• Zastávka a Švestkovna se nejvíce
líbí mladším obyvatelům do 40
let, naopak starší obyvatelé jsou
kritičtější.

zastávka 2.32
avestkovna 1.73
náplavka 2.74

Vzhled stavby

zastávka 2.88
avestkovna 1.76
náplavka 2.45

Praktiēnost, využitelnost stavby

zastávka 3.12
avestkovna 2.77
náplavka 2.83

PomĢr nákladƽ a výsledného užitku

zastávka 2.87
avestkovna 2.00
náplavka 2.70

Celkové hodnocení stavby

Hodnocení probíhajících projektů
2.31
2.64

• Ve většině aspektů jsou projekty
mateřské školy i rekonstrukce
statku čp. 10 hodnoceny kladně. O
něco lépe pak MŠ.
• U statku občanům nejvíce vadí
vysoké náklady na projekt.
• Nejlépe hodnotí projekt statku
nejmladší kategorie občanů.
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2.59

PomĢr nákladu a výsledného užitku

3.18

Mateřská škola
statek

Celkové hodnocení stavby

2.00
2.16

Praktiēnost, využitelnost stavby

2.20
2.09

Vzhled stavby
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Využití kulturně-sociálního centra v rekonstruovaném statku čp. 10

• Občané se domnívají, že nejvíce
budou využívat sál pro divadlo͕
kino a restauraci.
• Pokud však jde o četnost
návštěv, nejčastěji plánují využívat
kryté sportoviště, kdy 80%
respondentů se chystá využít toto
zařízení aspoň jednou měsíčně.

• Ženy se chystají využívat
možností společenského centra
na statku výrazně více než muži.
Neũčastěji se chystají do krytého
sportoviště a restaurace.
• Mladší občané chtějí využívat
prostor v obecním statku častěji
než starší občané.

100%
90%

Častěji

80%

Jednou týdně

70%
Několikrát za měsíc

60%
50%

Jednou měsíčně

40%
Několikrát do roka

30%

20%

Vůbec

10%
0%
Knihovna

Sál pro
divadlo a
kino

Prostor pro Prostor pro Restaurace
kroužky
cvičení a
sport

Herna pro
děti a
mládež

Podpora plánovaných projektů
Chodník v ul. Roztocká
Chodník by měl být vybudován co nejrychleji v plné délce

44%

Chodník by měl být budován na etapy

37%

Chodník budovat po dokončení již započatých staveb

10%

Nejedná se o prioritu

0%

Nemám názor

2%

Jiný názor

7%

Chodník v ulici Roztocká má jasnou podporu respondentů. Nejčastějším názorem je, že by měl být
vybudován co nejrychleji v celé plánované délce.

ČOV
Podporuji vybudování vlastní kanalizace pro obec Úholičky v Podmoráni
Obec by měla zachovat přečerpávání kanalizace do ČOV Velké Přílepy a
řešit pouze část Podmoráně bez kanalizace
Souhlasím s vybudováním vlastní ČOV pro obec Úholičky, ale pouze pokud
se najde vhodnější umístění než náplavka
Nesouhlasím s dalšími investicemi do rozšíření kanalizace
Jiný názor

70%
12%
6%
1%
11%

Také vybudování vlastní ČOV pro Úholičky je projektem, který by přivítala většina respondentů.
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Priorita dalších možných projektů obce
• Nejdůležitějším projektem pro respondenty
je revitalizace potoka a vybudování kabelové
sítě. Následuje hřiště pro míčové hry a
poměrně velkou podporu má i vybudování
kapličky či zvoničky.
• Muži považují za nejdůležitější projekt
revitalizacŝ potoka, ženy preferují cyklostezku
do Velkých Přílep.
• Zajímavé je, že nejstarší občané obce
považují nejčastěji za prioritní projekt hřiště
pro míčové hry a také cyklostezku do Velkých
Přílep. Naopak podpora přívozu do Řeže s
věkem klesá. Za pozornost též stojí, že
poměrně velkou důležitost přikládá střední
věková skupina projektu kapličky či zvonice.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1. priorita

Cyklostezka do Přílep
2. priorita

Hřŝště pro míčové hry

Kaplička͕ zvonička
Revitalizace potoka
3. priorita

Kabelová síť

Důležitost informačních zdrojů
• Jednoznačně nejdůležitějšími informačními
zdroji jsou obecní noviny, které jsou
nejčastěji jmenovány jako nejdůležitější zdroj
a internetová prezentace, která byla neũčastěji
uvedena mezi využívanými zdroji. Naopak
vývěsky a obecní rozhůas mají výrazně nižší
význam.
• Není překvapením, že internetové stránky
využívají jako informační zdroj spíše mladší
občané, pro starší občany je naopak
významnějším zdrojem obecní rozhlas, ale
překvapivě i informační SMS systém.

Využívané zdroje
90%

94%

79%
61%

Obecní noviny

51%

Obecní rozhlas

Vývěska

Web

SMS

Využití internetu
25%

Více uživatelů internetu využívá jiný typ
připojení než obecní kabelový rozvod.

26%

Ano, obecní kabelový rozvod
Ano, od jiného dodavatele

49%

Ne

Názor občanů na rozvoj obce
Rozvoj turistického ruchu v okolí obce považuji za prospěšný
Pro obec by mělo být prioritou rozšiřování zeleně
Výrazné zvětšení zastavěného území by mělo být pro obec prioritou
Větší výstavba v okolí obce mi nevadí͕ pokud bude správně regulována
Nová výstavba v dosud nezastavěném území by se měla povolovat jen v
omezeném množství
Zastavěné území obce by se nemělo v žádném případě zvětšovat

0%
Zásadně souhlasím

Spíše souhlasím

10%

Nemám názor

20%

30%

40%

50%

Spíše nesouhlasím

60%

70%

80%

90% 100%

Zásadně nesouhlasím

Občané si ve své většině nepřejí výrazné zvětšení zastavěného území obce, naopak podporují rozšiřování zeleně. Poněkud menší͕ ale
stále nadpoloviční podporu͕ má další rozvoj turistického ruchu v obci.
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Tentokrát se jelo na Orlík
Po pondělním dešti jsme se v úterý 28. května probudili
do slunečného rána a sluníčko nám vydrželo po celý den.
Jako vždy jsme se sešli na návsi a vyrazili směr Orlík.

Prosluněný výlet

Prohlédli jsme si zámek, který se může chlubit velkou sbírkou historických zbraní a mnoha loveckými trofejemi. Poobědvali jsme v Zámecké restauraci a posilněni polévkou
a kuřátkem, jsme vyrazili směr přístaviště. Zde nás již čekala loď „Otava“, na kterou jsme se nalodili a pluli směrem
na Zvíkov.
Loď byla pouze pro nás, a tak jsme si to řádně užívali,
popíjeli kávičku či něco jiného, kochali jsme se výhledem
na krásné zátoky, obdivovali jsme stráně plné rozkvetlých
čilimníků, kdo měl fotoaparát, nevěděl co dříve fotit.
Asi tak po hodině jízdy se před námi objevil Zvíkov. Majestátně se tyčil nad vodní hladinou v záři sluníčka. Loď
s námi objela hrad a naše plavba zde končila. Prošli jsme
nádvořím hradu, přešli přes hradní most a pomalou chůzí
jsme se vydali k parkovišti, kde na nás již čekal autobus.
Cesta to nebyla nejkratší, ale všichni jsme ji bez problémů
zvládli. Všem se nám výlet moc líbil a již se těšíme na další.
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Zdroj: archiv OÚ

Prázdninoví výtvarníci se vydají
na cestu kolem světa
V týdnu od 15. do 19. července proběhne v Úholičkách
už sedmá letní výtvarná dílna. Její účastníci se letos vypraví na cestu kolem světa po stopách Philease Fogga.
Tento anglický gentleman ji v románu J. Verna zvládl
za 80 dní, děti v Úholičkách se pokusí objet svět za pouhých pět dní!
Letní dílna probíhá formou příměstského tábora. Od ranních devíti hodin do odpoledních pěti čeká na děti bohatý
program, zaměřený hlavně na výtvarnou činnost, noci tráví

děti doma. Výsledky jejich práce budou k vidění na závěrečné
vernisáži v pátek 19. července od 18 hodin v areálu Švestkovny.
Dílna je určena pro děti od 6 let. Bližší informace a přihlášku získáte na tel.: 608 046 276 nebo mailem na adrese
soperova@seznam.cz.
Nezmeškejte vlak do Paříže, zbývá už jen pár posledních
volných míst!
Renata Soperová, vedoucí výtvarného kroužku

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna se s vámi na dva měsíce loučí a přeje hezké
letní prázdniny.
V polovině května proběhl knižní veletrh „Svět knihy“.
Je to úžasná příležitost seznámit se s knižními novinkami téměř všech našich nakladatelů. Letos se můžete
těšit na 196 nových knih, pořízených za příznivé veletržní ceny.
Zde je jen kratičká nabídka například z nakladatelství Argo:

Klasika:
Jack Kerouac – On the road
Hermann Hesse – Stepní vlk
James Joyce – Odysseus, Dubliňané
John Kennedy Toole – Spolčení hlupců
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Philip Kindred Dick – Blade runner
Yann Martel – Pí a jeho život
Peter Hoeg – Cit slečny Smilly pro sníh
Patric de Witt – Bratři Sesterové
Flannery O’Connor – Všechno, co se povznáší, se musí setkat
Wolfgang Herrndorf – Čik

Peter Hoeg – Děti chovatelů slonů, (kniha je spíše pro dospělé)
Lewis Carroll – Alenčina dobrodružství v říši divů
Osobně si pro knihy můžete zajít od září, každé pondělí mezi 15.30 a 19.30 hod.
Knihovna bude zavřena v průběhu letních prázdnin
(červenec–srpen).

Dětské knihy:
David Walliams – Babička drsňačka, Pan Smraďoch, Kluk
v sukních

Martina Hrubešová, knihovnice

Úholičky čp. 3, bývalá kovárna
Historie opět promlouvá o stavení, které po tři století
plnilo funkci kovárny. Objasňuje proč a kdy zde řemeslo
zaniklo a upomíná na škody vzniklé povodněmi.
„Čp. 3 jest kovárna se dvorkem, zahrádkou, pumpou a příslušenstvím. Původně bývala majetkem panským.
Roku 1758 byl zde kovářem Matěj Kulhavý. Roku 1785 tuto
kovárnu od vrchnosti koupil kovář Jan Maršák. Roku 1850 již
jsou spolumajitelé této kovárny manželé Josef a Anna Horákovi. Tento Josef Horák, jenž zde řemeslo kovářské až do smrti
provozoval, byl dlouhá léta obecním starostou. Roku 1890 tuto
kovárnu prodal svému zeti Josefu Černému (kováři) a své dceři
Marii Černé. Po smrti Josefa Černého r. 1926 drží tuto kovárnu
jeho syn Václav Černý, kovář a ruský legionář. Ten si dal celou
kovárnu i s příslušenstvím pěkně opraviti. Na hlavní obývací
stavení dal r. 1927 novou střechu. Roku 1930 pronajal si od
obce zdejší u své zahrádky vedle potoka část pozemku v šíři asi

Nejvíce kování koní, při čemž jim pomáhali ruští vojíni kováři,
protože sami by to byli nestačili včas zhotovit. Dle kovářových
zápisů byly to tyto práce od 10. 5. 1945 – 236 nových podkov
s přibitím, 34 chránidel k autům značky, „Studebacker“. Též dělal různé malé práce k autům. Mimoto kováři Rudé armády zde
v jeho kovárně při jeho ohni a z jeho železa po 4 dny pracovali
na opravách kol k vozům a na nápravách. Pozdější dobou jezdili

Současný pohled na kovárnu od hřiště

Původní podoba kovárny

Zdroj: Fotoarchiv kroniky obce

2 m za obnos 2 Kč ročně. Připojil to ku své zahrádce a ohradil
cihlovou zdí. Nájem ten jest do odvolání. Roku 1932 v kovárně
porazila velká voda kamennou hradební zeď u zahrádky, 60 cm
silnou v délce 15 m. Zaplavila jeho zahrádku kamením a pískem
a polámala mladé stromky. Škoda tu byla odhadnuta 3 000 Kč.
Místní kovář Václav Černý se svým synem Josefem, dělali pro
část Rudé armády ze svého železa a při svém ohni různé práce.
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sem kovat koně z posádky ze Statenic a z Chýnovského háje, což
dělalo dohromady asi 100 podkov. Vše z jeho železa, při jeho
ohni a zadarmo.
Roku 1949 Václav Černý zrušil zde svou kovářskou živnost,
která byla v tomto čp. založena před třemi sty léty. A sám nastoupil do zdejšího velkostatku jako závodní kovář, s platem 20 Kčs
za jednu hodinu práce. Učinil tak proto, že po zřízení kovárny ve
velkostatku neměl by ve své tolik práce, aby mohl býti živ.“
Rodina Josefa Černého žije v domě dodnes. Roku 2008 došlo
ke směně pozemku parc. č. 4/1 a parc. st. č. 6/2 za část pozemku u bytového domu Habří s paní Jaroslavou Štambachovou,
dcerou Josefa a Věry Černých. Na pozemku p. č. 4/1 je dnes dětské hřiště, které bylo slavnostně otevřeno 7. 6. 2009. Pozemek
p. č. st. 6/2 slouží jako přístup ke hřišti i k čp. 3 a je zatížen
věcným břemenem ve prospěch majitelů nemovitosti čp. 3.
Renata Feitzová, kronikářka
Zdroj: Obecní kronika Úholičky
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CESTY ZA HUMNA
Únětice aneb dírou do trochu jiného světa
Při výpravách kousek za humna se nelze vyhnout Úněticím. Podobný počet obyvatel a podobná vzdálenost
od Prahy nabízí srovnání s Úholičkami.
Do Únětic se dostanete nejlépe „dírou“. To je můj interní
název pro úvoz, který vede od křižovatky na Roztoky. Proti
silnici do Úholiček zde vede polní cesta, kterou po několika metrech ze všech stran zcela zakryje křoví, a ocitnete se
v regulérním tunelu. Doporučuji si to někdy projet na kole
pěkně v rychlosti. Máte pak trochu pocit jako Alenka, když
padá do králičí nory. Na jejím konci je opravdu trochu jiný
svět. Namísto jedné živořící hospody hned 4–5 prosperujících a k tomu místo, které zná každý trochu alternativně
smýšlející Pražák, ne-li Středočech.
Protože se za nějaký ten pátek chystáme zprovoznit obecní statek s prostorem pro kulturu i hospodu, stojí za to trochu se za humny inspirovat. Ze zmíněných hospod mám větší povědomí o třech. Každá je jiná a každá má svůj recept na
přežití v prostoru s omezenou místní poptávkou.
Nejdřív tu máme Sokolovnu, tady je model jasný – spojení
s hřištěm. Kdo by si po nohej-, volej- či jiném balu nedal jedno nebo víc kousků na zahnání žízně. Zvlášť když zahrádka
hospody je hned za postranní čarou. K tomu Sokolovna disponuje divadelním sálem.
Zcela speciálním případem je Únětický pivovar, který
skvěle využil nově objevený fenomén malých pivovarů, uvařil skvělé pivo a přidal k němu dobrou kuchyni, prostor pro
akce od svateb po dětské divadlo a příležitostné festivaly či
trhy. Takový projekt funguje jako magnet, který přitahuje
návštěvníky jak z okolních vesnic, tak z blízkého velkoměsta.
Poslední a mně nejmilejší hospodu U Lasíků jsem objevil
na jednom ze svých cyklistických výletů loni na jaře. Schylovalo se k bouřce, první hromy se ozvaly, sotva jsem projel
dírou. Ale bylo teplo, a tak jsem si říkal, že trocha deště neu-

blíží ani mně ani psovi, co mi funí u zadního kola. Na začátku
Tichého údolí se z deštíku vyvrbilo krupobití, před kterým
už větve stromů nechránily. Rychle jsem se vracel zpátky do
Únětic s tím, že se schovám v pivovaru. Po chvíli jsem si všiml upoutávky na hospodu v přízemí malého rodinného domku u cesty. Nejen, že měli otevřeno, ale v krbu dokonce hořel
oheň, což jsem v tuto roční dobu nechápal, ale velice uvítal.
Nevadil ani můj zmoklý, poněkud smrdutý pes. Sedli jsme si
co nejblíž k ohni, dostali únětické pivo (tedy já) a výborný
slaný koláč (napůl) a nic už nám ke štěstí nescházelo. Hospoda U Lasíků je v mnoha směrech osobitá, trochu vetešnictví,
trochu hračkářství, dvůr, kde se sedí na všem od divadelních
lavic po kdysi přepychový ušák. Jedním slovem útulná. Právě
proto a pro zvláštní okolnosti první návštěvy jsem z ní udělal
časté zastavení svých toulek po okolí. A zjevně nejsem sám.
Ani jeden ze zmíněných projektů nestojí výhradně na občanech Únětic. Je pravda, že turistů se zde objevuje mnohem
víc než v Úholičkách. Sám musím přiznat, že je mi to někdy
až nepříjemné. V Tichém údolí si člověk občas připadá jak
v městském parku.
Je dobré žít v Úholičkách, mít za kopcem Únětice a není
potřeba snažit se s nimi za každou cenu soupeřit v počtu turistů či věhlasu. Přesto si myslím, že určitý potenciál máme.
Ale ani jeden z únětických podniků nevznikl z přímé iniciativy obce (snad s výjimkou Kravína). Za každým stojí kreativita a iniciativa konkrétních lidí. Pevně věřím, že se najde
i tady. Pokud pro její uplatnění zatím chyběl prostor, do budoucna ho bude dost. Dost pro co nejrozmanitější nabídku
forem setkávání se mezi sebou a s jinými. Nemusí nás znát
každý druhý Pražák, stačí, když se jich najde pár, kteří se sem
budou rádi vracet. Pak tu mohou fungovat i projekty, které
by jen z Úholiček nevyžily.
Pavel Soper, zastupitel

Kalendář akcí
15.–19. 7. 2013

Letní výtvarná dílna „Cesta kolem světa za 5 dní“

Švestkova, Úholičky

13. 7. 2013

Venkovní akce u sokolovny

Zvoleněves

14. 9. 2013

III. ročník Slavností pravého a levého břehu.

Klecany a Roztoky u Prahy

Zahájení v 10 hodin, trvání až do půlnoci, opět se propojí
vltavské břehy mezi dvěma obcemi.
28. 9. 2013

Svatováclavské slavnosti

Úholičky
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

INZERCE

RESTAURACE
U JAROSLAVA KORYCHA
Nabízíme tradiční českou i mezinárodní kuchyni.
Každý den včetně svátků u nás najdete polední menu.
Naše restaurace je ideální místo k uspořádání oslav, rautů,
pracovních schůzek, posezení s přáteli či sledování sportovního utkání.

PŘES LÉTO KAŽDOU SOBOTU GRILOVAČKA
NA ZAHRÁDCE, KDE MÁME DĚTSKÝ KOUTEK.
Restaurace u Jaroslava Korycha, Pražská 45, Velké Přílepy
Rezervace na tel.: 732 775 678
yc h a . c z
r
o
k
u
.
www
Otevřeno denně 11.00–22.00
Restaurace U Korycha přijme na hlavní pracovní poměr kuchaře nebo kuchařku.
Dále nabízí na příležitostnou výpomoc místo servírky.
Více informací získáte na tel.: 732 775 678
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