1/2011

Výlet MŠ

OBSAH:
Úvodní slovo ............................................................................. 1
Rady občanům .......................................................................... 2
Informace obecního úřadu ...................................................... 2
Den otevřených dveří ............................................................... 2
Zprávy z mateřské školy .......................................................... 3
Kultura a sport ......................................................................... 4
Příspěvky od spoluobčanů ....................................................... 5
Inzerce ....................................................................................... 6

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
ráda bych vás informovala o posledním dění v obci. V pátek 7.1.2011 přijel do Úholiček náměstek hejtmana středočeského kraje, pan Povšík, aby viděl havarijní stav silnice
do Velkých Přílep a pomohl mi při řešení vzniklé situace. Původní informace od Správy a údržby silnic, že peníze na opravu nebudou do roku 2012, potvrdil. Navrhl ale čerpat peníze
od kraje z dotačního programu na dopravu a je třeba připravit
investiční akci. Obec se zaváže ke zpracování projektu včetně
inženýringu a kraj přislíbil schválit peníze pro naši obec. Stále jednám se SÚS o vypracování rozpočtu jako podkladu pro
smlouvu mezi obcí a krajem. Vše jsem iniciovala, neboť kraj
ani SÚS stav silnice prostě neřeší.
Kraj bude rušit 20% spojů hromadné dopravy. Jednání,
na kterém mělo být sděleno, jak se dotkne toto opatření jednotlivých obcí, dosud neproběhlo. O případných změnách
v jízdním řádu autobusu č. 350 budete informováni.

Obecní noviny 1/2011
Byla podána nová žádost o dodatečné povolení změny stavby před dokončením – stavby bytového domu. Byly podány
dvě žádosti, každá na jedno křídlo bytového domu. Zjednodušeně řečeno, východní část BD (blíž k Roztokům) leží na obecním pozemku, západní část BD (blíž k Velkým Přílepům) leží
na pozemku soukromém. Stavba byla zahájena na základě
platného stavebního povolení, vydaného v roce 2004. Současný stav budovy neodpovídá projektu, který byl podkladem
pro vydání výše zmíněného stavebního povolení. Proto obec
usiluje již několik let o dodatečné povolení změn. Od listopadu 2010 opět intenzivněji. Doufám, že vám v příštích číslech
novin budu moci přinést informace o posunu v této složité
záležitosti.

v současné době 100,- Kč za každou započatou hodinu v pracovní době úřadu, popř. 150,- Kč mimo pracovní dobu v pracovních dnech a 300,- Kč ve dnech pracovního klidu. V případě
schválení žádosti vydá orgán ochrany přírody (Obecní úřad)
rozhodnutí o povolení kácení. Kácení je zpravidla povolováno
na dobu vegetačního klidu (přibližně od 1. října do 31. března). Součástí rozhodnutí o povolení kácení dřevin je i uložení
náhradní výsadby a následné péče o ni po dobu až pěti let.
Další podrobnosti jsou uvedeny na www stránkách naší
obce, případně vám je rádi vysvětlíme i osobně, pokud se
na nás s tímto problémem obrátíte.
Alojz Šula

starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZUBNÍ ORDINACE
Ve Velkých Přílepech funguje nově otevřená stomatologická ordinace MUDr. Alexandry Skrhové pro dospělé i děti.
Zatím pouze po předchozím telefonickém objednání, tel.:
606 288 432.

RADY OBČANŮM
KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES
Problematika ochrany zeleně a kácení dřevin rostoucích
mimo les bývá občany často diskutována a panuje kolem ní
řada nesprávných informací. Komise životního prostředí se
proto rozhodla objasnit občanům nejčastější otázky, se kterými se mohou v souvislosti s touto problematikou setkat.
Kácení dřevin rostoucích mimo les je upraveno zákonem
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který byl naposledy novelizován k 1. 1. 2010. Povolení ke kácení lze vydat jen
ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny za předpokladu, že tato není významným krajinným prvkem (§3 zákona 114/1992 Sb.) nebo se nejedná např. o památný strom. Důvodem ke kácení není opad
listí, alergie, zastínění ani ucpávání okapů. Povolení ke kácení
vydává orgán ochrany přírody, tj. Obecní úřad. Kácení bez povolení pak může být důvodem udělení značných sankcí.
Ve stručnosti lze říci, že o povolení ke kácení je třeba žádat
vždy, když je obvod kmene ve výšce 130 cm od země větší než
80 cm nebo souvislá plocha křovin přesahuje 40 m2. Výjimku z toho tvoří kácení z důvodů pěstebních za účelem obnovy porostů (ovocné sady), výchovné probírky nebo z důvodů
zdravotních (karanténní onemocnění rostlin). Dále je možno
bez povolení kácet v prostorech vedení elektřiny, plynu apod.,
například na základě výzvy ČEZ. Ve všech těchto případech
je ale nutné na Obecní úřad minimálně 15 dnů před zahájením kácení doručit oznámení o kácení a úřad má možnost se
k němu vyjádřit. Jak oznámení, tak i žádost o povolení musí
obsahovat následující základní údaje: jméno a adresu žadatele, resp. IČ a adresu sídla ﬁrmy u právnických osob, doložení
vlastnického či nájemního vztahu k pozemku (u nájemního
vztahu nutno doložit souhlas vlastníka), speciﬁkaci dřevin,
které mají být pokáceny (druh, počet, velikost plochy u keřů),
včetně situačního zákresu v mapě, udání obvodu kmene
ve výšce 130 cm nad zemí nebo celkové plochy keřů, zdůvodnění žádosti.
V případě ohrožení života nebo vzniku majetkové škody
značného rozsahu (nad 500 tisíc Kč) je pak možno přistoupit
ke kácení okamžitě. I v tomto případě však je ten, kdo kácení
provedl, povinen podat do 15 dnů na Obecní úřad oznámení
o provedeném kácení, které je podáváno ve stejném rozsahu
jako u žádosti o povolení.
V případě přijetí žádosti zahájí příslušný úřad správní řízení, za které je povinen vybírat správní poplatek. Ten činí

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
Základní škola Roztoky zve všechny předškoláky na zápis,
který se koná 31.1.2011 v budově Žalov a 1.2.2011 v budově
v Roztokách od 14 do 17 hodin.
Základní škola Velké Přílepy oznamuje, že zápis dětí do
1. třídy se koná 31.1.2011 od 12,30 do 17 hodin ve staré budově v 1. patře.
UPOZORNĚNÍ
V těchto dnech rozesílá Raiﬀeisen stavební spořitelna výpisy z účtů. Pokud některý z občanů takovýto výpis obdrží
a není mu zřejmé, čeho se týká, je v zájmu občana dostavit se
na obecní úřad. Výpisy se mohou týkat neukončených smluv
stavebního spoření ohledně plynoﬁkace naší obce.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
OBECNÍ KNIHOVNY
Zveme malé i velké v neděli 6. února mezi 14.–18. hodinou.
Knihovna Vás přivítá útulnější tváří,
množstvím nových knih, čtenou pohádkou i hudbou. Pokud nemáte v úmyslu
půjčit si nějakou nově zakoupenou knihu nebo si odnést některou vyřazenou
knihu do své knihovny, můžete zvolit
ještě další variantu – použít nepotřebnou knihu jako materiál
k tvoření a domů si odnést vlastnoručně vyrobený umělecký
předmět.
V rámci dne otevřených dveří proběhne totiž i výtvarná dílna, kde si budete moci sami vyzkoušet, jak lze staré knihy dále
zužitkovat a přeměnit je například v zajímavé bytové dekorace. Nebo je využít jako podklad k nepřebernému množství
didaktických her nejen pro Vaše děti, ale i nervy zklidňujících
her pro dospělé. Těšíme se na Vás.
M. Hrubešová, knihovna
R. Soperová, výtvarný kroužek
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Během podzimu také děti zhlédly několik divadelních představení v kině Velké Přílepy a letové ukázky dravců na tamním
hřišti. U nás v MŠ jsme zorganizovali ve spolupráci s ekologickým centrem v Kladně přednášku „Cesta k jablíčku“.
V prosinci k nám také dorazili Mikuláš s čertem. Přes první
ostych se nakonec s nimi většina dětí skamarádila. Čert nikoho
neodnesl, ale děti si odnesly tašky se sladkostmi od Mikuláše.
V polovině prosince jsme s dětmi nacvičovali program
na vánoční besídku pro rodiče. Děti byly moc šikovné, nejraději by chtěly předvést všechno, co se v MŠ od září naučily. To
by však na ně byla besídka moc dlouhá. Nakonec jsme vybrali
to, co jim šlo nejlépe, a myslím, že i rodičům se vystoupení
dětí líbilo.
Před Vánoci „přiletěl“ do školky Ježíšek a nadělil dětem
pod stromeček nové hračky. Musely ho však nejdříve přilákat
do školky zpěvem vánočních koled. Nenadělil jim sice všechno, o co si v dopise pro něj napsaly a nakreslily, ale nevadilo jim to. Děti byly nadšené a prožívaly rozbalování dárečků
a vybalování hraček velmi emotivně a s velkým zaujetím.
Po vánočním obědě, u krásně prostřeného slavnostního stolu,
se vrhly na cukroví a bylo jim všem moc dobře.
Já jsem také dostala s kolegyněmi jeden dáreček před Vánoci., Bylo to oznámení o kontrole z České školní inspekce
na 6. a 7. ledna 2011. Nyní již máme inspekci za sebou. O jejich zjištěních budu informovat po obdržení písemné inspekční zprávy.
V lednu jsme s dětmi jeli do Planetária v Praze na představení „O zvědavé kometě“. S předškolními dětmi jsme také

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jsem ráda, že vás opět mohu prostřednictvím Obecních
novin informovat o dění v Mateřské škole Úholičky. Od září
toho děti zažily opravdu hodně.
Během podzimu jsme s dětmi podnikli výlety do útulku pro
psy v Praze Tróji, do Hornického muzea v Příbrami a do roztockého zámku na výstavu skleněných vánočních ozdob a betlémů.
V psím útulku se děti seznámily s tím, jak se tam pejskové
dostali, jak se jim tam žije, kdo a jak se o ně stará. Dozvěděly
se, jak se mají k psům chovat, kdo si je může z útulku vzít
a poskytnout jim nový domov. Děti velmi zaujalo, že v psím
útulku mají mini zoo, kde si mohly pohladit tři černá prasátka a malou kozičku. Na závěr si děti prohlédly v teráriu hady,
které nám pan průvodce vyndal a děti si na ně mohly sáhnout.
Na památku dostaly svlečenou hadí kůži.
Do Hornického muzea v Příbrami jsme se vydali poprvé
a měli jsme obavy, jestli bude děti tento výlet zajímat. Brzy se
naše obavy rozplynuly, děti měly spoustu zážitků. Naše průvodce pozorně poslouchaly a nebály se jich zeptat na to, co je
zajímalo. Prohlédly si šachetní budovu v Ševčinském dole, kde
vylezly až na šachetní věž, z které byl hezký výhled do okolí. Dále si děti prohlédly staré důlní vláčky a šly se podívat
do hornické chalupy, kde se dozvěděly, jak dříve žili horníci
a jejich rodiny. Velkým zážitkem byla pro děti jízda vláčkem
v Prokopské štole dolu Anna. Protože jsme měli hodného průvodce, tak celou trasu děti projely 3x tam a zpět.
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navštívili 1. třídu v ZŠ Roztoky-Žalov. Byli jsme moc rádi, že
jsme mohli letos tuto návštěvu uskutečnit a dlouhodobou
spolupráci se ZŠ Roztoky dále rozvíjet. Ve škole nás velmi mile
přijali. Děti se seznámily s tím, jak to ve „velké škole“ vypadá, vyzkoušely si sedět v lavicích, potkaly své starší kamarády
a zjistily, že paní učitelky jsou hodné a milé.
Blíží se zápisy do 1. tříd a já přeji dětem i rodičům, ať se jim
ve škole, kterou si vybrali, líbí a jsou s ní spokojeni.

MAŠKARNÍ PRO DOSPĚLÉ
Obec Úholičky a Cvičení s Kořenkou pořádají v pátek
25.2.2011 od 20 hodin maškarní pro dospělé v sále hostince
U Zámku.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Klub Babiděd zve všechny děti i jejich rodiče na maškarní
karneval, který se bude konat v sobotu 26.2.2011 od 14 hodin
v sále hostince U Zámku.

Monika Mintělová

DIVADLO OPĚT V ÚHOLIČKÁCH
Plán secvičit na vánoce divadelní hru a vrátit tím amatérské
divadlo do Úholiček jsme měli již několik let. Jenže v předvánočním shonu se nikdy nenašlo dost času shánět herce, organizovat zkoušky a na spoustu dalších potřebných aktivit. Až
letos, kdy komunální volby velice pozitivně podnítily nadšení
mnoha lidí a ochotu „něco“ dělat, jsme do toho s ženou praštili a začali shánět herce a zpěváky, protože lidová hra má být
správně doprovázena živým zpěvem.
Překvapivě i přes enormní vytíženost všech oslovených,
téměř všichni vyjádřili ochotu najít ještě nějaký ten čas navíc
a věnovat ho společnému projektu. Tak jsme se začali scházet
my herci i sboristi, které dávala dohromady Renata. Někteří dokonce s nadšením přijali obě role. Na každé akci v obci,
na které se nějakým způsobem podílím, mám nejraději oka-

KULTURA A SPORT
CVIČENÍ ŽEN
Omlouvám se všem, ke kterým se nedostala informace
o přesunu cvičení začátkem roku. Sál našeho hostince byl
mimo provoz a cvičily jsme v Úněticích. Už je ale vše při starém a cvičíme opět u nás.
Tereza
STOLNÍ TENIS
Stolní tenis pro děti od 6ti let je také obnoven. Každou
středu od 17 do 18 hodin.
Radka

-4-

Obecní noviny 1/2011
mžik, kdy člověk přestane myslet na to, pro koho to dělá,
případně na vzdory komu, u kolika lidí bude mít úspěch, co
tomu řeknou ti ostatní, jestli teď už konečně alespoň někdo
uzná, že se tu už přece jen něco děje. V takovém okamžiku si
to prostě začnete užívat, protože si to užívají lidi kolem vás,
užíváte si společnou kreativitu a víte, že to, co vznikne, bude
fajn. Nemusí se to každému líbit, nemusí to dosáhnout profesionálních parametrů, ale už pro to, jak jste si užívali při tom
vzniku, to stálo za to. A takové byly všechny naše zkoušky.
Každý přinesl své nápady a každý si zahrál svoji roli tak, jak to
jemu sedělo. Přesto, nebo právě proto si myslím, že ti, kdo přišli v poslední adventní neděli na náves, nelitovali a že zhlédli
nejen vpravdě originální, ale i kvalitní představení.
Tím chci složit hold všem účinkujícím, kteří přestože
zkoušek nebylo mnoho, odvedli skvělý výkon. Přes poměrně značný mráz vydrželi diváci celou hru a většina si počkala
i na skvělé vystoupení obnoveného úholičského sboru, který
secvičil několik méně známých vánočních písní z celého světa.
Samozřejmě nebylo vše vždy idylické a poslední fáze příprav
nás stála i dost nervů, ale pokud bylo hlavním cílem vytvořit
správnou vánoční atmosféru, pak mohu říci, že mě zcela neopustila doteď. Díky za to všem účastníkům i divákům. Co říci
na závěr, doufám, že zkoušky na velikonoční hru začnou co
nejdříve.
Pavel Soper

poskytnete. Fotograﬁe si naskenujeme nebo okopírujeme
a vrátíme Vám je, nemusíte se obávat, že o ně přijdete. Novější snímky nebo vaše skeny můžete zaslat e-mailem na klusonova@obec-uholicky.cz. Oceníme i novinové výstřižky nebo
listiny, týkající se Úholiček, třeba i z let předchozích.
V Obecních novinách budeme pravidelně zveřejňovat výtah z kroniky. V tomto čísle jen malá ochutnávka, takto vypadala ulice Roztocká, zhruba na úrovni č.p. 118 v roce 1949.
Poznáte alespoň jedno děvčátko na druhé fotograﬁi? Obě
jsou z Úholiček a většina z vás jednu z nich určitě zná. Tipy
posílejte na výše uvedenou adresu, v příštím čísle otiskneme
správnou odpověď a bude následovat další otázka. Výhercem
se stane a odměnu získá ten, kdo bude mít nejvíce správných
odpovědí do prosince 2011. Za poskytnuté materiály předem
děkujeme.

VEDENÍ OBECNÍ KRONIKY
Vážení občané,
koncem roku jsme vypsali poptávku na kronikáře či kronikářku, aby bylo pokračováno ve vedení obecní kroniky. Vedením kroniky byla pověřena paní Renata Feitzová. Obecní kronika má dvě části – část obrazovou a část písemnou. Zápisy
i fotodokumentace končí zhruba v roce 1979.
Obracím se na vás s velkou prosbou. Pokud máte doma
fotograﬁe z období 1970-2010, budeme rádi, když nám je

Terezie Kořínková

PŘÍSPĚVKY OD SPOLUOBČANŮ
Vrátí se kontrolní výbor do právního pravěku?
V souvislosti s aktivitami paní starostky týkajícími se „nelegálnosti pobytu v bytovém domě“ prohlásila zastupitelka
Mgr. M. Svobodová, že „příčinou“ současného stavu je neochota jednotlivých vlastníků pozemků dojít ke konsensu.
Jestliže ze strany vedení obce došlo již při žádosti o dotaci
k porušení zákona, dále i při výstavbě a nezákonnosti se staly původcem všech problémů (odebrání dotace, přidělení 11.
mil. penále, rozhodnutí stavebního úřadu ve věci výkonu práva k cizímu pozemku, odsouzení J. Kumžákové), pak hledání
jiných příčin je jen snahou vylhat se z nepříjemné pravdy.
Když takto hovoří předsedkyně kontrolního výboru a navíc
osoba s právním vzděláním, která by mohla vědět, že to, co si
zastupitelé na soukromých poradách domluvili či nedomluvili
s panem P. Svobodou, nemá žádnou právní validitu, je varující.
Navíc, když ještě ze stejné příčiny zastupitelé výstavbu BD raději ani neodsouhlasili! Jestli Mgr. M. Svobodová nechce vidět
nezákonnost jako příčinu a zaměňuje ji za následek, potom
se výbor vrací do právního pravěku, ze kterého ho v minulém
volebním období vytáhla zastupitelka Pavla Vacková.
P.S. Když jsem rozkrýval nezákonnosti a Mgr. Svobodová se
stala členkou kontrolního výboru, řekla mi, že o problémech
s pozemkem věděla a starostu na to upozorňovala. Mnozí ob-
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čané věděli o problémech, ale nikdo neudělal nic proto, aby
nezákonnosti zabránil. Ve své „chytrosti“ jen sledovali, jak se
obec řítí do problémů, aby mohli říct: „My jsme to říkali“.

veřejném zasedání přečetl celé několikastránkové rozhodnutí
soudu.) I tentokrát však jeho ignorantský postoj zpochybňuje
samotný paragraf, pro který je stíhán. Trestný čin se týká právě porušení povinností při správě cizího (obecního) majetku,
a to v souvislosti velkou škodou. Veřejnost či obec má tudíž
legitimní právo vědět, jak bylo nakládáno s jejím majetkem.
Pan Divina nebyl statutárem nějaké soukromé ﬁrmy, ale, jak
zdůrazňují mnozí právníci, pouze navenek zastupoval obec
jako veřejnoprávní korporaci, která má svůj fundament v právu veřejném. Ale i v případě, kdyby se jednalo o věci osobní,
Ústavní soud nedávno potvrdil, že osobám ve veřejné funkci
přísluší snížená míra ochrany osobnostních práv.

M. Vodrážka
Nové trestní stíhání bývalého starosty T. Diviny
Policie České republiky zahájila před komunálními volbami
v roce 2010 trestní stíhání starosty obce Úholičky T. Diviny
ve věci porušování povinnosti při správě cizího majetku. Zastupitel proti tomuto stíhání podal stížnost. Ta byla státním
zastupitelstvím zamítnuta.

M. Vodrážka

P.S. Výše uvedená zprávička by se mohla obejít bez komentáře, nebýt toho, že ani po několika měsících bývalý starosta
opět nenašel odvahu, aby tuto informaci sdělil občanům sám.
Při předcházejícím trestním stíhání v souvislosti s úvěrovým
podvodem účelově tvrdil, že trestní stíhání je jeho osobní věcí
a nebude nikoho informovat. (Když však vyšší soud zrušil
soudní rozhodnutí nižší instance, týkající se jeho odsouzení,
tak bez ohledu na předcházející tvrzení hned na nejbližším
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