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Marcela, naše účastnice setkání krajkářů
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Otázky
pro starostku

Insolvence stavební firmy provádějící rekonstrukci
statku čp. 1, zkulturnění levého břehu Vltavy a úpravy
okolí bytového domu – na tyto otázky odpovídá starostka v následujícím rozhovoru.
Stavba statku na návsi se zastavila, není zde žádný
stavební ruch. Co se stalo?
 Společnost TENTON s. r. o., která vyhrála výběrové řízení,
vyhlásila koncem dubna insolvenci. Práce se tedy ze dne na den
zastavily. Obec prostřednictvím právní kanceláře odstoupila od
smlouvy o dílo a staveniště je v tuto chvíli předáno zpět obci.
Probíhají jednání s dodavateli na provedení tzv. zajišťovacích

Zdroj: archiv OÚ
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prací. V červnu by měly práce pokračovat. Současně probíhá
znovu výběrové řízení na dostavbu. Termín dokončení stavby,
který byl stanoven na srpen 2013, tedy nemůže být dodržen
a bude předmětem nové smlouvy o dílo. Fakturovány byly pouze provedené práce a obec neposkytovala žádné zálohy. Škody,
které obci vzniknou se zajištěním stavby a s organizací nového
výběrového řízení, budou uplatněny v konkurzním řízení.
V dubnu proběhl v obci další ročník studentského
workshopu. Jak probíhal a jaké jsou z něj výstupy
pro obec?
 Letošní workshop byl na téma: Údolí Vltavy – krajina
relaxování a kulturního odpočinku. Studenti zpracovávali
oblast od Roztok po Libčice nad Vltavou formou studií, které
veřejně prezentovali 25. 4. 2013 večer v sále hostince. Cílem
bylo navrhnout propojení cyklotras podél řeky, příp. překonání nesjízdných úseků lodní dopravou, navrhování přívozů
či lávek, zkulturnění a zobytnění břehů. Tento materiál bude
sloužit pro další práci Dobrovolného svazku obcí (DSO) Údolí

ZPRÁVY Z OBCE
 V obci jsou dvě sběrná místa separovaného odpadu (Náves za prodejnou potravin a nově v Podmoráni). Prosíme vás
občany o udržování pořádku kolem těchto nádob. V případě,
že vyhazujete objemnější krabice či jiné obaly, natrhejte je
a vložte do nádoby. Pracovníci firmy zajišťující svoz, odpad
položený vedle nádob nenaloží!
 Dále upozornění na dva případy nepřirozeného uhynutí psů v obci (zda byli otráveni, není potvrzeno, jelikož ani
v jednom případě nenechali majitelé provést pitvu, otrava
byla pouze veterinářem stanovena jako nejpravděpodobnější
příčina). Dejte si proto dobrý pozor na okolí domů a hlavně
dvorů, jelikož v obou případech byli psi otráveni na pozemcích u domů.
 V pondělí dne 24. 6. 2013 od 20 hodin proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu Veřejné projednání studie dopravně-bezpečnostního řešení obce. Autorem studie je společnost AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1.
Na projednání bude prostor pro vznesení všech připomínek
k problematice dopravy v obci.
Srdečně zveme všechny občany.

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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Vltavy, který má mj. oživení řeky jako náplň své činnosti.
Některé úseky cyklotras lze řešit ekonomickými variantami –
rozšířením, vysekáním. Proto budou zástupci DSO vysláni na
Kraj, aby tento nadřízený úřad neprojektoval a nepodporoval
megalomanské záměry, na které se nikdy nenajde finanční
krytí.
V okolí bytového domu se pracuje na parkových úpravách. Jaké jsou plány obce s tímto prostorem?
 Obec nechala zpracovat studii parku v okolí bytového domu,
která zahrnuje výsadbu zeleně, osazení mobiliáře a zřízení malého fitnessparku pro veřejnost. Chtěli bychom prostor zútulnit
a nabídnout jeho využití všem věkovým kategoriím. O tomto
záměru jste měli možnost hlasovat v anketě na webových stránkách obce. Obec požádala o dotaci na Ministerstvu pro místní
rozvoj na hřiště v této lokalitě. Získali jsme 400 000 Kč a investice bude částečně kryta z těchto prostředků.
Děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

Otevření ordinace prak cké lékařky
pro dospělé v bytovém domě
Úholičky
MUDr. Lenka Fejfarová zahájí svou lékařskou praxi
v úterý 7. 5. 2013 v Úholičkách, v prostorech
bytového domu.

Stálé ordinační hodiny ordinace v Úholičkách
zahájí paní doktorka 1. 6. 2013.
Pondělí: 13.30–17.00 hod.
Středa odběry 8–10 hodin
(dle předchozího objednání ordinace)
Všichni pacien budou moci plně využívat
i druhé lépe vybavené ordinace v Nebušicích.
K Šedivce 406, Praha 6, Nebušice, 164 00
IČO 70 80 35 28
Ordinační hodiny v Nebušicích:
pondělí 7.00–12.00 hod.
úterý
7.00–12.00 hod.
středa 13.00–18.00 hod.
čtvrtek 13.00–18.00 hod.
pátek 7.00–12.00 hod.
Telefon ordinace Nebušice: 220 960 018
(k dispozici v ordinačních hodinách).
Mobilní telefon 605 555 038
bude k dispozici v provozní době:
pondělí 6.30–17.00 hod.
úterý
6.00–13.30 hod.
středa 12.00–18.30 hod.
čtvrtek 12.00–18.30 hod.
pátek 6.00–13.30 hod.
e-mailová adresa: lenka.fejfarova@svl.cz
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Brigáda Na Krakově
Děkuji všem účastníkům jarní brigády, že přišli a podíleli se na
vyčištění lokality bývalého přírodního divadla. Práce bylo moc
a lidí málo, přesto jsme kus práce odvedli.
Ta další čeká na letní brigádníky, kteří vyklestí zbývající
část a cestu podél pole až k dubu. Vznikne zde další část turistické trasy okolo Úholiček. A třeba zde náš ochotnický spolek
do budoucna přichystá letní představení.
Terezie Kořínková, starostka

Brigádníci Na Krakově

Zdroj: archiv OÚ

ZPRÁVY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V dubnu proběhl zápis do mateřské školy na školní rok
2013/2014. Nyní je již uzavřený. Při zápisu bylo podáno
11 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Z toho
bylo devět žádostí od dětí s trvalým bydlištěm v Úholičkách, z nichž jsem pět přijala a čtyři nepřijala. Dvě
žádosti byly od dětí z okolních obcí. Tyto děti přijaty
nebyly. Doufám, že výstavba nové mateřské školy půjde
podle plánu a já budu moci konečně po letech přijmout
všechny tříleté úholičské děti. Zatím předběžně plánuji, že by doplňující zápis do nové MŠ mohl proběhnout
v průběhu podzimu. O všem budete včas informováni.
Konec dubna byl ve školce zaměřen na péči o přírodu i na
ochranu naší planety Země. Děti se například učily, jak by se
měly chovat v přírodě, jak o ni pečovat, co jí škodí, proč a jak
se třídí odpad, atd. Vědí, jak podle barvy kontejnerů poznají,
co do nich patří. Děti zjistily, jak je pro náš život důležitá zdra-

Děti obdivují zámeckou expozici

Zdroj: archiv MŠ

vá příroda i čistá voda. O vodě byla také pohádková naučná
přednáška Rákosníček a vodní království, která se uskutečnila
u nás ve školce. Děti se dověděly o koloběhu vody v přírodě,
jaké druhy ryb a vodních živočichů u nás ve vodě žijí, co by se
stalo, kdyby někdo vodu znečistil.

Začátkem května jsme si s dětmi povídali o rodině, kdo do
ní patří, jakou funkci v rodině mají jednotliví členové, kam
a proč rodiče chodí do práce a jak děti mohou rodičům pomáhat. Také jsme si povídali o tom, že miminko nosí v bříšku
maminka a kdy se narodí. Maminkám děti vyrobily k Svátku
matek dáreček. Byl to dřevěný motýlek na zapíchnutí do květináče.
V úterý 14. května jsme s dětmi jeli na celodenní výlet do
zámku Karlova Koruna v Chlumu nad Cidlinou. Děti byly natěšené na nové zážitky, všechny měly batůžky s pláštěnkou,
svačinkou, a tak mohly vyrazit na výlet. Od školky jsme odjížděli již po sedmé hodině. Počasí nám přálo. V zámku byl
pro nás připraven program Z pohádky do pohádky. Přivítala
nás zámecká paní v krásných zelených šatech a odvedla děti
do velkého sálu, kde se převlékly do kostýmů princezen, králů a mušketýrů. V těchto kostýmech se děti fotily. Tyto fotky
ve formátu A4 dostaly jako památku na výlet. Po focení nás
zámecká paní odvedla do další místnosti, kde byla pro děti
připravena výtvarná dílna s hracím koutkem. Děti vytvořily
motýlka na zapíchnutí do květináče a chvilku si pohrály. Dále
následovala prohlídka pohádkových místností zámku, kterými nás provázela „princezna“. Každá místnost byla výzdobou laděna vždy do některé z pohádek. Děti si tuto pohádku
v krátké verzi vždy vyslechly nebo ji pomáhaly dovyprávět.
Postupně jsme se ocitli v pohádkách O Popelce, O Sněhurce,
O Šípkové Růžence, O Ariel a O princezně Zubejdě. Po prohlídce pohádkových místností si děti zasoutěžily v jízdě na
dřevěných koních, zahrály si na Popelku a přebíraly pomíchaný hrášek, fazole a kukuřici. Na závěr pomáhaly obléknout
princezny do šatů tak, aby správně barevně ladily. Byly to sice
jen malé dřevěné princezny (puzzle), ale děti vše perfektně
zvládly. Za odměnu, že všechny úkoly splnily, dostaly nafukovací hračku. Před zámkem byl pro děti připraven skákací hrad,
kde si všechny zaskákaly. Po vydatné svačince jsme se vydali
plnit úkoly na pohádkových okruzích v zámeckém parku. Naštěstí nám přálo hezké počasí, tak si to děti opravdu užily. Do
školky jsme se vrátili asi v 16.00 hodin. Děti byly plné zážitků
a připadalo nám, že nejsou vůbec unavené, což se o nás dospělých říci nedalo. Výlet se povedl a děti poznaly zase další hezké
historické místo naší České republiky.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
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KULTURA A SPORT
Čarodějnický oheň opět hořel ve Švestkovně
Letos opět v lese u Švestkovny poletovaly a pobíhaly čarodějnice. Nechyběla velká hranice, připravená k zapálení a dobrá muzika pro pobavení.
Již klasická akce „pálení čarodějnic“ proběhla letos za velmi
chladného a zamračeného počasí. Zřejmě proto nikdo z pořadatelů neočekával tak silnou účast dětí, které opět po roce
dychtivě plnily zadané úkoly místního čarodějnického spolku. Odměnou za splněné úkoly byl nejen buřtík, limo a ně-

jaký pamlsek, ale také opékaní hadi tzv. trdelník po filipojakubsku, který měl u dětí rozhodně největší úspěch. Všichni
dospělí se družně bavili a také občerstvovali nápoji z místní nabídky. Pro doladění celého večera byla přizvána kapela
Many Others.
Jedno z dětí nalezlo peněženku s finančním obnosem
a vrátilo ji majiteli. Za poctivost a dobrosrdečnost mu patří
velký dík.
Martina Smolková, redaktorka

Na Návsi se závodilo již posedmé
Někteří rodiče se museli velmi přemáhat, aby doprovodili své děti na prvomájový závod. Důvodem byla velmi
náročná předchozí noc. Přesto se našlo dost obětavců
a k závodu se registrovalo 46 dětí.
V minulých letech bylo zvykem, že nejmenších capartů na
odrážedlech se zapsalo nejvíce a kategorie starších dětí skoro
nebyla. Letos se poprvé situace obrátila. V kategorii odrážedel bylo dětí naprosté minimum a nejstarší závodníci soupeřili v početné konkurenci. Rozdalo se 16 sad medailí, přesto
někdo slzy z nemedailových míst nepřemohl. Závod dospěláků s kolečkem zpestřil dopoledne, stejně jako exhibiční jízda
Elišky Soperové, která dvousetmetrovou trasu i slalom na
návsi zdolala na jednokolce. Těšíme se na malé cyklisty příští
květen!
Výsledky závodu a umístění jednotlivých účastníků naleznete na webových stránkách obce.
Renata Stárová, startérka; Martin Kořínek, časomíra

Velký potlesk vítězům

Zdroj: archiv OÚ

Krajkářky paličkovaly v zámeckém parku
Dlouho očekávaný a inzerovaný rekord krajkářek se bohužel nekonal a sedmisethlavý dav naši obec a hlavně
zámecký park nezaplnil.

Krajkářky z Rakovníka ve stylových krajkových kloboucích
Zdroj: archiv OÚ
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Možná od účasti odradil vydatný jemný déšť v ranních
hodinách, možná dálka od vyhlášených krajkářských regionů. Nicméně se do parku sjelo 72 krajkářek (včetně jednoho krajkáře), které potěšily návštěvníky svým uměním,
předaly si zkušenosti a podívaly se do jim dosud neznámé
obce. Paličkování je velmi jemná práce, jejímž výsledkem
je např. krajkový obrázek, ozdoba, šála… Vidět tolik krajkářek při práci je jako nahlédnout do včelího úlu, kde to
hučí vyprávěním, klape dřevěnými paličkami a práce pěkně odsýpá.
Největší zastoupení měly dámy z DDM Rakovník, které
přijely i stylově vybavené s vlastnoručně vyrobenými klobouky. To jsem pro vás, kteří jste se do parku nedostali,
musela zdokumentovat. Stejně jako krajkářku Marcelu,
kterou jsem zlanařila, aby rekordu napomohla.
Děkuji obyvatelům obce, kteří nabídli ochotně pomoc
paní Čurdové při zajištění akce, ale nakonec jejich pomocné ruky nebylo využito.
Terezie Kořínková, starostka

OBECNÍ NOVINY 5/2013

www.obec-uholicky.cz

Ondráš
O
ndrášš jjee op
opět
pěět zde
Velevážené dámy,
dá
ám
my, velevážení
velevážen
ní páni,
občasný ochotnický
ochotn
nic
i ký spolek „Přáteléé sobě“ vás co nejsrdečněji zve na obnovené představení „Komedie o ukrutném mordu ve sviadnovské hospodě an
aneb
neb Ondráš“. Tu
Tuto
uto povedenou taškařici se zpěvy a tanci, o životě a smrti nejznámějšího beskydského zbojníka
Ondráše,
Ondráše
O
d áš vám
á sehrajeme
h
v pátek 28
28.
8 června od 21
21.30
30 hod
hod. v kouzelných prostorech zámeckého parku v Úholičkách,
Úholičkách vchod
z ulice Roztocká, vstupné dobrovolné.
Renata Soperová, členka souboru

Kalendář akcí
13. 6. 2013

Zahradní koncert – vystoupení žáků hudebního, literárně-dramatického
a tanečního oddělení ZUŠ, zahájení v 17.30 hod.

zahrada ZŠ Roztoky

15. 6. 2013

Den na řece, dětský den u vody, zahájení v 13.00 hod.

Podmoráň, Úholičky

15. 6. 2013

Oslavy 2. výročí znovuotevření Únětického pivovaru. Pohádky nejen pro děti
v pivovarské stodole, soutěže. Vystoupení Duo Jazz Dance. Zahájení 11.00 hod.

Únětický pivovar, Únětice

20. 6. 2013

Zahradní slavnost – sdružení Roztoč – tradiční oslava konce školního roku
s bohatým kulturním programem. Více na www.roztoc.cz.

louka u kostela sv. Klimenta,
Levý Hradec, Žalov

28. 6. 2013

Komedie o strašlivém mordu ve sviadnovské hospodě aneb Ondráš
– divadelní představení, začátek ve 21.30 hod.

zámecký park, Úholičky

Dům čp. 4 – Náves
Díky Obecní kronice je patrné, jak se v průběhu let
měnil objekt, který od roku 1783 několikrát vystřídal
své majitele, podobu, využití a také číslo popisné. Byl
zde mimo jiné obchod se smíšeným zbožím, mandl,
trafika, řeznická filiálka.

150 cm vody. Nemůže jí k pití a na jídlo potřebovat proto, že
jest cítit bahnem. Dne 16. 6. 1932 koupili majitelé tohoto čp.
páni manželé Fr. a Ant. Suchých osobní auto značky, Praga
– Picolo“ za obnos 26 500 Kč pro svého syna Emila Suchého,
obchodníka v tomto domě.

„Čp. 4 jest přízemní domek s krámem, třemi obývacími místnostmi, skladištěm, zahrádkou a dvorkem. Roku 1785 držela ho Kateřina Švejdová. Čím se živila nebo zaměstnávala
není známo. Neuměla psáti, neb se podepisovala třemi křížky. Roku 1865 ten domek společně koupili manželé Leopold
a Rosálie Kollinerovi (israelité). Zavedli si zde smíšený obchod. Roku 1902 převzali dům ten manželé Emanuel a Klára
Kollinerovi. Ti si dali domek ten pěkně přestavěti a vystavěti
nové skladiště. Roku 1924 koupili dům ten manželé Frant.
a Antonie Suchých (ruský legionář). Tito dali domek ten velmi pěkně zrekonstruovat, vedou v něm smíšený obchod dále.
Roku 1928 pořídili si mechanický mandl.
Roku 1930 majitel Fr. Suchý dal zbourati a znovu přestavěti
skladiště, které hrozilo sesutím. Nad ním dal udělati podkrovní byty. V prostřed obce dělá to stavení pěkný dojem. Roku
1932 udělal si na svém dvorku studni 3 m hlubokou a má v ní

Současná podoba stavení

Zdroj: Fotoarchiv kroniky obce
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Roku 1938 v tomto domě, z nařízení okresního úřadu,
bylo očíslováno bývalé skladiště, které již před tím majitelé
Fr. a Ant. Suchých dali si přestavěti, na čp. 147. A tento nový

Podoba stavení v předválečných letech 1936
Zdroj: Fotoarchiv kroniky obce

dům, sestávající z jednoho krámu a jedné kuchyně v přízemí
a ze tří obývacích místností v prvém poschodí, koupili toho
roku manželé Emil a Věra Suchých (obchodník) od svých rodičů shora jmenovaných. Přestěhovali sem obchod z čp. 4 a po-

www.obec-uholicky.cz
čali zde prodávati zboží dne 20. 5. t.r. Tím se smíšený obchod
v čp. 4 zrušuje a převádí do čp. 147.
V čp. 4 provozuje pan Fr. Suchý trafiku prodávalo se z malého okna směrem ke sklípku, k okénku stále vedou původní
schody.
Mezi lety 1939–42 dal Emil Suchý přistavěti ke svému
domu kolnu ku straně jižní jako skladiště na uhlí. A roku 1943
dal si z této kolny udělati kuchyni a síňku. Zároveň při tom
dal si ze studně svého otce zavésti do svého domu vodovod.
Roku 1945 dal si na dvorku svého domu ku straně západní
udělati sklep, nad ním obchodní skladiště. R. 1946 koupil od
bratří Miloše a Vladimíra Wohanků část pozemku na vršku
vedle sklepa od čp. 2 a chce si tu dáti vystavěti garáž pro své
osobní auto.
Roku 1949 zrušil zde svou filiálku řezník Václav Šmejkal
a zároveň zrušila zde svůj smíšený obchod Věra Suchá a sama
nastoupila jako prodavačka do konsumní prodejny, „Bratrství“.
V letech 1964–1965 kupují čp. 4 a čp. 147 manželé Švejkovských společně se svým synem. Ten se svou rodinou bydlí
v čp. 147 a později se sem přistěhují i rodiče manželky, manželé Skrbkovi, kteří zde žijí až do své smrti.
V roce 2002 se manželé Švejkovských stěhují a dům prodávají manželům Hofmanovým, kteří ho obývají dodnes.
Renata Feitzová, kronikářka
Zdroj Obecní kronika Úholičky

CESTY ZA HUMNA
Při cestách za humna není potřeba vždy putovat za nějakým konkrétním cílem, stačí mít otevřené oči a vnímat. Úvahy
nad
na
d náplní
ná
naší rubriky
rub
briky mi připomněly,
připo
omněly, jak jsme loni psali o jedněch z nejotevřenějších oč
očí,
čí, jaké můžeme v Úholičkách
potkat.
po
potk
otk
t at. Patří neúnavnému
neeún
navnému pozo
pozorovateli
orovateli přírody a písmákovi, panu Ladislavu Petruškovi.
Petruškovii. Rozhovor s ním jsme chtěli
doprovodit
d
dop
do
oprovodit i ukázkou
uká
ázk
kou jeho
j
tvorby,
tvorb
by,
y, ale nějak
j nezbylo
y místo. Tak to napravujeme
p
j
nyní.
y
Pavel Soper, zastupitel

Pupav bezlodyžná
Pupava
bezlod
dyžná
Ne každý zná onen přízemní, velmi hezký, velmi pichlavý
a velmi chutný bodlák.
Já jsem se s ním setkal jako malý hoch v zotavovně na
Horní Bečvě a ještě téhož léta se naučil kopnutím přerazit její
tuhý kořen, opatrně olamovat velké ploché ostnité listy, s obětavostí odstranit ty malé pokroucené, z nichž každý píchne
nejméně pěti malými bodlinkami a nakonec ukousat nebo nožem ořezat velký úbor bělavých květů. To všechno je zapotřebí udělat, aby zůstala zdužnatělá lodyha s fantastickou chutí
lískových oříšků. Později jsem poznal, která není příliš mladá, kdy má jen trávovou chuť, nebo příliš stará, kdy je suchá
a zdřevnatělá.
Celá léta jsem ji potom nepotkal. Snad proto, že jsem podhorské a horské louky míjel a chodíval více po lesích.
Až jsem jednu našel tam, kde bych ji nečekal. Uprostřed
lesů na pasece s vysokou trávou tvrdé listy vytlačily malý dolík, ze kterého na mě vysvitlo známé surrealistické a zimní
sluníčko: bílý terč s krátkými stříbřitými a dlouhými, zelenými, bodavými paprsky.
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Pupava

Zdroj: ilustrační foto

Vzpomněl jsem si na ni, jako si člověk vzpomíná na své dětství a první třešně, které snědl, a které dnes mají úplně jinou
chuť. Chtěl jsem ji okusit. Dobře mířený kop, který ji měl vytrhnout ze země, však prolétl těsně nad ní.
„Snad bych nebyl takový, abych zničil jedinou osamělou
rostlinu. Přijdu za 10 let a určitě jich tady bude víc,“ pomyslel
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jsem si a spokojen se svým dobrým skutkem jsem odcházel.
Přemýšlel jsem však dál: „Jenže za 10 let tady, dědku, nemusíš být. Ona sice také ne, ale ta si neodvratný konec neuvědomuje. Závidím jí její bezstarostnost.“ Napůl závistivé a napůl
chmurné myšlenky jsem však vzápětí přerušil polohlasitou
samomluvou. To ostatně dělám na dlouhých túrách, kde jsem
sám, často. „Nepřemýšlíš úplně špatně a nechytáš hada za
ocas? Závidíš rostlině, že nemá vědomí a sám s tím svým zacházíš nesprávně. Proč si nevzpomínáš, co hezkého jsi viděl,
dobrého snědl a vypil, příjemného pohladil, co užitečného jsi
udělal, koho jsi potěšil? A stejně tak v budoucnosti hledej jen

to, co tě uspokojuje. Třeba hned dnes. Doneseš pěkné houby,
kytičku suchých trav a kytičku lesních jahod, poslední třešně,
které dozrály ve stínu lesních stromů, a malým vnučkám velká
péra káněte a malá sojčí pírka. Uvidíš rozzářené oči a uslyšíš
zdánlivě vyčítavé, ale hřejivé: Prosím tě, kdes byl, my už jsme
měli o tebe strach.“
Vlastně to dopadlo tak, jak to o sobě tvrdím:
„Není nutno mi domlouvat, stačí kopnout.“ A tentokrát
stačilo kopnutí do prázdna.
Ladislav Petruška

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Obec není firma
Nejen v článku Obecních novin, ale i ve vyjádřeních
občanů, která se objevila v právě probíhající anketě,
se často objevuje požadavek občanů na využití stávajících prostředků obce k zajištění stálých příjmů
v době, kdy už příspěvky ze skládky budou minulostí.
Zní to logicky a nelze než s tímto názorem souhlasit. Je ale
dobré poukázat i na určité limity, které v tomto směru obec
má. Hlavním úkolem obce je uspokojování potřeb občanů.
Potřeby občanů se liší, ale věřím, že v současné době investujeme do projektů, které jsme schopni před občany obhájit.
Na druhou stranu stále je a bude i dost volných prostředků. A tady se dostáváme k nejzásadnější otázce, jak s těmito
prostředky naložit, aby zajistily obci příjem v budoucnosti. To je ta vize, která podle některých občanů obci chybí.
A mají pravdu. Hlavním problémem při rozhodování o investicích je časově omezený mandát zastupitelů. Pamatuji se

na poradu, kdy jsme rozhodovali o výhodném uložení peněz
tak, aby nám je alespoň nežrala inflace, a na opatrnost všech
zúčastněných vázat prostředky na dobu delší, než je naše
volební období. Mám pocit, že nejsme z titulu našich mandátů schopni převzít zodpovědnost za rizikovější podnikatelský záměr, který by přinesl značný zisk nebo také ztrátu.
Obci chybí to, co má každá soukromá firma – jasný majitel,
který může jít s kůží na trh. Samozřejmě existuje spousta
příkladů, kdy správci veřejných prostředků s nimi radostně
podnikají, často však výsledky odpovídají tomu, že zároveň
nenesou osobní riziko. Sám jsem přesvědčen, že nakládání
s volnými prostředky má být konzervativní. Samozřejmě
i v rámci konzervativní strategie jsou investice výhodnější
a méně výhodné. Budeme se tedy snažit najít optimální řešení. A jak již bylo řečeno, vítáme všechny podněty.
Pavel Soper, zastupitel

Na adr
adresu Obecních
Obecn
nícch novin se obr
obrátila
rátila Lucie Vurbsová, PR manažerka nadačního fondu, k
který se zabývá problematiproblemati
kou zdravotně p
kou
ko
post
postižených
tižených lidí. Zdravotním postižením si můžeme představit i zdravotní
zdravotn
ní problémy, které nejsou na
první
prv
pr
vn pohled patrné,
vní
pattrn
né, a přesto nutí
nu
utí člověka k dlouhodobým či trvalým změnám v životě. S tím souvisí také uplatnění
na trhu práce. P
Prosím
rossím věnujte to
tomuto
omuto článku svou pozornost.
Martina Smolková, redaktorka

N d č í ffond
Nadační
d mění
ě í postaveníí
zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se
zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní
správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči
lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit
jako schopné kolegy.
Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta
osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více jak
25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do
státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například

kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí.

Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento
mezi celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál
finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Ne všichni OZP jsou na
vozíčku a ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti.
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Nadační fond pro podporu osob
se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje,
čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře
znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích.
Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.“ Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní.
Mezi ně patří i kampaň „No a co!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením
a s tím související ochrannou známku „Práce postižených“.
Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků
označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním
postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu
je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které
odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt
„Start bez překážek“, který se snaží řešit problematiku pra-
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covního umístění zdravotně postižených vysokoškoláků, aby získali potřebnou praxi. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.

Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP,
musí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to,
že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se
zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada
daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc začala od
loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje
např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na
pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě, se více dozvíte na www.nfozp.cz
Lucie Vurbsová, PR manažerka NFOZP

INZERCE

Den na řece v Úholičkách
SOBOTA 15. 6. 2013
11.30–13.30 Možnost zapůjčení raftu nebo kánoe
v Klecanech pod jezem ZDARMA
(oproti dokladu)
a doplutí do Úholiček
13.00

Příjezd parníku – okružní jízda

13.50

Odjezd parníku do Řeže

14.00–15.00 Vystoupení dětí – Cvičení s Kořenkou
Ukázka záchranné akce na řece
Ukázka techniky – hasiči
Nácvik vodáckých dovedností
– vodácký oddíl Úholičky
15.00

Závody raftů

8.00–18.00

Přívoz Úholičky – Řež

Po celé odpoledne:
výtvarná dílna s Renatou – vyrábíme rybičku
trampolíny, dětský koutek, cukrová vata, střelnice
občerstvení z grilu, pivo, limo
Srdečně zve obec Úholičky
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