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Vážení občané,
máme další cenu! To, co nám přinesla soutěž Vesnice roku, zřejmě ještě nějakou
dobu přetrvá. To, že se o naší obci ví, to, že můžeme někomu poradit, jak jsme se
poprali s některými problémy a samozřejmě i to, že jsme se seznámili se spoustou starostů z blízka i z daleka, s nimiž můžeme konzultovat naše problémy, sdílet
naše starosti a učit se z toho, s čím se oni už dávno poprali. Můžeme se vzájemně
inspirovat, vylepšovat nápady a pomáhat si. Letos vyhlásilo Sdružení místních samospráv soutěž „Dobrá praxe roku“. Přihlásili jsme do kategorie vybavenost pro
veřejné služby náš statek č.p. 10. Cenu převzal ve středu 23. 5. 2018 v Lichtenštejnském paláci místostarosta obce Zdeněk Fiala.
S čím si ale poradit neumíme, je neustálý problém s provozem čistírny a následným stavem potoka. Po dalších únicích kalu do potoka a apelech na provozovatele čistírny ve Velkých Přílepech jsme 5. května obdrželi dopis od VAKu Beroun.
Podrobné vysvětlení najdete na webových stránkách obce. Problém je, zjednodušeně řečeno, v odtahu kalu z dosazovacích nádrží. Nádrže i potrubí bylo vyčištěno
a do dispečinku VAK Beroun byly přidány přenosy průtokoměrů vratných kalů
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Studenti Virtuální Univerzity 3. věku získali certifikát za absolvování prvního semestru
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Dokončení ze str. 1

na obou linkách ČOV, kdy bude při poklesu průtoků informována obsluha ČOV formou SMS zprávy. Rádi bychom
věřili, že tato opatření eliminují poruchové stavy ČOV
a znečištění potoka.
Také práce na návsi a spolupráce na překládkách kabelu ČEZ nám stále vázne. Firmy jsou nasmlouvané, mobiliář nakoupený. Moc bych si přála, abych mohla příště
napsat, že je vše hotové.
Agility park mezi obcí Úholičky a Velké Přílepy je hotový. Déšť nám snad pomohl, aby brzy vyrostla vysetá tráva
a plocha se stala útulnější. Na hřiště se dostanete cestou,
která vede od silnice dolů k potoku pár metrů před čistírnou odpadních vod, je označená směrovkami.
Ráda se s vámi uvidím na odpoledni u řeky nebo přímo na nějakém plavidle na řece, na výletě na Dobříš
a k Rusalčinu jezírku, na děti se těším při předprázdninovém přespávání ve Švestkovně.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Hledáme brigádníky
Přijmeme studenty(ky)-brigádníky(ce) do zeleně na
fyzicky náročnější práci (sekání, výřez, pletí, úklid
veřejných prostranství apod.). Zájemci, hlaste se na
OÚ osobně, e-mailem nebo telefonicky 220 930 641.
Odměna 80 Kč/hod.

• Finanční příspěvky obce
Jen připomenutí, na co můžete čerpat finanční příspěvky
od obce:
- nádrže na vodu – 1x za období 4/2017 – 9/2018
výše příspěvku 1 500 Kč/nemovitost
- výsadba stromů - 1x za období 4/2017 – 9/2018
výše příspěvku max. 2 100 Kč/nemovitost
- děti 6-15 let – příspěvek na kalendářní rok ve výši
4 000 Kč/dítě na vzdělávací pobyty a kurzy, sportovní
a ozdravné pobyty (letní tábory, lyžařské kurzy, školy
v přírodě, pravidelná docházka do sportovního klubu)
- studenti 15 – 19 let – příspěvek na kalendářní rok
ve výši 4 000 Kč/student – pouze na studijní pobyty
a jazykové kurzy
- senioři věk 60+ - příspěvek na kalendářní rok ve výši
2 500 Kč/senior – rekondiční a lázeňské pobyty
- senioři věk 60+ - měsíční příspěvek ve výši
180 Kč/ošetření/měsíc - pedikúra, masáž
- senioři věk 65+ - příspěvek na stravování – za
stravenku, která má hodnotu 90 Kč a koupíte ji na obci
za 60 Kč, si můžete zajistit obědové menu v restauraci
Na Statku.
Podrobné podmínky přidělení včetně všech žádostí
najdete na www.obec-uholicky.cz v záložce Obec v sekci
Finanční příspěvky obce.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Větve na štěpku, poněkolikáté
Co je prosím tak nesrozumitelného na cedulích, které obec
rozmístila na sběrných místech? Větve jsou určené ke
štěpkování a štěpka k dalšímu využití. Na ostatní odpad ze
zahrad obec poskytla bezplatně kompostéry a dotuje svoz
biopopelnic. Rádi vám zajistíme tyto služby, na jaře a na
podzim přistavujeme i velkoobjemové kontejnery. Pracovníci
zeleně ale nebudou uklízet váš odpad. V ulici K Višňovce
už bylo toto místo zrušeno pro nekázeň občanů. Nyní hrozí
zánik dalšího sběrného místa V Podmoráni.
Terezie Kořínková, starostka

Sběrná místa jsou zřetelně označená cedulí
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Zprávy z MŠ
Jaro se probudilo opravdu do krásy. Vše je zelené, rozkvetlé
a voňavé. Děti venku běhají v tričkách a jsou mnohem
veselejší a zdravější než v zimě. V průběhu dubna a května
se toho ve školce hodně událo.
V dubnu jsme zorganizovali „jarní dílnu“ společnou pro
rodiče a děti. Při dílničce byla příjemná tvůrčí atmosféra.
Děti si ve spolupráci s rodiči a sourozenci mohly vyrobit
tři výrobky s jarní tématikou. Nejvíce se jim líbil závěs
s beruškou a kytičkami.
Další akcí byl program „Dopravní výchova spojená
s tříděním odpadu“. Velká auta na ovládání byla zážitkem
nejen pro kluky, ale i pro holčičky. Popelářské auto děti
motivovalo k třídění odpadu. Tuto tématiku jsme právě
probírali ve školce a děti byly pochváleny za to, že mají velké
znalosti, jak třídit odpad a tím chránit přírodu i celou naši
planetu Zemi.
Na začátku května proběhl zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání do MŠ Úholičky. Byl to i D en otevřených dveří,
proto si mohli rodiče s dětmi prohlédnout celou školku
a také si pohrát ve třídách nebo na zahradě. Některé děti ani
nechtěly odejít domů, jak se jim ve školce líbilo. Od školního
roku 2018/2019 byly přijaty všechny děti z Úholiček i ze
spádových Statenic, které k zápisu přišly.

Výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni

Zdroj: archiv MŠ

V době, kdy píši tento článek, se s dětmi připravujeme na
zahradní párty, na kterou jsou pozvaní rodiče a sourozenci.
Na začátku děti zhlédnou loutkovou pohádku O princezně
a drakovi. Následně předvedou své dovednosti mladí
dobrovolní hasiči z Úholiček pod vedením dospělých
hasičských lektorů. Pak bude program pokračovat opékáním
špekáčků a párků. Zábavu nám zpestří pan Veselý hrou na
kytaru a zpěvem. Doufáme, že se k němu přidají všichni
přítomní. Na závěr zazpívají rodičům všechny děti písničky,
které se s doprovodem kytary naučily ve školce. Pak nastane
loučení. Některé děti odejdou s rodiči domů, ale jiné přespí ve
školce přes noc až do soboty. Moc si přejeme, abychom měli
pěkné počasí, aby nepršelo a všichni si to hezky užili.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Jarní dílnička

Zdroj: archiv MŠ

V polovině května se uskutečnil celodenní výlet do ZOO
a Dinoparku v Plzni. Děti se nemohly dočkat a stále počítaly
dny, kdy již pojedou. První nás uvítali klokani a hned u vchodu
veliký lev. Děti viděly spoustu exotických zvířat, od antilop
a bizonů po velbloudy a žirafy. Dále pozorovaly skutečného
medvěda nebo divočáka a na statku se seznámily s domácími
zvířaty, kde se jim nejvíce líbil kůň a prase domácí, které
vyrostlo do úctyhodných rozměrů. Do Dinoparku vcházely
některé děti s obavou, když uviděly velikého dinosaura, který
hýbe hlavou a vydává zvuky. Brzy však dostaly odvahu, a když
zjistily, že to opravdu jsou jen obrovské pohyblivé modely
a žádný dinosaurus po parku neběhá, tak se osmělily a moc
se jim tam líbilo. Téměř všechny děti z oddělení Veverek se
šly také podívat do 3D Dinokina na příběh o dinosaurech. Do
školky se děti vrátily plné zážitků, na které v dalších dnech
navazovaly různé výtvarné, hudební či rozumové činnosti.
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Knihovna Úholičky
Nové knihy z veletrhu Svět knihy 2018
Květen je nádherný rozkvetlý měsíc, všechno se zelená, voní a my sázíme a zaléváme a na čtení moc času není. Většina z nás
se ale chystá na dovolenou a tam určitě bude šance na lenošení s knihou. Díky letošnímu veletrhu Svět knihy je opět z čeho
vybírat, do knihovny přibylo 121 nových knih. Zmínila bych jen několik novinek:
Nádherná kniha Žijte ve své zahradě od zahradního
architekta Ferdinanda Lefflera (možná jste viděli pořad
Ferdinandovy zahrady) vás krok za krokem provede tvorbou
vlastní zahrady. Autor v úvodu říká: “ Nejprve vidím rodinu,
která bude v prostoru žít, a teprve pak strukturu rostlin nebo
jednotlivá vegetační patra.” Pomůže nám zamyslet se nad tím,
jak zahradu používáme a co od ní očekáváme, podívat se na
venkovní prostor novýma očima, pojmout ho jako zahradní
pokoje či zákoutí...
Století Miroslava Zikmunda, kniha plná fotografií
a vzpomínek slavného cestovatele na pozadí bouřlivých dějin
20. století.
Pokud máte doma malé děťátko, tak by se vám mohly hodit
rady z knihy Vaříme pro kojence a batolata, případně
Recepty dětem.
Jezte, hýbejte se, spěte je čtivě napsaná kniha, která
nás bude motivovat ke změnám směrem ke zdravějšímu
životnímu stylu.
Jmenuju se Tomáš, vychází k nedožitým padesátinám
Tomáše Holého.
Pokud máte doma malého vědce, tak kniha Zábavné
vědecké pokusy pro děti bude to pravé. Můžete si
s dětmi vyrobit solární troubu, lektvárek měnící barvu, vejce
mimozemského monstra nebo duhu ve sklenici.
Povíš mi to? Kniha plná úkolů na rozšiřování slovní
zásoby.
Přijďte prozkoumat dalších 113 knižních novinek.
Martina Hrubešová, knihovnice

Podívejte se na svoji zahradu novýma očima

Zdroj: archiv knihovny

Knihovna Úholičky
Náves 10, Úholičky, 252 64
(v budově obecního úřadu, 1. patro, vlevo za výtahem)
Otevřeno:
každé pondělí od 15:30 do 19:30
a jedno sobotní dopoledne v měsíci od 9:30 do 12:00.
Kontakt: knihovnauho@gmail.com

Kultura a sport
Stolní tenis
Finále Sokolského poháru 2018
Po odehrané nadstavbové části okresní soutěže ve stolním
tenise – Sokolský pohár 2018 se A tým dostal svojí skvělou
hrou a vítězstvím ve skupině do finálového turnaje, který se
konal v sobotu 12. 5. 2018 v naší tělocvičně.
Po urputných bojích po celý den se podařilo A týmu celý
závěrečný turnaj vyhrát. Finálového turnaje se zúčastnily
týmy TJ Úholičky A, TJ Sokol Černošice A, SK Viktorie
Ořech C, SK Viktorie Ořech G.

Závěrečná tabulka
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Sezóna 2017/2018
Dále bych chtěl za celou sezónu 2017 / 2018 poděkovat všem hráčům a hráčkám a také všem našim dívkám a chlapcům za
aktivní přístup a reprezentaci naší TJ a zároveň i obce Úholičky. Velký dík patří také Radce Ducháčkové, která se velmi
významně stará o celou skupinu našich benjamínků…

Naši benjamínci

Zdroj: V. Kozel

Velké poděkování také našemu nejlepšímu hráči v soutěži Tomáši Rudolfovi, který získal nejvyšší příčku v základní soutěži
se skórem zápasů 75/0 a zároveň je také velkým vzorem svým přístupem a tréninkovou pílí:

Tomáš Rudolf

Zdroj: V. Kozel

Další velká gratulace je týmu C, který dokázal
postoupit z OP 3 do OP 2. V tomto týmu se díky
podpoře mládeže v našem oddíle již velmi významně
projevují naši dorostenci Fanda Dvořák a Kuba
Dalihod.
Podrobné info o celé soutěži v sezóně 2017 / 2018
je možné najít na: https://stis.ping-pong.cz.
Sportu zdar a pinčesu zvlášť!
Vilém Kozel, předseda TJ Úholičky, z.s.
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Jarní vítání malých občánků a setkání seniorů
Jak už je v naší obci dobrým zvykem, vždy na jaře a na podzim vítáme naše malé občánky a zároveň popřejeme dříve
narozeným spoluobčanům. Tentokrát setkání připadlo na neděli 13. května.
Poslední půlrok byl docela plodný, přivítali jsme tři holčičky
a dva kluky jako buky. A jaké by to bylo vítání miminek,
kdyby nepřispěly svým bezprostředním vystoupením děti
z naší mateřinky. Jejich vystoupení orosilo nejedno oko
přítomných. Každé miminko dostalo malý dárek, maminky
kytičku, aby to tatínkům nebylo líto, tak společné foto
u kolébky.
Poté jsme se s paní starostkou a asistentkou přemístili do
salonku v restauraci, kde už vesele vyhrával pan Blín s panem
Fouskem našim seniorům a také absolventům Virtuální
Univerzity třetího věku. Těmto absolventům přišli popřát
a předat diplom s kytičkou manželé Soperovi s dcerou, která
nás uvítala studentskou hymnou zahranou na harmoniku.
Bylo to moc hezké a studentky byly dojaté.
No a pak přišlo to, co mají naši mladší i ti dříve narození
senioři nejraději, přání všem, kteří v posledním půlroce
oslavili narozeniny. A přáli jsme nejen k narozeninám,
ale také k jednomu velmi pěknému výročí, a to manželům
Janě a Vendovi Jakoušovým, kteří v dubnu oslavili 50 let
společného života.

Myslím, že všichni zúčastnění odcházeli spokojeni nejen
s občerstvením, ale i se zábavou. Jen litujeme, že pan Blín
s panem Fouskem s hraním končí, což nám oznámili na závěr.
Suchá Božena, komise pro rodinu

Úholičky se krásně rozrůstají

Zdroj: archiv OÚ

Mladí hasiči bojovali ve Středoklukách
8. 5. t. r. jsme jeli na 16. ročník Májového závodu do Středokluk. Počasí přálo a děti byly plné elánu a chuti vyhrávat.
Jen nervozita opět udělala své. Nicméně děti zabojovaly
a umístění bylo nádherné. Samozřejmě jsme měli našlápnuto
na bednu, ale jak už jsem zmiňovala, nervozita je mrcha, tak
Kristině Konopáskové uteklo zlato … Škoda, její čas byl
famózní a kdyby byl platný pokus, byla by nejrychlejší ze
všech kategorií – dala by i starší kluky. Z mladších chlapců
nejvíce zabojoval Matouš Kačer a umístil se na krásném
6. místě z 30 soutěžících chlapců. Další umístění patřilo
Šimonovi Černému – 21. místo, Adamovi Konopáskovi 26.
místo a Mikimu Framberkovi 30. místo.
Z mladších děvčat se nejlépe umístila Nela Tajčová.
Obsadila krásné 8. místo z 25 soutěžících děvčat. Emma
Veselá obsadila 12. místo, Domča Chundelová 14. místo,
Amálka Doubková 18. místo, Amálka Matoušková 21. místo,
Alice Fialová 21. místo a Naty Rudolfová 24. místo.

A naše nejstarší děvčata, Eliška Černá a Kristina
Konopásková, se umístila také v první desítce: Elda 6. místo
a Kiki 9. místo ze 17 soutěžících. Další příčky patřily Klárce
Smolíkové – 13. místo a Terce Smolíkové – 14. místo.
Ze starších chlapců bojoval jen Marek Malý – 30. místo.
Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Děkuji Hynkovi
a Zdenkovi za pomoc.
Jana Černá, vedoucí OMH

Trenér roku
Každoročně se v Kralupech nad Vltavou vyhlašují
různé kategorie v anketě Sportovec Kralup. Vybírá
se ze všech sportovních oddílů Kralupska. Hodnotí se
nejlepší oddíl, jednotlivec i trenér.
Letos jsme anketu sledovali s napětím, neboť mezi
nominovanými byl i občan Úholiček. V kategorii
trenér roku 2017 si pro první místo a pohár došel při
slavnostním vyhlášení Martin Kořínek, trenér plavání.
Bylo to ocenění jeho dlouhodobé práce s dětmi
v bazénu i mimo něj. Jeho svěřenci se pravidelně
nominují na mistrovství republiky a vozí medaile ze
závodů z Česka i ze zahraničí. Plavecký oddíl POKR
Kralupy se stal sportovním oddílem desetiletí. „Asi
dobrej oddíl, no.“ Gratulujeme.
Martin Kotál

Skvělá reprezentace
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Galerie na golfu
Každý zná pohádky, příběhy spravedlnosti a chrabrosti, touhy, lásky a štěstí. Příběhy cest, na kterých potkáváme ty ostatní
lidi. Lidi, které nám je určeno potkat, kteří jsou nám přisouzeni z důvodu, jenž nám není předem znám. Bytosti, jichž se
musíme dotknout. Ten dotek nám otevírá oči, dává směr, léčí rány nebo uzavírá kruhy.
Každý zná pohádky a každý stejně jako já věří v naději a na
doteky. Stalo se tedy, že 12. 5. se štětce pěti úžasných lidí
dotkly desek o rozměru 140 x 100 cm. Vytvářely obrazy pro
galerii Carpe Diem na golfu Snail, a tak vznikla kolekce,
jejímž ústředním motivem je symbol sovy. Iva Vodrážková,
Viktorie Langer, Radim Langer, Libor Hofman a Unent
Delger. „Vařili z vody“, protože dané téma se dozvěděli jen
nedlouho před započetím práce. To, co vzniklo, je opravdový
pohádkový příběh. Děkuji touto cestou autorům a mým
přáním je „Hrnečku, stále vař“, navař a uvař lidem mnoho
radosti a lásky, navař hory dobré pohody, vzájemné tolerance,
slušnosti a naděje.
Jedním z prvních návštěvníků stálé expozice byla paní
Kořínková, starostka obce. Obce, která má vzácné a významné
obyvatele a jejíž jméno je i v názvu našeho golfového klubu:
Golf Snail Úholičky.

Úholičtí malíři

Zdroj: P. Šedina

Petr Šedina, majitel Golf Snail
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Kalendář akcí
3. 6.
neděle

Vodnická pohádka - loutkové divadélko Manetka, od 14:00, vstup 50 Kč
areál zámku, Úholičky
nutná rezervace předem

7. 6.

Výlet pro seniory, odjezd 8:00 z Návsi, 300 Kč na oběd a vstupy

Vysoká u Příbramě

8. 6.

Michal David - turné pod širým nebem, vstupné 490 Kč

Letní kino, Slaný

9. 6.
sobota

Rytířský den na zámku Mníšek pod Brdy - den pro rodiny s dětmi plný
Zámek Mníšek pod Brdy
zábavy, her a soutěžení.

9. 6.

Bleší trh - 9:00-15:00

Tyršovo náměstí,
Roztoky

9. 6.

Taneční zábava se skupinou TYP - od 19:00

Letní scéna U Šraněk,
Roztoky

9. 6.

Přílepské ladění - jazzový open-air festival, od 14:00

louka v centru, Velké
Přílepy

16. 6.

Roztocké pivní slavnosti - od 14:00

Tyršovo náměstí,
Roztoky

23. 6.

Den na řece

náplavka Podmoráň, Řež

24. 6.

Marika Singers - koncert, od 19:00, vstupné 200 Kč

Hotel Academic, Roztoky

čtvrtek
pátek

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

neděle

8. 7.

do
neděle

Barevný svět - interaktivní výstava, která představuje kouzlo barev v Středočeské muzeum,
přírodě, ve fyzice, v umění a v moderním světě.
Roztoky

do

21. 10.

Strašidla na hradě - vystoupení pohádkových bytostí, které žily na hradě,
v podhradí a u vody, v podání divadla Řešeto.
Hrad Okoř
Akce proběhne ve dnech: 10. 6., 15. 7., 7. 10. a 21. 10. 2018 v rámci
prohlídek hradu, a to v 11:00, 13:00 a v 15:00.

do

28. 10.

Příběhy Tichého údolí - výstava mapující historii 14 roztockých vil z Středočeské muzeum,
přelomu 19. a 20. století i složité osudy jejich majitelů
Roztoky

neděle

neděle

Příspěvky občanů
„Oheň hoří a hasiči ho hasí“
• 30. dubna 2018 - 12:55
Už skoro všichni přemýšleli, jak stráví poklidný večer
s přáteli při tradičním pálení čarodějnic. A náhle bylo vše
jinak. Na operační středisko Kladno byl nahlášen požár na
skládce Úholičky. Jako první na místo události dorazilo HZS
Kralupy, hned v závěsu dorazilo JSDH Kozinec a třetí HZS
Roztoky. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že hoří středisko
TAP (Technologie alternativních paliv). Hořel sklad paliva
a hala s technologií. Požár byl velice rozsáhlý a v blízkosti
se nacházela další riziková místa, nadzemní čerpací stanice
s naftou a garáže s technikou byly jen 20 metrů od požáru.
8

Bylo zapotřebí jak útočit na požár, tak zvolit obrannou taktiku
na objekty v blízkosti.
Díky velikosti požáru byl vyhlášen třetí stupeň poplachu,
tzn. při třetím stupni poplachu musí na místo dorazit velící
důstojník z operačního štábu. K zásahu se dostavil řídící
důstojník plk. Ing. Martin Legner.
Hasiči jak profesionální, tak dobrovolní byli rozděleni na
sektory. Každý sektor měl svého velitele, ten komunikoval
s řídícím důstojníkem, jak jeho sektor má postupovat a co
potřebuje k zásahu.
Zasahovalo se v dýchací technice díky velkému zakouření
místa události. O velikosti tohoto zásahu hovoří nejen třetí

www.obec-uholicky.cz
stupeň, ale i to, že bylo povoláno 20 jednotek požární ochrany,
profesionálních i dobrovolných, to je přibližně okolo 80
hasičů. Jednalo se o hasiče z Roztok, Kněževse, Středokluk,
Březiněvsi, Uhlířských Janovic a další. Mimo jiné dorazila
i těžká technika ze Zbirohu, týlové zabezpečení z Mladé
Boleslavi, chemická laboratoř z Kamenice. Požár byl
lokalizován okolo 17:00. V čase 19:00 nechal velitel zásahu
vystřídat všechny hasiče, kteří byli v místě události od jejího
začátku.

• 30. dubna 2018 - 22:00
Množství jednotek bylo redukováno, na místě zůstaly dvě
jednotky hasičů ve spolupráci s Policií České republiky
na kontrolování a dohašování požářiště. Při tomto požáru
vznikla škoda na majetku, ale naštěstí nikdo nezahynul, jen
jeden hasič utrpěl lehké zranění.
Teď něco o zásahu naší jednotky při této mimořádné
události. Naše jednotka dorazila na místo události v počtu 1+5
pod velením Jana Uhlíře. Díky znalosti místa a rozhodnosti
bylo velitelem naší jednotky nabídnuto veliteli štábu zřízení
čerpací stanice na doplňování hasičských vozů a zřízení
cesty pro kyvadlovou dopravu vody. Trasa pro kyvadlovou
dopravu má svá pravidla a to nejdůležitější a nejsložitější
je, že doplněná auta přijíždějící k požáru by se neměla
potkávat s auty jedoucími doplnit hasivo. Z důvodu rychlosti
a bezpečnosti musí být tato trasa pokud možno zpevněná,
jelikož auta plná vody váží okolo 20 tun. Čerpací stanice byla
zřízena na vodárně firmy Alpiq, velením čerpačky byl pověřen
Hynek Veselý. Jelikož věděl, že tato událost si vyžádá časté
doplňování vozů, nespoléhal se jen na hydrantový systém
vodárny, ale osadil čerpací stanici plovoucím čerpadlem
a čerpadlem PPS 12, která mají dohromady výkon přes 2000
litrů za minutu. Toto bylo rychlé a skvělé rozhodnutí.
Další členové naší jednotky pod velením Honzy Uhlíře
připravili cestu a řídili provoz kyvadlové dopravy vody.
Nezahálel ani náš vůz, který se podílel na kyvadlové dopravě
vody. V rámci střídání zasahujících hasičů bylo velení čerpací
stanice předáno Jiřímu Černému, který si v této pro něj nové
a velmi zodpovědné situaci počínal víc než skvěle, řekl bych
až profesionálně. O tom svědčí i to, že oba velitelé Hynek
Veselý a Jiří Černý byli po zásahu pochváleni velitelem
zásahu plk. Legnerem za pohotovost a hladký průběh na
tomto stanovišti.
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• 30. dubna 2018 - 22:30
Byly, jak už jsem psal, redukovány jednotky u zásahu.
Zůstávají dvě jednotky, a to JSDH Kozinec a JSDH Úholičky.
Dle rozkazu velícího důstojníka mají tyto jednotky dohled
nad požářištěm pod velením HZS Roztoky. Během této noci
byla lokalizována a dohašena čtyři ohniska požáru.

• 1. 5. 2018 - 9:00
Příjezd velícího důstojníka. Nové rozkazy. JSDH Kozinec
odjíždí na základnu, JSDH Úholičky zůstávají na místě
zásahu a drží dále nepřetržitý dohled. Velení celého zásahu
se přesouvá od HZS Roztoky zpět pod operační středisko
Kladno.
Honza Uhlíř musel rozdělit členy naší jednotky do služeb
s pravidelným střídáním a o všech událostech komunikovat
s operačním střediskem. Tento nepřetržitý dohled trval až do
3. 5. 2018 15:00, kdy byl výjezd naší jednotky operačním
střediskem Kladno ukončen a objekt předán majiteli. Během
služby naší jednotky bylo místo zásahu dohašováno ještě
čtyřikrát. Při tomto dohašování bylo použito i těžké techniky
v podobě kolového čelního nakladače, obsluhovaného
zaměstnanci skládky. Po ukončení události operačním
střediskem Kladno bylo ještě poděkováno naší jednotce od
HZS Roztoky za skvělou a bezproblémovou spolupráci.
Všichni máme své povinnosti a starosti, ale když je takováto
mimořádná událost, skoro vše musí jít stranou, jak říkal náš
bratr hasič Marek Vejražka: „Na dobrovolných hasičích
je dobrovolný jen ten vstup k nim.“ Po takových akcích je
u všech členů jednotky znát únava a nevyspání. Odhodlanost,
svědomitost, zodpovědnost a velikánské nasazení všech
členů naší jednotky mě nutí napsat: „Děkuji a klobouk dolů
před vámi všemi.“ Na tomto místě se určitě sluší vyjmenovat
i zbývající zasahující hasiče JSDH Úholičky: Radek Zapletal,
Marek Smolík, Tomáš Kozel, Kateřina Šimková, Jana Černá,
Martin Chundela, Martin Břečka, Martin Macinka.
Ukázali jste, že hasiči z Úholiček nejsou jen zájmovou
skupinou pro omezený počet lidí a že jejich sídlo není
jen autodílnou pro ně. A to, že máme jen kousek od nás
profesionální jednotku, neznamená, že založení jednotky naší
obcí bylo zbytečné. A postavení hasičárny není až takovou
syčárnou, jak si někteří myslí.
Zdeněk Fiala, místostarosta obce, starosta SDH Úholičky

Kdo kontroluje paní starostku, když tvrdí, že kontroluje?
V obecních novinách 4/2018 napsala paní starostka Ing. Kořínková, že „potok neustále hlídáme“. Problém se znečišťováním
Podmoráňského potoka trvá víc jak desetiletí. Byl prvním mým podnětem zastupitelstvu v roce 2005, které se problémem
odmítlo zabývat, přestože šlo o obecní nefunkční přečerpávající kanalizační jímku. Vodohospodářský úřad Městského úřadu
Černošice nařídil zastupitelům závazné stavební řešení a obec postavila sekundární nádrž.
Podmoráňský potok je znečišťován především Čistírnou
odpadních vod (ČOV), jejímž majitelem je obec Velké Přílepy.
Na základě stížností bylo zařízení v roce 2009 uvedeno do
nouzového provozu a začala se připravovat rekonstrukce.
S ekologickým právníkem JUDr. Petrem Kužvartem jsme
před vydáním územního rozhodnutí upozorňovali obec
Velké Příklepy i stavební úřad na celou řadu nedořešených
technologických problémů a na nedodržování stavebního
zákona. V té době obec Úholičky, místo aby chránila

vlastní i obecné zájmy týkající se životního prostředí, spolu
s majitelem ČOV vystupovali proti mně s demagogickým
argumentem, že bráním rekonstrukci.
V roce 2016 skončila rekonstrukce čistírny a občané
byli ujišťováni, že už nebude docházet k úniku kalů do
potoka. Opak je pravdou. Na základě mé stížnosti, že
dochází k porušování zákona o ochraně vod, byla v roce
2017 navržena nová technologická řešení: osazení ochranné
nerezové norné stěny u přelivů o výšce 60 cm z aktivačních
9
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nádrží do dosazovacích nádrží, nainstalování časově
řízené odtahy plovoucích nečistot pro každou dosazovací
nádrž, na objektu byl instalován zákaloměr s přenosem
poruchových stavů atd. Únik kalů však pokračoval.
Informoval jsem starostku obce Úholičky a najednou se
v obecních novinách začaly objevovat nejen články typu
„potok neustále hlídáme“, ale i omluva od Věry Čermákové,
starostky obce Velké Přílepy, která v květnu 2017 napsala,
že se ukázalo, že „řešení nátoku přebytečného kalu do kalové
jímky je neefektivní a nedostačující pro správné fungování
kalojemu“. Skutečnost, že se obě političky domluvily na
publikování této omluvy, prozrazuje, že se rozhodly pod
vlajkou nezávazných řečí maskovat nezákonnost. Celou
dobu se chovají jako by neexistoval právní stát a zákony, ale
jen řád formální rituální morálky. Zakrývají skutečnost, že
dochází k soustavnému porušování zákona č. 254/2001 Sb.
v souvislosti s nedovoleným vypouštěním odpadních vod
a hrozbě nebezpečí ohrožení povrchových a podzemních vod.
Proč by političky měly informovat občany o nezákonnosti,
když stačí říci: „sorry jako“. Jenže obec Velké Přílepy čerpala
dotaci ve výši cca 40 milionů na rekonstrukci ČOV a dnes
sama přiznává, že zvolená technologie je nefunkční. Cíl
dotace nebyl splněný, pouze se utratily peníze. Nepravdivé
tvrzení „potok neustále hlídáme“ i omluva v novinách jsou
pouhým fíkovým listem zakrývajícím nezákonnost v čerpání
dotace. Na expremiéra vlády Andreje Babiše platí kontrolní
orgány EU, takže dámy „sorry jako“…
Miroslav Vodrážka

INZERCE
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