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Statek č. p. 10 se brzy dočká rekonstrukce.
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ÚVODNÍK
S novým rokem všichni hodnotíme rok loňský. Ani já nezačnu svůj lednový příspěvek jinak než bilancováním nad uplynulým obdobím. Řeklo by se, že ve vsi zase není nic vidět.
I mně se to zdá. Když jsem však začala přemýšlet a sumarizovat, myslím, že je za zastupitelstvem kus práce, a doufám, že
letos se i plány začnou měnit ve hmatatelné výsledky.
Od ledna se začala opět (po třicetileté pauze) psát kronika
obce. Sbíráme i materiály pro dopsání let minulých, o čemž
jste se mohli přesvědčit na výstavě historie obce. V únoru
loňského roku se rozeběhla jednání s panem doktorem Svobodou. Nyní právní zástupci „ladí“ smlouvy a já pevně věřím, že dojde k podpisu všech dokumentů co nejdříve. Také
bylo vypsáno výběrové řízení na zaměření statku č. p. 10
a následně na architektonickou studii, technické průzkumy
a projekt pro stavební povolení tak, aby se brzy mohlo začít
s jeho rekonstrukcí. Výběrových řízení bylo vypsáno za loňský rok celkem třináct. V dubnu jsme přerozdělili finanční
prostředky obce s cílem vyššího výnosu. Zatím se tento krok
projevuje pozitivně. V květnu obec pořádala workshop se
studenty vysokých škol, který byl zaměřen na koncepci návsi. Z návrhů dále čerpáme, postupně budeme náves měnit
a vylepšovat v návaznosti na nové využití statku. V průběhu
letních prázdnin byla vybudována první část turistické stezky – Švestkovna. Dnes Vám již můžu potvrdit, že obec byla
v žádosti o dotaci úspěšná a na tuto investici získala 90 %
uznatelných nákladů. V rozpočtu obce jsme nezapomněli ani
na kulturní a sportovní akce. V Úholičkách proběhlo několik
sportovních setkání, byl obnoven stolní tenis pro děti (také
po mnoha letech), uspořádalo se mnoho kulturních akcí, probíhají kroužky pro děti i dospělé. Vrcholnou akcí roku byly
Svatováclavské slavnosti, které jste svojí hojnou účastí podpořili. V září jsme také schválili rozpočtový výhled a strategický plán, kde můžete sledovat, jakým projektům zastupitelstvo dává zelenou na příští roky a zda své plány opravdu
zrealizuje. Přivítali jsme prvňáky v roztocké škole, podporujeme vzdělávací aktivity našich dětí i na školách jiných. Vítání
občánků jsme vrátili(y) zpět do naší obce. Pravidelně probíhá
setkávání se seniory-jubilanty. Loni poprvé půdu Obecního
úřadu využil ke sňatku pár snoubenců. Konec roku byl ve
znamení tradičních akcí – adventního setkání a vánoční hry
ochotníků pod širým nebem. K adventu jsme „přilípli“ jednu
novinku – výstavu betlémů v obecním statku.
A co chystáme letos? Obnovu místní komunikace mezi
ul. Nad Schody a U Studny, úpravu zatím bezejmenné místní
komunikace u MUDr. Mikulecké, částečnou obnovu návesního prostoru, projektovou přípravu nové mateřské školy,
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statku a dokončení projektu chodníku podél Roztocké. Budu
jednat se Správou a údržbou komunikací o opravě propadlé
vozovky směrem na Velké Přílepy. Do programu ROP na kraji
se již nedostaneme, přednost dostaly ty projekty, které měly
vydané stavební povolení. Náš návrh koliduje se soukromým
pozemkem a ze strany vlastníka není zatím ani zamítnut ani
podpořen souhlasným stanoviskem. Budu žádat o další dotace na plánované akce.

Poohlédněte se na půdách, zda nemáte mlýny, mlýnky,
šrotovačky, protože příští výstava ponese název: Když melu,
tak melu anebo naopak Nemelem, nemelem.
Vymýšlejte aktivity např. pro děti a mládež zde v obci.
Ceníme si lidí, kteří dovedou ukrojit ze svého volného času,
a aktivity podpoříme.

Klidný a úspěšný rok 2012 Vám všem přeje

A teď několik úkolů pro Vás občany:
Zkuste bezejmennou ulici u MUDr. Mikulecké pojmenovat.
Na náměty se těšíme.

starostka

ZPRÁVY Z OBCE
Pokud máte ještě doma vánoční stromeček a potřebujete ho
zlikvidovat, nechte ho před domem, pracovníci obce je svezou.
Pokud potřebujete vyměnit občanský průkaz, musíte od
ledna do Podskalské. Matrika ve Velkých Přílepech tuto službu již nemůže poskytovat.
Pokud chcete zahrát jubilantovi v rozhlase, kontaktujte
nás. Neděláme to automaticky, ale rádi to po dohodě učiníme.
Romana Klusoňová

Změna v inzerci
Inzeráty do Obecních novin Úholičky zasílejte ve formátech
PDF, EPS, TIFF a v následujících rozměrech:
1/1 = 186 × 257 mm (celá strana A4 = 210 × 297 mm)
1/2 = 186 × 126 mm
1/4 = 88 × 126 mm
1/8 = 88 × 60,5 mm

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Střet zájmů
V únoru loňského roku jsem byl zastupiteli pověřen vést jednání s panem doktorem Svobodou o urovnání vzájemných
konfliktů mezi obcí a jeho osobou. Následně na můj popud
zastupitelé pověřili stejným mandátem i starostku (viz. zápis
z 3. VZ). Jednání a dohoda se nerodily lehce. Po situacích,
kdy starostka jednala v rozporu s usnesením zastupitelstva
(například ve věci přerušení všech stavebních řízení o dodatečném povolení stavby), podávala několikrát nepravdivé
informace, postupně odvolávala z funkcí zvolené zastupitele,
byla jednání na pokraji krachu. Pan doktor Svoboda za tohoto stavu odmítal dále pokračovat v jednáních se starostkou
(viz. dopis ze 14. 6. 2011) a jen dohoda o tom, že spolu budou
jednat pouze pověření právní zástupci, umožnila pokračování jednání. Ani pak to ovšem nebylo jednoduché, nešlo o malé
peníze a léta nejednání nahromadila mnoho křivd a zášti. Už
v této době jsem byl konfrontován s námitkou, že za výsledek jednání beru od doktora Svobody nějakou provizi. Nic se
nevyvrací hůře než nedoložitelná pomluva. Věřím, že z průběhu dalších jednání bylo všem účastníkům jasné, že se tato
informace nezakládala na pravdě, přesto jsem se ale rozhodl
v této věci nehlasovat, aby dosažená dohoda nemohla být
zpochybňována. Chápu, že to narušilo svazáckou představu
o jednotném hlasování ve stylu „Zumba zumba hlasujeme.
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A teď všichni.“ Než jednotné hlasování je pro mne důležitější,
aby těžce zrozenou dohodu nemohl nikdo shodit, například
právě s odvoláním na střet zájmů. I když možná právě toto
byl něčí plán.
Závěrem ještě krátce k navržené dlažbě ve statku. Dokumentaci ani architektonický návrh jsem neviděl, a těžko jsem
ho tak mohl ovlivnit. Jaký je tam navržený materiál, jsem se
dozvěděl až od starostky. Skutečnost, že je v projektu navržen nějaký materiál, ještě zdaleka neznamená, že tam bude
skutečně dodán. Projekt určuje pouze typ materiálu a charakter dlažby. Této skutečnosti se dnes dokážou přizpůsobit
skoro všichni výrobci. Ano, pracuji ve firmě, která je evropskou jedničkou ve výrobě betonové dlažby. Tato firma ročně
vyrobí 18 milionů m2 dlažby, to je trojnásobek veškeré výroby
betonové dlažby v Česku. Existence této firmy opravdu není
závislá na jednom statku v Úholičkách. Mohu ale s naprostou
vážností prohlásit, že bude-li se v zastupitelstvu někdy hlasovat o tom, jaká má být ve statku použita dlažba, a já v té
době budu zaměstnancem firmy, která vyrábí dlažby, pak se
z důvodu střetu zájmů zdržím hlasování. Zatím se ale, pokud
vím, o ničem takovém nehlasovalo.
Alojz Šula
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DOBRÝ DEN, SOUSEDE
S novým rokem pro vás připravujeme do našich Obecních novin novou rubriku. Jejím prostřednictvím vám představíme
spoluobčany, o kterých třeba nevíte, že našimi spoluobčany
jsou, nebo je potkáváte, ale nevíte, co dělají, jakých úspěchů
dosáhli, co zajímavého v životě prožili.
V prosinci loňského roku byl do českých kin uveden film
Poupata. Na tomto filmu se podílel i náš soused – kameraman Vladimír Smutný. Za práci na debutu Zdeňka Jiráského získal titul Nejlepší kamera pro rok 2011, udílený českou
filmovou kritikou. Řadí se mezi nejlepší české kameramany,
je držitelem pěti Českých lvů za kameru. Spolupracoval na
filmech Smrt krásných srnců, Skalpel, prosím, Tmavomodrý svět, Mazaný Filip, Tobruk a mnoha dalších. Vladimír
Smutný dokáže vystihnout poetickou atmosféru s jemnými
psychologickými odstíny, neztrácí však současně smysl pro

dramatickou zkratku a humor. Je mistrem v modelování atmosfér – od moderní, energicky klipové, přes odstíny jemně
poetické až k temně expresivním. To vše uplatnil i v oscarovém Koljovi (1996) režiséra Jana Svěráka, oceněném v Madridu mj. Cenou za kameru. Podílel se i na zahraniční tvorbě,
například na francouzském seriálu Maigret (1999–2004,
11 epizod).

Otázka pro souseda:
Na jaký film, na kterém jste v poslední době spolupracoval,
byste chtěl občany Úholiček pozvat do kina?
Na snímek scénáristky a režisérky Marie Poledňákové Líbáš jako Ďábel, premiéra se chystá na květen. A také na Poupata (Zdeněk Jiráský), která jsou už v kinech od prosince.
Terezie Kořínková

KULTURA A SPORT
Turnaj mládeže ve stolním tenisu v Roztokách u Prahy
Po zkušenostech z tréninků a turnajů v domácím prostředí
Úholiček, kde se děti dostatečně otrkaly a nabraly sebevědomí, jsme 11. 12. 2011 vyrazili na turnaj mládeže do blízkých
Roztok. Úholičky reprezentovalo celkem pět dětí. Naším cílem
především bylo seznámit děti s atmosférou velkého turnaje
a nabrat další zkušenosti. Všechny děti z Úholiček byly zařazeny do nejmladší skupiny žactva. Naše děti nastoupily s maximálním nasazením a svou hrou nás velice potěšily. Nejlepšího
umístění dosáhl Filip Chundela. Získal pohár za třetí místo.
Další umístění našich nejmenších reprezentantů bylo následující: 5. místo Jakub Dalihod, 8. místo Vilém Kořínek, 10. místo
Jakub Kořínek, 11. místo David Chundela.
Text: Radka Ducháčková, foto: Vilém Kozel

Turnaj v ping pongu.

Kalendář akcí
27. 10. 2011
–29. 2. 2012

St–Ne 10–15 hodin

První Dámy …osud?...poslání?...úděl? výstava

Středočeské Muzeum Roztoky

29. 1. 2012

15 hodin

Na Kouzelném Paloučku – divadélko pro děti

Academic Roztoky

4. 2. 2012

19 hodin

1. Skautský ples

Sokolovna Roztoky

5. 2. 2012

15 hodin

Králův kejklíř

Divadélko Kvítko

11. 2. 2012

20 hodin

20. Rybářský ples – sál U Korychů

Velké Přílepy

18. 2. 2012

20 hodin

3. Zahrádkářský ples – sál U Korychů

Velké Přílepy

3. 3. 2012

14 hodin

Dětský karneval – Hostinec U Zámku

Úholičky

3. 3. 2012

20 hodin

Ples DSO – sál U Korychů

Velké Přílepy

24. 3. 2012

19 hodin

Hello Dolly

Divadlo Hybernia (z Úholiček)

30. 3. 2012

20 hodin

Zdobení perníčků – klubovna nad OÚ

Úholičky

6. 4. 2012

20 hodin

Zdobíme kraslice voskem – klubovna nad OÚ

Úholičky
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Člověk jako vzácné koření
O vzácném člověku je možno hovořit jako o výjimečném léku
nebo vzácném koření. Některý typ lidí se skutečně vyskytuje
vzácně.
Moje první setkání s panem Jiřím Kohoutem vypadalo,
jako když botanik vstoupí na běžnou louku a najednou v ní
spatří vzácnou květinu. Když jsem se před lety rozhodl, že se
budu v obci angažovat, aby z vedení radnice odešli amorální
a nekompetentní politici, navštívil jsem i pana Kohouta. Seděli jsme u něho na zahradě, a když jsem ho seznámil se svým
plánem, vážně se zamyslel a řekl mi: „Pane Vodrážko, vy ale
máte v obci špatnou pověst.“ A když jsem zareagoval: „Pane
Kohoute, ale právě o toto mi jde!“, on ve své bystrosti pochopil
moji nadsázku i strategii, aniž by cokoliv věděl o sociologických studiích na téma politika identity.
Svou bytostí byl vzácným člověkem v obci i proto, že například v době, kdy mnozí občané v souvislosti s podvody na
radnici podlehli protináplavkové hysterii, byl schopen se držet střízlivého a věcného pohledu na problémy a lidi neposuzoval, „odkud“ jsou, ale „co“ říkají.
A v podobném duchu vystupoval i na veřejných zasedáních:
věcně, klidně, trpělivě a promyšleně.

Uměl ale i jasně hovořit s lidmi třeba v místní hospůdce
a nedělalo mu problém si osvojit prostý jazyk.
V obci žil přes půl století, ale nikdy ho nenapadlo povyšovat se nad druhé jen na základě spojitosti místa a času, neboť
věděl, že tato spojitost negarantuje spřízněnost s rozumem.
Navíc během této dlouhé doby poznal život v obci i její obyvatele v každodennosti, složitosti i dějinné tragikomedii.
Ačkoliv už dlouho věděl o svém vážném zdravotním stavu,
přesto jeho duševní povznesenost nad trampoty těla byla fascinující. Ještě týden před svou smrtí se mnou hovořil o potřebě připomínkovat projekt rekonstrukce zakoupeného objektu
na návsi č. 10, protože se mu jevil jako nedomyšlený a trochu
megalomanský. Vyjádřil obavy, aby to nebyly opět vyhozené
obecní peníze. Jelikož už nemohl chodit, slíbil jsem mu sehnat potřebné informace. Bohužel smrt byla rychlejší.
S panem Jiřím Kohoutem odešel vzácný typ člověka, občana starajícího se o věci veřejné, občana, jakých je v obci jako
pověstného šafránu.
M. Vodrážka

KNIHOVNA
Zatímco se v Praze plánuje uzavření několika knihoven, naše
malá, útulná knihovna v Úholičkách vzkvétá. V průběhu minulého roku přibylo do knihovny 356 nových knih a přibývají i noví čtenáři. Plánujeme dramatické čtení pro děti, Noc
s Andersenem a pro dospělé trénink paměti. Termíny budou
upřesněny v místních novinách a na plakátech.

Klub Babiděd
zve všechny děti
na tradiční maškarní karneval,
který se koná v sobotu
3. března 2012 od 14 hodin
v sále hostince U zámku

Knihovna je otevřena jako vždy každé
pondělí od 15.30 do 19.30 hodin.
Některé nové knihy:
Pro děti:
Malé pohádky Jitky Molavcové
Děsné české dějiny
Neználek
Děti kapitána Granta, převyprávěno Ondřejem Neffem
Nauč se kreslit
Deník malého poseroutky
Velká kniha lidových tradic
Sedmero pohádek
Pro dospělé:
Alchymista, Coelho
Jedu dál, návrhářka Blanka Matragi
Jak jsem vyhrál válku, Ryan
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, Faber
Král krysa, Clavell
Malé ženy, Alcott
Občanský průkaz, Šabach
Kdokoli může dělat cokoli, Betty MacDonald
a dalších 340 nových knih.
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