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Úvodník
Vážení občané,
moje lednové přání se vyplnilo a přece jen napadlo trochu
sněhu. Náš vlek ve Švestkovně se spustil hned v pondělí
a jezdil celý týden. Byla jsem se tam podívat, když jsem jedno
odpoledne vyrazila na běžky. A podle prošlápnutých stop na
poli jsem zjistila, že nejsem zdaleka první. Stopy byly projeté
až na Řivnáč i do Únětic po cestě, která je jen vytýčená. Sníh
udělal radost nejen dětem. Vím, že nejsme na horách a lyžuje
se tu málo, ale přesto si dovolím za běžkaře malou prosbu na
pěší – prosím nechoďte v botách v lyžařské stopě. Děkujeme.
Řidiči už tolik nadšení nebyli, ale myslím, že naše údržba
zvládla nedělní sněžení dobře, téměř všude bylo prohrnuto,
následně další dny i odmeteno a posoleno. Ne všude ale můžeme být v jeden okamžik. Zastávky, cesta na vlak i okolí školky jsou prioritní. Děkujeme, že v těchto dnech jezdíte opatrně,
a že nám v okolí svých domů s úklidem pomáháte.
Teplé jarní sluníčko, na únor až neobvyklé, ale sníh rychle
rozpustilo a lákalo k procházkám.
O tom, kam jít na procházku se dočtete dále. Kam to bude
možné, až budou na katastru obce provedené pozemkové
úpravy a zrealizují se tzv. společná zařízení, vám sdělím já.
Společná zařízení jsou cesty, doprovodná zeleň, příkopy na
zachycování vody apod. Pozemky pod těmito společnými zařízeními budou po dokončení pozemkových úprav v majetku
obce. Obnoví se například cesta k hájovně, aby ji už nebylo
možné využívat jako ornou půdu a rozorat. Ze vsi se časem
podíváte po cestě na Hřivnáč. Celkově se i jižní svahy obce
protkají cestami, které se osázejí.
Bližší budoucnost je oprava zastávky autobusu na návsi,
která se pořád vymílá. Zpevní se podloží, na refýžích se osadí
nájezdové obrubníky a prostor se přeasfaltuje. O termínu vás
budeme včas informovat, protože určitě dojde k částečnému
omezení průjezdu autobusu nebo dočasné změně nástupního
místa. Velká omezení jsou plánovaná i v sousedních Velkých
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Přílepech, kde se bude křižovatka u Korychů předělávat na
světelnou. O prázdninách se také bude opravovat povrch
mezi obcí Velké Přílepy a Tursko. Vše bude v předstihu vyvěšeno.
Těším se opět na setkání při našich březnových akcích, ať
už je to MDŽ, sportovní akce pro seniory a vnoučata nebo
hasičský ples či noc s Andersenem.
Děkuji všem, kteří vyplnili anketu, která byla přiložena
v minulých novinách. Výsledky zveřejníme příště a odprezentujeme na veřejném zasedání.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Anketa Průzkum potřeb občanů
Strategický plán rozvoje obce Úholičky pro období
2019 – 2026 – Průzkum potřeb občanů – tato anketa
byla přílohou minulých obecních novin a žádali jsme
vás o její vyplnění a vrácení zpět na úřad, elektronicky
případně v tištěné formě. Vyplněné vrácené ankety
obsahují váš postesk nad černými skládkami v obci.
Chceme vás požádat, zda-li byste mohli černé skládky
vyfotit a zaslat na obec prostřednictvím Mobilního
rozhlasu, aplikace Zmapuj to, případně specifikovat
místo nálezu černé skládky do e-mailů úřadu. Rádi
zorganizujeme jejich odstranění, pokud to bude v silách
úřadu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Usnesení z 3. VZ zastupitelstva
obce, konaného dne 18. 2. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/3VZ/2018 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání.
Usnesení č. 2/3VZ/2019 – Schválení dotace na MMR –
obnova místních komunikací Haškova – Nad Parkem
Zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci z národního
programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora a rozvoj
regionů 2019 +, z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy
a rozvoje venkova, z dotačního titulu DT117d8120A –
Podpora obnovy místních komunikací na obnovu místních
komunikací Haškova – Nad Parkem v obci Úholičky.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Zprávy z MŠ
Zimní období si letos děti ve školce konečně trochu užily.
Měly štěstí, že byl mráz a napadl sníh, který hned neroztál.
Dokonce ho napadlo tolik, že způsobil kalamitu, o které děti
zpívaly ve stejnojmenné písničce: “Nelétají letadla a stojí
všechny vlaky, zamrzají autobusy, my mrzneme taky,…“.
Děti si však tento den užívaly úplně jinak než dospělí. Měly
velikou radost ze sněhu, koulovaly se, válely se v něm a smály
se tomu nebo stavěly sněhuláky. Nejvíce se ale vydováděly
na stráni, kde jezdily na klouzácích. Paní učitelky měly
velkou práci s tím, aby zajistily na našem školním kopečku
bezpečnost, neboť není jednoduché zorganizovat přes 25
rozjařených dětí, které chtějí jet dolů najednou. Vše se ale
zvládlo, nikomu se nic nestalo a děti se brzy naučily základní
pravidla dodržovat. Například, že na kopec musí vylézt
jinudy, než se sjíždí dolů.
K zimě také patří masopust a masky. S dětmi jsme si
o jeho tradicích povídali a četli. Vyvrcholením byl karneval
ve školce. V obou odděleních si děti vyráběly masky a k nim
různé doplňky, které si samy vystřihovaly, malovaly a zdobily
třpytkami. V oddělení veverek mělo každé dítě jinou masku.
Tu si vybralo z velkého množství šablon, které ve školce
máme nebo mu ji nakreslily paní učitelky dle jeho přání.
Rodiče dětem vytvořili kostýmy. Moc jim za jejich spolupráci
děkujeme. Součástí karnevalu byla i výzdoba, na kterou starší
děti vyráběly barevné řetězy. V den karnevalu bylo od rána
veselo, děti se na něj moc těšily. Karnevalový program začal
po svačině, kdy se všechny paní učitelky s paní asistentkou
převlékly do kostýmů. V oddělení Žabiček se objevily pirátka,
námořnice a indiánka. Do oddělení Veverek zase přišly dvě
lesní královny. Jedna vládla lesům od Úholiček k Roztokům a
druhá lesům od Úholiček k Libčicím. Děti tančily, předváděly
masky, soutěžily a na závěr dostaly malou odměnu za výrobu
masek a účast na soutěžích.
Během ledna a února proběhlo ve školce několik akcí.
Děti byly pozvány na návštěvu do místní knihovny. Paní
knihovnici Hrubešové děkujeme za hezký program, který pro

děti připravila. Rádi zase příští rok s dětmi přijdeme. Dále u nás
ve školce proběhlo „Orientační vyšetření školní zralosti dětí
předškolního věku“, kdy paní psycholožka s dětmi pracovala
v malých skupinkách. O výsledcích jednotlivých dětí byli
jejich rodiče paní psycholožkou individuálně seznámeni.
Také k nám přijelo Divadlo Hračka s představením „Tři
pohádky – O Smolíčkovi, O kůzlátkách, O Budulínkovi“.
Dětmi velmi očekávaná návštěva dvou bubeníků z Konga
proběhla koncem ledna. Přijeli si s námi nejen zabubnovat,
ale také povídat o Africe a o své zemi, jak se tam lidem žije,
jak fungují školky a školy, jak se lidé oblékají, jak pracují, co
pěstují nebo jaká zvířata tam žijí. Následně předvedli tradiční
bubnování se zpěvem, do kterého zapojili i děti. Nejvíce jsme
si užili při nácviku afrického tance. Některé děti zatančily
tanec v sukních ze slámy. Největší legrace byla, když si
tyto sukně oblékly paní učitelky a tančily za zvuku bubnů
a tleskání dětí. Nakonec jsme tančili všichni. Pro děti to byl
velký zážitek.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Africký tanec v MŠ

Zdroj: archiv MŠ
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kNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna Úholičky pořádá Noc s
Andersenem
Dne 29. března 2019 v 18:00 hod. v budově obecního úřadu.
Jedná se o celovečerní hru pro školní děti. Mladší děti jsou také
srdečně zvány, ale pouze v doprovodu dospělého pomocníka.
Děti, které do pátku 22. 3. odevzdají přihlášku v knihovně
nebo na OÚ, mohou v knihovně i přespat. (Děti, které ještě do
školy nechodí, mohou přespat pouze v doprovodu dospělého).
Akce končí druhý den 24. 3. v 8:00 ráno.
Těšíme se na vás, případné dotazy adresujte prosím na
knihovnauho@yahoo.com.
Martina Hrubešová, knihovnice

kultura a sport
Pololetky na lyžích
Odměna za vysvědčení? Ano, lyžování na Klínovci bylo pro
mnoho školáků odměnou. Nebo možná pro jejich rodiče,
protože ti nemuseli vytáhnout u pokladny hotovost, ale
vysvědčení svých potomků. Ten, kdo se pilně učil a měl
vyznamenání, dostal jednodenní permanentku zdarma.
Klínovec byl jako téměř vždy zahalen do mlhy a vysílač
i stromy na vrcholu byly omrzlé. Sněhu je ale dost a sjezdovky
dobře upravené, takže lyžovačka to byla celý den úžasná. I bez
sluníčka. Skvělé je i propojení se sjezdovkami na Neklidu,
kde není tolik lidí a sedačková lanovka tam jezdí také.
Autobus parkoval na straně u Jáchymova a tak se i z Neklidu
k němu dalo krásně sjet. Jen ten čas kolem oběda, kdy mají
všichni hlad a chtějí se ohřát, je pořád stejně problematický.
Hospůdky zkrátka náporu lyžařů nestačí. Takže toho člověk
nalyžuje víc, než by chtěl, protože noví hladovci mu stojí při
obědě za krkem a hlídají si budoucí místo.
Zvláštní kategorií zájezdu jsou vždy nelyžařky – matky.
Ty jedou, byť samy nelyžují. Jedou proto, aby si jejich děti
mohly zalyžovat na velkých sjezdovkách a ne jen u nás ve
Švestkovně. Samy jdou na procházku, projedou se lanovkou,
ale zabaví se bez problémů, jak si můžete všimnout na fotce.
Terezie Kořínková, lyžařka

Schůzky TOMíků a první
výprava
Začali se nám hlásit první adepti
turistiky, kteří by se s námi
rádi toulali po vlastech českých,
hráli rozličné hry a bavili se
na výpravách, případně i na
pravidelných schůzkách.
Budeme moc rádi, když se
přidají další, a proto na vědomost
dáváme, že pravidelné schůzky
se konají každý čtvrtek od 18:30
v prostorách ateliéru úholičské
výtvarky.
Zároveň chystáme první výpravu na 6. dubna
a namíříme si to do brdských kopců, tedy do kraje toulkám
zaslíbeného. Půjde o jednodenní akci, sraz účastníků
v sobotu v 7:45 na vlakové zastávce v Úholičkách.
Můžou se účastnit i ti, kdo se zatím žádné naší schůzky
neúčastnili, a i nadále by spíše jezdili jen na výpravy.
Pro zajištění jízdenek je potřeba se přihlásit mailem na
soper@seznam.cz. Cena výpravy bude okolo 70 korun,
což ještě zavčasu upřesním. Předpokládaný čas návratu
do Úholiček je v 19:30. S sebou pití, svačinu v batůžku,
vhodné oblečení a obuv.
Těším se na viděnou na schůzkách či výpravě.
Pavel Soper, vedoucí oddílu

Matky nelyžařky
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Přivítali jsme osm nových občánků
Za slunečného odpoledne se v neděli 17. 2. přihrnul do zasedací místnosti houf maminek, tatínků, bratříčků a sestřiček,
babiček, dědečků, strejdů a tetiček. Všichni dorazili za jedním účelem: přivítat do naší obce nejmenší občánky.
Mezi prvními byly paní ředitelka a paní učitelka z místní
mateřské školky. Malí předškoláci novým občánkům
zatancovali, zazpívali a díky svým šikovným hlavičkám
a nápovědám paní učitelky i zarecitovali dlouhé básničky.
Po hudebním úvodu paní Suchá a paní starostka popřály
novým miminkům a jejich rodičům. Pak se všichni rodinní
příslušníci včetně malých sourozenců a předškoláků podepsali
do pamětní knihy. Miminka se slavnostně vyfotila s rodinou
kolem kolébky a celá rodina obdržela dárky. Dostali květiny,
knížku, obleček pro miminko, a starší sourozenci sladkou
odměnu. Děkujeme všem za pěkný zážitek.
Kamilla Hrubešová, redaktorka
Noví občánci s rodiči

Zdroj: K. Hrubešová

Cestou, necestou…
Také vás sluníčko vytáhlo na procházku? Zkoušíte nové trasy a místa, kde jste ještě nebyli? Severní část obce nabízí tras
hned několik.
Začít můžete u školky a dát se podél lip nad hřištěm. Tam se
dozvíte u kůlů, jak vysoký je Mount Everest oproti našemu
Stříbrníku. Vlevo nahoru podél třešní a švestek vystoupáte
k vodojemu. Když opatrně přejdete hlavní silnici na Velké
Přílepy, budete klesat po cestě do Černého Vola, projdete
sadem a dostanete se k informační tabuli a nové zástavbě.
U informační tabule se dáte nahoru k silnici a přes pole
dojdete na konec naší obce a zpět ke školce. (Trasa č.1)
Pokud půjdete po cestě vpravo ještě kousek dolů, nad
domy začíná cesta z Černého Vola do Únětic. Tuto cestu dělala
obec Únětice a stromy podél ní jsou všechny pojmenované.
Ne jabloň nebo švestka, ale jmény svých sazečů nebo patronů.
Tato cesta ústí kousek nad kapličkou v Úněticích. Kdo má
už chuť se vrátit, dá se vlevo do kopce a únětickým úvozem
se vrátí zpátky. Cesta do vsi od křižovatky vede po silnici,
tak pozor na auta a nezapomeňte, že musíte být dobře vidět.
(Trasa č.2).
Kdo má ještě dost sil, může pokračovat únětickou
lokalitou Svatý Jan a po místní komunikaci dojde k poli,

Cesta č. 1

Zdroj: archiv OÚ

kde je vytýčená nová polní cesta. Doporučuje se po ní jít,
když je trochu přimrznuto, protože zatím není upravená.
Pokud bude na cestě bláto roztáté jarním sluníčkem, budete
posilovat, protože ponesete na botách o nějaké to kilo navíc.
Další možnost je počkat s výletem, až vítr hlínu trochu osuší.
Na konci této nově vytýčené cesty se ocitnete proti našemu
křížku. Opět opatrně přes silnici a po známé cestě se dostanete
do Višňovky, Švestkovny a na náves. (Trasa č. 3).
V okolí Úholiček je spousta zvěře, a tak určitě uvidíte
stádo srnek. Na stezkách je hodně pěších, takže určitě potkáte
nějakého pocestného, se kterým se zastavíte na kus řeči.
Cestou jsou i lavičky, můžete se zastavit, posadit a vyhřívat
se na jarním slunci.
Vyrazit do okolí obce určitě stojí za to!
Redakce

Cesta č. 3

Zdroj: archiv OÚ
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Tři tipy na nedělní procházku

Zdroj: archiv OÚ

Kam za uměním?
Je víkend a nevíte kam zajít za kulturou? V druhém patře pražské městské knihovny se koná výstava Transformace geometrie:
Sbírky Siegfried Grauwinkel, Berlín a Miroslav Velfl, Praha. Výstava je přímo stvořená pro ty, které zajímá spíše abstrakce
a geometrie.
Výstavní projekt Galerie hlavního města Prahy Transformace
geometrie představuje na profilu dvou významných
soukromých sbírek – Sammlung Siegfried Grauwinkel, Berlín
a Miroslav Velfl, Praha – mimořádná díla významných
českých i zahraničních umělců, která vycházejí z reduktivních
geometrických, respektive strukturálních konceptů. Poprvé
v tomto rozsahu zprostředkovává divákům vzájemný dialog
dvou sběratelských strategií v rámci stejného tématu, který
zároveň vytváří zajímavý prostor pro uvažování o jejich
spojitostech a naopak rozdílnostech. Berlínský sběratel
Siegfried Grauwinkel buduje svou sbírku již přes třicet
let. Z původně širšího konceptu se postupně přeorientoval
na konkrétní umění a geometrické formy obecně, které
v současnosti rozšiřuje o příklady fundamentální a radikální
malby. Také dlouhodobě budovaná sbírka Miroslava Velfla
měla původně širší záběr; v posledních letech se však tento
sběratel zcela soustředil na konstruktivistické tendence
českého i zahraničního umění období od šedesátých let
dvacátého století až do počátku nového tisíciletí.
- GHMP

Výstavy v budovách GHMP
•

Transformace Geometrie, Sbírky Siegfried Grauwinkel,
Berlín a Miroslav Velfl, Praha
– do 31. 3. 2019
– Mariánské náměstí 1, Praha 1
– út–st, pá–ne: 10–18hod., čt: 10–20hod.

•

SONDA 1 - Příběh slovenského (post)konceptuálního
umění
– do 24. 3. 2019
– Staroměstské náměstí 13, Praha 1
– út–ne: 10–20hod.

•

Ateliér Františka Bílka, Grafická dílna Františka
Bílka
– Mickiewiczova 1, Praha 6 Hradčany
– út–ne: 10–18hod.

Kdyby se vám zdála exkurze do Prahy moc daleko, tak
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy chystá od 8. března
do 8. září výstavu Fenomén Felkl. Proslulá továrna na
výrobu glóbů.
Kamilla Hrubešová, redaktorka
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Pozvánka do divadla
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá
léta nenávidí, do televizní kuchařské šou? Urážky jsou
pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřejší než
chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka...
Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá
zbraň? Co “dobrého” si dámy naservírují? To všechno
zjistíte, když s námi navštívíte divadlo Metro, v pondělí
18. března od 19 hodin a zhlédnete brilantní komedii
kanadské autorky Čarodějky v kuchyni. V režii Romana
Štolpy hrají Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Vincent
Navrátil, Ladislav Ondřej a Milan Duchek. Vstupenky na
OÚ.
Čarodějky v kuchyni

Zdroj: Divadlo Metro

Příspěvky občanů
Přání
Chtěla bych touto cestou popřát mé babičce Klotyldě Randíkové
k nádhernému jubileu. Babičce bylo začátkem února 90. let.
Prožila toho již mnoho, od první republiky, protektorát, druhou
světovou válku, poválečnou obnovu, okupaci přes pád komunismu
a rozdělení federace. To je vlastně jedinečné, projít si tolika
historickými obdobími.
Žila a žije skromně a střídmě, celý život velmi pracovala.
Babička je báječný člověk, humor jí neopouští ani v tomto věku.
Vždy měla zájem o svou rodinu, ten přetrvává do dnes. Nádherně
vypraví příběhy ze života, postřehy zaznamenané očima dítěte,
mladé dívky, dospělé ženy. Mozek a paměť je uchová ve
vzpomínkách přesně tak, jak je zaznamenal. Člověk musí začít
ztrácet paměť, i kdyby jen po troškách, aby si uvědomil, že je
v ní celý náš život. Život bez paměti by nebyl životem. Babičky
paměť je naše soudržnost, její rozum, její činnost i její cit. Paměť,
vzpomínky, čas jsou důležité v životě člověka.

Babičko, máme Tě všichni moc rádi.
Tvých osm pravnoučat a pět vnoučat

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Děkujeme za optání
Ano, jsme spokojení, podporujeme Vaše aktivity,
rádi tady bydlíme. Děkujeme za dotazník, který
jsme dostali spolu s lednovými obecními novinami.
Vážíme si, že při zpracování strategického plánu
rozvoje obce chcete zohledňovat naše názory
a děláte průzkum, co my občané potřebujeme.
Děkujeme, že nám dáváte možnost ovlivnit
budoucí vývoj prostředí obce.
Podle zdání je to mile demokratické. Když
jsem si ovšem prohlížela dotazník, začala jsem
mít pochybnosti. Kdo zajistí, aby jedna osoba
nevyplnila více dotazníků a tím pádem neovlivnila
výsledek průzkumu? Jak pak naložíte se zjištěnými
údaji? Jakou hodnotu má například naše odpověď,
že jsme spokojení s připojením k internetu, když
ho používáme přes telefonní linku O2?
Problematické jsou všechny zjednodušené
otázky, kde se dá odpovědět jen ano, nebo ne.
Nejzáludnější otázky jsou ale ty, ke kterým
nedáváte vysvětlení. Člověk tady nezná
podrobnosti a nemá možnost svůj podrobnější
názor sdělit. Co si např. má člověk představit pod
pojmem „zpomalovací prvky“ v ul. Podmoráň?
Proč neprozradíte, kde plánujete postavit
víceúčelové hřiště, a proč neříkáte, že budování
chodníku v ulici Podmoráň bude mít dopad nejen
na životní prostředí, ale i na provoz? Všichni,
kteří jste v průzkumu podporovali chodník, vězte,
že jste hlasovali pro částečné odkopání svahu, pro
vybudování opěrné zdi a pro obrubník minimálně
10 cm výšky, který nedovoluje vyhnout se
protijedoucím vozidlům. A že jste se rozhodli pro
dešťovou kanalizaci, která odvede naši dešťovou
vodu do Vltavy, místo aby se vsákla do země.
Přímá demokracie vyžaduje osvícené občany.
Jinak se jejich hlasy lehce dají zneužívat.
Friderike Komárková
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Podivná výzdoba

Nové noviny a dodržování pravidel

Silvestrovské půlnoční řádění rachejtlářů a milovníků
válečné vřavy na návsi nejenže vyděsilo domácí zvířátka,
ale dokonce jedno dvouměsíční miminko.

Tento článek píši s vyplazeným jazykem na poslední chvíli,
abych stihl uzávěrku. Poctivě přiznávám, že jsem tak nečinil
vždy a začasté jsem posílal své příspěvky pozdě a doufal,
že uzávěrka je spíše orientační. Tímto tedy činím čestný
závazek poctivého přispěvatele, že budu nadále respektovat
nejen uzávěrku, ale i další pravidla, jejichž novou podobu
snad na nejbližším zasedání schválí zastupitelstvo.

Není mi jasné, proč si tito minometčíci a dělbucháři
neprovozují své pekelné hrátky před svými domy, na svých
pozemcích nebo raději někde na kopci za vesnicí, kde by
mohli obdivovat jejich světlohromostroje i lidé z širokého
okolí, ale musejí se předvádět přímo uprostřed obce. Že
by šlo o komplex méněcennosti? Nebo o nějaké výhrůžky,
demonstraci síly? Myslím, že kdyby opravdu o něco šlo,
zalezli by všichni někam do úkrytu a nevystrčili ani nos.
A ono o něco jde – ještě po dvou měsících visí z lípy na
návsi a z akátu před zastávkou jakési barevné, leč už značně
vybledlé fáborky, pozůstatky po rachejtlářích, které samy
nezmizí. Některé hustě obalují celé větve, jejich gumovitost
déšť nerozpustí, a až začnou stromy pučet, budou jim tyto
pentle v pučení překážet. Není umění zasazovat nové lípy
republiky, ale dobře se starat o ty staré.
Nemilí rachejtláři, buďte tak laskavi a ukliďte po sobě!
Děkuji za postižené stromy.
Libor Hofman

Už je tu zase cenzura
Šest týdnů na podání žádostí o kompenzaci? Nikoliv –
obecní noviny byly distribuovány začátkem prosince a
uzávěrka žádostí byla 14. 12. V minulých letech bylo na
žádost více času a mělo svou logiku, že požádá o příspěvek
jenom ten, kdo topením neznečišťuje. Nová kompenzace se
však týká všech občanů. Jakákoli jiná podmínka občany
rozděluje (viz článek v č. 1/2019).
Závažným prohřeškem je ovšem cenzurování článků manželů
Vodrážkových a mých a také fakt, že reakce starostky na
tyto články (všechny měsíc zadržované a nepublikované)
vycházejí hned za těmito články. Můj příspěvek byl navíc
upraven, takže neodpovídá textu poslanému do redakce.
Má snad starostka nějaké přednostní právo na četbu
časopisu ještě před jeho uzávěrkou a ovlivňování jeho
obsahu? Žijeme dosud v policejním státě, kde může Někdo
(sic!) zacházet s našimi myšlenkami, jak se mu zlíbí?
Na druhou stranu se nám díky tomu zpřesnily hranice
schopností starostky chápat určité úvahy, neboť ve svých
reakcích argumentuje tím, co bylo v hlavních článcích
označeno a prokázáno jako nelogické.
Připomínám, že si starostka nemůže dělat, co chce, ale
musí dělat to, co chceme my občané, protože si ji platíme ze
svých daní – zkrátka je naší zaměstnankyní, a nikoliv naší
vládkyní!
Pozn.: Vyjde-li tento příspěvek bez zásahů, reakcí a včas,
budu to považovat za první krůček k nápravě. Jako druhý
krok ovšem musí přijít omluva všem diskriminovaným
občanům (viz č. 1/2019) a náprava znerovnoprávněných
vztahů.

Nejdůležitějším pravidlem a novinkou se mi jeví nezávislost
redakce i redakční rady na zastupitelstvu. Proto mým dalším
závazkem budiž nezasahování do redakční práce na obecních
novinách. Jen nezávislá redakce totiž může autonomně
jednat s přispěvateli, žádat po nich doložení tvrzení, žádat
různé strany různých sporů o vyjádření a vytvářet obsah
tak, aby obsahoval potřebné a užitečné informace. Obecní
noviny pak nebudou ani nástrojem zastupitelstva, ani
desinformačním médiem, které bez uzardění přetiskne
jakýkoliv HOAX a snaží se veškerou zodpovědnost hodit
na přispěvatele. Přál bych redakci, aby se jí práce v novém
nastavení dařila. S tím souvisí i můj poslední závazek, že
v rámci kontrolního výboru budeme bdít nad dodržováním
nových pravidel a hájit autonomii redakční rady.
Pavel Soper

Vyjádření redakce k článku pana
Hofmana
O kompenzačním příspěvku informovaly Obecní noviny
v číslech 10/2018 a 11/2018, vždy ve zprávách z obce.
Noviny č. 10/2018 byly distribuovány občanům počátkem
listopadu a č. 11/2018 počátkem prosince. Poslední den
pro podání byl pátek 14. 12. 2018 do 12 hodin.
Článek pana Hofmana otištěný v novinách č. 1/2019
„Jak se stát občanem druhé kategorie“ byl doručen
18. 12. 2018. Uzávěrka č. 12/2018 však byla 12. 12. 2018
ve 12 hodin. Následně 15. 1. 2019 zaslal pan Hofman
článek znovu + doplnil další článek „Diskriminace od
samého počátku“. Uzávěrka čísla 1/2019 byla 23. 1. 2019
ve 12 hodin a v tomto čísle byly oba příspěvky zveřejněny
v plném znění a bez cenzury. Komentář k článku „Jak
se stát občanem druhé kategorie“, zaslala paní starostka
do lednového čísla proto, jelikož jí pan Hofman stejný
článek zaslal do e-mailu! Není to tedy tak, že by paní
starostka četla časopis před uzávěrkou či dokonce
ovlivňovala jeho obsah.
Prohlášení manželů Vodrážkových, které mělo vyjít
také v čísle 1/2019, jsme nemohli otisknout z důvodu
jeho velkého rozsahu (počet znaků byl překročen víc jak
pětinásobně). Celý článek byl v plném znění zveřejněn
na webu obce. O postupu byli manželé Vodrážkovi
informováni.
Redakce

Libor Hofman
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kalendář akcí
8. 3.

MDŽ party jako z pohádky - od 18:00

Stodola na statku,
Úholičky

10. 3.

Šestiboj pro seniory a vnoučata - od 14:00

Stodola na statku,
Úholičky

16. 3.

Jarní ples - od 20:00, vstupné 150 Kč

Sál domu U Korychů,
Velké Přílepy

17. 3.

Kašpárek u čarodějnice - Divadélko Zvoneček, od 16:00

CVA, Velké Přílepy

22. 3.

Louskáček a čtyři říše - od 15:00 a 17:00, vstupné 50 Kč

Kino Velké Přílepy

22. 3.

Úsměvy smutných mužů - od 19:00, vstupné 70 Kč

Kino Velké Přílepy

23. 3.

Hasičský ples - od 20:00

Stodola na statku,
Úholičky

24. 3.

Tři pohádky - Divadélko Kvítko, od 15:00

Přísálí Sokol Roztoky

29. 3.

Noc s Andersenem - od 18:00

Knihovna, obecní úřad,
Úholičky

pátek

neděle

sobota

neděle

pátek

pátek

sobota

neděle

pátek
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