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ÚVODNÍK
Vážení občané,
až budete číst tyto řádky, budeme tu mít
první adventní neděli a začne čtyřtýdenní
období čekání na Ježíška. Advent pochází
z latinského slova „Adventus“ a znamená příchod. Příchod Spasitele na svět.
Děti si krátí tento čas vybíráním sladkostí
z okýnka adventního kalendáře, dospělí
zapálí každou neděli svíčku na adventním
věnci. Všude panuje pohoda, nikdo nic
neshání, neobjednává přes internet, nešílí
s úklidem ani s pečením.
My na obci si zkrátíme čekání tvorbou
rozpočtu na příští rok. Objeví se v něm
investiční prostředky na opravu čerpací
stanice číslo dva v ulici Pod Lesem, na
víceúčelové hřiště Na Habří i na úpravu
ulice v Podmoráni. Samozřejmá je podpora všech spolků, které působí v obci,
dětí i seniorů. Zvýší se náklady na Obecní
policii, kde by od prosince měli působit
čtyři strážníci a pracovní dobu tak bude
možné rozšířit. Své návrhy do rozpočtu
můžete podat i vy, rozpočet bude, jak je
zvykem, ale hlavně povinností obce, zveřejněn na webových stránkách.
Na Mikuláše dostaneme nadílku – zkolauduje se ulice Nad Parkem. Na Sv. Ambrože (7. 12.) pojedeme do Vídně. Někdo
studijně na výstavu v rámci studia VU3V,
někdo nasát tradiční vánoční atmosféru.
Lucie noci upije a dne nepřidá. Nám ale
několik rodičů přidalo nové občánky do
vsi, a tak je ještě před svátky mezi nás
přivítáme. Šimon pak přinese do stodoly
statku opět vánoční hru.
Také jsme napsali dopisy Ježíškovi.
Adresovali jsme je na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Snad do našich sportovních oddílů přinese v rámci
akce: „Můj klub 2020“ alespoň část
z toho, co jsme si přáli.
Těším se na setkání s vámi první adventní neděli 1. prosince na statku, kde
si společně s dětmi zazpíváme vánoční
koledy a na návsi rozsvítíme vánoční
strom. Nákupem v adventním obchůdku
přispějete jako každý rok na SOS dětské
vesničky.
Terezie Kořínková, starostka
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ZPRÁVY Z OBCE
• Příspěvky na ekologické aktivity
Na období 2019 až 2023 můžete na rodinný dům čerpat různé příspěvky na
ekologické aktivity – výměna oken nebo dveří, zateplení fasády či střechy,
výměna ekologických kotlů či zařízení na ohřev teplé vody, zřízení přírodní
zelené střechy, opatření pro zadržování dešťových vod většího objemu,
hydroizolace vlhkého zdiva, zvýšení propustnosti zpevněných ploch,
fotovoltaika nebo připojení na kanalizační řad případně zřízení domovní
ČOV. Výše příspěvku na dům je 30 000 Kč (v případě, kdy má dům 4 a více
bytových jednotek je příspěvek max. 60 000 Kč). Žádat můžete v celém
uvedeném období, čerpat jednorázově, případně nakombinovat různé
programy do celkové výše příspěvku. Posledním dnem pro podání žádosti
je 27. 11. 2023 do 12 hodin. Podrobná pravidla čerpání, včetně jednotlivých
žádostí, najdete na webu obce v sekci finanční příspěvky.

• Příspěvek na ekologické vytápění na topnou sezonu
2019–2020
Pokud nechcete čerpat příspěvky uvedené výše, můžete požádat o příspěvek
na vytápění vždy na topnou sezonu, takže na dům načerpáte třicetitisícový
příspěvek vždy ročně po 6 000 Kč (v případě domů s více zkolaudovanými
byty se žádost podává dle počtu zdrojů vytápění). Žádost musíte také ročně
podávat vždy s fakturou za topení za předešlé období. Příspěvek je letos
přísnější, čerpat lze na topení plynové či elektrické s vyloučením používání
krbu či jiného přídavného neekologického přitápění. Pravidla včetně žádosti
najdete na webu obce v sekci finanční příspěvky. Termíny do kdy je třeba
ročně žádost podat, jsou uvedeny v pravidlech, letos je posledním termínem
pro podání 18. 12. 2019 do 18 hodin.

• Rozpočet obce na rok 2020
S návrhem rozpočtu obce na rok 2020 se můžete seznámit na úřední
elektronické i fyzické desce. Návrh bude schvalován na prosincovém
veřejném zasedání ZO.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Známe vítězné projekty
V pondělí 4. 11. bylo ukončeno hlasování o participativním projektu letošního roku. Na prvním místě se se shodným počtem
bodů umístil projekt na zvoničku a radar. Tyto dva projekty zároveň postupují do realizace, čímž dojde k vyčerpání finančního
limitu pro letošní ročník v předpokládaném poměru 150 tisíc na zvoničku a 50 tisíc na radar.
Gratuluji vítězům a děkuji všem účastníkům za jejich nápady.
První ročník se vydařil co do počtu projektů i zájmu našich
občanů o hlasování. S vítězi se v nejbližší době spojím
abychom si domluvili další postup k realizaci jejich nápadu.
Zároveň věřím, že i ti co neuspěli nezanevřou a přihlásí se do
dalšího ročníku spolu s dalšími autory nových nápadů.
					
Pořadí hlasování:

Participativní projekty - vyhodnocení:
Počet přihlášených projektů			
Počet přijatých projektů do hlasování		
Počet vydaných hlasovacích lístků		
Počet platných hlasovacích lístků		

10
8
79
79

Do hlasování nepřijato:
3. Moštárna Habří
5. Tůň na pozemku 386

Pořadí

Číslo
projektu

Popis

Kladné
body

Záporné
body

Celkem

1

7

Radar

117

8

109

1

8

Zvonička

113

4

109

2

1

Trvalkový záhon

60

4

56

3

9

Molo

45

1

44

4

10

Parkování kol

27

2

25

5

2

Baryball

17

3

14

6

6

Tůňky na pozemku 355/25 37

37

27

10

7

4

Sauna

35

38
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Alojz Šula, zastupitel

ZPRÁVY Z MŠ
Podzim se pomalu blíží ke svému konci. Děti si ho ve školce krásně užívaly. Společně jsme pozorovali jeho proměny, jako
například změny počasí, dozrávání podzimního ovoce, odlet ptáků do teplých krajin, barvení a opadávání listí, přípravu
zvířat na zimu…
Na začátku října děti z oddělení Veverek navštívily výstavu
„Má obec“ aneb jak se žilo na statku, nainstalovanou v podkroví
obecního úřadu na návsi. Provázela nás paní starostka. Velmi
poutavě vyprávěla a seznamovala děti s různými předměty,
které se dříve na vesnici běžně používaly, ale děti je v této
době již neznají. Moc jí děkujeme. Bylo to hezké obohacení
našeho programu.
V dalším týdnu jsme jeli na výlet do Čechovy stodoly
v Bukově u Příbramě na program „Dýňování“. Ještě jsme
zde na výletě nikdy nebyli a velmi se tady všem líbilo. Pro
děti byla připravena dílnička, kde si každé vybarvilo dřevěný
stojánek s dýněmi. Paní průvodkyně pro každou třídu
vydlabala dýni, kterou jsme si odvezli do školky. Pak jsme šli
do stodoly na stezku odvahy, kde nás přivítal Hejkal. Dětem
zadával různé úkoly, například hledaly korálky v truhle mezi
listím, gumovými hady a brouky nebo ty nejodvážnější šly
hledat poklad do tmavé jeskyně… Při plnění úkolů děti
projevily velkou statečnost a odvahu. Od Hejkala dostaly
odměnu a pochvalu.
Další výlet jsme uspořádali do Planetária Praha na
program Polaris I. Děti v kopuli planetária sledovaly kreslený
příběh medvěda a tučňáka, kteří letěli do vesmíru. Bylo to

velmi napínavé a děti byly pozorné až do konce. Následně si
ještě prohlédly prostory planetária – výstavu o vesmíru, různé
objekty jako dalekohledy, vesmírné sondy a družice.
Děti se velmi těšily na další akci, kterou byl „Den
strašidýlek“ v MŠ. Na tento den se připravovaly nejen
výzdobou třídy, ale také výrobou netopýrů, bubáků a duchů

Bezpečnostní průprava

Zdroj: archiv MŠ
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z papíru nebo z naškrobené látky, dlabaly dýně, z kterých
vytvořily bubáky Dýňáky. Na „Den strašidýlek“ byla ve školce
velká legrace. Ve třídách si hrála samá strašidla – kostry,
pavouci, čarodějnice, netopýři, duchové… Pedagogický
dozor dělali poustevník, čarodějnice a bílá paní. Po svačině
se uskutečnil velký rej strašidýlek z obou tříd. Všechna
tancovala, čarovala na básničku „Čáry máry“ a předváděla, jak
se vznáší po hradbách na písničku „Bílá paní“. Malá strašidla
šla pak do své třídy, kde proběhla přehlídka masek. Velká
strašidla si zahrála hru „Na strašidelný hrad“. Dobrůtky pro
děti připravily některé maminky, moc jim za ně děkujeme.
V polovině listopadu se v MŠ uskutečnila akce
„Bezpečnostní průprava dětí“. Jednalo se o preventivní
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program ve spolupráci se záchranáři, hasiči a městskou policií.
Děti se hravou formou seznámily se základními pomůckami,
kterými disponují jednotlivé záchranné složky. Některé si
i vyzkoušely. Celý program byl zaměřen na prevenci úrazů,
rizikového chování doma i venku a jednoduché základy
první pomoci. Vše bylo doprovázeno kreslenými obrázky.
Přednášející byli překvapeni znalostmi dětí v této oblasti.
Jedna věc je, co děti teoreticky znají a druhá, jak se ve
skutečnosti chovají. Proto prevence není nikdy dost.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
30 let od revoluce
„Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale volba. Jejich volba!“
Dwight David Eisenhower – americký generál, politik a 34. prezident Spojených států (1890–1969)
Celý listopad se nesl ve vzpomínání na dobu před třiceti lety,
na dobu revoluce. Možná bychom se mohli zamyslet nad
minulostí a případně povyprávět svým dětem a vnoučatům,
jaké to tenkrát za socialismu bylo. Neměli bychom
zapomenout.
V knihovně máme nepřeberné množství knih s tématikou
minulého režimu. Možná máte rádi spíše úsměvnou
odlehčenou četbu, pak tedy můžete sáhnout po dvou knihách
Ireny Douskové Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák nebo po
knihách Petra Šabacha Občanský průkaz, Babičky a dalších.
Po práci legraci od autorů Jana Nejedlého a Jakuba Šofara
je takovým lexikonem lidové tvořivosti z dob socialismu,
dozvíte se například co je to RVHP taška (nákupní taška na
kolečkách – „Ráno Vyjedeš a H…. Přivezeš“ a co je skleněné
razítko (láhev alkoholu užitá jako úplatek na úřadě). Proč
blijou sloni od Jana Pavla je dítětem vyprávěný příběh
zasazený do starého Hloubětína v době normalizace.
Jste-li příznivcem spíše naučného žánru, tak to by vás mohl
zaujmout sborník Adama Drdy Naše normalizace, v němž na
poslední dvě dekády československého komunismu vzpomíná
více než třicet osobností především kulturního a veřejného
života. Oběti okupace Milana Bárty a kolektivu vznikla
v rámci výzkumného projektu Ústavu pro výzkum totalitních
režimů zaměřeného na události roku 1968. Přináší dosud
nepublikovaná fakta o okolnostech úmrtí československých
občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy
na území Československa, text je doplněn velkým množstvím
fotografií. Střední Čechy průvodce historií, mapuje historii
našeho regionu od roku 1918. Kniha Češi v srdci temnoty
Pavla Zídka pojednává o období let 1948–1970 a každému
roku přiřazuje jeden či dva silné příběhy, zpracované formou
historických reportáží. Přibližuje i zahraniční aktivity
komunistického Československa. Třicet manželek našich
premiérů (1918–2012) od téhož autora, popisuje osudy
i soukromý život těchto mnohdy velmi zajímavých žen.
Knížky Ach ty Češky a Pepíci polského novináře Mariusze
Surosze nám na osudech známých žen a mužů objasňuje širší
4

historické souvislosti. O mnoha osobnostech se vyjadřuje
s velkou úctou a obdivem. Zastavte Dubčeka! Jozefa Banáše
je románovým zpracováním portrétu nejznámějšího politika
moderních dějin Československa.
V knihovně si určitě vyberete i další zajímavou četbu,
můžete přijít každé pondělí od 15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice

Knihy pro šikovné ruce

Zdroj: archiv knihovny
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KULTURA A SPORT
Koncert k výročí 30 let od 17. listopadu 1989
17. listopad je státním svátkem – Den boje za svobodu
a demokracii. Letos je to 30 let od klíčového data našich
soudobých dějin, 17. listopadu roku 1989. Tento den začala
sametová revoluce, která změnila nejen životy občanů, ale
především Československa, jež nastoupilo cestu přeměny
v demokratický stát.
Obec uspořádala na nedělní večer u příležitosti výročí 30 let
demokracie a svobody koncert pěveckého souboru Marika
Singers ve stodole statku čp. 10. Úvodní slovo pronesla
paní starostka, zazněly dvě písně, které jsou s listopadovými
událostmi neodmyslitelně spjaty, Bratříčku zavírej vrátka od
Karla Kryla a Modlitba pro Martu, v podání sólistů souboru.
Poté nám paní starostka svým osobním pohledem na události
roku 1989 trochu poodkryla své soukromí a určitě oslovila
i přítomné mladší ročníky, které spoustu z jejích zmiňovaných
tehdejších dojmů a přání, berou dnes jako samozřejmost.
Státní hymna v plné československé verzi zazněla sálem…a
pak začal koncert vokálního tělesa Marika Singers pod
taktovkou dirigentky paní Mariky Divišové. Zmíním jen
některé hity – Ave Maria, Knockin´ on Heaven´s Door,
I Feel Good nebo Skyfall. Publikum si bouřlivým potleskem
a standing ovation vyžádalo přídavek. Ve svém repertoáru má
uskupení Marika Singers více jak 200 skladeb nejrůznějších

Marika Singers to umí rozjet

Zdroj: P. Diviš

žánrů a ve svém sboru 2 nadějné zpěvačky z Úholiček, Káju
Burdovou a Hanku Voltrovou. Určitě jsme je u nás ve stodole
neslyšeli naposledy a věřím, že mohu za všechny přítomné
poděkovat za krásně prožitý nedělní večer!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Mikuláš v Manetce
Vážení a milí diváci, malí i velcí,
srdečně bychom Vás rádi pozvali na každoroční Mikulášské
loutkové představení, které se koná v těchto termínech:
– ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 17.00 hod.
– v sobotu 7. 12. 2019 od 14.00 hod.
– v sobotu 7. 12. 2019 od 16.30 hod.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 150 Kč děti (50 Kč vstupné + 100 Kč
mikulášský balíček)
Letos vám představíme naši novou pohádku s názvem
Pohádka o Marušce a zlém Bartákovi. Každé dítě, které
přinese obrázek s tématikou Mikuláše, Vánoc či zimy od
nás obdrží sladkou odměnu. Rádi si opět výtvory Vašich dětí
rozvěsíme po divadélku.
Po pohádce, která bude trvat zhruba hodinu, včetně
malé přestávky uprostřed, bude následovat menší pauza pro
nás “herce”, abychom Vaše děti mohli potěšit návštěvou
Mikuláše, čerta a anděla, který nakonec dětem rozdá balíčky.
Pro tato představení je velmi nutná rezervace, kvůli
balíčku pro vaše děti. S počtem dospělých a dětí se můžete
hlásit na této emailové adrese: loutkove.divadlo@centrum.cz
Rezervace přijímáme do středy 4. 12. 2019.
Vlaďka Loukotová, Manetka
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Anděl v kulichu znovu v Úholičkách
Letos se náš ochotnický soubor po letech vrací k vánoční
hře na motivy povídek Otfrieda Preusslera odehrávajících
se v Lužických horách. V rozličných podobách zde svérázné
postavy zažijí vánoční setkání se zázrakem zrození a snad vás
tím zase po čase pobaví, možná i trochu dojmou a naladí na
nastávající sváteční dny. Pokud se ovšem na chvíli zastavíte
v předvánočním shonu a přijdete za námi o poslední adventní
neděli 22. 12. v 18:30 do naší obecní stodoly. A protože autor
je znám mimo jiné jako skvělý pohádkář, nezapomeňte děti
doma.
Pavel Soper, principál

První provedení Anděla v kulichu v r. 2012
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Zdroj: P. Soper
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KALENDÁŘ AKCÍ
1. 12.

Adventní setkání – od 16:00

Náves, Úholičky

7. 12.

Zájezd do Vídně – odjezd ve 4:00 z návsi

Vídeň

7. 12.

Knihobraní – knižní veletrh, od 10:00

Sál U Korychů, Velké
Přílepy

neděle

sobota
sobota

7. 12.

Mikulášský karneval s Beruška Bandem – od 15:00, vstupné 80 Kč, rezervace Hotel Academic,
na tel.: 606 893 292
Roztoky

8. 12.

Adventní neděle – vánoční trhy, workshopy, koncert, loutkové představení Středočeské muzeum
Roztoky
a ochutnávka v zámecké kuchyni, 10:00 –18:00

sobota

neděle

13. 12.

Epoque Quartet – koncert, od 19:00

CVA, Velké Přílepy

Ještě jednou, profesore – představení divadla LOĎ

Sál ZUŠ, Libčice nad
Vltavou

15. 12.

Vítání občánků – od 14:00

Zasedačka OÚ, Úholičky

15. 12.

Čert to nemá nikdy lehké – pohádka divadla LiDi, od 17:00

Sál ZUŠ, Libčice nad
Vltavou

15. 12.

Marika Singers – koncert, od 18:00, vstupné 250 Kč

Hotel Academic,
Roztoky

pátek

13. a 14. 12.
pátek, sobota
neděle
neděle
neděle

19. 12.

Vánoce aneb cesta do Betléma – loutková pohádka Dřevěného divadla, od Středočeské muzeum
18:00
Roztoky

21. 12.

Barokní roráte aneb Radostné zpěvy adventní 14.–21. století – koncert, od Kostel Sv. Bartoloměje,
18:00
Libčice nad Vltavou

čtvrtek

sobota

22. 12.

Anděl v kulichu – divadelní představení úholičských ochotníků, od 18:30

Stodola statku na návsi,
Úholičky

27. 12.

Schovanky u jesliček – koncert, od 18:00

Katolický kostel, Libčice
nad Vltavou

30. 12.

Setkání seniorů – od 14:00

Salonek Restaurace Na
Statku

31. 12.

Silvestrovské kopyto – tradiční fotbálek, od 10:00

Hřiště pod MŠ, Úholičky

31. 12.

Silvestrovský výšlap – od 13:00

Okolí Úholiček

31. 12.

Sousedský silvestr – od 20:00

Restaurace Na Statku,
Úholičky

Tříkrálová Okoř – tradiční pochod, od 7:30

Z Veleslavína do Roztok

Výstava betlémů

Dům U Korychů, Velké
Přílepy

neděle
pátek

pondělí
úterý
úterý
úterý

4. 1.
sobota

do

do

do

do

9. 1.
26. 1.
2. 2.
28. 3.

Zachuchleno – příběh animace/animace příběhu, interaktivní výstava pro celou Středočeské muzeum
rodinu
Roztoky
Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky – výstava

Středočeské muzeum
Roztoky

Krása ukrytá v bronzu – výstava, poklady ze Středních Čech očima archeologa Středočeské muzeum
a konzervátora
Roztoky
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Přání k svátku
Zažili jsme sváteční dny plné vzpomínek na události staré 30 let i reflexe dneška. Letná se zaplnila lidmi, kteří se domnívají,
že něco nehezkého a totalitního se vrací do dnešních dnů. Přináší to sebou mimo jiné premiér spojený pupeční šňůrou
ekonomických i mocenských vazeb s minulým režimem a prezident, který se cíleně a přiznaně snaží naštvat všechny, které
označuje za hlupáky, protože ho dostatečně neobdivují a odváží si ho i kritizovat. Přes opakované výzvy a ultimátum lze
s úspěchem pochybovat, že tyto postavy opustí scénu dříve, než jim to ukládá volební cyklus.
Důležitější než tyto výzvy mi tak přijde jiný apel, který na
Letné zazněl jasně, i když v médiích příliš nerezonoval. Byl
to apel na osobní zapojení do veřejného života na všech
úrovních od komunální po tu vrcholnou. Můžeme tomu říkat
třeba chvilka pro demokracii. Myslím, že se to dotýká podstaty
dnešních problémů. Snad pod vlivem dobrého bydla přestává
mnoho lidí být občany a stávají se spokojenými zaměstnanci.
Netouží po politicích s idejemi, ale po hodném šéfovi, kterého
nakrmí svými daněmi a on je za to zbaví nutnosti rozhodovat
o svém životě. Hlavně na tu pitomou politiku nemuset moc
myslet, když je to taková nuda a všichni jsou stejní.
V takovém prostředí se úspěšným politikem stává ten,
jehož ego značně přesahuje schopnosti a lidské kvality. Ten,
kdo se sám dokáže vždy skvěle pochválit, případně si na to
zaplatí profíky. Cena konkrétních vizí je neskonale nižší než
dobře zacílená, byť bezobsažná, PR kampaň. Všichni máme
dnes svůj názor a trváme na tom, aby byl brán v potaz. Často

si ho ale sami nevážíme ani tolik, abychom ho konfrontovali
s realitou, hledali jeho sabiny a v případě potřeby ho
korigovali. Velmi se dnes zdůrazňuje, že nejdůležitějším
aspektem demokracie jsou svobodné volby. Sami ale vlastní
hlas znevažujeme, pokud politiky vybíráme stejně jako zboží
ve slevovém letáku.
Možná je to jen příliš optimistický pohled ovlivněný dny
oslav, ale přijde mi, že aktivních a uvažujících lidí přibývá.
A že i mladí začínají chápat, že budoucnost naší demokracie
bude záležet na nich a na jejich ochotě se zapojit do veřejného
života. Minimálně tím, že se o něj budou zajímat a budou
si vytvářet vlastní názor. Proto bych chtěl naší demokracii
k jejímu svátku popřát stále více aktivních občanů,
z nichž vzejdou politici s vizemi, kteří nahradí ty ufňukané,
nechápající, proč je ti lidé pořád kritizují, když oni jsou přeci
tak skvělí, tak moc „makaj“ a tak hezky se za to chválí.
Pavel Soper

Politické kouzelnictví Úholičské radnice
Na podzim 2018 zastupitelstvo obce náhle zrušilo, a to na návrh starostky paní Kořínkové, mnohaletý motivační ekologický
příspěvek a rozhodlo se vyplácet kompenzační příspěvek za přítomnost skládky v katastru obce na rok 2019 ve výši 1 500,- Kč
na osobu.
Úholičská radnice jako politická kouzelnice náhle zpřítomnila
skládku jako ekologický problém, který do té doby byl
politicky neviditelný. Najednou jakoby skládka začala smrdět
a zdraví škodit.
Starostka dosti nelogicky vysvětlila, že ti, co zůstali
u neekologického vytápění příspěvek „nemotivuje“. Jinými
slovy: je třeba postupovat demokraticky demotivačně a začít
vyplácet příspěvek i těmto lidem.
Vzhledem k tomu, že je v obci trvale hlášených cca přes
700 obyvatel, radnice vyplatila cca jeden milión korun.
Tehdy jsme s mou ženou napsali otevřený dopis vedení
obce, v němž jsme vysvětlili, proč peníze odmítáme.
Považovali jsme rozhodnutí zastupitelstva za politicky,
ekonomicky a ekologicky pochybné, nezodpovědné
a nemravné.
Upozornili jsme také na rozpor, že když starostka obce
tvrdí, že prosazení skládky členy zastupitelstva v 90. letech
bylo politicky „velmi osvícené rozhodnutí“, proč se vůbec
odškodňují obyvatelé obce za „osvícenou“ skládku a navíc až
po 22 letech?
Jenže v únoru 2019 se občané dodatečně dozvěděli, že
právě na podzim 2018 firma FCC Regios, a.s., se začala
obracet na různé státní úřady s žádostí o souhlas, aby mohla
skládku rozšířit.
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Ať už byla paní starostka informována přímo nebo
kvantovým způsobem, její náhlé vnuknutí začít vyplácet
kompenzační příspěvek za přítomnost skládky každé osobě
dostávalo konečně větší smysl.
Jenže v říjnových obecních novinách 2019 našli občané
vložený list nazvaný Pravidla pro vyplácení příspěvku na
ekologické aktivity, z něhož vyplynulo, že zastupitelstvo se
opět nečekaně rozhodlo zastavit vyplacení kompenzačního
příspěvku za přítomnost skládky a vrátilo se k původní
podpoře ekologických aktivit občanů.
Úholičská radnice učinila staronový kouzelnický trik
a před rokem zpřítomněnou skládku zas náhle politicky
odkouzlilo a opět zneviditelnilo. Skládka už zase nesmrdí
a zdraví neškodí.
Možná, že se ale za pár měsíců dozvíme něco více
o aktivitách firmy FCC Regios, a.s., a kouzelnické rozhodnutí
zastupitelstva nabude dodatečně opět větší smysl.
Bez ohledu, zdali se pokaždé jedná o koincidencii nebo
předem informovaný (de)motivační záměr, podstatný je
jeden fakt: obec nemusí mít ekologickou koncepci, protože jí
stačí, že má dost peněz na rozhazování.
Miroslav Vodrážka

www.obec-uholicky.cz
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