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ÚVODNÍK

ZPRÁVY Z OBCE
• Posílení obecní policie
Od 1. 12. 2019 dochází k posílení týmu obecní policie
na celkem 4 strážníky. Nový kontakt na strážníky je
605 862 177 – služební výjezdový telefon. V novém
složení budou strážníci sloužit i nepravidelné noční
služby.

• Platby za odpady, psy atd.
Roční poplatky vyplývající z obecně závazných vyhlášek
můžete platit na OÚ od pondělí 6. 1. 2020. Poplatky za
odpady jsou navýšeny oproti roku 2019 o 100 Kč.
120 l/52 svozů		
120 l/42 svozů		
240 l/52 svozů		
240 l/42 svozů		
240 l/26 svozů		
240 l/12 svozů		
1100 l/52 svozů		
1100 l/26 svozů		
120 l/12 svozů		
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1.550 Kč
1.300 Kč
2.600 Kč
2.200 Kč
1.550 Kč
970 Kč
10.200 Kč
6.150 Kč
600 Kč
(kapitační platba pro 1 osobu)

Ceny za svoz bioodpadu zůstávají nezměněny.
Poplatek ze psů je stanoven novou OZV č. 1/2019 (první
pes 200 Kč, druhý a každý další pes téhož majitele 300
Kč). Současně tato vyhláška ruší osvobození od poplatků
za psy čipované či tetované.
Více na
www.obec-uholicky.cz/obecniurad/vyhlaskyanarizení

• Úřad o vánočních svátcích
Obecní úřad bude v pondělí 23. 12. a 30. 12. 2019
uzavřen.
Zaměstnanci obce přejí všem krásné vánoční svátky,
šťastný nový rok a těšíme se na Vás v pondělí 6. 1. 2020.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Souhrn usnesení z 10. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 16. 12. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/10VZ/2019 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o body:
17) Ceník za svoz popelnic a pytlů pro rok 2020
18) Navýšení odměn zastupitelů od ledna 2020

Usnesení č. 12/10VZ/2019 – Zrušení obecně závazné
vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku z ubytovací
kapacity
Zastupitelstvo ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012
o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Usnesení č. 4/10VZ/2019 – Návrh rozpočtu obce na
rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako
vyrovnaný.

Usnesení č. 13/10VZ/2019 – Zrušení obecně závazné
vyhlášky č. 4/2012 o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo ruší obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012
o místním poplatku ze vstupného.

Usnesení č. 5/10VZ/2019 – Rozpočtová opatření obce
č. 12/2019 a 14/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření obce č. 12/2019
a č. 14/2019.

Usnesení č. 14/10VZ/2019 – odměna starostce obce za rok
2019
Zastupitelstvo schvaluje odměnu pro starostku obce za práci
nad rámec své funkce ve volebním období za rok 2019 ve výši
jedné hrubé měsíční mzdy vyplacené na základě uzavřené
dohody o provedení práce.

Usnesení č. 6 /10VZ/2019 – Finanční příspěvky obce na
základě žádostí spolků
a) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost spolku Golf
Snail ve výši 10 000 Kč.
b) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost spolku
AVES z. s. ve výši 5 000 Kč.
c) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost dětského
centra Paprsek ve výši 15 000 Kč.
Usnesení č. 7/10VZ/2019 – Navýšení finančního portfolia
obce
a) Zastupitelstvo obce Úholičky schvaluje nákup dluhopisů
DRFG Real Estate 2019–2024 ve výši 5.000.000 Kč (slovy:
pět milionů korun českých). Hrubý výnos činí 5 % p. a.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení portfolia do
společnosti AMUNDI o částku 10.000.000 Kč (slovy:
deset milionů korun českých) a nakládání s prostředky
prostřednictvím
smlouvy
o
obhospodařování
dle
konzervativní varianty s průměrným výnosem 3 % p. a.
Usnesení č. 8/10VZ/2019 – Nákup lesních pozemků
parc. č. 220/3 a 220/4 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků parc. č. 220/3
a 220/4 v k. ú. Úholičky od spolumajitelů Ing. Jana Locha
a Tomáše Locha, kteří pozemky koupili od obce kupní
smlouvou ze dne 11. 3. 1998 za stejnou cenu, tedy za 150 Kč
/m2, celkem tedy za 74 700 Kč.
Usnesení č. 9/10VZ/2019 – Pronájem části pozemku parc.
č. 329/14 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku parc.
č. 329/14 v k. ú. Úholičky (slepá část ulice Pod Lesem)
o velikosti 100 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok, celkem tedy 500 Kč
ročně panu Františku Macinkovi, na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 10/10VZ/2019 – Návrh obecně závazné
vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019
o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 11/10VZ/2019 – Návrh obecně závazné
vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 15/10VZ/2019 – odměny zastupitelům za rok
2019
Zastupitelstvo schvaluje odměny pro zastupitele za práci nad
rámec své funkce ve volebním období za rok 2019 vyplacené
na základě uzavřených dohod o provedení práce. Částky pro
jednotlivé zastupitele jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 17/10VZ/2019 – Ceník za svoz popelnic a pytlů
pro rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje ceník za svoz popelnic a pytlů pro
rok 2020. Ceník je přílohou zápisu.
Usnesení č. 18/10VZ/2019 – Navýšení odměn zastupitelů
od ledna 2020
Zastupitelstvo schvaluje navýšení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce dle platné přílohy k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2020, tj. neuvolněný
člen ZO a současně předsedy komise nebo výboru 3171 Kč
a neuvolněný místostarosta 28 542 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 6/10VZ/2019
a) Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy se spolkem Golf Snail.
b) Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací
smlouvy se spolkem AVES z. s.
c) Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací
smlouvy s Dětským centrem Paprsek.
Pověření č. 7/10VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k pokynu k nákupu
dluhopisů se společností EFEKTA obchodník s cennými
papíry a.s., prostřednictvím které bude realizován nákup.
Pověření č. 8/10VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
s Lochovými.
Pověření č. 9/10VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
s panem Macinkou.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Nádraží
O lepší a bezpečnější přístup ke kolejím usiluje naše obec
řadu let. Jednat a projektovat se začalo v roce 2017. Letos
byl projekt předložen k územnímu řízení.
Koncem listopadu obeslal Stavební úřad Velké Přílepy
účastníky územního řízení s oznámením o pokračování
územního řízení a doplnění podkladů. Následně ale stavební
úřad zjistil, díky aktivním účastníkům řízení, že nerozeslal
oznámení o zahájení územního řízení z června letošního roku.
Červnové oznámení nepřišlo ani na obecní úřad. Stavební
úřad uznal pochybení a vydal oznámení o zrušení oznámení
o pokračování řízení a doplnění podkladů. Územní řízení je
tedy zpátky na začátku.
Obec vydala dne 15. 1. 2019 stanovisko k projektu pro
ÚR, ve kterém preferuje výtah. Toto řešení investor (Správa
železniční a dopravní cesty) zamítl. Zastupitelé diskutovali
o námitkách některých občanů a dohodli se, že obec bude
v dalším stupni požadovat ozelenění navrhovaného řešení
a využití v co největší možné míře kamenné zdivo.
Projekt pro ÚR je k nahlédnutí na Stavebním úřadě.
Vizualizaci navrhovaného řešení jsme zveřejňovali
v Obecních novinách 11/2018 a aktuálně ji zařazujeme znovu.

Současný stav

Zdroj: archiv OÚ

Vizualizace řešení přístupu k vlakové zastávce

Zdroj: archiv OÚ

Terezie Kořínková, starostka

KULTURA A SPORT
Závod horských kol počtvrté
První listopadovou sobotu (2. 11.) proběhl v Úholičkách již
4. ročník závodu horských kol XC Úholičky. I přes termínový
posun na toto vysloveně podzimní datum, nám počasí celkem
přálo, a o to větší mohl být i důvod se příjemně zahřát při
sportovní aktivitě.

Závodníci už se připravují na start
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Zdroj: J. Pfeifer

Na start se dopoledne postavilo i pár odvážných dětí a ve
13 hodin byl odstartován hlavní závod, při kterém vyrazili
závodníci na cesty a pěšinky v okolí Úholiček, které jsou
pro horská kola jako stvořené. Středně náročnou trať na cca
25 km zdolal v nejrychlejším čase Zbyněk Růžička. Těm,
kteří nepřijeli bojovat o čelní umístění, ale přijeli si užít
pěkné sobotní odpoledne a pohybovali se na opačném konci
startovního pole, zabrala tato porce kilometrů 1hod 45min.
Chtěl bych tímto poděkovat obci za podporu tohoto závodu
a možnost využití obecní stodoly, která je více než důstojným
místem pro zázemí takovéto akce, kde také proběhlo
slavnostní vyhlášení a předání cen nejlepším závodníkům.
Dík patří rovněž dobrovolným hasičům, kteří nám
pomohli korigovat dopravu a dohlédli nad bezpečností
celé akce. V neposlední řadě patří poděkování i panu Ing.
Svobodovi, přes jehož pozemky trasa vedla a bez jehož
souhlasu by pořádání této akce nebylo ani možné! Už teď se
těšíme na 5. ročník, o kterém Vás budeme včas informovat
v obecních novinách, a doufám, že si najdete čas, případně
i odvahu poměřit si síly s ostatními závodníky nebo si prostě
jen projet okolní cestičky v závodnějším pojetí.
Sportu ZDAR.
Jiří Pfeifer, organizátor závodu
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Cecilka skoro na den přesně
Cecilka ukončovala veselí před adventem a bývala poslední zábavou po vlně posvícení. Letos jsme ji měli jen o den později,
než je v kalendáři.
K tanci hrála skupina Kredit. Kapely se snažíme střídat a ta
letošní spustila rockově téměř od začátku, takže některým
chyběly klasické waltzy a slowfoxy. I jedna série lidovek byla
příliš málo na venkovskou tancovačku. Kritiku si beru k srdci
a příště sáhneme mezi osvědčenější skupiny s klasičtějším
tanečním repertoárem. I tak ale bylo vidět, že si večer všichni
užili.
Předtančení byla tentokrát jen z místní produkce,
tanec světel jsme oživili narychlo v pět večer, když jsme
se dozvěděli, že náš spřátelený klub rock and rollu skolila
nemoc a formace nemůže vystoupit. Naštěstí jsou Ú-holky
operativní a vše dobře dopadlo.
O občerstvení se postarala restaurace Na Statku, která má
vždy ve stodole připraven výčep i bar. Letos neproběhla ani
afterparty v hospodě. Dopilo se a šlo se domů.
Děkuji sousedům za toleranci. Děkuji holkám z úřadu
za přípravu i následný úklid sálu, všem tanečníkům za účast
a těším se na příští akci.

Všem tanečníkům to nesmírně slušelo

Zdroj: archiv OÚ

Terezie Kořínková, starostka

Adventní setkání
V neděli 1. 12. jsme se společně naladili na vánoční atmosféru. Sešli jsme se, jak je zvykem v podvečer na nádvoří statku.
Setkání jsme zahájili svátečním slovem Marušky Chundelové.
Letos vybrala esej od římskokatolického kněze Zbigniewa
Czendlika. Myslím, že je třeba připomenout, že Vánoce mají
hlavně duchovní základ. A tato esej byla stravitelná opravdu

pro každého. Pak jsme zapálili první svíčku na adventním
věnci a dali jsme slovo malým zpěváčkům.
Jako první vystoupila naše školka. S pásmem koled
vystoupila obě oddělení – Veverky i Žabičky. Děti se
doprovázely hudebními nástroji a rolničkami. Poté vystoupily
děti z Little England a jejich písničky zněly v angličtině.
Školky a výtvarný kroužek také přispěly k výzdobě obce, když
vyrobily vánoční ozdoby a ozdobily jimi vánoční stromky na
zastávce autobusu na návsi. Posledním dětským vystoupením
byly Ú-holčičky, které přivolávaly zimu písničkou, na kterou
metaly kotrmelce, cvičily s obručí a nakonec postavily
sněhuláky.
Ú-holky napekly cukroví a vánočky, hasiči svařili víno
a vy jste mohli ochutnávat. Za což jim děkujeme. Obracím
se na úholičské hospodyňky, aby se k pečení přidaly.
V dobrovolnosti se meze nekladou a od zkušených pekařek
je třeba přebírat štafetu. Letos jsme udělali přítrž kelímkům
a myslím, že svařák chutnal z hrnečku lépe.
V obchůdku jste si mohli zakoupit vánoční drobnosti
od šikovných Ú-holek a z výtvarky a přispět tak tradičně
na SOS dětské vesničky. To jste učinili a na konto vesniček
jsem odeslala 4 830 Kč. Děkujeme. Jmelí, věnce, svíčky
a další adventní „potřebnosti“ byly k zakoupení ve stánku
zahradnictví Svrkyně.
Součástí setkání byla i výstava betlémů v podkroví statku.
Betlémy vozíme z různých částí naší země i ze světa, někteří
občané nám betlémy darovali a máme jich už celkem šedesát
dva.
Po skončení všech vystoupení jsme se přesunuli na náves,
kde děti rozsvítily vánoční strom.
Terezie Kořínková, starostka

Největší z vystavovaných betlémů stojí před OÚ

Zdroj: archiv OÚ
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Nejen kulturní výlet do Vídně
V zimním semestru jsme se na naší úholičské univerzitě
věnovali géniovi raného baroka Gian Lorenzo Berninimu.
Jeho převážně sochařská díla jsou k vidění především
v Itálii, ale právě nyní na přelomu roku probíhala výstava
dvou barokních velikánů Cavaraggia a Berniniho v relativně
nedaleké Vídni.
Naši studující tam vyrazili dokonce ve dvou sledech. První
využil relativně klidného všedního dne. My ostatní jsme
se spojili se zájemci o vyhlášené vánoční trhy v rakouské
metropoli a s díky využili tradičně bezchybné zájezdové
organizace paní starostky, která nám zařídila pohodlný přímý
spoj Náves – Vídeň a zpět.
Kunsthistorické muzeum, to je obrovský palác plný baroka.
Pokud nejste znalci tohoto slohu, možná vám v představách
trochu splývá v podobě poměrně zaměnitelných baculatých
postav andílků ve vesnických kostelích. Ale tady se můžete
přesvědčit, kolik různých cest, myšlenek a převratných
přístupů sebou baroko přineslo v urputné snaze zachytit co
nejpřesvědčivěji lidské emoce. Bernini s Cavarggiem v tom
patřili mezi průkopníky, a jak jsme se na jejich výstavě
přesvědčili, málokdo je v tom později dokázal překonat.
A protože jsme nakonec našli i útulný pivovar s českou
obsluhou a výborným vídeňským řízkem i pivem, kulturní
prožitek byl úplný. U autobusu bylo zřejmé, že i všichni
ostatní si Vídeň jak se patří užili. Jak by ne, na předvánoční
atmosféru jsou tu specialisté. Svařák, světýlka, sachr,
bruslení, tlačenice, to vše tu mají skvělé a takové tradiční.
Pavel Soper, tutor VU3V

Schodiště Uměleckohistorického muzea ve Vídni

Vánoční Vídeň

Zdroj: J. Soperová

Zdroj: archiv OÚ

Jana je jednička
První adventní víkend byl pro Ú-holky Pozdní sběr velmi náročný.
Začalo to v pátek, kdy si některé přišly nazdobit adventní
věnec. Mimochodem všechny věnce se letos povedly,
vyhrávaly bílé variace. V sobotu jsme byly pozvané na

vánoční trhy na statek do Velkých Přílep, abychom přispěly
ke kulturnímu programu. Je hezké slyšet, že se na naše
vystoupení už lidé těší. A přihlížejících se sešlo opravdu
dost. Pak už hospodyňky spěchali domů napéct na nedělní
adventní setkání u nás.
V neděli jsme ráno vyrazily na Břevnov, kde se
v tělocvičně TJ Slavoj koná každoročně seniorský víceboj.
Tělocvična praskala ve švech, účast byla rekordní. Soutěžilo
se jako vždy ve třech věkových kategoriích, z nichž Ú-holky
obsadily dvě. Tentokrát trvalo klání dlouho, byla vložena
i další soutěž, než se vypsaly diplomy pro všechny účastníky.
Začínaly jsme být jak na trní, protože se přehouplo poledne
a my jsme věděli, že nechceme přijít o podvečerní setkání na
návsi. Vyhlášení proběhlo až ve čtrnáct hodin, ale stálo za to.
Všechny naše dámy se umístily dobře, ale v první místo jsme
nedoufaly. V kategorii 65+ vyhrála „naše“ Jana (Jakoušová).
Gratulujeme.
Terezie Kořínková, Ú-holka

Náš hvězdný seniorský tým
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Tomícká herna pro všechny
Na základě zkušeností z našich schůzek jsme se rozhodli v novém roce pokračovat v podobě
otevřené herny deskových her.
To jsou takové ty krabice, co se vám válí doma a nemáte moc času se jim věnovat, ještě tak o
Vánocích. Samozřejmě existují nadšenci, kteří této ducha rozvíjející činnosti věnují každou
chvilku. I ti možná ale hledají nové parťáky na své dobrodružné výpravy do Katanu či pro
dobytí Carcassone.
Pokud by vás to zajímalo, přijďte mezi nás od 7. 1. každé úterý od 18:30 do naší klubovny ve
výtvarném ateliéru. Bereme hravé děti i dospěláky. Většina takových her, které vyžadují trochu
taktiky a trpělivosti zvládají děti od sedmi až osmi let. Ale jde hlavně o to, aby vás to bavilo.
Těšíme se na vás v novém roce.
Pavel Soper, vedoucí oddílu TOM

KALENDÁŘ AKCÍ
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

29. 12.

Rybova mše vánoční – od 18:00, v provedení Musica Braunsensis

Kostel sv. Jana Křtitele,
Noutonice

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

25. 1.

Skautský ples – od 19:00

ZŠ Žalov, Roztoky

25. 1.

Myslivecký ples – od 20:00, vstupenky za 190 Kč na tel.: 774 963 263

Sál U Korychů, Velké
Přílepy

Výstava betlémů

Dům U Korychů, Velké
Přílepy

neděle

pátek

neděle

pondělí

úterý

úterý

úterý

4. 1.
sobota

sobota

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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Farmářské tržiště v Úholičkách
Komunitní farmářské tržiště Scuk.cz funguje v Úholičkách už půl roku. Jak se nám tu daří?
Scuk je pohodlným řešením pro ty, kdo se chtějí stravovat zdravě, ale nemají možnost nebo čas
objíždět bio potraviny a bezobalové obchody v celém širém okolí. Dobroty přímo od farmářů
si objednáte v klidu doma u počítače na.scuk.cz/uholicky a zboží si pak vyzvednete v 2. patře
obecního úřadu v Úholičkách třeba po cestě z práce. Nákup probíhá on-line každý týden od
pondělí do neděle a výdej doručeného zboží pak následující čtvrtek mezi 17:00–20:00.
A jak se v Úholičkách za těch šest měsíců nakupovalo? Od června doposud se uskutečnilo
22 nákupů, objednalo se 2.253 ks zboží v celkové hodnotě 151.314 Kč. Nakoupilo celkem
191 lidí. Do této statistiky není zahrnutý poslední prosincový závoz, protože v době uzávěrky
kolo nákupů ještě nebylo uzavřené.
Přes vánoční svátky si beru „dovolenou“, další kolo objednávek spustím 30. 12. (výdej
bude 9. 1. 2020).
Všem přeji krásné a pohodové svátky a těším se na další „scukávání“.
Renata Soperová, organizátorka Scuk.cz

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Bude se konat v roce 2020 v Úholičkách paralympiáda na netradiční
bezbariérové trati?
Stavební úřad Velké Přílepy oznámil pokračování územního řízení stavby na železniční zastávce v obci Úholičky. Cílem
je odstranění stávající plošiny, zbourání jednoramenného schodiště a postavení velkorysé paralympijské betonové tratě
spočívající ve stavbě bezbariérového chodníku se sedmi rameny s podélným sklonem 8,33 %. Investor, státní organizace
Správa železniční dopravní cesty vyčlenil pro stavbu 15 mil. Její součástí bude i nové nezávodní dvouramenné schodiště.
Podle expertů na extrémní paralympijské tratě bude úholičská
bezbariérová dráha technicky unikátní a i v projektu se píše
o „netradičním řešení“.
Účastníci mohou očekávat fyzicky náročnou trať v případě
sjezdu i výjezdu. I národní konzultanti upozorňují, že již dle
tradičního bezbariérového řešení je obtížné zvládnut výjezd
jednoramenné trati, která se vyskytuje u některých městských
úřadů.
Nevyřešená je dosud otázka, zdali se organizátoři
rozhodnou pro variantu bezmotorových nebo motorových
vozíků. Podle zmiňovaných expertů vzhledem k fyzické
náročnosti sedmiramenné tratě hrozí, že v případě bezmotorové
disciplíny mohou závodníci při výjezdu uvíznout v oblouku
ramene a blokovat průběh závodu. Při sjezdu naopak hrozí, že
při nezvládnutí prvního oblouku vjede účastník na nezávodní
dvouramenné schodiště.
Organizátorům a fanouškům však dělá i starost, že projekt
je v časovém skluzu, neboť nebyl ústeckou firmou Dipont
s.r.o. kvalifikovaně připraven a musel projít zdlouhavým
procesem doplňování. Na druhé straně, investor může být
potěšen, že zastupitelé Úholiček neuplatili podle stavebního
zákona v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce. Nenabídli technické řešení v podobě
zřízení moderní plošiny nebo výtahu, ani nenamítali, že
z dvouramenného schodiště bude pěkný výhled do soukromí
některých podmoráňských obyvatel. Je to přirozené, protože
Podmoráň není chápána jako místo k životu, ale spíše jako
parkoviště pro auta či vlakové a říční dopraviště pro osoby.
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Navíc Správa železniční dopravní cesty i technokratická
politika obce se vyznačují společnou potřebou zabetonovat
krajinu. Na druhé straně, kdyby se taková „netradiční“ stavba
měla vyskytovat poblíž domova některého ze zastupitelů,
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů by se určitě
našly.
Pokud dojde k realizaci této „netradiční“ sedmiramenné
bezbariérové cesty, možná by stálo za úvahu ji doplnit
jednou velkou informační tabulí: POSTAVENO BEZ
SOCIÁLNÍCH, EKOLOGICKÝCH A DALŠÍCH BARIÉR.
Miroslav Vodrážka
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Mikroplasty v Podmoráni
V létě jsem si všimla, že se v ulici Podmoráň povaluje stále více nedopalků od cigaret.
Rozhodla jsem se, že je budu po cestě k vlaku a zpět sbírat, a že vypíšu soutěž:
1. Kolik nedopalků a krabiček od cigaret jsem nasbírala za tři měsíce
(4. 9. – 4. 12. 2019, viz fotka)?
2. Jak se nazývá toxický plast, ze kterého se vyrábí cigaretové filtry?
3. Jak dlouho trvá, než se tento plast rozloží?
a) 4 až 6 měsíců
b) 3 až 5 let
c) 10 až 15 let
Odpovědi mi pošlete do 31. ledna 2020 e-mailem na adresu: frideko@hotmail.com
nebo SMSkou na číslo: 777 196 438.
1. CENA: Pozvání na večeři pro 3 osoby v restauraci Na Statku
2. CENA: Pozvání na večeři pro 2 osoby v restauraci Na Statku
3. CENA: Pozvání na večeři pro 1 osobu v restauraci Na Statku
Vítěze vyhlásím v příštím vydání Obecních novin.
Friderike Komárek

Zvonička
Vzhledem k tomu, že se obec chystá realizovat projekt zvonice a jedná se tudíž
o zásah do veřejného prostoru (návsi?), tak by bylo fajn, kdyby se nepojímala jen
jako sloup se zvonem.
Ráda bych se tímto zastala současné architektury, hlavně té kontextuální (pracuje
s historickým kontextem, ale moderním jazykem) nebo vernakulární (využívá
tradiční materiály daného místa) – viz ukázka:
1) Zvonička na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm nebyla realizována
z nostalgie po minulosti, ale jako symbol dlouholetého a stále nekončícího tvrdého
boje dvou obcí Frenštátu p./R. a Trojanovic p./ R. s uhlobarony. Jejím smyslem je
„odzvonit konec dolům v Beskydech“. Dřevěnou kontemplativní stavbu na kopci
s výhledem na panorama hor realizoval mladý architekt Kamil Mrva, který je
autorem řady zajímavých a citlivých projektů ve valašském regionu (https://www.
mrva.net/).
2) Jiným způsobem pracuje s tématem Václav Fiala, pro něhož má být socha
„zážitkem“. Zvonici pro obec Čínov u Klatov pojal jako holou, nic nepředstírající
dřevěnou konstrukci, aby dal vyniknout kráse materiálů (http://www.vaclav-fiala.
cz/sculptor/default.asp).
3) Že lze propojit zvonici s utilitární hasičárnou dokazuje projekt Blanky
Tancnerové pro Holašovice. Architektura hasičárny je naprosto současná,
jednoduchá, nenarušující okolí a dohromady se zvonicí vytváří komplex,
který dokonale zapadá do krajiny i památkové zóny Holašovic (https://
ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2018/hasicska-zbrojnice-holasovice/).
Obě zmíněné stavby
(1 a 3) ocenila i Obec architektů. Příklady slouží
jen pro inspiraci. Myslím, že by nebylo špatné
se nad projektem více
zamyslet…

Zvonice na Horečkách, Frenštát p./R., 2010

Markéta Svobodová

zbrojnice Holašovice, projekt 2014 (realizace 2017)

Zvonice pro Čínov, 2008
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