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ÚVODNÍK
Vážení občané,
počasí si s námi během letošní zimy pěkně hraje. Extrémní
nejsou jen vysoké teploty a absence sněhu a mrazu, ale i povětrnostní podmínky. O tom jsme se mohli přesvědčit v pondělí 10. února, kdy se k ránu do vsi přihnala vichřice Sabina.
Na majetku moc škod naštěstí nenapáchala, díky Bohu ani na
životech. Jediné co se jí podařilo zpřetrhat, byly dráty vysokého napětí, které jsou pro naši i sousední obec klíčové. Pracovníci ČEZu měli sice pohotovost a okamžitě začali poruchy
řešit, ale nebylo v jejich silách vše obratem opravit.
Naši dobrovolní hasiči byli také v pohotovosti a iniciativně začali s pracovníky ČEZu spolupracovat. Ráno motorovými pilami vyřezali dle pokynů ČEZu spadlý strom a uvolnili
koridor pro natažení nového vedení. Vzhledem k tomu, že
museli čekat na plošinu, začalo se nové vedení řešit až za
soumraku. Hrozilo, že pracovníci přijdou zpět na místo až
ráno. Opět jsme se mohli spolehnout na naše kluky. Dojeli do
Podmoráně s centrálou, na celou oblast posvítili a pomohli
vedení natáhnout, takže dodávka proudu byla obnovena ještě
večer.

ZPRÁVY Z OBCE
• Úřední hodiny OÚ
Připomínáme, že úřední hodiny na OÚ jsou
v pondělí od 8 do 13 hodin a od 15 do 18 hodin, ve
středu od 15 do 18 hodin. Pokud potřebujete vyřešit
jakoukoliv záležitost mimo úřední hodiny, prosíme,
volejte předem a sjednejte si schůzku. Děkujeme za
pochopení.

• Příspěvky na ekologické aktivity
Jen připomínáme, že žádosti o příspěvky na
ekologické aktivity schválené na období 2019–2023
můžete průběžně podávat na OÚ. Jedná se např.
o příspěvky na výměnu oken, dveří, plynového
kotle, připojení na kanalizaci atd. Všechny žádosti
včetně pravidel najdete na www.obec-uholicky.cz/
obecuholicky/financniprispevkyobce.

• Kontejnery na velkoobjemové odpady
Na každé stanoviště ke kontejnerům na
velkoobjemové odpady bude přistaven i kontejner
na bioodpad (3. – 6. 4. 2020).
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Tento krizový stav, kdy celý den nešel proud, prověřil připravenost domácností přežít bez elektrické energie. Uvědomili jsme si, jak je důležité mít i jiné zdroje pro vaření nebo
topení. Jak je důležité mít doma dostatek baterií a svíček. Na
druhou stranu to mělo i pozitivní dopad – bez elektřiny nejde televize, když se vybíjí mobil, nesurfuji na internetu. Měli
jsme příležitost si spolu večer popovídat, zahrát si Člověče,
nezlob se nebo využít atmosféru při svíčkách k jiným činnostem. Zda se to v některých domácnostech zúročilo, se dozvíme při příštím vítání občánků.
Přejme si nerušený březen, klidně ještě na pár dní za kamna vlezem a teplo ať je opravdu až na jaře. Ať dětem neroztaje
sníh a užijí si jarní prázdniny na lyžích!
V březnu zveme všechny seniory a vnoučata do stodoly na
sportovní klání a všechny tancechtivé na hasičský ples.
Terezie Kořínková, starostka

OBECNÍ NOVINY 2/2020

www.obec-uholicky.cz

Souhrn usnesení z 11. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 17. 2. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/11VZ/2020 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
13) Finanční příspěvek pro MAS Přemyslovské střední Čechy.
A stažení bodu:
9) Schválení nákupu radaru – Roztocká ulice
Usnesení č. 2/11VZ/2020 – Rozpočtové opatření č. 1/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
Usnesení č. 3/11VZ/2020 – Refinancování dluhopisů
EFEKTA.
Zastupitelstvo schvaluje uložení výnosů z dluhopisů DRFG
Real Estate 2019–2024 na sběrný účet obce u společnosti
EFEKTA pro nákup dalších dluhopisů.
Usnesení č. 4/11VZ/2020 – Záměr pronájmu části
obecního pozemku parc. č. 11/4 (ulice k Višňovce)
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 11/4 (ulice K Višňovce).
Usnesení č. 5 /11VZ/2020 – Záměr směny části pozemku
parc. č. 503/3 (ulice Nad Parkem)
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny části pozemku parc. č.
503/3 (ulice Nad Parkem).
Usnesení č. 6/11VZ/2020 – Koupě části pozemku parc. č.
425/24
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku parc. č. 425/42
o výměře 6016 m2, odděleného z pozemku parc. č. 425/24
v k.ú. Úholičky na základě GP č. 662-28/2019, ověřeného
Ing. Blankou Vávrovou dne 11. 12. 2019 pod č. 55/2019,
schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP
Praha západ pod č. PGP-3680/2019-10 za cenu, která vyplývá
z průměrné ceny znaleckých posudků – zpracovaného
Ing. Milanem Mintělem 10. 4. 2019 pod č. 07-1737/2019
a zpracovaného Ing. Zdeňkem Mazákem v březnu 2019, tedy
1200 Kč/m2. Celková cena činí 7 219 200 Kč.

Usnesení č. 7/11VZ/2020 – Schválení strategického plánu
obce na období 2020–2022
Zastupitelstvo schvaluje strategický plán na období
2020–2022.
Usnesení č. 8/11VZ/2020 – Vodné a stočné na rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje vodné ve výši 48,26 Kč a stočné ve
výši 30,41 Kč na rok 2020 jako cenu konečnou včetně DPH.
Usnesení č. 11/11VZ/2020 – Odměny pro neuvolněné
členy ZO
Zastupitelstvo schvaluje navýšení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce dle platné přílohy k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., s účinností od 1. 2. 2020, tj. neuvolněný člen
ZO a současně předsedy komise nebo výboru 3245 (3171) Kč
a neuvolněný místostarosta 29 206 (28 542 Kč).
Usnesení č. 13/11VZ/2020 – Finanční příspěvek pro MAS
Přemyslovské střední Čechy, o.p.s.
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro MAS
Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. ve výši 5 Kč/obyvatel
a rok, tedy 3900 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 3/11VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dodatku ke
smlouvě se společností EFEKTA, týkající se výnosů
z dluhopisů.
Pověření č. 6/11VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
s Ing. arch. PŠ.
Pověření č. 13/11VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s Přemyslovskými středními Čechami, o.p.s..
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Čistý potok. Sen nebo blízká budoucnost?
Na podzim roku 2018 jsme požádali vodoprávní úřad v Černošicích o svolání vodoprávního dozoru. Podkladem byly vaše
stížnosti na kvalitu vody v potoce a rozsáhlá fotodokumentace znečištěného potoka. Vodoprávní úřad dozor vykonal a nařídil
obci Velké Přílepy nainstalovat na čistírnu zařízení, která eliminují nebo alespoň minimalizují znečištění potoka.
Na základě tohoto dozoru byla svolána jednání obcí,
provozovatele, projektanta i dodavatele stavby. Bylo
rozhodnuto, že v roce 2019 budou realizována tato opatření:
1) přepojení potrubí vratných kalů (ze všech dosazovacích
nádrží)
2) přepojení čerpadel interních recyklů
3) realizace přepadů/rozdělovacích žlabů (2 ks) do
dosazovacích nádrží.
Když se sešel rok s rokem od konání vodoprávního
dozoru a na čistírně stále nebyla realizována žádná opatření,
rozhodli jsme se zajít na veřejné zasedání obce Velké Přílepy.
Zúčastnila jsem se já, pan místostarosta a pan Rajmon jako
předseda komise životního prostředí a někteří členové komise.
Apelovali jsme na zastupitele, aby se opatření realizovala co
nejdříve, neboť je to pro občany Úholiček dlouhodobý a tíživý
problém. Byli jsme ujištěni, že proběhlo výběrové řízení na
dodavatele, které se právě na tehdejším zasedání schválilo,
a že nic už nebrání zahájení realizace těchto opatření.
Dne 19. 11. 2019 byly zahájeny úpravy na čistírně za
účasti zástupce naší obce, pana místostarosty Kozla. Na
určitou dobu byla nejprve odstavena linka „B“, a po jejím
kompletním dokončení se na ní obnovil provoz a zrcadlově
se upravila i linka „A“. Byla přesunuta čerpadla interních
recyklů, poté byly instalovány nové rozdělovací žlaby před
dosazovacími nádržemi a přepojeno potrubí vratných kalů.
Přes ujištění, že vše bude probíhat tak, aby se práce
neodrazily na kvalitě potoka, tomu tak úplně nebylo. Nicméně
do konce roku 2019 byly práce dokončeny.
Od nového roku neeviduji žádnou stížnost občanů na
kvalitu potoka. Budeme doufat, že to tak bude po celý rok
do doby, než se na čistírně osadí další investičně nákladnější
zařízení. Jde zejména o přeřešení nátoku na čistírnu a úpravu

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Noc s Andersenem
se uskuteční v pátek 27. března 2020 v 18:00 hodin v budově
obecního úřadu.
Letošní Noc s Andersenem se bude točit kolem pohádek,
připomeneme si dvousté výročí narození české spisovatelky
a sběratelky pohádek Boženy Němcové. Celovečerní hra je
určena pro školní děti, mladší děti jsou také srdečně zvány,
ale v doprovodu dospělého pomocníka. Děti, které do pátku
20. 3. odevzdají přihlášku v knihovně, na OÚ nebo mailem,
mohou v knihovně i přespat. (Děti, které ještě do školy
nechodí, mohou přespat pouze v doprovodu dospělého.)
Akce končí 24. 3. v 8 hodin ráno.
Nenašel by se rodič či dva, kteří by s námi přespali
a pomohli by s dozorem?
Těšíme se na vás, případné dotazy adresujte prosím na
knihovnauho@yahoo.com.
Martina Hrubešová, knihovnice
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Podmoráňský potok

Zdroj: P. Soper

česlí, tedy hrubého předčištění. Tato opatření přispějí
k udržení kvality vypouštěných odpadních vod i při zvýšených
nátokových stavech, tedy při deštích.
Začátkem roku proběhlo také čištění potoka, objednané
Povodím Vltavy. Z koryta se od návsi po Chaloupky odvezlo
velké množství naplavenin. Čistírna je beze sporu největším
znečišťovatelem potoka, ale ne jediným. Procházela jsem
vyčištěný úsek a v ojedinělých případech prosakují odpadní
vody z pozemků do potoka. Také tady máme další nešvar
– co je za plotem není moje a potok to odplaví. Nebo
neodplaví, a tak jsou na břehu hromádky posekané trávy
nebo ořezané větve. Prosím, dávejte bioodpad do kontejnerů
nebo kompostérů, které obec poskytla. Neznečišťujte prosím
potok.
Terezie Kořínková, starostka
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KULTURA A SPORT
Zprávy z blešáku
Přesto, že jsme trochu „nevychytali“ termín a ve stejný den, byť
odpoledne, se konal masopust u sousedů v Roztokách, byla účast na
Úholičském blešáku opět skvělá.
Novinkou bylo rozšíření prodejní plochy ve stodole o prostor “za
oponou“. Nejen že zde mohlo být více prodejců, ale vznikl i prostor pro
věci „zdarma“. Zbylé věci jsme s Michaelou W. rozdělily a rozvezly do
Klokánku a Ester, z.s..
My prodejci jsme si blešák zpestřili objednáním pizzy a musíme
uznat, že pizza z Libčic byla vynikající!! Pokusím se pro příště vymyslet,
respektive domluvit, prodej občerstvení i pro nakupující.
Další blešák se bude konat začátkem června, podle termínu blešáku
v Roztokách. Možná rozšíříme prostory o nádvoří, kde by mohlo být
i zmíněné občerstvení.
Z čistého blešáku jsme se volným tempem přeměnili v bleší
a rukodělné trhy, prodejců s vlastními výrobky už bylo šest – pletené
čepice a jiné doplňky, náušnice, dřevěné misky a ozdoby, zdobené
krabičky, svíčky….
Na Facebooku nás najdete celoročně jako Úholský blešák. Můžete
se k nám připojit, a potom sledovat, nakupovat i prodávat ve skupině
Úholského blešáku. O zařazení do blešákové databáze můžete požádat
kdykoliv, na emailové adrese jarcadoxa@centrum.cz
Děkujeme moc všem, kdo prodávali i všem, kdo se přišli podívat.

Na blešáku můžete koupit téměř cokoliv

Zdroj: J. Doksanská

Jarka Doksanská a Jana Winklerová, organizátorky

Pozvánka do divadla
Ráda bych Vás pozvala do divadla Palace na komediální příběh „Vzpoura nevěst“ o předsvatebním hledání sebeúcty,
napsaný ženami, nejen o ženách a nejen pro ženy.
Vítejte v agentuře Beremese.cz – tradice, profesionalita, pozitivní
reference! Budete-li se vdávat, nesmíte zapomenout na nic důležitého:
sladit kytici s kravatou ženicha, objednat koláčky, a hlavně získat
duševní klid a vyrovnanost. Pět žen ve věku od 19 do 70 let a jeden muž
se sejdou ve svatební agentuře, aby se připravili na svůj velký Den.
Jejich touhy, očekávání a životní osudy vytvářejí vynikající platformu
pro bláznivou komedii na téma žena x muž, manželství x svoboda.
“Svatba je jedním z nejdůležitějších dnů člověka, především pak ženy.
Na svatbu je třeba zhubnout, vybrat správné šaty, které budou ladit
s daným odstínem celého dne, zvolit správnou hudbu, sestavit seznam
hostů i vhodné menu... Ale především je nutné si uvědomit, zda “ten
jediný” je právě tím jediným...“
Komedie „Vzpoura nevěst“ pojednává o zmiňované cestě ke dni
“D” s humorem, laskavou ironií i typicky českým nadhledem. Jeviště
Divadla PALACE se tak mění na svatební agenturu, či spíše výcvikové
středisko pro nevěsty, kde vládne rukou přísnou Dr. Zapletalová
v sofistikované interpretaci Zuzany Slavíkové, která na jeden den mění
ženy v princezny, pro které přijíždí princ (někdy na bílém koni, jindy
v mercedesu...).
Dále hrají: Kateřina Macháčková, Daniela Šinkorová, Miluše
Bittnerová/Vendula Fialová a další.
Vstupenky na pátek 24. 4. 2020, 19 hodin objednávejte na OÚ.
Vzpoura nevěst

Zdroj: www.divadlopalace.cz

Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Přeplavme La Manche
Klub SENSEN, do jehož řad se naše seniorky od loňska počítají, vypsal únorovou výzvu: Přeplav svůj La Manche. Samozřejmě
neměl na mysli, že senioři vstoupí na anglické straně do vody a budeme je lovit u břehů Francie. Je to o tom, nesedět doma
a jít si zaplavat. A když do bazénu, tak ne sám, ale s přáteli a pokusit se společnými silami štafetově uplavat vzdálenost 34 km.
„Co to je zase za blbost? Copak my uplaveme takovou porci?“,
ozývalo se na schůzce Ú-holek, když jsem je hecovala, že do
toho musí jít. Porada proběhla beze mě. Ale výsledek byl:
„Ano, jdeme do toho! A když to neuplaveme, tak se přece nic
neděje.“ Plavat se začalo 7. února a dnes již víme, že trasu bez
problému zvládneme a možná se vrátíme pomyslně zpátky do
Anglie. Byli jsme příjemně překvapeni, kolik bazénů senioři za
hodinu naplavou. Nebo s jakým nasazením chce přispět svými
metry ten, kdo není pravidelným plavcem.
Do letošního ročníku se přihlásilo 24 klubů po celé
České republice. Úholičky se srovnávají s městy jako je Praha,
Brno, Liberec, Plzeň, Pardubice a podobné. Žádná vesnice
s počtem pod tisíc obyvatel přihlášená není. Můžeme být hrdí,
že nás Ú-holky, Pozdní sběr reprezentují v takové konkurenci
a ať dosáhnou jakéhokoliv výsledku, z vesniček budou prostě
nejlepší!
Děkujeme i dvěma mužům, kteří se do plavecké štafety zapojili
a oblékli tak dres Ú-holek. Každý uplavaný metr se počítá.
V příštím čísle vám sdělíme, kolik Úholičky zvládly uplavat,
a kdo všechno nás reprezentoval. Je vidět, že se senioři drží
našeho nominačního hesla do soutěže senior roku: „Kdo ještě
může, musí!“ A také věříme, že plavání přineslo v únoru nejen
uspokojení ze splnění cíle, ale i příjemné chvilky při sportu.
Účastnice výzvy Přeplav svůj La Manche
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Terezie a Martin Kořínkovi, ambasadoři úholské výzvy
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KALENDÁŘ AKCÍ
5. – 24. 3.
8. 3.

Camino na kolečkách – výstava fotografií J. Duška z jeho cesty na vozíku do Dům U Korychů,
Santiaga de Compostela, vernisáž 5. 3. od 18:00
Velké Přílepy

Vodnická pohádka – představení divadélka Romaneto, vstupné 60 Kč

CVA, Velké Přílepy

14. 3.

Šestiboj pro seniory a vnoučata – od 14:00

Stodola statku na návsi,
Úholičky

21. 3.

13. Obecní jarní ples – od 20:00

Sál domu U Korychů,
Velké Přílepy

27. 3.

Noc s Andersenem – od 18:00

Statek na návsi,
Úholičky

28. 3.

Velikonoční trhy Na Statku – od 10:00 do 15:00

Na Statku, Velké Přílepy

28. 3.

Hasičský ples SDH Úholičky – od 20:00

Stodola statku na návsi,
Úholičky

neděle

sobota

sobota

pátek

sobota

sobota

do

28. 3.

Krása ukrytá v bronzu – výstava, poklady ze středních Čech očima archeologa Středočeské muzeum,
a konzervátora
Roztoky

3. 4.

Dílna šikovná Ú-holka – zdobení velikonočních perníčků, od 18:00, přihlášení Zasedací místnost OÚ,
do 25. 3. na OÚ
Úholičky

pátek

4. 4.
sobota

Ukliďme Česko, sraz v 9:30 na návsi

Okolí Úholiček

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Ještě jednou mloci
Vážení čtenáři, nevím jak vy, ale já jsem po přečtení článku
v minulém čísle s názvem „Úholičská válka s mloky“ nevěděla,
zda bdím či sním. Co tím chtěl autor říci, proč úpravu silnice
do Podmoráně nazývá válečným projektem? Já se domnívám,
že chodník do Podmoráně je nutný vzhledem k bezpečnosti
chodců. Nezpochybňuji, že se v této lokalitě vyskytují mloci,
a že někteří zahynou pod koly aut. Je to smutné, ale auta se

tam budou řítit i bez chodníku a ohrožovat nejen mloky, ale
i chodce, proto si myslím, že projektant vyřeší jak mloky, tak
zpomalení jízdy. Pojďme to proto nechat na něm a těšit se na
to, že budeme chodit do Podmoráně bezpečněji.
Jana Jakoušová
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Proč chodník a parkovací pruh nechceme
Podle projektu „Ulice K Podmoráni“ je na délce 460 metrů naplánována výstavba chodníku na levé straně u lesa a parkovacího
pruhu na pravé straně silnice. Aby se stavba včetně obou povrchových žlabů vešla do údolí, bude nutno na čtyřech místech
odkopat a upevnit svah, a to v celkové délce 147 metrů. V prvním 45metrovém úseku je navíc naplánovaná gabionová zeď v
délce 20 metrů.
Oproti původnímu projektu se zúžila vozovka na 3,75 m
a chodník na 75 cm, což vedlo k tomu, že „chodník“ byl
oficiálně přejmenován na „zpevněnou krajnici“. Přesto je
zásah do přírody obrovský: Odkopat svah znamená bagrem
vyrvat stromy a keře ze svahu, aby se tam následně mohla
položit dřevěná prkna a sázet parková vegetace. Gabionová
zeď na místě, kde chodí srnci k potoku, pro ně znamená
bariéru. Zastavěná plocha na obou stranách vozovky zabírá
šířku o průměru 4 metrů, čímž dosavadní zeleň vedle silnice
zmizí pod betonem.
Cílem výstavby je podle zastupitelů, aby silnice byla
„přehledná“, aby vozidla parkovala uspořádaně na jedné
straně, a zdůvodněním pro chodník je údajná bezpečnost
chodců. Tyto důvody jsou ovšem zrádné. Je patrné, že
vznikly v představách lidí, kteří nechodí pěšky, ale jezdí
k vlaku či k Vltavě autem. Jim totiž vadí, že musí zpomalit
nebo zastavit, když jim jede auto naproti, a že občas musí
zabrzdit kvůli cyklistům nebo chodcům. Obhájci projektu
přehlédli, že zeleň vedle silnice patří k našemu údolí, a že je

naší jedinou záchranou, když jdeme ráno k vlaku a je namrzlá
a kluzká vozovka. Obhájci projektu si zřejmě také nevšimli,
že většina lidí po naší ulici chodí ve dvou nebo ve třech vedle
sebe. Chodník pro jednu osobu (75 cm) bude používán jen
v nouzi – a to jen, pokud nebude pršet, protože chodci by tam
museli překročit 50centimetrový žlab. S kočárkem by se tam
dostali ještě hůř.
Chodník a parkovací pruh tedy považujeme za
zbytečnou, neekologickou, a hlavně pro zklidnění provozu
kontraproduktivní stavbu. Alternativní řešení jsme
navrhovali už v roce 2017: nechat dosavadní šířku silnice,
zpevnit krajnice cca 50 cm zatravňovací dlažbou s ložem ze
štěrkodrti, zbytek krajnice, kde roste tráva, zpevnit přírodním
materiálem a na odvodnění dešťové vody zprovoznit stávající
škarpu. Prosíme zastupitele o zvážení, jestli naplánovanou
výstavbu opravdu chtějí prosadit proti vůli většiny občanů,
kteří v ulici K Podmoráni/Podmoráň bydlí.
Friderike a Pavel Komárkovi

Poznámka:
V březnu 2017 byla na Obec doručena anketa občanů Podmoráně (Chodník ani dešťovou kanalizaci nechceme) s několika
návrhy úprav navrženého projektu. Názor zastupitelstva obce k předložené anketě byl zveřejněn na webových stránkách obce
v sekci Obecní projekty. Následně byl přepracován projekt a mnohé připomínky byly zohledněny. Aktuální verzi projektu najdete
na stejném odkaze. Současně v roce 2019 proběhla v obci anketa Průzkum potřeb občanů 2019, kde na otázku “Podporujete
záměr vybudování chodníku do Podmoráně” odpovědělo kladně 61% respondentů.
Romana Klusoňová, členka redakce

Čisté svědomí politického manipulátorství
V úvodníku obecních novin (1/2020), paní starostka Kořínková mlžným způsobem informovala, že zastupitelstvo sice získalo
od stavebního úřadu územní rozhodnutí pro svůj projekt „Podmoráň“, ale rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci, kvůli
jakémusi podanému odvolání.
Obdobně mlžným způsobem informoval o problému
i zastupitel Radko Rajmon, který v článku s budovatelským
titulkem „Mlokům jdeme naproti“ (jakoby obec plnila
kolchoznický plán), zakončil text větou padající z myšlenkové
shůry jako Deus ex machina: „V případě mloka ale máme
svědomí čisté“.
Proč zastupitel píše náhle o politickém svědomí? Politici
by sice mohli občany informovat srozumitelněji, ale jelikož
se mlžení a utajování stalo pracovní metodou, často sdělují
informace jako Pýthie – hovoří v náznacích.
Připomeňme si proto zamlčený kontext. Zastupitelstvo si
nechalo vypracovat projekt „Podmoráň“, v jehož dokumentaci
je nepravdivě uvedeno, že v místě se nenacházejí „žádné
chráněné rostliny a živočichové“. Obecní projekt nezohlednil
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výskyt mloka skvrnitého. Ani odbor životního prostředí
Černošice neupozornil na nesprávné informace v projektu.
Stavební úřad Velké Přílepy pak vydal rozhodnutí, v němž se
říká, že není žádných důkazů o přítomnosti mloka skvrnitého
v Podmoráni, a to v rozporu s jiným vydaným rozhodnutím,
v němž se naopak snaží eliminovat dopad stavby na
chráněného živočicha.
Zastupitel Radko Rajmon na komisi pro životní prostředí
následně prohlásil, že zastupitelstvo nebude zpochybňovat
vydané územní rozhodnutí a nebude poukazovat na existenci
mloka, protože by tím bylo samo proti sobě!
Politik tak nepřímo naznačil, že vypracovaný projekt, byl
předem vytvořen tak, aby nebyl „proti“ intenci zadavatele –
obce Úholičky.
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Místo, aby politici vysvětlili, že primární chyba se stala
na jejich straně a snažili se ji napravit, místo toho veřejně
demonstrují, že nemají zábrany pro dosažení svých cílů
a nemají žádné výčitky svědomí. Přenáší odpovědnost nebo
pochybení na druhé, manipulují a mlží. Ignorují primární
fakta a mají pocit vlastní důležitosti nad druhými. Lidé

a svět, včetně mloka skvrnitého jsou pro ně prostředkem,
nikoliv jevem o sobě, který má vlastní niternou hodnotu.
Teprve v tomto kontextu se objasňuje smysl věty založené
na politickém manipulátorství: „V případě mloka ale máme
svědomí čisté“.
Miroslav Vodrážka

Mikroplasty v Podmoráni
Dne 31. ledna 2020 skončila soutěž, které se zúčastnilo 12
lidí. Účastníci měli odhadnout, kolik jsem za tři měsíce na
cestě k vlaku a zpět nasbírala nedopalků od cigaret.
Tady jsou vítězové, kteří vyhráli večeři v restauraci Na statku:
1. CENU dostal Felipe Rivadeneira s odhadem 325
2. CENU dostala Eva Rožcová ml. s odhadem 287
3. CENU dostal František Rožec ml. s odhadem 260
Našla jsem 344 nedopalků a 4 krabičky od cigaret, viz
fotka. Na druhou a třetí otázku odpověděli všichni účastníci
správně: Toxický plast, ze kterého se vyrábí cigaretové filtry,
se nazývá acetát celulózy a trvá to 10 až 15 let, než se tento
plast rozloží.
Friderike Komárek

Zdroj: F. Komárek
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