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ÚVODNÍK
Vážení občané,
jak slyšíte ze všech stran, procházíme dobou, kterou nikdo z nás
nezažil. Učíme se, jak se v takových situacích chovat. Přiznám
se, že když jsem slyšela o situaci v Číně, vůbec mě to neznepokojilo. Je to někde daleko, ještě že žijeme v Evropě, řekla jsem si.
Když přišla zpráva o tom, že je virus v Itálii, bylo to horší.
Člověk si uvědomil, že dnes je svět otevřen, a tak jako my cestujeme po celém světě, dělají to i ostatní. Uvědomil si, že všude jsou
nadnárodní firmy, které zaměstnávají lidi z celého světa. Přesto
jsem stále nevěřila, že se to dostane k nám. Bylo to asi hodně
naivní, jak se ukázalo s odstupem času. Muselo to přijít.
Je potřeba se postavit k nastalé situaci a nařízeným opatřením
čelem. Nepanikařit, nehroutit se, vydržet. I když to bude těžké,
musíme to zvládnout. A zvládneme to.
Nechci srovnávat tento nouzový stav s jinými. Chci jen říct, že
v naší obci víme, co to je, když teče do bot a to doslova, hlavně
těm, co bydlí v Podmoráni. Při poslední povodni jsme si vyzkoušeli, jak je důležitá pomoc, solidarita, jak mají v těchto chvílích
fungovat spolky. A všechno v roce 2013 zafungovalo. Ani teď nejsme lhostejní, i když je situace výrazně těžší v tom, že se nemůžeme scházet a sdílet to, co prožíváme, osobně.
Krizový štáb obce byl svolán 12. března (jednotka hasičů
o dva dny dříve) a řešili jsme, co můžeme nebo musíme udělat, na co se zaměřit. Metodická pomoc nepřichází ani z Kraje,
ani z pověřené obce. Materiální už vůbec ne. Protože jsme malá
obec, máme dobře zmapované, kdo žije sám, kdo bude potřebovat pomoci. Někteří senioři viděli třeba poprvé e-recept. Někteří dlouho nechápali, že pobytem v autobuse nebo v obchodě se
vystavují zbytečnému riziku. Nakupujeme, zajedeme do lékárny.
Spolupracujeme s naší paní doktorkou. Kluci (JSDH) konzultují
preventivní opatření s hygienou, desinfikují veřejná prostranství.
Také si rozdělili hlídky a upozorňují neukázněné občany na dodržování pravidel a to nejen u nás, ale i ve smluvních obcích
Úněticích a Okoři. Zejména z Okoře se stala výletní zóna a někteří se dobývali i na v zimě zavřený hrad.
Inspirovali jsme se také šitím roušek. Z úřadovny jsme udělaly
malou manufakturu a stříhaly a šily. Ú-holky rozjely výzvu a během dne jste nám nanosily nejen látky, ale i tolik potřebné kalouny a gumičky. Některé švadlenky šily doma (Markéta, Martina,
Eva, Hanka) a tak se podařilo rozdat přes 200 ks roušek, některé
hospodyňky našily pro celou rodinu i sousedy. Děkuji všem, kteří
se zapojili a pomohli tak ostatním.
Dále děkuji všem, kdo nabídli jakoukoliv formu pomoci.
Noviny vyjdou 3. dubna a tak vnímejte tento článek s ohledem
na předstih, se kterým je psán. Všechna opatření se pořád mění,
a tak možná vyznějí některé věci zastarale. Jak se říká, nic není
staršího než včerejší zprávy. Ta poslední je, že k 25. 3. 2020 není
v naší obci nikdo nakažený.
Vnímejte i jiné věci, než počet nakažených koronavirem. Třeba jaro a probouzející se přírodu. Máme zahrádky a to je oproti
lidem ve městě velký bonus.
Terezie Kořínková, starostka
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I Úholičky šily roušky

Zdroj: archiv OÚ

ZPRÁVY Z OBCE
• Bioodpad
Svoz biopopelnic bude zahájen v pondělí 6. 4. 2020
a budou se pravidelně vyvážet po čtrnácti dnech.

• Kontejnery na velkoobjemový odpad
a nebezpečný odpad
V současné chvíli je z důvodu vyhlášeného nouzového
stavu svoz nebezpečných odpadů v sobotu 4. 4. ohrožen
a s největší pravděpodobností nebude. Kontejnery
na velkoobjemové odpady a kontejnery na bioodpad
(3. – 6. 4. 2020) pravděpodobně přistaveny budou.
Aktuální informace zašleme mobilním rozhlasem
a uveřejníme na webu obce a na úřední desce na Návsi.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

OBECNÍ NOVINY 3/2020

www.obec-uholicky.cz

Souhrn usnesení z 12. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 9. 3. 2020
Zastupitelstvo obce Úholičky:
A)

Bere na vědomí

1. Informaci pořizovatele k dokumentům uvedeným
v přílohách tohoto usnesení:
• vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu
Úholiček (dále také jen „ÚP Úholiček“ nebo jen „návrh“)
konaného dne 15. prosince 2016, uvedené v příloze č. 3
tohoto usnesení;
• pokyny pro úpravu návrhu po společném jednání
konaném dne 15. prosince 2016, uvedené v příloze č. 4
tohoto usnesení;
• záznam o průběhu veřejného projednání návrhu konaného
dne 17. července 2017, uvedený v příloze č. 5 tohoto
usnesení;
• vyhodnocení veřejného projednání návrhu konaného dne
17. července 2017, uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení;
• pokyny pro podstatnou úpravu návrhu po veřejném
projednání konaném dne 17. července 2017, uvedené
v příloze č. 7 tohoto usnesení;
• záznam o průběhu opakovaného veřejného projednání
návrhu ÚP Úholiček konaného dne 18. listopadu 2019,
uvedený v příloze č. 8 tohoto usnesení;
• vyhodnocení opakovaného veřejného projednání návrhu
ÚP Úholiček konaného dne 18. listopadu 2019, uvedené
v příloze č. 9 tohoto usnesení.
• pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu ÚP Úholiček
před vydáním, uvedené v příloze č. 10 tohoto usnesení.
2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu
(dále jen „krajský úřad“), čj. 025491/2017/KUSK ze dne
16. února 2017, k posouzení návrhu ÚP Úholiček podle
§ 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze
č. 2 tohoto usnesení.
B)

Ověřilo

		 návrh územního plánu Úholiček podle § 54 odst.
2 stavebního zákona a konstatuje, že
• není v rozporu s Politikou územního rozvoje České
republiky, schválenou usnesením vlády České republiky
č. 929 dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1,
schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze
dne 15. dubna 2015, a Aktualizací č. 2 a 3, schválených
usneseními vlády České republiky č. 629 a 630 ze dne
2. září 2019;
• není v rozporu se Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje účinnými dne 22. února 2012,
ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2.
aktualizace účinné dne 4. září 2018;
• není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo přílohami
č. 2, 3, 6 a 9 tohoto usnesení;

•

při projednávání návrhu nebyl řešen žádný rozpor
postupem podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“).
C)

Rozhodlo

		
o námitkách dotčených osob (§ 52 odst. 2
stavebního zákona) podle § 172 odst. 5 správního řádu
uplatněných k návrhu ÚP Úholiček z května 2017, veřejně
projednaného dne 17. července 2017, a k návrhu ÚP
Úholiček z října 2019, opakovaně veřejně projednaného dne
18. listopadu 2019, jak je uvedeno pod body 12 a 13 textové
části A odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP
v příloze č. 1 tohoto usnesení.
D)

Vydává

		
územní plán Úholiček (zhotovitel PAVEL GRASSE,
architektonická kancelář, IČO 18065104, projektant Ing.
arch. Pavel Grasse, autorizovaný architekt ČKA 02434),
postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6
odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve formě
opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP uvedeného v příloze
č. 1 tohoto usnesení.
E)

Ukládá starostce obce

1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu
vydání územního plánu Úholiček ve formě opatření
obecné povahy č. 1/2020/OOP v souladu s § 173 odst. 1
správního řádu a vyznačit jeho účinnost;
2. poskytnout územně plánovací dokumentaci ÚP Úholiček,
opatřenou záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu,
úřadu územního plánování a krajskému úřadu;
3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje
o vydaném ÚP Úholiček a místech, kde je možné do jeho
dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě
dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
4. zpracovat registrační list ÚP Úholiček a podat návrh
krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence územně
plánovací činnosti;
5. uložit úplný spis ÚP Úholiček, včetně dokladů
a písemností dokládajících proces jeho pořizování, do
archivu obce Úholičky.
Příloha usnesení ke zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup:
1. Opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP Zastupitelstva
obce Úholičky vč. dokumentace ÚP Úholiček
Přílohy usnesení k nahlédnutí pouze na obecním úřadu:
2. Stanovisko krajského úřadu k posouzení návrhu ÚP
Úholiček
3. Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Úholiček
4. Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Úholiček po společném
jednání

3

OBECNÍ NOVINY 3/2020
5. Záznam o průběhu veřejného projednání návrhu ÚP
Úholiček
6. Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu ÚP
Úholiček
7. Pokyny pro podstatnou úpravu návrhu ÚP Úholiček po
veřejném projednání
8. Záznam o průběhu opakovaného veřejného projednání
návrhu ÚP Úholiček
9. Vyhodnocení opakovaného veřejného projednání návrhu
ÚP Úholiček
10. Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu ÚP Úholiček
před vydáním.

www.obec-uholicky.cz

Výzva na duben
Jsme všichni doma. A nevím, jak u vás, ale u nás doma
se toho hodně sní. Takže se vaří a peče téměř denně.
Vyzkoušeli jsme i nové recepty a pustili se do výrobků,
na které není za běžného provozu čas. A tak přicházím
s nápadem. Uvařte, upečte, načančejte a nafoťte. Pak
nám pošlete fotku s receptem. Uvidíme, kolik receptů
obdržíme. Z materiálů vznikne receptář – „Co se
v Úholičkách uvaří, to se v Úholičkách sní“.
Terezie Kořínková, starostka

Romana Klusoňová, asistentka starostky

ZPRÁVY Z MŠ
Máme tady jaro, které bez ohledu na současné starosti s koronavirem, přírodu probouzí ze zimního spánku. Alespoň se nás
snaží potěšit rozkvétajícími záhonky barevných květin, pučícími a kvetoucími stromy nebo veselým cvrlikáním různých
ptáků.
Od února do poloviny března zažily děti ve školce ještě plno
zábavy. Zhlédly dvě divadelní představení. První divadélko
byly Erbenovy pohádky a druhé se jmenovalo „Plecha
a Neplecha v lese“. Dalším zážitkem byl karneval v MŠ. Děti
se na něj připravovaly skoro dva týdny dopředu. Nejprve si
vyráběly papírové masky, a pak pomáhaly při výzdobě tříd.
Moc se těšily, za co půjdou paní učitelky a paní asistentka.
Jako vždy to bylo překvapení. V oddělení Žabiček se místo
nich objevily dva bonbóny, jeden fialový a druhý růžový. Do
oddělení Veverek přišly lovit mamuty zase tři pravěké ženy.
Byla velká legrace, tančení, předvádění masek a soutěže. Na
závěr dostaly děti drobné odměny. Rodičům moc děkujeme
za dotvoření kostýmů k maskám, které si děti vyrobily ve
školce.
Mateřská škola je v současné době do odvolání mimo provoz.
Není jednoduché dětem vysvětlit, proč nemohou chodit do
školky nebo na návštěvy za kamarády. Jak dětem vysvětlit
co je koronavirus může rodičům pomoci brožura „Ahoj, já
jsem Korona!“, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví
ČR a můžete si ji stáhnout na jejich webových stránkách
včetně návodu na práci s ní. Jak děti doma zabavit? Střídejte
klidové aktivity s pohybovými. Blížící se Velikonoce přímo
vybízí k tvořivosti – malování kraslic, vytváření velikonoční
výzdoby, děti si při tom procvičí jemnou motoriku a většinou
je to i baví. Najděte si čas s dětmi na rozhovory, na čtení
a prohlížení encyklopedií. Mnohé děti rády plní různé
úkoly, které se mohou týkat pracovních činností, například
pomoci v domácnosti nebo rozvoji rozumových činností,
zde vám mohou pomoci různé pracovní listy a sešity. Děti
potřebují mít čas na vlastní volnou hru, kde rozvíjejí fantazii
a představivost. Mají rády konstruktivní hry nejen ze
stavebnic, ale i z kamínků, klacíků i jiných přírodnin. Jiné
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děti mají v oblibě kreslení nebo omalovánky, další si raději
vymýšlí námětové hry Na rodinu, Na doktora… Vycházka do
přírody, kde se vyběhají, je další možností, jak děti zabavit.
Toto období musíme všichni přečkat hlavně ve zdraví, které
přejeme i vám všem, potom bude určitě zase lépe.
Jak to bude se zápisem dětí do MŠ Úholičky od školního
roku 2020/2021? Měl by být v první polovině května, ale
vzhledem k současné situaci nebudu zatím určovat přesný
termín. Prosím, sledujte webové stránky obce, záložku
mateřská škola a dále vývěsky po obci. Letáček bude také
vyvěšen na mateřské škole.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Karneval v MŠ

Zdroj: archiv MŠ
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KULTURA A SPORT
Jarňáky na Liberecké boudě
Už ani nevím, kolikátý ročník zimního sportovního pobytu se letos konal. Ale už jsme přes desítku. Opouštějí nás ti, co s námi
jezdí odmalička, jdou už na střední školy. Ale přibývají prvňáčci, neboť být alespoň prvňákem, je vstupenka na pobytové
akce.
Všichni víte, jaká byla letos teplá zima. Naše chalupa není na
hřebenech Krkonoš a udržet sjezdovku v provozu v takových
výkyvech počasí nebylo vůbec jednoduché, i když je vybavena
umělým zasněžováním. Ale personál areálu udržoval
sjezdovku, jak to jen šlo, klobouk dolů. Od půlky února jsem
sledovala počasí a modlila se. Napadlo, zapršelo, roztálo.
Dva dny před naším odjezdem na hory nasněžilo a vypadalo
to dobře. Na chatu jsme stoupali za sluníčka. V průběhu týdne
nám také zapršelo, ale jinak počasí docela šlo a sníh vydržel
celý týden, v pátek jsme z čerstvé nadílky stavěli i sněhuláky.
Bylo to velké štěstí, protože pak už zase jen pršelo a vlek se
zastavil. I když letos by se vzhledem k situaci zastavil stejně.
Jezdit po úzké sjezdovce, vymýšlet zábavné jízdy, živé
slalomy a podobné hrátky bylo trochu náročné, chyběly nám
skokánky u lesa a klopené zatáčky a muldy napravo od vleku,
ale zvládli jsme to. Drobným kolizím jsme se nevyhnuli, ale
do Vrchlabí jsme nejeli…Vždy v neděli si oddychneme, že
jsou všichni celí. Ze dvou nelyžařů jsme opět udělali lyžaře,
sobotní slalom sjeli všichni bez problémů. Ti nejmenší
vykružovali oblouček za obloučkem, v nejvyšší kategorii už
byla soutěživost hodně vidět, ti se cílem přímo řítili a o pořadí
rozhodovaly desetiny.
Letos s námi bylo rekordních čtyřicet tři dětí, a tak byl
posílen i tým vedoucích. Děkuju Marcele, Lence, Zdendovi,
Petrovi a Jirkovi, že mi pomohli zkrotit tolikahlavou saň
a připravili dětem hezký týden. Podotýkám, že v rámci své
dovolené. Děkuji i ostatním tetám za pomoc v zázemí. A také

Ukliďme Česko
Letos kvůli koronavirové epidemii
nemůžeme uspořádat hromadnou
akci „Ukliďme Česko“. To ale
neznamená, že nemůže kousíček
Česka uklidit každý sám, půjde-li
třeba na procházku do lesa.
Pokud najdete větší nepořádek,
vyfoťte ho a pošlete nám ho třeba
i přes aplikaci Zmapuj to, která je
součástí našeho mobilního rozhlasu.
Terezie Kořínková, starostka

všem Ú-holkám, které jako vždy napekly a vybavily nás
svačinkami na celý týden.
Příští rok máme jarní prázdniny ještě o týden později,
a tak nevím, jestli mám riskovat rezervaci. Lyžaři by asi
nechtěli vyměnit lyžák za turisťák. Nechce se mi hledat ani
jinou chalupu, protože tady jsme přímo u vleku, máme tu
plnou penzi, hernu, ping-pong a hlavně bazén. A všechno je
každý den využité. No, ještě uvidíme…
Terezie Kořínková, hlavas

Na sněhu je to prostě nejlepší!

Zdroj: archiv OÚ

Výtvarná soutěž
Pro všechny, kdo se doma nudí, kdo se potřebují odreagovat, přijít na jiné
myšlenky, vyčistit si hlavu, zaměstnat své děti, rodiče a prarodiče, pro ty všechny
i všechny ostatní vyhlašuji výtvarnou soutěž!
Jaro už je tady a s ním i plno ptactva. U nás v Úholičkách je k vidění neuvěřitelné
množství druhů opeřenců, málokdo je asi umí pojmenovat. Ale není mezi nimi
náhodou nějaký úplně nový, doposud neobjevený druh?
Nakreslete či namalujte svého zcela vymyšleného člena ptačí říše a pojmenujte
ho, fantazii se meze nekladou. Formát i výtvarná technika jsou libovolné. Kdo
bude chtít, může k obrázku připsat i pár informací, např. kde se váš opeřenec
nejčastěji vyskytuje, čím se živí a čím je zajímavý.
Svůj výtvor vyfoťte nebo naskenujte a pošlete do příští uzávěrky novin
(tj. 22. 4.) mailem na adresu noviny@obec-uholicky.cz, do předmětu zprávy
napište „Výtvarná soutěž“. Jeden autor může zaslat i více obrázků. Ze zaslaných
výtvorů vybereme ten nejzdařilejší a odměníme ho. Hodnotí se nejen originalita
a nápad, ale samozřejmě i provedení. Soutěžit mohou děti i dospělí.
Tak se nestyďte a pusťte se do toho! Těším se na vaše výtvory.
Renata Soperová, výtvarný kroužek
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Příprava na letecký den
Konec dubna patří všem čarodějnicím, a že
nás tu ve vsi je. Je nejvyšší čas se připravit.
O výrobu z březových větví se postará mužská složka každé
domácnosti. Jako správná čarodějnice manželovi ručně
zhotovené koště sepsujeme, mohlo být lepší, huňatější, delší,
kratší a podobně. V krajním případě můžeme koště i pochválit
a nechat si jedovatou slinku až na třicátého.
S koštětem je třeba se začít ohánět nejen zametáním
(pohyb zprava doleva sunutím po zemi), ale i jinak. Můžeme
s ním vzpažit a pořádně se protáhnout, dělat úklony na obě
strany. V předpažení střídavě dáváme nahoru metličky
a násadu. Koštětem si podržím pokrčenou nohu za koleno
u těla a protahuji zadní část stehna. Samozřejmě vystřídám
obě nohy. Když opřu koště o násadu a přidržím se ho, můžu
ve stoji rozkročném přenášet váhu z jedné nohy na druhou.
Zůstanu-li ve stoji rozkročném, zkusím dát koště držené opět
vodorovně v obou rukách až na zem, prostě se předkloním.
A celý duben mám na to, abych koště položila opravdu až
na zem, každý den to půjde o pár milimetrů níž, až se tam
všichni protáhneme.
Cviků určitě vymyslíte samy dost a budu ráda, když mi
nějaký pošlete. V posledním dubnovém týdnu je třeba se

zaměřit na nastupování na koště a samotný let. Rozběh může
být krokem přísunným, skočným, s otočkou, výskokem….
Pro lepší trénink je možné si pustit hudbu, doporučuji
notoricky známou Saxanu.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

La Manche zdolán
Do únorové výzvy „Přeplavte svůj
La Manche“ se zapojilo 13 seniorů a uplavali
společně

44 525 m.
Gratulujeme! Jste úžasní!
Redakce

Kultura za časů viru
Jedním ze sektorů, který dnešní zavirovanou dobu schytává naplno, je kultura. Divadla, muzea, galerie, hudebníci, ti všichni
přišli ze dne na den o diváky, návštěvníky, posluchače a tím pádem i o podstatnou část příjmu, ale hlavně o možnost naplňovat
své poslání. Ale pro nás, kdo jsem především konzumenty umění, má tato situace i pozitivní stránku.
Pro drtivou většinu umělců a zprostředkovatelů umění je
naštěstí nepředstavitelné, že by s námi nadobro ztratili na
dobu neurčitou kontakt a hledají proto cestu, jak se k nám
dostat. Ta cesta, jako dnes mnoho jiných, vede přes kabely
a vlny internetu. Naštěstí možnosti virtuálního světa se stále
rozšiřují, a i když nikdy nelze nahradit osobní kontakt, přeci
jen můžeme i přes obrazovku nějaký ten hluboký umělecký
prožitek získat.
Pokud jde o divadla, pak rozhodně nejzáslužnějším
počinem je program #kulturažije na internetové televizi
mall.tv, kde jsou uveřejňovány záznamy představení několika
spolupracujících divadel. Schválně, kdy se vám naposledy
podařilo sehnat lístek do Dejvického divadla nebo na Cirk
La Putyka? Teď se kvůli tomu ani nemusíte hnout z domu,
což tedy vlastně stejně nesmíte. I řada dalších divadel se
snaží zůstat v kontaktu s diváky a přinášet virtuální obsah.
Nejsnadněji jej dohledáte na jejich facebookových stránkách.
Například činohra Národního divadla přináší i trochu toho
vzdělávání nejen pro děti a mládež ve virovém domácím
vězení.
Pro zájemce o živou hudbu mám tip na jazz club
U staré paní a jeho výstižně nazvaný projekt na stránce
nechodven.cz. Najdete zde nejen záznamy, ale můžete si
užít i naživo vysílané koncerty. Veškerá zmíněná nabídka je
pochopitelně k dispozici zdarma, ale máte zároveň možnost
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přispět umělcům na přežití v těžkých časech, například
prostřednictvím stránky ww.donio.cz/KulturaZije.
Pokud vaše srdce bije pro vážnou hudbu či operu,
doporučuji vaší pozornosti projekt Evropské unie arte.tv. I zde
jsou jak živé přenosy, tak záznamy představení všech žánrů
z celé Evropy, například zahajovací koncert v rekonstruované
pražské Státní opeře.
Pokud jde o muzea a galerie, výběr je nepřeberný.
Precizně zpracované virtuální prohlídky včetně možnosti
prohlédnout si jednotlivá díla ve vysokém rozlišení jsou
pomalu standardem všech věhlasnějších stánků umění.
Co takhle si konečně najít čas na prohlídku opraveného
Národního muzea na stránce nm.cz? Komu chybí cestování,
může aspoň virtuálně navštívit muzea po celém světě díky
streetview projektu artsandculture.google.com. Zaručuji, že
v takovém klidu si například Musée d’Orsay v Paříži jen tak
neprojdete.
Tolik jen pár osobních tipů. Možností je spousta a stále
přibývají. Rozhodně stojí za to se občas porozhlédnout
i mimo poněkud stojaté vody standardní televizní nabídky.
Pavel Soper, kulturní nadšenec
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Výzva pro děti
I na dvorku se dá zažít spousta zábavy. A také se dá každý den zlepšovat.
Vím o tom své, strávila jsem na
našem dvorku dětství. Míčem jsme se
sestrou každou chvíli házely o stěnu
domu školku. Dodneška nechápu, že
na nás mamka nevyběhla a snášela to
monotónní bití míčem o zeď. Když
nás to omrzelo, krasobruslily jsme
na kolečkových bruslích. Pak jsme
skákaly gumu, a protože jsme byly
jen dvě, zahákly jsme gumu třeba
za popelnici. Školka se dala skákat
i přes švihadlo. S míčem se dal hrát
i vozembouch přes čáru.
Nabízím dvě varianty pro jarní
dny na dvorku – školku s míčem
a jednoduchou lekci s gumou. Pokud
jste všechny gumy použily na roušky,
tajně ji vyvlíkněte dědovi z tepláků
nebo pyžama.
Až budete vyskákaní nebo na
sport nejste vůbec a radši tvoříte,
nazdobte velikonoční vajíčko. Kdo
má vyfouknuté nebo mi napište a já
doručím polystyrenové. Nazdobená vajíčka pověsíme na jedno místo, kam se dá jít na procházku, aby dělaly radost dalším.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Politické porno Andreje Babiše
Ve svém románu Pornografie popisuje polský spisovatel Witold Gombrowicz „pasoucí se pornografickou“ hru dvou starších
mužů zapletených do předstírání svých záměrů, aby se posléze mohli chlípně ukájet pozorováním vztahu dvou mladých lidí.
V jednu chvíli však hra vede k trapnému pocitu, neboť jeden z mužů dochází k poznání: „Já vím, že on ví – on ví, že, já vím,
že on ví“.
Politici jsou často zapleteni do předstírání svých
vykalkulovaných mocensky chlípných záměrů, a proto se
musí hlídat, aby nebyli přímo přistiženi v situaci jako jedna
z Gombrowiczových mužských postav, když svlékala svým
pohledem vyhlédnutou oběť.
Premiér Andrej Babiš promluvil 24. března 2020 ve
Sněmovně před poslanci a v souvislosti s pandemií hovořil
nejen o krizi, chybách, ale poděkoval i umělcům a iniciativním
občanům, a nakonec odcitoval SMS zprávu:
„Dej nám, drahý Bože, sílu ducha k nápravě věci obecných.
Dej nám, drahý Bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. Dej
nám, drahý Bože, sílu důvěřovat sobě. Věřím moudrosti svého
fyzického těla. Milost a požehnání všemu a všem. Tak jest.”
Libido moci je u tohoto politika tak silné, že při předstírání
svých záměrů už ani nevnímá riziko, že by mohl být při svém
politickém výkonu přistižen, jak svléká svou oběť, nebo že by
INZERCE
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mohl být vystaven trapnému pocitu, že většina občanů prostě
ví, že Andrej Babiš ví, že i občané vědí, že to nemyslí vážně.
Babišova politická kalkulace je stejná jako kalkulace
jedné Gombrowiczovy postavy, která kladla otázky nutící
k vážnosti, zároveň však vylučovala zrádnou naivnost otázky:
„Chodíte do kostela? Věříte v Boha?“
Babišova chorobná posedlost po moci a manipulace
s realitou rozehrála svou cynickou a studenou blízkost
přetvářky, v níž pravda slouží lži právě způsobem, abychom
podlehli sedativní představě, že jeho politické kázání
o síle ducha k nápravě věci obecných a o Bohu, bylo vlastně
státnickou, ne-li dokonce duchovní záležitostí a nikoli
politické porno.
Miroslav Vodrážka
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