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Opatření pro pomoc postiženým
nouzovým stavem

ÚVODNÍK
Vážení občané,
situace je stále nepřehledná. V březnu jsme naplánovali veřejné zasedání, protože na jednání organizačních složek státu se
omezení nevztahovala. V týdnu, kdy visela pozvánka, jsme ho
museli zrušit, protože se doporučovalo jednat jen o bodech,
které se vztahují ke krizovému řízení, což ty naše nebyly. Současně bychom museli zajistit účast veřejnosti mimo jednací
místnost např. přenosem on-line, ale zajistit i zpětnou vazbu,
tedy, aby se občané mohli k bodům vyjadřovat. Videokonferenci pro poradu zastupitelů jsme zvládli, ale organizovat
přenos se zpětnou vazbou, na to nejsme vybavení. V dubnu
přišla metodika, jak konat veřejná zasedání tak, aby se nevyloučila veřejnost. Venku přece – s rouškami a s odstupy. Tak
jsme se dvacátého dubna trochu provětrali na nádvoří.
A to je jen jedna věc, kterou tady řešíme konkrétně na úřadě. Ale těch nařízení a výjimek z nařízení je tolik, že se v tom
nedá vyznat. Posuďte sami z textu „Ale...“ na str. 7.
Hezké jarní dny. Už brzy bude líp.
Terezie Kořínková, starostka

Historicky první veřejné zasedání obce na nádvoří statku Zdroj: archiv OÚ

Celou zemi zasáhla pandemie nebezpečného viru, která
vyvolala řadu ochranných opatření, majících za cíl omezit
a zastavit další šíření nákazy. Tato opatření s různou
intenzitou zasáhla každého z nás, ať už osobně nebo
pracovně. Pro někoho je to pouze v omezení pohybu, nošení
roušky, pro jiného to může být pozastavení nebo omezení
živnosti, ztráta zaměstnání nebo nucená dovolená. Ve všech
případech to ale může znamenat omezení příjmů, které
následně hrozí výrazně ovlivnit další hospodaření rodiny
nebo i dosud prosperující firmy.
Ve fungující společnosti je zvykem, že se samosprávy
snaží dle svých možností pomoci svým občanům a předejít
vzniku těchto krizových situací. Z uvedeného důvodu jsem
si dovolil iniciovat i vznik opatření na pomoc těm, kdo byli
současnou pandemií postižení jak pracovně, tak i osobně.
Jsem rád, že všichni zastupitelé vzali tento krok za svůj
a rychle jsme se domluvili na společném postupu. Hned na
počátku omezujících opatření jsme tak rozhodli o prominutí
nájmů z podnikatelských prostor za měsíc březen, které jsme
následně prodloužili do konce května.
Pomocnou ruku chce obec podat i všem, kdo se vlivem
nouzových opatření, ztráty zaměstnání nebo omezení příjmů,
či pobytem na ošetřovačce ocitnou ve finanční tísni. Obec je
připravena poskytnout těmto občanům bezúročnou půjčku ve
výši 20 000 Kč, která by byla splatná od ledna 2021 ve výši
1000 Kč měsíčně. Podrobné podmínky i jednoduchý formulář
jsou už v tuto chvíli k dispozici na úřadě. Pro tyto účely je
v současné době vyčleněna částka ve výši 500 tisíc korun.
V případě potřeby je zastupitelstvo připraveno projednat
i další opatření, pokud se ukáže jejich potřeba.
Poděkování v tuto chvíli určitě patří i všem, kdo nečekali
a sami se zapojili do různých dobrovolnických aktivit, ať už
jde o hasiče, švadlenky, které našily hromady roušek i pro
ty, kdo jehlou zrovna nevládnou, stejně jako pro různé formy
sousedské výpomoci. I tady platí, spolu to zvládneme.
Alojz Šula, zastupitel

ZPRÁVY Z OBCE
• Kontejnery na velkoobjemový odpad pro
občany
Pravidla objednávání kontejnerů pro občany se mění
dle vývoje situace v souvislosti s pandemií koronaviru.
Aktuální informace získáte telefonicky na OÚ a zasíláme
sms prostřednictvím Mobilního rozhlasu.

• Úřední hodiny OÚ
Až do odvolání platí stále úřední hodiny pouze
v odpoledních hodinách v pondělí a ve středu od 15 do 18
hodin. Zvažte svoji návštěvu, kontaktujte nás telefonicky,
případně e-mailem. Návštěvu lze domluvit předem.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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EIA skládka
Dne 15. 4. 2020 předložil provozovatel skládky FCC Regios
a.s. zpracovaný posudek k řízení EIA na Krajský úřad.
V předstihu byly tyto podklady zaslány na obec, aby se
s nimi mohla seznámit.
Odeslali jsme podklady Ing. Pavlu Novákovi, se kterým
spolupracujeme od loňského léta, a který nám pomáhá
s odborným posouzením. Všechny připomínky, které jsme
v červenci 2019 na Kraj zaslali, byly zpracovány a zohledněny.
Z jeho doporučení vyplývá, abychom pohlídali, že Kraj
zanese tyto podmínky do závazného stanoviska a dostanou
se ideálně až do nového intergrovaného povolení na navýšení
skládky.
Zastupitelstvo avizovalo, že chce uspořádat referendum
na téma skládka. Jak má být položena otázka se diskutovalo
a závěrečná verze je: „Chcete, aby obec vydala negativní
stanovisko k záměru navýšení skládky odpadů v Úholičkách?“
Teď se ale ocitáme v nouzovém stavu a referendum uspořádat
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nelze. Po ukončení nouzového stavu ho lze uspořádat do
25 dní. V současnosti ale nevíme, od kdy tato lhůta začíná
běžet. Po konzultaci na Ministerstvu vnitra není možné tyto
lhůty predikovat nyní ani je obejít. Ministerstvo doporučuje
vyhlásit termín konkrétním datem.
Pokud Kraj zahájí řízení, poběží nám 30 dnů lhůta na
podání námitek, připomínek, či jiných stanovisek, a to
i v nouzovém stavu. Veřejné projednání EIA se v současné
době také konat nemůže. Kraj podal dotaz na Ministerstvo
životního prostředí, jak v této situaci postupovat.
Pro tuto chvíli máme tedy zpracovanou technickou zprávu,
která popisuje, jak bylo s našimi námitkami ke zjišťovacímu
řízení naloženo, která je k nahlédnutí na webových stránkách
obce, v záložce aktuality.
Současně jsme nechali připravit leták k referendu, kde je
shrnuto, co nám skládka přináší a čím nám skládka přitěžuje.
K nahlédnutí tamtéž.
O vývoji situace vás budeme informovat.

Úholičská skládka

Zdroj: J. Soperová

Terezie Kořínková, starostka

Souhrn usnesení z 13. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 20. 4. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/13VZ/2020 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
15) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování územního
plánu
Usnesení č. 2/13VZ/2020 – Dohoda o vytvoření společného
školského obvodu s městem Roztoky
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o vytvoření společného
školského obvodu s městem Roztoky, spádovou základní
školou bude základní škola Zdenky Braunerové Roztoky,
příspěvková organizace, IČO: 70854963, se sídlem Školní
náměstí 470, 252 63 Roztoky. Obec Úholičky bude přispívat
součtem neinvestičních nákladů a částí odpisové hodnoty
budov, po první čtyři roky bude částka činit 16 000 Kč/na
žáka/ školní rok.
Usnesení č. 3/13VZ/2020 – Závěrka MŠ za rok 2019
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2019
včetně hospodářského výsledku ve výši 80 892,45 Kč.
Částka bude vložena do fondu rozvoje mateřské školy, na
účet 413510.
Usnesení č. 4/13VZ/2020 – Závěrka obce za rok 2019
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019
včetně hospodářského výsledku ve výši 46 714 205,97 Kč.
Usnesení č. 5/13VZ/2020 – Pronájem pozemku parc. č. 11/4
v ulici K Višňovce
Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 11/4
v ulici K Višňovce o výměře 30 m2 z cenu 5 Kč/m2/rok,
celkem tedy 150 Kč.
Usnesení č. 6/13VZ/2020 – Směnná smlouva – ulice Nad
Parkem
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků mezi obcí a Dr. S.,
která řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v ulici Nad
Parkem tak, aby pozemky pod zdí a komunikací byly obecní

a pozemky za vraty byly Dr. S. Obec směňuje 78 m2, Dr. S.
směňuje 240 m2. Po započtení doplatí obec Dr. S. za rozdíl
výměr, který činí 162 m2, dříve dohodnutou cenu 500 Kč/m2
(smlouva o spolupráci při výstavbě místní komunikace ze dne
6. 9. 2017), celkem tedy 81 000 Kč.
Usnesení č. 7 /13VZ/2020 – Nájemní smlouva – ulice Nad
Parkem, vsakovací objekt
Zastupitelstvo schvaluje nájem za umístění vsakovacího
objektu dešťových vod na pozemku parc. č. 59/4 o velikosti
6,72 m2 za cenu 100 Kč/m2/rok, celkem tedy 672 Kč ročně dle
předchozích dohod (smlouva o spolupráci při výstavbě místní
komunikace ze dne 6. 9. 2017) na dobu 99 let.
Usnesení č. 8/13VZ/2020 – Smlouva o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene s ČEZem (RD č.p. 27, ulice
K Višňovce)
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na
stavbu: „IP-12-6016987 Úholičky, K Višňovce 27 – přípojka
NN“ v k.ú. Úholičky na uložení věcného břemene do pozemku
parc. č. 454/1 v délce 17 m za cenu 2100 Kč.
Usnesení č. 9/13VZ/2020 – Příspěvek na činnost Traktor
klub Libčice
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč Traktor
Klubu Libčice nad Vltavou, IČO: 08913862.
Usnesení č. 10/13VZ/2020 – Příspěvek na činnost
Myslivecké sdružení Hubertus
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč
Mysliveckému sdružení Hubertus.
Usnesení č. 13/13VZ/2020 – Odpuštění nájemného
Zastupitelstvo
schvaluje
odpuštění
nájemného
v provozovnách, které jsou ve vlastnictví obce tj. restaurace,
cukrárna-pekárna, obchod se smíšeným zbožím, servis lyží
a zařízení KTV, za období březen, duben a květen 2020. Výše
jednotlivých nájmů je uvedena v zápise z VZ.
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Usnesení č. 15/13VZ/2020 – Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na zpracování územního plánu
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo za
zhotovení územního plánu Úholiček, spočívající v navýšení
rozsahu činnosti o druhé veřejné projednání ve výši 75 000 Kč
za práce + 1000 Kč za čistopis bez DPH s arch. G.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/13VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dohody
o vytvoření společného školského obvodu s městem Roztoky.
Pověření č. 5/13VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
s panem G.
Pověření č. 6/13VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu směnné smlouvy
s Dr. S.
Pověření č. 7/13VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
s Dr. S.
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Pověření č. 8/13VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí o uložení věcného břemene s ČEZem.
Pověření č. 9/13VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s Traktor Klubem Libčice nad Vltavou, IČO:
08913862.
Pověření č. 10/13VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
s Mysliveckým sdružením Hubertus.
Pověření č. 15/13VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo na zpracování územní plánu Úholiček s arch.
Grassem.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Rozpočtové opatření starostky v kapitole Krizové řízení na
straně výdajů ve výši 500 000 Kč.
Pravidla pro vyplacení bezúročné půjčky pro občany obce –
dopady koronavirus.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Aktuální zprávy z PID
Obnovení prodeje a kontroly jízdenek PID v příměstských autobusech
Na základě rozhodnutí Krizových štábů Středočeského kraje
a Hl. m. Prahy je od 20. dubna 2020 obnoven prodej a kontrola
jízdních dokladů na příměstských autobusových linkách PID
a zároveň je opět povolen nástup předními dveřmi v těchto
autobusech.
Obnovení nástupu cestujících předními dveřmi
v příměstských autobusech Pražské integrované dopravy
na území hlavního města Prahy
a Středočeského kraje platí od pondělí
20. dubna 2020. Zároveň je umožněn
prodej a kontrola jízdních dokladů
u řidiče. Krizové štáby doporučují
cestujícím, aby v zájmu maximální
ochrany zdraví svého i řidičů
minimalizovali hotovostní platby
a pokud možno využívali pro nákup
jízdného mobilní aplikaci PID Lítačka
nebo platbu bezkontaktní platební
kartou, případně zakoupili papírové
jízdenky. Nákup jízdenek a časových
kuponů je možný také v Infocentrech
DPP a prodejních místech DPP ve
vestibulech metra.

Alternativní možnosti nákupu jízdenek PID:
• Mobilní aplikace PID Lítačka (plný sortiment jízdenek,
k volnému stažení zde: https://app.pidlitacka.cz/)
• Platba bezkontaktní platební kartou (možné ve všech
příměstských autobusech PID)
• Nákup papírových jízdenek v předprodeji v jízdenkových
automatech nebo ve vybraných
trafikách
• Nákup jízdenek a časových kuponů
bezhotovostně platební kartou
nebo v hotovosti v Infocentrech
DPP a prodejních místech DPP ve
vestibulech metra
Městských autobusových linek
v Praze se tato změna netýká, i nadále
zůstanou na těchto linkách přední
dveře zavřené a zároveň zůstane
v těchto autobusech vyznačená
ochranná zóna pracoviště řidiče
v přední části autobusu.

Zahájení turistické sezony na železnici se odkládá
V důsledku pokračujících mimořádných opatření zaváděných
vládou České republiky, především pak v souvislosti
s rozhodnutím o omezení volného pohybu osob, a také na
základě dohody Hlavního města Prahy a Středočeského
kraje, dochází k dočasnému odložení zahájení provozu
víkendových rekreačních vlaků, a to s platností od soboty
28. března 2020 vč. do odvolání.
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Výše uvedené opatření se týká následujících vlaků
provozovaných dopravci České dráhy, a. s. a KŽC Doprava,
spol. s. r. o.:
•
•

Bezdězský rychlík (Praha hl. n. – Neratovice – Mladá
Boleslav hl. n. – Bezděz)
Cyklohráček (Praha hl. n. – Slaný/Zlonice)
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•

Cyklovlak Cyklo Brdy (Praha hl. n. – Beroun – Zdice – Příbram
– Březnice – Blatná)
• Výletní vlak Český ráj (Praha Masarykovo n. – Nymburk město –
Jičín – Libuň – Turnov)
• Kokořínský rychlík (Praha-Vršovice – Praha hl. n. – Neratovice –
Mělník – Mšeno)
• Výletní vlak Posázaví (Praha hl. n. – Čerčany – Český Šternberk
zast. – Zruč nad Sázavou)
• Posázavský motoráček (Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou –
Čerčany)
• Rakovnický rychlík (Praha hl. n. – Beroun – Křivoklát – Rakovník)
Opatření se také týká posilových rekreačních vlaků dopravce České
dráhy, a. s. na vlakových linkách S8 (Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou
– Čerčany) a S88 (Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Dobříš).
Zároveň je odloženo zahájení provozu brdského Cyklobusu
(Dobřichovice, nádraží – Kytín) a prozatím nevyjedou ani sezonní
posily na vybraných příměstských autobusových linkách. I nadále
je dočasně pozastaven provoz nostalgické linky Pražský motoráček
(Praha hl. n. – Praha-Zličín).

Kde získat informace o aktuálním provozu PID
•
•
•
•
•
•

Infolinka PID 234 704 560 (pracovní dny 6:00–20:00, víkendy
8:00–18:00)
Webové stránky: www.pid.cz
Informace o jízdních řádech:
www.pid.cz/jizdni-rady-podle-linek
Facebook PID:
www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava
Twitter PID: www.twitter.com/PIDoficialni
Mobilní aplikace PID Lítačka

Jak cestovat dopravními prostředky
PID v době nouzového stavu
• dodržovat základní pravidla osobní hygieny
(důkladné mytí rukou, kýchání do rukávu,
používání jednorázových kapesníků)
• při čekání na zastávce i během cesty ve
vozidle udržovat minimální odstup od ostatních
spolucestujících, pokud je to možné
• vyvarovat se fyzického kontaktu s ostatními
spolucestujícími
• minimalizovat kontakt s částmi vozidla,
pokud je to možné (např. tlačítka otvírání dveří,
řidiči městských linek na stálých zastávkách
jsou povinni otvírat všechny dveře)
• respektovat ochrannou zónu ve vozidle
vymezenou řidičem
• na autobusových linkách a u starších typů
tramvají nepoužívat k nástupu ani výstupu
přední dveře
• při nákupu jízdenek lze použít platbu
bezkontaktní platební kartou nebo pomocí
mobilní aplikace PID Lítačka
• omezit cesty veřejnou dopravou na nezbytné
minimum
• při pozorování příznaků nemoci nepoužívat
veřejnou dopravu vůbec

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna zavřená/otevřená
Možná se nad tím podivujete, ale ti, co do úholičské knihovny “chodí”, dobře vědí, co se pod nadpisem jak z pohádky O chytré
horákyni skrývá.
Vzhledem k omezením není možné do knihovny přijít,
nicméně knihovna, respektive já a knihy, už několikátý
víkend přichází k vám. Pokud budete chtít, můžete tuto
službu využít i vy.
Registrovaní čtenáři knihovny mají možnost vybrat si
knihy z online katalogu knihovny na http://www.obecuholicky.cz/knihovna/online-katalog-knih/ a do pátku
mi svůj výběr poslat na knihovnauho@gmail.com. Pokud
nehledáte konkrétní knihu, můžete si napsat, o jakou kategorii
máte zájem – historické, detektivky, romantické atd., případně
jaký autor/autorka je vašemu srdci milý.
Prosím, v každém mailu uveďte své celé jméno, telefon
a adresu, kam vám mám knihy donést (samozřejmě jen
v Úholičkách). V neděli od desáté hodiny výše vám zabalené
knihy donesu domů a to ve slušivé roušce a rukavičkách.
Přečtené knihy můžete vrátit při dalším doručení knih.

Pro ty, kteří by se rádi do knihovny přihlásili, prosím
o vyplnění formuláře, nafocení a odeslání na výše zmíněnou
emailovou adresu, případně vhození do schránky obecního
úřadu. Poplatek na kalendářní rok je 70 Kč pro dospělé čtenáře
a 30 Kč pro děti a studenty. Můžete vhodit spolu s přihláškou
do schránky OÚ nebo při dodání první objednávky.
Přeji vám všem pevné zdraví a doufám, že budeme
co nevidět fungovat jako dříve, do té doby nabízím tento
alternativní způsob.
Krásné jaro s knihou.
Martina Hrubešová, knihovnice
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KULTURA A SPORT
Milé Ú-holčičky,
už bychom vás moc rády viděly, ale zatím to nejde. Děkujeme za
všechna videa, která jste nám poslaly. Moc nás těší, že se pro vás
pohyb stal koníčkem i mimo naše hodiny. Skáčete přes švihadlo,
přes gumu i na trampolíně o svých tricích a denních rekordech nás
informujete. Videa nejdou dát do novin, tak přikládáme alespoň
fotky skokanek. Doufejme, že se v červnu ještě budeme moci
sejít a společně si zacvičit třeba v přírodě a naplánovat nějakou
prázdninovou akci.
Tereza a Marcela

Ú-holky vaří pro IZS
Naše seniorky jsou aktivní i v „domácím vězení“, ve kterém
už tráví druhý měsíc. Zaměstnaly se vařením pro složky IZS.
Střídají se a každý týden expedujeme jídlo z jiné domácnosti.
Také se zapojily do výzvy a poslaly recept s fotografií do
našeho receptáře.
Vzkaz od hasičů a strážníků zní: „Je to výborné, už dlouho
jsme si tak nepochutnali.“
Ú-holky, děkujeme.
Terezie Kořínková, starostka
Ú-holčičky nezahálí ani v karanténě
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ALE…
Jak se chovat za nouzového stavu:
1. NESMÍTE ze žádného důvodu opustit dům… ALE pokud
máte důvod, opustit dům můžete…
2. Roušky vás proti viru neochrání, ale stejně byste je
měli nosit, protože mohou zachránit život. Nemusí sice
fungovat, ale jsou povinné, až na výjimky.
3. Obchody jsou zavřené, kromě obchodů, které jsou
otevřené.
4. Nesmíte chodit do práce, ale můžete si sehnat jinou práci
a do té chodit.
5. Neměli byste chodit ke svému lékaři nebo do nemocnice,
s výjimkou, když tam jít musíte, ovšem pokud vám není
tak zle, že tam jít nemůžete.
6. Virus sice zabíjí lidi, ale nebojte se, zabije jen ty
zranitelné, anebo ty, co zranitelní nejsou. Je možné jej
potlačit a kontrolovat. Někdy… Ale někdy způsobí
globální katastrofu…
7. Rukavice nepomohou, ale mohly by, takže je někdy noste
anebo nemusíte.
8. ZŮSTAŇTE DOMA, ale je důležité chodit ven!
9. Zboží v obchodech je dostatek, ale hodně věcí je
nedostatkových. Toaleťáku víc nespotřebujete, ale
raději byste si nějaký měli koupit, kdybyste jej náhodou
potřebovali.
10. Virus děti nenapadá, s výjimkou těch, které napadl.
11. Virus nenapadá zvířata, ale pořád je tu ta kočka z Belgie,
která měla pozitivní testy v únoru, kdy se ještě netestovalo,
plus sem tam těch pár tygrů…
12. Držte se 2 metry od tygrů (viz bod 11).
13. Když chytnete virus, budete mít hodně symptomů, ale
můžete mít tytéž symptomy, i když to ten virus nebude.
Můžete chytit virus i bez symptomů nebo být nakažlivý,
aniž byste měl symptomy nebo nebýt nakažlivý i přesto,
že symptomy máte…
14. Pro zlepšení imunity byste měli cvičit a jíst zdravě, ale
jezte cokoliv, co máte po ruce, protože je lepší nechodit
nakupovat.
15. Je důležité dýchat čerstvý vzduch, ale nechoďte do parků,
ale choďte na procházky. Ovšem nesedejte si, pokud tedy
nejste staří, ale ne na moc dlouho (jen když jste těhotní
nebo když nejste těhotní ani staří, ale prostě si potřebujete
sednout). Pokud si ale sednete, nesmíte svačit.

18. Můžete si nechat dodat jídlo z restaurace do domu. Tyhle
dodávky jsou bezpečné. Ale potraviny, které si přinesete
sami, je nutné nechat venku dekontaminovat po dobu
3 hodin, včetně mražené pizzy.
19. Nesmíte jít na návštěvu za vaší starší matkou nebo za
babičkou. Ale ony si smí vzít taxíka, kterého bude řídit
starší řidič.
20. Pokud venku dodržujete bezpečnou vzdálenost od
ostatních, jste v bezpečí, ale i na bezpečnou vzdálenost
nesmíte jít ven ani se svými kamarády ani s cizími lidmi.
21. Virus zůstává aktivní na různých površích dvě hodiny
… nebo čtyři hodiny … šest hodin … vlastně dny, ne
hodiny. Ale potřebuje k tomu vlhké prostředí. Nebo
chladné prostředí, které je teplé a suché… ve vzduchu za
předpokladu, že vzduch není z plastu.
22. Školy jsou zavřené, takže je potřeba učit děti doma, pokud
je tedy nepotřebujete poslat do školy, protože doma nejste.
Pokud doma jste, můžete doma učit pomocí různých
portálů a virtuálních učeben, pokud tedy nemáte pomalý
internet nebo více jak jedno dítě a pouze jeden počítač
a nepracujete z domu. Pečení koláčů se nyní považuje za
výuku matematiky, chemie nebo výtvarky. Pokud učíte
doma, můžete do výuky zapojit i domácí práce. Pokud
učíte doma, můžete začít pít od 10 od rána.
23. Pokud neučíte své děti doma, můžete také začít pít od 10
od rána.
24. Počet obětí koronaviru bude oznamován denně, ale kolik
lidí bylo nakaženo, nevíme, jelikož testují pouze ty, kteří
jsou na umření, aby zjistili, jestli to je ten důvod, proč
zemřou. Lidé, kteří zemřou na koronavirus a nepočítají se,
nebudou započítáni.
25. Měli byste zůstat v karanténě, dokud virus nepřestane
infikovat lidi, ale infikovat lidi přestane, až budou všichni
infikováni, takže je důležité, abychom byli infikováni, ale
ne všichni.
26. Můžete se připojit ke svým sousedům a uspořádat street
party a pustit venku nahlas diskotéku a vaši sousedé
nezavolají policii. Ale lidé ve vedlejší ulici smí kvůli vaší
hlasité hudbě policii zavolat.
27. Kvůli koronaviru žádný podnik nezkrachuje, kromě těch
podniků, které kvůli koronaviru zkrachují.
Překlad (c) Tomáš Vavrda z originálu z Facebooku
od Richard Grannon Coaching and Psychology

16. Nenavštěvujte starší lidi, ale je potřeba, abyste se o starší
lidi postarali a nosili jim jídlo a léky.
17. Pokud jste nemocní, můžete jít ven, když je vám lépe, ale
nikdo z vaší domácnosti nesmí jít ven, když je vám lépe,
pokud tedy nepotřebují jít ven.
7
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Univerzita třetího věku již opravdu jen virtuální
Jako na všechny ostatní aktivity i na naši univerzitu dolehla omezení spojená
s pandemií a přišli jsme na čas o naše společná setkání. Na druhou stranu jsme
mohli konečně ocenit virtuální formát projektu, kdy přednášky lze sledovat
i v karanténní izolaci a tím si ji trochu zpříjemnit. Musím naše studující
pochválit. Bez ohledu na situaci si poctivě plní své studijní povinnosti, sledují
přednášky a úspěšně absolvují testy. Po tomto letním semestru bude mít většina
našich posluchačů splněný požadovaný počet šesti kurzů a budou mít nárok na
promoci. Pevně věřím, že ta nakonec proběhne, byť v odloženém termínu snad
někdy na podzim. Gratulaci si však zaslouží již teď. Doufám, že se brzy uvidíme
a budeme to moci oslavit třeba zase na nějakém povedeném výletě.
Pavel Soper, tutor

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Chvála stěžovačů
Zdeněk Jirotka v Saturninovi píše, že prožíváme-li delší
dobu idylu, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal
neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil
dočasně na mráz.
Tak to tedy máme, i ve slunných dnech nám trochu mrzne
úsměv na líci. A upřímně bychom si takovou neocenitelnou
službu docela rádi odpustili. Je to doba, kdy se zcela po zásluze
vzdává čest všem těm, kdo jsou, jak se říká, v první linii,
všem záchranářům, zdravotníkům, prodavačům, učitelům,
skautům, hasičům a tak dále.
Zároveň je to doba, kdy se celkem snadno moralizuje a žehrá
na ty, kteří se schovávají v šesté až osmé linii, nic moc se jim
neděje, jen musí zůstat doma a ještě brblají, že už to trvá nějak
moc dlouho. Samozřejmě neopomenou využít každé drobné
uvolnění, které jim naši drazí mocní blahosklonně poskytnou.
Jezdí si po lesích bez roušky, nechávají si u okénka natočit
pivo a nakupují v hobby marketech.
Já bych však, čistě pro vyváženost, rád přiřkl alespoň
trochu té cti i jim. Svoboda cestovat, sportovat, setkávat
se, to je přeci základní hodnota, a pokud o ni přijdeme, je
přirozené, že nás to štve. Je naprosto v pořádku zanadávat si
na ten pitomý vir, ale i na ty, kteří poněkud chaoticky něco
povolí a pak se tváří pohoršeně, že to lidé dělají. Samozřejmě
je třeba neprohřešovat se proti nařízením, nosit roušku tam,
kde to má smysl a věnovat se aktivitám, při kterých je možné
udržet sociální distanc. A ano je spousta neukázněných,
kteří zaslouží pokárání. Ale je také dobré si uvědomit, že jde
o naprosto výjimečný stav, který by měl trvat jen tak dlouho,
jak je to nezbytně nutné.
Pokud jen zatneme zuby a nebudeme si stěžovat, hrozí
nám, že se mocným příliš zalíbí ta lehkost, s jakou dnes
mohou něco přikazovat či zakazovat a nebudou se jí chtít
vzdát. Nějaké to nebezpečí se vždy najde. Proto aspoň šeptem
a v ústraní provolávám i trochu té chvály těm, kdo si stěžují
a stýská se jim po životě bez mimořádných opatření.
Pavel Soper
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Odvrácená strana cest oblíbených
výletníky
Když jsme si s manželem kupovali před dvanácti lety
v Úholičkách domek, oslovila nás klidná vesnická atmosféra,
no téměř idyla. Ale hned po několika letech se to začalo
měnit, pro nás bohužel k horšímu.
Začaly se stavět sportoviště pro děti, dospělé, obří houpačky,
cvičiště pro psy a hlavně areál ve Švestkovně. Tak se
z původní pěšinky nad naší zahradou stala turistická dálnice,
kterou denně projde horda batůžkářů s trekovými holemi
směřujících do Švestkovny, kde si udělají skupinové selfie na
lanové dráze, opečou si špekáčky, něco ugrilují, jsou hezky
v přírodě, zhoupnou se na lanovce, no a poté musí ulevit
svým střevům a močovým měchýřům. A to je pak „Člověče,
rozhlédni se“ (abys nešlápl do ...).
Nyní v době koronavirové, kdy je mnoho lidí v režimu
home office nebo jsou zkrátka více doma, je to ještě horší
i ve všedních dnech, kdy se okolo hrnou davy z leva, prava,
řvoucí, smějící se, často bez roušek, do toho všeho bezohledně
frčící cyklisté závodící s časem nebo někam spěchající.
Po některých potom zůstávají odhozené použité
kapesníčky, plastové lahve, plechovky od piv, kelímky, různé
krabičky od nápojů, nedopalky od cigaret.
V normální době při procházkách uklidíme co se dá jen
tak uklidit, bez potřeby jít na uklízecí brigádu, ale nyní to
neděláme, přestože nás paní starostka v článku ON 3/2020
k tomu podněcovala.
Zdá se mi, že stavění sportovišť, hřišť a ostatních atrakcí
je hlavním magnetem pro tyto rádoby turisty v jakékoli době
a ten venkovský klid se tím nějak vytratil.
Je to snad nějaká hra obcí o to, kdo má víc? Na Okoři mají
zříceninu, v Úněticích pivovar a my tady z Úholiček máme
zábavní park.
Možná z toho profituje hospoda a krámek na návsi, hlavně
že jsou Úholičky, jak se říká IN.
Přeji všem brzký návrat do normálu a ve zdraví.
Eva Greňová
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A je tu (byl tu)!
Válka s mloky nabrala v minulém dění v obci obrátky, ale
zdá se, že obojživelníci prohráli.
Je to tak, aspoň někteří! Když nejsou schopni pochopit
jednoduchou značku, že si mají dávat pozor, dopadnou tak,
jak je vidět na fotce.
Ale pro mne je to zpráva, že když jsme je na naší zahradě
měli dříve, v okolí jsou pořád. A to je pěkný kousek od spodní
části, kde jsou vídáni. Ropuchy bychom mohli přidat, dopadly
stejně. Ekoterorismus se moc nenosí, ale malý umělý mokřad
u potoka by určitě pomohl statečným náhradníkům.
Václav Voltr

Zdroj: V. Voltr

INZERCE

Výtvarná soutěž má vítěze
V minulém čísle novin jsem vyhlásila soutěž pro všechny výtvarníky-ornitology. Jejich úkolem bylo zdokumentovat ptačí
druh, který ještě nikdo nikdy neviděl. A zde jsou ty nejvydařenější výtvory těch nejúspěšnějších objevitelů.
Přestože jsem se rozhodla udělit první tři místa, ocenění
autoři budou čtyři.
Na třetím místě totiž skončily dvě autorky – Emma Veselá
s portrétem Pasomorta a Nikola Pavlíčková s obrázkem
Opeřence-neopeřence, který žije v každé domácnostinedomácnosti.
Na druhém místě se umístila Adéla Sazimová, která
poslala zároveň i nejvíce obrázků. Po dlouhém vybírání
získává ocenění její Papoušek pralesní.
První místo získala Jana Nováková za obrázek Úholičáka
pestrobarevného, který je specifický tím, že se vyskytuje
pouze v lokalitě Úholičky a spatřit ho mohou jen dobří lidé,
kterých je v Úholičkách mnoho.

Za všechny zaslané obrázky moc děkuji, doufám, že jste
se při jejich vymýšlení bavili minimálně tak dobře jako já,
když jsem si je prohlížela.
Na výherce čekají výtvarné odměny, které si mohou
vyzvednout kterýkoliv čtvrtek mezi 17–20 h v ateliéru
výtvarného kroužku, v 2. patře obecního úřadu. Pro vpuštění
do budovy zvoňte prosím na zvonek „Výtvarka“.
Renata Soperová, výtvarný kroužek
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1. místo: Jana Nováková – Úholičák pestrobarevný
3. místo: Emma Veselá – Pasomort

2. místo: Adéla Sazimová – Papoušek pralesní

3. místo: Nikola Pavlíčková – Opeřenec-neopeřenec
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