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ZPRÁVY Z OBCE

ÚVODNÍK
Vážení občané,

• Kontejnery na velkoobjemové odpady
pro občany

doufám, že se vše vrací k normálu a po období špatných zpráv
přijdou zase ty dobré. Jednu mám.
Konečně došlo k podpisu smlouvy mezi Krajskou správou a
údržbou silnic a panem doktorem Svobodou. Propadlá silnice
a opěrná zeď se po deseti letech od havárie začne opravovat.
Stavební firma by se měla do Úholiček vrátit po prázdninách.
Autobus se tak bude moci vrátit na původní trasu a nebude
kroužit na návsi.
Další dobrou zprávou je, že na Únětickém hřbitově se
opravuje márnice a hřbitovní zeď. Jsme do Únětic přifařeni,
mnozí z nás tam mají pochované předky, a tak jsme na opravu
před lety přispěli. U horního vstupu se staví i nová opěrná zeď
z kamene. Bude to tam vypadat krásně, jestli se to o takovém
místu dá říct.
Rovněž cesta od křížku do Únětic se nádherně zazelenala
a na podzim zasazeným ořešákům a hrušním se daří dobře
i díky hasičským zálivkám.
V provozu jsou opět kroužky, tréninky a cvičení. Děkuji
všem, že dodržují hygienická opatření.
Kulturní a společenské akce se zatím konat nebudou. Návštěvy divadel jsou přesunuté na podzim. První větší setkání
budou pravděpodobně naše zářijové slavnosti.
Všem přeji hodně pohody, méně obav a hezké počasí.

Pravidla objednávání kontejnerů pro občany se vrací do
normálního režimu tj. na OÚ zaplatíte za vámi zvolený
kontejner, obdržíte průvodku a přistavení domluvíte
telefonicky s firmou Regios a.s. (800 101 102). Občan
s trvalým pobytem v obci má nárok na 5 kusů kontejnerů
na nemovitost.

Terezie Kořínková, starostka
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• Kontejnery na tříděný odpad
Na stanoviště za prodejnu potravin bude přistaven ještě
jeden kontejner na plasty. Svážen bude také 2x týdně
(pondělí a čtvrtek). Prosíme, udržujte pořádek kolem
kontejnerů, zaměstnanci svozové firmy neodváží odpad,
který leží kolem kontejnerů. Ten po vás musí uklízet
zaměstnanci obce!!!

• Nedělní a sváteční odpolední klid
Prosíme, dodržujte dle obecní vyhlášky nedělní odpolední
klid, stejně jako o svátcích, mezi 12 a 16 hodinou.
Nehlučte sekačkami, pilami a křovinořezy, dopřejte
klidné trávení nedělního oběda sobě i sousedům.

• Revize komínů
Hromadné revize komínů firmou Kominíci s.r.o.
budou letos probíhat ve dnech 15., 16. a 17. června
2020, pro objednání závazného termínu volejte na OÚ
pí. Klusoňovou.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Digitální hlasování
Nouzový stav nás může uvěznit v zažitých stereotypech a „vrátit zpátky na stromy“ nebo posunout dál. Často jsem teď
slyšela, že něco nejde. Jde o to, jestli se hledá cesta, jak by to šlo nebo zda se zvolí jednodušší varianta a najde se důvod, proč
to nejde. A nouzový stav nebo krize je dobrým zaklínadlem.
My se ale snažíme vždy hledat cestu, jak by věci jít mohly. Tentokrát se problém týkal
referenda. Jak ho zorganizovat, když v nouzovém stavu konat dle zákona nelze. Navýšení
skládky odpadů je ale tématem, které jsme nechtěli rozhodnout v zastupitelstvu, aniž
bychom znali váš názor. Lhůta na naše stanovisko na Krajském úřadě běžela a konec
nouzového stavu nebyl jasný.
		 A tak jsme hledali cesty, jak uspořádat alespoň anketní šetření. Vydáme-li ale dotazníky,
vrátí se nám jich 80 – 100 kusů. V minulosti jsme také čelili kritice, že někdo může vyplnit
dotazníků víc a zkreslovat výsledky. Chtěli jsme tedy zajistit, aby k tomuto nedocházelo.
		 Nejprve jsme uvažovali o tom, objet obec fyzicky s volební urnou na dvoukoláku. To
by asi uvítali ti dříve narození. Ale zase bychom riskovali, že jsou lidé opatrní, nechtějí se
zatím s nikým stýkat a kontaktovat. Proto jsme přišli s moderním způsobem – hlasováním
prostřednictvím mobilního telefonu. Nastavili jsme vše tak, aby byl dostatek času na
zaregistrování samostatně nebo s pomocí obecního úřadu. Vše jsme popsali v letáku, který
každý dostal týden předem do schránky, a také trpělivě vysvětlovali na úřadě i v terénu. Do
hlasování se zaregistrovalo 279 oprávněných voličů (nad 18 let s trvalým pobytem v obci).
I těch dříve narozených, protože jsou úžasní, drží krok s dobou a učí se nové věci. Z každého
telefonního čísla bylo možné hlasovat jen jednou, z čísel, která nebyla včas zaregistrovaná,
hlasovat nešlo.
		 Dostali jsme 176 odpovědí, což je dobrý vzorek názorů napříč obcí. Dle výsledku
hlasování bude obec dále postupovat a vydá k záměru kladné stanovisko.
		 Neodpustím si však úvahu. Stovka lidí, kteří obdrželi smsku neodhlasovali. Zapomněli?
Nechtěli? Je jim to jedno?
			 Každopádně jsme prostřednictvím mobilního telefonu získali nejvíc odpovědí ze
všech anket, které v obci zatím probíhaly. A to je dobrá zpráva. Těch, kterým rozhodování
v obci není lhostejné, je čím dál víc, a to na obou stranách.
			 Z 594 oprávněných voličů se včas zaregistrovalo 279. Obdrželi jsme 176 odpovědí,
což je 29,6 % všech oprávněných voličů. Pro vydání negativního stanoviska hlasovalo 31 %,
proti bylo 69 % obyvatel obce. Dva „hlasy“ přišly v papírové formě do schránky Obecního
úřadu (50/50). Po termínu se zaregistrovalo 17 lidí. O jejich pro nebo proti můžeme jen
spekulovat. Výsledek by to ale neobrátilo.
Terezie Kořínková, starostka

Co se děje v obci
Zde je přehled toho, co se v nedávné době v obci udělalo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravidelně sekáme trávu
Osadili jsme zavlažovací vaky k nově vysazeným stromům
a doplňujeme zálivku
Upravili jsme pomník a udělali květinovou dekoraci
k uctění památky na výročí ukončení II. světové války
Odvezli jsme do opravy obě obří houpačky (přebroušené
oko řetězu a omlácené sedáky)
Osadili jsme novou dopravní značku do Podmoráně
Vyčistili jsme všechny vpusti na dešťové kanalizaci
Nechali opravit větší modrý traktor na sekání trávy
Pravidelně uklízíme zvýšené množství odpadků v obci
Přesadili jsme lavičku ve Višňovce
Vypleli jsme záhony na návsi
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Souhrn usnesení z 14. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 25. 5. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/14VZ/2020 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
8) Rozpočtové opatření č. 6/2020
9) Rekonstrukce veřejného osvětlení v Podmoráni
Usnesení č. 2/14VZ/2020 – Stanovisko obce k záměru
navýšení tělesa skládky
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky ankety (referenda),
kdy na otázku: „Jste PRO/PROTI, aby obec vydala negativní
stanovisko k záměru navýšení skládky odpadů v Úholičkách?“,
odpovědělo 69 % hlasujících PROTI a 31 % PRO.
Zastupitelstvo schvaluje vyjádření obce k dokumentaci
vlivu záměru „Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky“ na
životní prostředí, v k.ú. Úholičky a k.ú. Tursko, jako kladné s
podmínkami. Vyjádření tvoří přílohu zápisu.
Usnesení č. 3/14VZ/2020 – Výběrové řízení č. 1/2020 –
protihluková zeď, statek č. p. 10
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení firmu
MICHAL stavby s.r.o., se sídlem Rožkovo údolí 3499,
Mělník, IČO: 01541099, která nabídla nejnižší cenu
299 988,43 Kč bez DPH.
Usnesení č. 4/14VZ/2020 – Výběrové řízení č. 2/2020 –
nákup cisterny
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení firmu
LOKOTECH s.r.o., se sídlem Náměstí republiky 376/4,
Lom, IČO: 27359883, která nabídla nejnižší cenu 250 470 Kč
s DPH.
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Usnesení č. 8/14VZ/2020 – Rozpočtové opatření č. 6/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.
Usnesení č. 9/14 VŽ/2020 – Rekonstrukce veřejného
osvětlení v Podmoráni
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy Elektroštika
s.r.o. ve výši 954 693,80 Kč bez DPH, která bude realizovat
přeložku vedení ČEZ v Podmoráni, aby tyto práce zrealizovala
v souběhu nebo v koordinaci s plánovanou přeložkou.
Zastupitelstvo využívá v tomto zadávacím řízení výjimku ze
Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle bodu 4. 6. – je
hospodárné objednat práce u odborné firmy, která provádí
elektroinstalační práce a bude se na staveništi již pohybovat.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 3/14VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
s firmou MICHAL stavby s.r.o., se sídlem Rožkovo údolí
3499, Mělník, IČO: 01541099.
Pověření č. 4/14VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k odeslání objednávky
na dodávku cisterny.
Pověření č. 9/14VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k vystavení objednávky na
rekonstrukci veřejného osvětlení v Podmoráni.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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ZPRÁVY Z MŠ
Konečně mohou děti do školky a bez roušek! To si asi řekla většina rodičů předškoláků. Od 11. května je naše mateřská škola,
po uzavření z důvodu prevence proti nákaze koronavirem, otevřená. Kdo z rodičů chtěl, mohl děti zase začít vodit do školky.
Asi 1/4 rodičů se rozhodla své děti do MŠ nedávat. Nezdá
se jim to bezpečné a mají možnost si děti ponechat doma.
Další část rodičů zkracuje pobyt dětí v MŠ na dopoledne
nebo si je dle svých možností vyzvedávají dříve. Jiní musí
chodit do práce a využívají větší část provozní doby tak, jako
před uzavřením. Ač to vypadá, že je pandemie na ústupu, tak
nikomu nemůžeme zaručit, že se k nám vir nedostane tak, jak
se to stalo v MŠ v Praze – Suchdole.
V době uzavření MŠ zde všichni zaměstnanci provedli
velký úklid a dezinfikovali ji. Dezinfekcí prošly i hračky
včetně všech drobných dílků stavebnic a učebních pomůcek.
Těsně před otevřením nám místní hasiči – pánové Uhlíř
a Veselý provedli v průběhu tří dnů další důkladnou dezinfekci
vnitřních prostor MŠ i zahrady a dodali dezinfekční a ochranné
prostředky. Postup byl konzultován s paní starostkou. Všem
moc děkuji za pomoc s přípravou znovuotevření.
Provoz školky je samozřejmě možný jen díky dodržování
zvýšených hygienických opatření, která jsou stanovena
v metodice z MŠMT. Rodiče museli první den přinést čestné
prohlášení, že dítě je zdravé a nepřišlo v posledních 14 dnech
do kontaktu s nikým, kdo je nakažený nebo v karanténě.
Děti si přebíráme u vchodových dveří, rodiče dodržují před
školkou rozestupy a nosí roušky. Paní učitelky ve školce
plánují vzdělávací činnosti tak, aby děti byly co nejvíce
venku. Zatím nesmíme chodit na procházky, tak vše probíhá
v areálu MŠ. Zvýšený důraz klademe na hygienu – mytí
rukou a dezinfekci ráno po příchodu do MŠ a před obědem,
kdy děti přijdou ze zahrady.

Hry na zahradě MŠ

Zdroj: archiv MŠ

Provoz by nebyl možný nebo byl omezený, kdyby
některé pracovnice z obavy před nákazou nenastoupily do
práce. Nestalo se tak, všechny pedagogické i nepedagogické
pracovnice nastoupily a za to jim moc děkuji.
Zápis do MŠ Úholičky od školního roku 2020/2021
proběhl v květnu a všechny místní děti, jejichž rodiče podali
žádosti o přijetí, byly přijaty.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna otevřena
Od 25. května je knihovna opět otevřena pro
veřejnost. Můžete přijít každé pondělí mezi 15:30
a 19:30.
Vaše návštěva knihovny bude probíhat podobně
jako návštěva obecního úřadu. Prosím, zazvoňte
dole na zvonek knihovny a do prostor knihovny
vstupujte s rouškami a jednotlivě. Doufám, že vás
tento režim neodradí a přijdete si vypůjčit něco
pěkného ke čtení.
Donášková služba knih končí, děkuji všem
čtenářům, kteří na knihovnu nezapomněli.
Martina Hrubešová, knihovnice
Naše útulná knihovna opět otevřena

Zdroj: archiv knihovny

5

OBECNÍ NOVINY 5/2020

www.obec-uholicky.cz

KULTURA A SPORT
Jak Covid-19 změnil náš život
Pandemie koronaviru zasáhla asi každého z nás a většině lidem se obrátil život naruby. Z maminek se ze dne na den staly
zároveň učitelky, kuchařky a zaměstnankyně pracující z domova na dálku, a to vše v jedné osobě, senioři byli izolováni doma
nebo vycházeli jen na nákup ve stanoveném čase, který se třikrát týdně měnil. Celé rodiny byly najednou spolu více doma
a ne každý se s tím uměl vypořádat. Šily se roušky a dezinfekce se stala nedostatkovým zbožím, z obchodů zmizela mouka
a těstoviny a za droždí se platilo zlatem. Zavřely se školy, většina obchodů a uzavřely se hranice. A jak změnil Covid-19 hlavně
ten školní život některým obyvatelům Úholiček?

Michaela – učitelka na základní škole
Dne 11. března byly uzavřeny všechny základní, střední
a vysoké školy. Nastala pro všechny úplně nová neznámá
situace. První týden jsem svým žákům posílala všechny
úkoly e-mailem s tím, že od 9 do 10 hodin mi mohly děti
volat a vyprávět své zážitky. Pro rodiče jsem byla na telefonu
celý den. Druhý týden jsem založila na WhatsAppu skupinu
všech svých žáků a rodičů. Tam děti posílaly fotky, pozdravy
a vzkazy. Dále jsem ale přemýšlela, jak dětem a rodičům
tuto nelehkou situaci vylepšit. Bylo mi jasné, že dětem chybí
kontakt s vrstevníky, a tak jsem třetí týden vyzkoušela online
výuku přes program Zoom. Od čtvrtého týdne se zapojilo
do výuky všech 26 žáků. S žáky se pravidelně scházím na
online vyučování vždy tři dopoledne v týdnu. Počátky byly
spíše formou setkání. Před monitorem se sešly celé rodiny
a povídali jsme si. Děti nám ukazovaly své hračky, domácí
mazlíčky. Později jsme najeli na vyučování, ale i zde se
snažím, aby si děti výuku užily a zpestřily. Skvělé na tom
je, že se všichni vidíme, slyšíme, počítáme, čteme, píšeme
diktáty, zpíváme, tančíme, ale i pečeme a tvoříme. Musím
říci, že díky uzavření škol jsem se zdokonalila v práci

s programy, které jsem doposud ani neznala. Zlepšil se vztah
a komunikace s rodiči a také žáci (2. třída) se naučili základní
dovednosti práce s počítačem. Myslím si, že každého tato
situace nějakým způsobem posunula zase o kus dál.

Online výuka v době koronaviru

Zdroj: M. Dvořáková

Adéla – žákyně 5. třídy
Když nám ve škole 10. března oznámili, že nebudeme několik
týdnů chodit do školy, nikdo netušil, že se „volno“ prodlouží
na několik měsíců. Paní učitelka nám vytvořila stránku, kam
nám zadává úkoly, abychom se mohli učit, i když nejsme
ve škole. Ze začátku byl ve všem velký zmatek, musely se
stahovat různé aplikace a nebylo to vůbec jednoduché. Hodně
mi chybí kamarádi, bez nich je nuda. Už nejezdíme tolik na
výlety s rodiči jako dřív. Vždy jsme jezdili na hrady a zámky
a teď to nejde. Také jsme měli letět na dovolenou k moři,
ale rodiče museli zájezd zrušit. Covid-19 mi změnil život, ale
snad bude brzy vše jako dřív.
Ukázka z textu Adély

Zdroj: D. Sazimová

Barbora – studentka taneční konzervatoře
Když přišlo nařízení vlády o uzavření všech škol, byla jsem
nadšená. Těšila jsem se na odpočinek od učení. Opak byl
pravdou, profesoři nás zahrnuli úkoly, referáty, výpisky
atd. A já zvyklá 6 hodin denně tančit v baletním sále, jsem
najednou trávila nekonečné hodiny u PC. Naštěstí trenéři
z taneční skupiny, do které chodím mimo školu, zareagovali
velmi pružně a hned od druhého týdne jsme začali mít online
tréninky, které mě moc bavily. Ale tanec mi chyběl. Tak jsem
poctivě každý den dopoledne cvičila techniku na špičkách
a odpoledne posilovala a tahala si nohy. Naštěstí balet ND
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přenášel online lekce klasického baletu, a tak jsem žádnou
lekci nevynechala. Také Laterna magika se zapojila se
svými online tréninky. Takže jsem se konečně mohla zase
zdokonalovat a poctivě cvičit. Pátý týden se přidala i naše
škola, a tak jsem opět viděla a slyšela své profesory. Ti nás
při online hodinách opravují, radí nám a komunikují s námi,
což už mi dost chybělo. Už jsem si na tento způsob výuky
zvykla a docela mi začal vyhovovat. Ušetřím spoustu času za
dojíždění, ale moc mi chybí moji kamarádi a společné akce.
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Veronika – žákyně 9. třídy
Moje první dojmy z karantény byly takové smíšené, už jen
proto, že letos budu dělat přijímačky na střední školu. Na
druhou stranu jsem si říkala, že se stihnu připravit. Ale po
čase jsem zjistila, že se mi mnohem lépe učilo po škole, než
během volného dne. Velikým minusem je to, že přijdeme
o hodně výletů a akcí, které jsme měli se třídou naplánované.
Ze začátku nám chodily úkoly jen od třídní učitelky
(matematika) a od češtinářky. Postupem času jsme začali
mít online hodiny, které byly spíše informativní, nebyly
povinné, a proto nás tam byla většinou polovina. Poté si
škola udělala licenci na Google classroom, což nás potěšilo,
jelikož bychom už všechny úkoly plnili přes jednu stránku.
Avšak hodně učitelů neumí s touto stránkou pracovat...
Přesto dělat úkoly z domova je někdy mnohem pohodlnější.
Jak už jsem zmiňovala, učení na přijímací zkoušky se spíše
ztížilo. Na Cermatu, kde jsou testy z minulých let, už jsem

měla všechno vyplněné a na Učítelka (program ČT) se nedalo
koukat. Dokonce nám zrušili druhý pokus u přijímaček, což
nás ještě více vystresovalo. Ale nejspíš k tomu nějaký důvod
měli... Termín přijímaček byl nejistý, takže spousta lidí učení
odkládalo, protože věřili, že nebudou. Začátkem května jsme
dostali e-mail, že 11. 5. půjdeme do školy. Byla jsem ráda,
jelikož jsem se chtěla vidět se spolužáky. Radost mě ale
přešla, když jsem zjistila, že ve třídách budeme po patnácti,
a že se budeme učit v rouškách. Nakonec nám ale roušky
dovolili sundat alespoň ve třídě. Výuka probíhá dobře, máme
ji v pondělí a ve středu. Dezinfekce, která se kvalitou rovná
školní jídelně, sice moc nevoní, ale na to jsme si po čase
zvykli. Termín přijímaček je posunut na začátek června s tím,
že nám dají více času na test, což je dobré. Ale asi si všichni
přejeme, abychom to měli už za sebou.
Martina Dvořáková, redaktorka

Z deníku hasičů aneb co jsme za poslední období v obci udělali
Ani hasiči v době pandemie koronaviru nezahálejí
a pomáhají, kde se dá:
•
•
•
•
•
•
•

Pravidelně vydávají dezinfekční prostředky a roušky na
návsi
Pravidelně dezinfikují veřejné prostranství v obci
Dezinfikují venkovní sportoviště před znovuotevřením
Dezinfikují hřiště u mateřské školy před znovuotevřením
Dezinfikují vnitřní prostory mateřské školy před
znovuotevřením
Provádí jarní zálivku alejí směrem na Únětice
Vyprostili uvízlou dodávku v ulici U Studny II
Martina Dvořáková, redaktorka
Dezinfekce MŠ

Zdroj: SDH Úholičky

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Cesty oblíbené výletníky
Když jsme budovali hřiště a cesty, bylo to primárně pro naše obyvatele. Vždyť když se šlo poprvé do Sedlišť, mnozí rodáci
mi řekli, že tam nikdy nebyli. Předpokládali jsme, že naši stezku čas od času někdo navštíví, umožňujeme výletníkům opéct
si buřty v altánu a k dispozici jsou mapky s trasou okolo Úholiček. I my jsme rádi, když jedeme někam na výlet, že můžeme
využít cesty, zastavení a hřiště v jiné obci.
Pravdou ale je, že obec začali navštěvovat neomalenci, kteří
vše berou konzumně. Vždyť on to někdo uklidí, posbírá,
opraví. A v době koronavirové se dostalo do přírody mnoho
lidí, kteří by asi normálně byli v obchoďáku. Využívali hřiště
i přes zákaz, v ohništi ztopili i staré židličky ze školky.
Odpadky přetékalo nejen okolí Švestkovny, ale celá ves.
Jsem ráda, že se vše vrací do normálu. Že si lidé posedí
na zahrádce u restaurace, a nebudou se válet po celé návsi

a u pomníku. Že nás navštíví skuteční turisté a ne ti, které sem
vyhnala nuda.
Lavičku ve Višňovce jsme odklonili z hlavní trasy, aby
výletníci nenarušovali soukromí přilehlých zahrad. Byla bych
ráda, kdyby se u nás výletníci chovali jako na návštěvě – byli
vítaní, odnesli si hezké zážitky, včas odešli a nerozhněvali
hostitele.
Terezie Kořínková
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KALENDÁŘ AKCÍ
6. 6.

Farmářský trh u Kotelny – v rámci trhu proběhne i Dětský den, od 9:00

Kotelna, Libčice n.
Vltavou

12. 6.

Noc kostelů

kostely po celé ČR

13. 6.

Bleší trh

Na dvorcích a zahradách
po celých Roztokách

14. 6.

Jana Motolová – výstava obrazů

Golf Snail, Úholičky

14. 6.

Vegan Burger Festival – od 11:00, vstupné dobrovolné

Cross Club, Praha

20. 6.

Farmářský trh u Kotelny – v rámci trhu proběhne Malinový blešák, od 9:00

Kotelna, Libčice n.
Vltavou

20. 6.

Svatojánská noc na Vltavě – od 21:00, noční plavba na řece

Husinec – Máslovice

12. 7.

Elena A. Proklov – výstava obrazů

Golf Snail, Úholičky

sobota

Bohnice – Máslovice – 11. ročník pohodového závodu plavidel
start ve 13:00 v Bohnicích nebo 14:00 v Klecánkách

Vltava

do

27. 9.

Ještě jednu stránku, prosím… – hravá výstava o dětské literatuře

Středočeské muzeum,
Roztoky

do

1. 11.

V zahradách Tichého údolí – výstava

Středočeské muzeum,
Roztoky

sobota

pátek

sobota

neděle

neděle

sobota

sobota

neděle

18. 7.

Jak nás vidí okolní obce
Kdyby mi někdo v 80. letech tvrdil, že jednou budu bydlet v Úholičkách, asi bych se na to moc netvářila. Dnes jsem ráda,
že mě sem osud zavál.
Coby rodačka ze sousedního Turska jsem do Úholiček
někdy zavítala jako dítě na kole, na počátku 90. let jsme
čas od času zašli na místní kapelu TYP, a to ještě do
starého „kulturáku“. Úholičky byly obcí v malebném
údolí s krásnou přírodou, ale tenkrát se tu zastavil čas.
Vzhledem k tomu, že obec dlouho spadala pod Velké
Přílepy, moc se toho zde nedělo a budovy chátraly. Na
návsi vás přivítalo pár oprýskaných statků a obec nijak
nevzkvétala.
Potom jsem bydlela dlouho v Anglii, později v Praze
a do Úholiček jsem se dostala až v roce 2015.
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Musím přiznat, že jsem byla překvapená, jak se od té
doby Úholičky změnily, a to nejen po vizuální stránce.
Vždy, když zmíním před někým z okolí, že bydlím
v Úholičkách, slyším: „Jé, ty se máš. U vás se pořád něco
děje a máte to tam hezké.“ Nebo: „Naše děti s vámi jezdí
na hory, chodí k vám na cvičení.“ Nutno zmínit i hasiče,
stolní tenis, výtvarný kroužek nebo skvělou obecní
knihovnu, ochotnické divadlo či Švestkovnu atd.
Pak mě trochu mrzí, že vždy když se mi dostanou
do ruky Obecní noviny, převažuje v příspěvcích občanů
hlavně kritika a negativní komentáře. Asi to bude tím, že

www.obec-uholicky.cz
na to dobré, co nám ostatní obce závidí, jsme si už zvykli
a bereme to jako samozřejmost. Nebo možná lidé, kteří
neznali Úholičky v minulosti, nedokáží ocenit, kolik práce
se tu udělalo, a jak se to tu vše změnilo. Možná by stálo
za to, aby se kritizující občané někdy namísto kritiky
sami snažili být pro obec spíše přínosem, případně přišli
s návrhem, jak by konkrétní situaci řešili oni.
Samozřejmě by se dalo namítnout, že za veškerý
rozvoj obce vděčíme financím z tolik diskutované skládky.
Skládka má na tom určitě velký podíl. Nikdo už ale nevidí
všechnu tu mravenčí práci zastupitelstva, některých
občanů a spolků. Když se podíváme například na pořádání
kulturních akcí v obci (Svatováclavské slavnosti, Den na
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řece, Čarodějnice atd.), na které si ostatní obce většinou
najímají drahé agentury, u nás se vše zvládne svépomocí,
díky dobré organizaci a práci občanů a spolků. Málokdo si
uvědomuje, že spolky práci vykonávají ve svém volném
čase a zdarma. Výsledný efekt je pak lepší, než kdyby vše
provedla agentura, protože místní občané do toho dají i kus
sebe. Když se pak přijedou podívat lidé z okolí, líbí se jim,
že Úholičky nejsou jen anonymní vesnicí satelitního typu
jako většina vesnic kolem Prahy, ale že mají i určitou duši
a rodinnou atmosféru.
Martina Dvořáková

Jazykové zápletky
Asi je to tím, že čeština není můj mateřský jazyk. Beru slova doslova. A tím zažívám krásná, někdy až překvapující
dobrodružství. Chtěla bych vás vzít na moji dobrodružnou cestu přes anketní šetření, které se v obci Úholičky konalo
15. – 17. 5. 2020 přes aplikaci Mobilní rozhlas.
Dobrodružství začalo už u nadpisu: „Otázka pro anketní
šetření“. Toto slovní spojení jsem neznala. Slovo „anketa“
znamená „průzkum mínění“. Ale proč „šetření“? První
asociaci „šetřit peníze“ jsem hned zavrhla, protože se
v Úholičkách peníze nešetří. Pravidelné finanční toky ze
skládky nám umožňují všechny peníze hned utrácet. Pak
jsem myslela na „policejní vyšetření“ a už jsem se cítila
blíž. Od ledna pozoruji skládku a myslím, že by se mělo
vyšetřit, proč se už teď nepřetržitě navyšuje. Ale pak jsem
i tuto myšlenku zavrhla. K policejnímu vyšetřování dojde
na základě trestního oznámení a ne na základě ankety.
Stejně mě to navyšování skládky znepokojuje, protože
jsem si myslela, že o „záměru navýšení“ teprve budeme
hlasovat. Přemýšlela jsem o tom, jestli „záměr“ může být
i něco, co se děje už teď.
Tak jsem četla dál, a když jsem došla k anketní otázce,
konečně mi to došlo: je to šetření ke stavu logického
myšlení mezi obyvateli Úholiček – ovšem jen těch, kteří
mají chytrý mobilní telefon a jsou zaregistrovaní na
Mobilním rozhlase. Obávám se, že to už je určitý výběr
lidí, který by mohl zfalšovat výsledek.
Otázka zní: „Jste PRO/PROTI, aby obec vydala
negativní stanovisko k záměru navýšení skládky odpadu
v Úholičkách?“

Takže, co mám zaškrtnout, když jsem PROTI skládce?
PRO nebo PROTI? Ještě jednou jsem si otázku přečetla,
teď pomalu a s tužkou v ruce. Podtrhla jsem klíčové
slovo „negativní“. Ano, chci negativní stanovisko. Jsem
proti záměru, tak jsem pro negativní stanovisko. Proto
nesmím zaškrtnout PROTI, ale PRO. Pro jistotu jsem se
ještě zeptala manžela. Jako rodilý mluvčí potřeboval jen
půl minuty, než mi s jistotou mohl potvrdit, že musím
zaškrtnout PRO, když jsem PROTI, a PROTI, když jsem
PRO.
Po krátké přestávce mi padly do oka růžově označené
řádky na konci stránky: „Pokud zvolíte možnost PRO,
podá obec zamítavé stanovisko k navýšení skládky
(nesouhlas).“ To je konečně slovo! Tak jednoduché to je!
Stačí, že zvolím PRO, a obec napíše Krajskému úřadu,
že nesouhlasí s navýšením skládky. To je však planý
slib. V další větě totiž slibuje obec se stejnou jistotou
zastáncům skládky, že podá souhlas, pokud zvolí PROTI.
V duchu doplním dvě slovíčka, aby věta byla logická:
„Pokud většina obyvatelů zvolí možnost PRO, …“
Jsem zvědavá, jak toto šetření dopadlo.
Friderike Komárek

Poznámka:
Anketní šetření probíhalo jako náhrada za místní referendum, které kvůli vyhlášenému nouzovému stavu nebylo možné
uskutečnit. Proto byla nutná registrace v aplikaci pro ověření trvalého pobytu občana, neboť možnost hlasovat měli jen
občané s trvalým pobytem. Do aplikace Mobilní rozhlas, přes kterou hlasování probíhalo, se mohl zaregistrovat každý, a nejen
majitel chytrého telefonu. Po uzávěrce registrace a ověření oprávněnosti voliče byly osobní údaje majitelů telefonních čísel
anonymizovány. Ten, kdo se zaregistroval a nevlastní chytrý telefon, mohl hlasovat přes internet nebo využít chytrého telefonu
některého ze zastupitelů, zaměstnanců obce (pomoc jsme nabízeli v pokynech), souseda nebo rodinných příslušníků. Kód
opravňující k hlasování přišel i na starší typy telefonů a pak jen stačilo ho do chytrého telefonu zadat.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Milá maminko, milý tatínku,
Když jste před padesáti lety stáli před oltářem, my jsme u toho nebyli. Pak jsme Váš život obohatili
my dva. Víme, že naše dospívání Vám dalo zabrat a děkujeme, že jste nás trpělivě provedli životem
až k dospělosti. Přivedli jsme si ženy, které jste s láskou přijali. Narodily se děti, které z Vás udělaly
babičku a dědu. A teď jsme jedna velká rodina. Díky Vám víme, co je význam slov láska, úcta,
obětavost a porozumění.
Blahopřejeme Vám k tomu úžasnému životnímu výkonu – být spolu bok po boku v dobrém i ve zlém
padesát let. Jste zlatí stejně jako zlatá svatba, kterou jste 30. dubna oslavili.
Mirek a Hynek Veselí
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