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ZPRÁVY Z OBCE

ÚVODNÍK

• Finanční příspěvky občanům

Vážení občané,
všichni jsme se těšili na léto bez roušek, na výlety a dovolenou. Chtěla jsem být optimistická a věřila jsem, že už na podzim nebudou opatření nutná. Bohužel se vracíme pod roušky,
pod limity a pod pokyny. Zkusíme ale fungovat tak normálně,
jak to jen půjde.
V září se rozjedou dvě větší investiční akce, víceúčelové
hřiště pod školkou a rekonstrukce čerpací stanice č. 2 v ulici
Pod Lesem. Tam se prosím připravte na omezení průjezdu
touto ulicí. Ke svým domům budete muset stejnou cestou tam
i zpět, tedy z Višňovky nebo z hlavní. Bude také pokračovat
přeložení sítí v Podmoráni a opravy povrchů po uložení sítí
by se měly realizovat v tomto úseku i nahoře na hlavní cestě
směrem K Chaloupkám.
Na Kraji jsme opakovaně žádali o zpřehlednění křižovatky
u váhy (u Únětic). Bylo nám sděleno, že z majetkoprávních
důvodů zde nelze realizovat okružní křižovatku. Do konce
října by zde mělo být pro zvýšení bezpečnosti nainstalováno
svislé i vodorovné dopravní značení. Bojujeme i se sekáním
škarp. V celé délce bylo letos posekáno jen jednou. Rozhled
u výjezdu z naší obce vysekali naši zaměstnanci, za což jim
moc děkuji. Další krajskou záležitostí je oprava propadlé vozovky a opěrné zdi směrem na Velké Přílepy. Ze zahájení prací na podzim už je jaro 2021, takže desetileté výročí havárie
zdi, její opravou neoslavíme.
V návaznosti na předchozí odstavec mě napadá, že v říjnu
budou Krajské volby. Ty mají nižší volební účast než ostatní
volby. Proto vás prosím, pojďte ke krajským volbám a zkuste
pomoci svým hlasem ke změně na Krajském úřadě.
Ještě před volbami ale budou naše zářijové slavnosti. Konají se venku, tak si je snad užijeme jako vždycky!

Terezie Kořínková, starostka

Po prázdninách můžete čerpat příspěvek na děti do
15 let, které byly na pobytovém či docházecím táboře,
sportovním soustředění atd. Studenti mohou čerpat pouze
na jazykové a vzdělávací aktivity (pobytové i kurzy).
Částka je v obou případech 4 000 Kč/rok a podmínkou
je trvalý pobyt.
Čerpat také lze příspěvek na ekologické aktivity na
období 2019–2023 ve výši 30 000 Kč/nemovitost,
pokud má nemovitost 4 a více bytových jednotek pak
je částka 60 000 Kč/nemovitost (podmínkou je trvalé
bydliště a vlastnictví nemovitosti v obci). Seznam všech
podporovaných aktivit včetně žádostí naleznete na webu
obce v sekci Finanční příspěvky.
Dále můžete čerpat z programu 2018–2022 příspěvky na
výsadbu (2 100 Kč/nemovitost) nebo na nádrže na vodu
(1 500 Kč/nemovitost).
Senioři 65+ mohou zakoupit stravenky na zvýhodněné
obědové menu v restauraci Na Statku, zde zdůrazňujeme,
že každý jednotlivý senior má nárok na 15 stravenek
měsíčně (cena stravenky je 65 Kč)!

• Volby 2020
Volby do zastupitelstev krajů a v našem volebním okrsku
i volby do Senátu, se uskuteční 2. a 3. října 2020,
případné druhé kolo senátních voleb bude o týden později
tj. 9. a 10. října. Právo volit do krajských zastupitelstev
i senátu má pouze státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18ti let a má na území obce
trvalý pobyt, případně v jiné obci v územním obvodu
Středočeského kraje, pokud chce volit na voličský průkaz.
Pozor, voličské průkazy se vydávají zvlášť pro volby do
zastupitelstev krajů a do Senátu (zde i zvlášť pro první
a druhé kolo)!! Volební lístky do zastupitelstev krajů a pro
první kolo do Senátu obdrží voliči do schránky nejpozději
tři dny přede dnem konání voleb, pro druhé kolo do
Senátu budou volební lístky pouze ve volební místnosti
ve dnech voleb. Aktuální informace k volbám najdete na
webu ministerstva vnitra www.mvcr.cz v odkaze Volby
2020.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Září na léto jde stáří
Prázdniny zase utekly jako voda a srpen se nám přelil v září. Všichni jsme si doufám alespoň trochu odpočinuli, připomněli
si krásy českých luhů a hájů a připravili se na náročný podzim (Svatováclavské slavnosti, volby apod.).
Se začátkem školní docházky se vrátí do starých kolejí
i autobusový jízdní řád, leč jízda autobusem bude obohacena
o staronový element, a to nošení roušek (pokud se zase něco
nezmění).
Kromě jiného také ožívají i obecní noviny, a tak Vám
chceme připomenout, že své příspěvky můžete zasílat na
email noviny@obec-uholicky.cz, uzávěrka je vždy stanovena
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v tiráži předchozího čísla. Pro bližší informace můžete
navštívit náš obecní web.
No a na závěr jedno přání a jednu pranostiku, tak Vám
tedy přeji pevné nervy a bohatý zbytek úrody. A kdyby se
nakonec ozvalo podzimní počasí, tak nevěšte hlavy, protože
bouřky v září – sníh v prosinci.
Lucie Dvořáková, redaktorka
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Obecní úřad Úholičky a FCC Regios, a.s.
pořádají

Co se děje v obci
Přehled toho, co se v průběhu prázdnin v obci udělalo:

mobilní svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu pro obec Úholičky.

Zaměstnanci s vydatnou pomocí brigádníků, kterým za
pomoc tímto děkujeme:

Datum: sobota 3. 10. 2020
			 od 11:45 do 13:45 hod.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sběrna bude přistavena:
11:45 – 12:20		 prostranství na návsi
12:25 – 12:55		 ”Chaloupky”
13:00 – 13:45		 ”Podmoráň”
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné
odpady:
• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny,
rozpouštědla,
čističe a další
domácí chemii
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné
léky
• lednice
• TV, PC

•
•
•
•

Natřeli všechny herní prvky a lavičky v obci
Natřeli lávky na návsi
Obnovili rozcestníky na stezce
Vysekali všechny polní cesty a aleje
Ořezali živé ploty a kompletně vypleli všechny záhony
Vyčistili všechny uliční a horské vpusti po deštích
Opakovaně vyčistili potok na návsi
Vyčistili všechny chodníky, obrubníky a vjezdy od
plevele
Vysekali nálety na náspu u nádraží
Pravidelně zalévali
Doplnili zeleň v ulici Nad Parkem
Prořezali keře na cestě k řežské lávce i do Žalova

Dodavatelské firmy:
•
•
•
•
•

Vyměnili dveře ve stodole za dvoukřídlé
Natřeli dřevěnou fasádu školky
Postavili zeď mezi statkem čp. 10 a sousedem v čp. 9
Přeložky sítí v Podmoráni, práce stále probíhají
Síť KTV a internetu v ulici K Višňovce a v části ulice
K Podmoráni byla převedena na optický kabel
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Z deníku hasičů
•
•
•
•
•

Likvidace sršního hnízda – Okoř
Odstranění spadlého stromu – chatová oblast Colorado–
Okoř
Odstranění spadlého stromu přes vozovku – Únětice
Likvidace požáru – polní porost, tráva – Únětice
Odpoledne s IZS – hašení vozu – Buštěhrad
Martina Dvořáková, redaktorka

Hašení vozu

Zdroj: SDH Úholičky
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Souhrn usnesení z 16. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 8. 7. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/16VZ/2020 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání
Usnesení č. 2/16VZ/2020 – Závěrečný účet obce za rok 2019
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019
včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2019 bez

výhrad.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
3/16VZ/2020 – Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy
4/16VZ/2020 – Závěrečný účet DSO Přivaděč VPSÚ
Romana Klusoňová, asistentka starostky

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Zveme Vás do knihovny
Od 7. září je knihovna opět otevřena a to každé pondělí od
15:30 do 19:30.
Přijďte si půjčit knihy, audioknihy i časopisy. Pokud vybíráte
novou pračku, televizi nebo třeba pneumatiky, tak se vám
může hodit porovnání z časopisu dTest. Pokud rádi tvoříte,
tak můžete nalézt inspiraci v časopisu Kreativ nebo Praktická
žena. Zkoušíte rádi nové recepty? Apetit vám jich nabízí
stovky. Pro zahrádkáře máme časopis Flora. Dále si můžete
půjčit například Forbes, starší čísla časopisu Burda, Bydlení,
Můj dům, Moje psychologie, Čtyřlístek a jiné.
Knihovna bude otevřena i 26. září.
Na Vaši návštěvu se těší

Knihovna Úholičky

Zdroj: archiv knihovny

Martina Hrubešová, knihovnice

KULTURA A SPORT
Úholičky s Boženou
Podzim bude plný kultury a sportu asi ve všech vesnicích a městech, protože se přesouvají jarní zrušené akce. Nejinak tomu
bude u nás. Tyto akce budou spojeny do programu, který zastřešuje výročí dvě stě let od narození Boženy Němcové. Současně
se na kompilátu těchto kulturně-sportovních akcí podílí i naše místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy a tím se
zrodilo PřeDivO 2020.
O víkendu pak bude následovat pohádka Všudybyl
Program bude zahájen Svatováclavskými slavnostmi,
kde mimo jiné připomeneme toto výročí živými obrazy a Bohumil v podání našeho ochotnického spolku. Po pohádce
či alegorickými vozy, které budou představovat výjevy bude lampionový průvod a pouštění světel po Vltavě.
Chytrá horákyně paní knihovnice nás pozve do knihovny
z pohádek nebo jiné prózy této spisovatelky.
Další víkend navážeme sportovní akcí pro seniory na čtení pohádek a pro nejmenší na promítání filmové
a vnoučata. Neposlušná kůzlátka anebo úholičský šestiboj, pohádky.
který zvládne každý. Kdo nemá vlastní babičku nebo dědu, Celý seriál bude zakončen turistickým pochodem nazvaným
může si půjčit obecní. Kdo má víc vnoučat, může zapůjčit pro letošní rok V zámku a v podzámčí. V rámci každoroční
samotným
seniorům. akce Úholičská Ťapka projdeme okolní vesnice, které mají
Každý může ale soutěžit stejně jako my svůj zámek a tudíž i svá podzámčí. Trasa má
i jen sám za sebe. Letošní 15 km a zvládne jí každý. Osvěžení je plánováno v Únětickém
přidaná disciplína je pivovaru.
Po celou dobu bude i výstava v prostorách statku čp. 10
přeskok
přes
kozu.
Hlavním rozhodčím je na návsi opět s tématikou Boženy Němcové, která zahrne
náš místostarosta Vilém výtisky knih, loutky z pohádek i výkresy dětí z mateřské
i základní školy, když opatření dovolí.
Kozel.
Těšíme se na vaši návštěvu a budeme společně doufat, že
Ve školce se pojede
koloběžkový
závod nám podzimní plány nezhatí nějaký virus.
Princezna koloběžka I..
Martina Dvořáková, redaktorka
Jet se dá i na odrážedle
B. Němcová
Ilustrační foto nebo tříkolce.
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Letní kino ve Švestkovně – Vlastníci v Úholičkách
Ani v době koronavirové jsme nepřišli o již tradiční letní
promítání ve Švestkovně.
Letos padl výběr na hvězdně obsazený film Vlastníci. Autor
předlohy i scénáře režisér Jiří Havelka se inspiroval vlastními
zážitky z domovních schůzí a snažil se do příběhu zahrnout
celé spektrum české společnosti. Počasí nám na rozdíl
od minulých ročníků celkem přálo a hasiči opět zajistili
občerstvení.
Děkujeme všem organizátorům a těšíme se na další ročník
letního kina.
Martina Dvořáková, redaktorka
Letní kino ve Švestkovně

Zdroj: M. Dvořáková

Bude nás víc než pět?
Úholičský divadelní spolek hledá nové malé školou povinné
herečky a herce, kteří by se s námi chtěli zdokonalovat
v hereckém řemesle a pracovat na novém přestavení podle
knihy Karla Poláčka „Bylo nás pět“.
Bude čas i na spoustu her, které se tak či onak točí kolem
divadla. Věk není až tak důležitý, ale pracujeme s texty, tak je
potřeba si je umět přečíst, abychom se je mohli naučit.
Nakonec si můžete sami zkusit, jestli by vás to bavilo.
Začínáme v úterý 15. září od 18 hodin na obecním úřadě
zkušební hodinou pro všechny, koho by divadlo zajímalo.
Pavel Soper, principál divadla
Ukázka z představení Mluvící balík

Zdroj: archiv divadla

Tablety pro Ú-holky
Sen-Sen, jehož jsou naše Ú-holky Pozdní sběr členkami,
rozdával tablety. Ne do myčky, ani na bolení hlavy. Byla to
elektronická zařízení, která nám pomůžou s komunikací, se
studiem, se čtením textů.
Také jsme se naučily využívat aplikace – pro turisty, na
hlídání zdravotního stavu nebo pro volný čas. Brzy nahrajeme
na facebook SEN-SENu nějaké video nebo fotografie,
jak nám tablety pomáhají, jak je využíváme. Propojíme
se jeho prostřednictvím i s jinými kluby. Už jsme dostaly
pozvánku na petanqueový turnaj. Bohužel je ale v termínu
našeho podzimního výletu. Doufáme, že nám ho nic nezhatí
a nebudeme muset zase zůstat doma a komunikovat jen na
dálku.
Těšíme se na vás i na Slavnostech. Celé léto pilně
trénujeme, abyste mohli vidět naši další pohybovou novinku.
Jana Pálová, Věra Krásná, Ú-holky

Předávání tabletů pro Ú-holky

Zdroj: Ú-holky
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Bude nebo nebude letos tábor?
V tomto roce nebylo vůbec jisté, zda docházecí tábor
uspořádáme. Jak víte, čekalo se na podmínky, za kterých
bude možné aktivity pro děti realizovat. Všechna opatření se
rozvolnila a tábor jsme nakonec mohli uskutečnit. Jen kromě
bezinfekčnosti musely děti doložit i COVIDové prohlášení.
Díky němu se dvě děti nemohly zúčastnit, což nám bylo
moc líto. A doufáme, že už k tomu nebudeme muset příště
přistoupit.
Celý týden jsme opět výletili po okolí Úholiček blízkém
i vzdáleném. Navštívili jsme muzeum másla v Máslovicích,
Kokořín a Pokličky, i kladenský aquapark. Projeli jsme se vlakem, autobusem, výletním vláčkem, přívozem i na klouzačce.
Nejlepší byla ale projížďka na raftech.
		 Sázava měla díky letošním dešťům sjízdný stav vody,
a tak jsme se sem mohli po třech letech vrátit. Tentokrát jsme
nešli korytem pěšky, ale krásně jsme se vezli. Všech sedm
jezů jsme spluli a peřeje nás krásně houpaly. V Kamenném
Přívozu na nás čekala Romča s obědem „romčaburgry“. Na
konečné v Pikovicích jsme se ochladili zmrzlinou. A hlavně
nám vyšlo počasí, takže otužilci si i zaplavali v řece. Díky
všem lodivodům a taky háčkům, že s námi jeli. Budeme se
opakovat, ale díky za lidi, kterým děti stojí za den dovolené.
Jediné, co nám letos neklaplo, bylo přespávání ve stanech.
Ve čtvrtek se spustil déšť, a tak zůstala Švestkovna letos
prázdná. Ale nevadí, není všem dnům konec.
Těšíme se na další akce a na novou sezónu cvičení.

Na Sázavě

Zdroj: archiv OÚ

Tereza a Marcela, vedoucí
Cesta vláčkem na táboře

Zdroj:Bětka Kosová, 6 let

Cesta nejen lidským tělem
V týdnu od 17. do 21. 8. proběhla další letní výtvarná dílna. Tentokrát nás inspirovala anatomie. Prozkoumali jsme vše:
nejmenší buňky, orgány i části těla. Výsledkem byla nevšední, pro někoho možná trochu morbidní dílka.
Vzhledem ke koronavirové situaci byl počet účastníků dílny
o trochu nižší než v jiných letech. Díky tomu, že nejstarší
děti se nás pořád drží a nejmenší přibývají, věkový rozptyl se
neustále zvětšuje. Letošní věkové rozmezí od 6 do 19 let bylo
opravdu rekordní.
Prozkoumali jsme celé tělo a hlavně mnoho výtvarných
technik. Kreslili jsme tužkou, pastelkami, akvarelovými
pastelkami, fixy, suchými pastely, temperami, vodovkami
a dokonce i modelínou. Zdobili jsme trička pomocí barev

Ruka, op-art
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Zdroj: R. Soperová

na textil a šablon, tepali do kovové fólie, tvořili frotáže nebo
koláže z papíru, knoflíků a přízí.
Pro ty menší byl překvapivým zážitkem pohled do
mikroskopu. Zkušení studenti z řad starších připravili
pro ostatní opravdu skvostné vzorky, které vypadaly pod
mikroskopem naprosto úžasně a staly se následně inspirací
pro obrazy virů a mikroorganismů, vytvořených technikou
zapíjením vodovek do klovatiny. Některé viry se však nějakým
nedopatřením zhmotnily a hrozilo, že všichni onemocníme.
Děti se proto ve středu po setmění vydaly na noční bojovku,
aby v úholičských lesích vyhledali lékaře, který jim předá
léky s protilátkami. Všechny děti byly statečné a svůj úkol
splnily, takže jsme všichni po celou dobu zůstali zdraví.
Nechyběl ani obvyklý výlet. Tentokrát jsme se vydali do
muzea iluzí na Staroměstském náměstí, abychom si ukázali,
jak snadné je oklamat lidské smysly. Optických klamů jsou
zde plná tři patra a je to opravdu zážitek.
Výsledky naší práce jste mohli vidět na páteční vernisáži.
Stodola tentokrát sloužila nejen jako umělecká galerie,
ale hlavně i jako lednice, protože venku bylo opravdu
neuvěřitelné horko. Přesto děti úspěšně zdolaly náročnou
cestu za pokladem, která tentokrát vedla celým trávicím
traktem.
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Výtvarný kroužek bude pokračovat i v dalším školním
roce, a to opět každý čtvrtek, menší děti 15:30 – 16:30,
starší děti 16:30 – 18:30. Začínáme 17. září v ateliéru ve
2. patře budovy obecního úřadu. Už se na vás moc těším.
Renata Soperová, vedoucí výtvarného kroužku

Zprávy ze stolního tenisu
Máme rozlosování základní části na sezónu 2020/2021. V této
sezóně budou naši obec znovu reprezentovat čtyři týmy.
Podzimní zápasy začínají v Úholičkách v naší tělocvičně na
adrese Náves 10 již v sobotu 19. září od 17:00 hod. zápasem
našeho A týmu s družstvem Sokola Rakovník A. O dva týdny
později se dokonce můžete těšit na dvojitou porci stolního
tenisu, protože v sobotu přijede Sokol Stochov Honice
a v neděli k nám zavítá Sokol Dříň.
Dne 22. září bude tým C hostit Mníšek pod Brdy D
a o pár dní později leč v opačných rolích se utkají Úholičky B
a Mníšek pod Brdy C. Družstvo D v roli domácích v prvním
kole poměří síly s Vestcem C.
Kompletní rozlosování všech soutěží v ČR naleznete na
této stránce: https://stis.ping-pong.cz/. Družstvo A se účastní
Krajské soutěže 2.třídy B a družstva B, C a D hrají Okresní
přebor 1., 2. a 3. třídy.
Srdečně zveme všechny příznivce na další sezónu
,,pinčesu” v Úholičkách.
Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu
INZERCE

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 9.

TYP Rock – taneční zábava, další tradiční bigbít u vody

U Šraněk, Roztoky

13. 9.

Františka Janečková a host – výstava obrazů

Golf Snail, Úholičky

26. 9.

Svatováclavské slavnosti 2020, 14:00 – 22:00

Náves, Úholičky

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

Středočeské muzeum,
Roztoky

Neposlušná kůzlátka – šestiboj pro seniory a vnoučata, od 4:00

Stodola na statku,
Úholičky

sobota

neděle

sobota

do

27. 9.

4. 10.
neděle

11. 10.
neděle

Všudybyl a Bohumil – pohádka B. Němcové v podání úholičského souboru
Přátelé sobě, od 16:30
Zasedačka OÚ, Úholičky
Následuje lampiónový průvod k Vltavě

12. 10.

Chytrá horákyně – čtení a promítání, od 17:00

Knihovna Úholičky

17. 10.

V zámku a v podzámčí – Úholičská Ťapka, start v 9:30 od úholičského zámku

Okolí Úholiček
Středočeské muzeum,
Roztoky

pondělí
sobota

do

1. 11.

V zahradách Tichého údolí – výstava

do

31. 1.

Auta a mašiny – výstava, československá produkce hraček 50. až 80. let Středočeské muzeum,
20. století
Roztoky
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Fotosoutěž „Račte vstoupit“ – Nejkrásnější vstup do domu

Hlasování a vyhlášení
vítězů proběhne na
Svatováclavských
slavnostech v sobotu
26. 9. 2020.

3.

2.
1.

4.

6.

7.

5.

9.

8.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Úholičské avantgardní hudební
léto

Pochvala
Vážení spoluobčané a čtenáři,
ráda bych využila možnost touto cestou pochválit
partu děvčat a kluků, kteří se postarali o to, aby
vysazená zeleň u nás v Úholičkách lahodila oku
a dělala všem velkou radost. Nejen, že práce za
nimi byla hned vidět, ale také jsem se setkala
s ochotou, slušností a pracovitostí těchto mladých
lidí.
Díky!
Jaroslava Štambachová

Část hvězdného „zeleného“ týmu

Zdroj: archiv OÚ

Srpnové tuc, tuc
O víkendu od 14. do 16. srpna se na pozemku pod golfem
konal festival. V oznámení obci se mluví „o kulturní akci,
která je míněná jako soukromá událost“. V dalším e-mailu
se již jedná o FESTIVAL STROP N 0, který pořádá Studio
Krymská z.s.
O souhlas obce nikdo nežádal. Nemusel, neboť akce probíhala
na soukromém pozemku, se kterým jeho majitel vyjádřil
souhlas. Obec informovala pořadatele, že je nutné dodržovat
od 22 do 6 hodin ráno noční klid. O akci byla informována
Obecní a Státní policie.
A jak to dopadlo? Aparatura se začala zkoušet před
předpokládaným zahájením akce, večer se hudba utlumila, ale
stále ne na mez, která by nikoho nerušila. Takže někteří lidé
byli rozmrzelí nejen v Úholičkách, ale i v okolních obcích.
Také v obci pořádáme slavnosti a zábavy, nemáme nic
proti letním festivalům, ale s určitou mírou ohleduplnosti. Tři
dny v kuse je dost i na nejtolerantnější jedince.
Pokusíme se v zastupitelstvu najít nějaké řešení, úpravu
místní vyhláškou, která by pro příště organizaci podobné
akce omezila.
Terezie Kořínková

Spojovat minulost s přítomností, kulturní tradici se
současností není nikdy příliš jednoduché a platí to
i o technologiích. Například rozhlas, a to i obecní, byl
dříve spojován s ozvěnami starobylého kmenového bubnu
schopného vyvolávat nejrůznější podprahové hlubiny.
To však platilo v době, kdy lidé bydleli ve slabě izolovaných
domech, kdy okny pronikal nejen studený vzduch, ale
především každý zvuk. Obecní rozhlas tak mohl plnit
sociální funkci kmenového bubnu a vytvářet slavnost
setkání jednoho velkého ucha.
Jenže v éře izolovaných domů, vzduchotěsných oken
a zejména nových médií se tento kmenový buben stal spíš
anachronickým médiem evokujícím představu pohádkové
jezinky škemrající o pootevření aspoň malé skulinky
v domě, aby si mohla ohřát svůj mediální prstíček.
Jednou v létě jsem vyjížděl autem z garáže, když jsem
uslyšel jezinčino obecní škemrání, ale k mému milému
překvapení jsem již po prvních hudebních sekvencích
rozpoznal, že tentokrát se nejedná o spojení tradice
s konzervativní obecní kulturou, ale přímo s hudební
avantgardou. Chvílemi se zdálo, že si někdo na obecním
úřadě pustil hudbu raného Stockhausena nebo Cage, tedy
představitele elektronické avantgardy z 50. let.
Jenže takovou myšlenku jsem musel zavrhnout, neboť
hudební vkus místního elektronického bubnu bývá hodně
odlišný. Jeho ukázkou se stala – před lety a po komunálních
volbách – skoro hodinová diskotéka, kdy někdo z úřadu se
zřejmě ovínil a pouštěl do místního éteru staré hity z české
pop music.
Na pozadí avantgardních hudebních zvuků vytvořených
jakoby z analogového Moogova syntezátoru jsem
však chvílemi rozpoznával známý hlas a starý hit
českého zpěváka, který se za husákovské normalizace
nechvalně proslavil zejména tím, že svůj hlas propůjčil
propagandistické komunistické mediální akci známé jako
Anticharta.
Napadlo mne, jestli se náhodou hackeři nenabourali
do obecního rozhlasu a nepustili nějaký starý avantgardní
kousek od umělce Milana Knížáka, neboť to chvílemi znělo
jakoby někdo záměrně destruoval a následně slepil starou
gramofonovou deska Karla Gotta, po které nejen divoce
skákala diamantová jehla, ale vše bylo navíc zmixované
s japonskou hudební avantgardou známou jako noise music.
I když jsem jméno autora této perfomance již v autě
nestihl zachytit, přesto když jsem míjel obecní úřad
a dekódovával z hudební ukázky slovo C‘est -la vie, jako
teoretik chaosu jsem musel pomyslně dát klobouk dolů
na obdiv tak odvážnému veřejnému kulturnímu počinu
obecního úřadu.
Miroslav Vodrážka
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