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ÚVODNÍK
Vážení občané,
březen, přestože ho počítáme do jarních měsíců, zatím moc
jara neukázal. Ale první krokusy už se prodraly nad promrzlou zem. Pomalu už vysychají i rozblácené cesty v lesích.
Na březen bylo i nezvykle větrno a popadalo nám několik
stromů. Pád dubu přes podmoráňskou ulici znemožnil jedno
sobotní ráno průjezd. Hasiči ho ale velmi rychle odstranili
a ulici zprovoznili. Dobrou zprávou je to, že inženýrské sítě už
máme od podzimu uložené v zemi, a tak nebyla ulice ani bez
osvětlení, ani bez televize a internetu, jak tomu bývalo při podobných událostech donedávna. Následně se u velkých dubů
prořezaly i větve, které čněly nad silnici a jejich pád by mohl
způsobit další škody. O stavu lesů a havarijním kácení nahnutých a vyvrácených stromů bude obec jednat s majitelem lesa.
Tam, kde vedou naše značené cesty, se snažíme padlé kmeny
z cest odstraňovat. Není ale v našich silách ani technických
možnostech řezat všechny stromy na katastru obce.
Často dostávám otázku, zda se opravdu začne s opravou
silnice na Velké Přílepy. Z posledního jednání vyplynulo, že
po Velikonocích by se mělo začít. Jen znovu opakuji, že investorem je Krajská správa a údržba silnic, nikoliv obec. Pokud
bude úsek označen jako staveniště, nebude možné tudy projít
ani pěšky. S tím souvisí i snaha obce domluvit se s majiteli
pozemků u potoka, aby obci pozemky prodali nebo pronajali,
aby se dala vytvořit paralelní cesta mezi oběma obcemi, než
se silnice znovu zprovozní. V některých úsecích se břehy potoka čistí.
S novým rokem se otevřely také některé dotační výzvy.
Přes Místní akční skupinu jsme požádali o úpravu veřejného prostranství, konkrétně náplavky. Rádi bychom ji doplnili
herními prvky, přístřeškem, stojany a boxy na kola a lehátky
na pláž. Některé věci jste zařadili do projektů participativního rozpočtu nebo do ankety. Zda jsme byli úspěšní, se dozvíme na konci dubna. Na Kraji požádáme o dofinancování dopravního automobilu pro naše hasiče. Možná i na sportovní
činnost mládeže, která je teď bohužel velmi utlumená. Z Fondu obnovy venkova máme nárok na 798 000 korun, tedy tisíc
korun na obyvatele. Tuto částku určitě vyčerpáme na rozvoj
nebo obnovu infrastruktury.
Projekt bezbariérového přístupu na nádraží se vrací k novému projednání na stavební úřad. Kraj vyhověl námitkám
majitelek přilehlých pozemků a vrátil věc k prvoinstančnímu
úřadu.
Nový územní plán obce, který byl vydán v březnu 2020,
slaví své výročí dvěma žalobami, které byly podány ke Krajskému soudu. Podklady byly předány našim právním zástupcům a o dalším vývoji budu informovat.
Ke sportovišti Na Habří se bude realizovat přípojka elektrické energie pro osvětlení. Po zlepšení počasí bude také dodělán pískový vsyp do umělého povrchu. Hřiště je v současné
době díky stále přetrvávající epidemiologické situaci uzavřeno, stejně jako hřiště na návsi.
Děkujeme, že dodržujete všechna opatření. Pro všechny
je to nekonečně dlouhé, nikdo z toho není nadšený, ale jen
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společným úsilím z toho snad brzy vyvázneme. Zastupitelstvo
řešilo nejen plná sportoviště, ale také plnou náves, která souvisí s provozem okénka. Je na každém z návštěvníků, zda si
nakoupí a vzdálí se, nejlépe domů, nebo se bude stravovat
a pít zakoupené nápoje na veřejném prostranství. S provozovatelem restaurace jsme si vyjasnili, že za toto nemůže nést
zodpovědnost. Nicméně domluvili jsme se, že bude dohlížet na
to, aby se na zahrádce, která je součástí restaurace, jídlo ani
pití nekonzumovalo. Na vývěsní tabuli restaurace také stojí
upozornění pro návštěvníky, že jídlo ani pití není určeno ke
konzumaci na veřejném prostranství. Ze zkušeností ze slunečných víkendů víme, že upozornění je směřováno zejména na
turisty a ne na místní občany. Chápeme, že návštěvou okénka
vyjadřujete naší obecní restauraci podporu, což činíte i tím,
že si nakoupíte a vzdálíte se. Nad dodržováním bdí i naše
Obecní policie, ale nemůže být vždy všude.
Také si přejeme, abychom si mohli do restaurace brzy zajít
normálně a dát si jídlo v klidu z talíře. Chceme, aby děti mohly zpátky do školy a aby mohly navštěvovat zájmové aktivity.
Nám zase chybí služby a kultura, ale také víme, co se stalo,
když se před Vánoci všechno na chvíli rozjelo.
Naše paní doktorka už očkovala první dávkou. Věřím, že
se očkování rozjede i v ostatních ordinacích a nějaký posun
konečně nastane. Na úřadě stejně jako ve firmách testujeme
zaměstnance. Všem seniorům jsme také doručili respirátory.
Děkovali jste nám ústně i písemně. Není zač, hlavně nám vydržte zdraví!
V „domácím vězení“ ještě nějaký čas zůstaneme. Prosím,
VYDRŽTE TO JEŠTĚ.
Terezie Kořínková, starostka

Zdroj: H. Dalihodová

www.obec-uholicky.cz

OBECNÍ NOVINY 3/2021

ZPRÁVY Z OBCE
• Bioodpad
Svoz bioodpadu v roce 2021 bude
probíhat každé pondělí v lichém týdnu
a první svoz bude 12. dubna 2021.
Kontejnery
na
bioodpad
budou
také přistaveny ke kontejnerům na
velkoobjemové odpady, viz leták na jarní
VOK, a jen připomínám, že celoročně je
kontejner umístěn u technických služeb
na Habří.
V případě, že se vám kdykoliv během
roku nahromadí bioodpad, např. při
kácení stromů nebo vyřezání většího
množství zeleně na zahradě, je možné
nechat přistavit kontejner od firmy Jena
k domu za cenu 900 Kč (podmíněno
trvalým pobytem v obci). Kontejner
objednáte telefonicky přímo na Jeně
u pana Matějky – 603 197 225 a platíte
řidiči při přistavení.

• Pronájem štěpkovače
Obec nabízí k zapůjčení motorový
štěpkovač Viking. Půjčovné je 490 Kč
za každý započatý den, vratná kauce
5 000 Kč v hotovosti při předání. Hradíte
si benzín, při předávání štěpkovače
budete proškoleni. Součástí předání
bude Předávací protokol, kde se zavážete
k odpovědnosti za případné poškození
štěpkovače. Zapůjčení (vrácení) bude
probíhat v pracovní dny od 7:00 do 15:30
hodin. V případě zájmu kontaktujte
p. Schánila (737 536 974) nebo
p. Fajmana (739 048 964).

• Sčítání lidu 2021
Online sčítání probíhá od 27. 3. 2021 do
9. 4. 2021. Kdo si nebudete vědět rady,
případně nemáte přístup k internetu,
kontaktujte nás na OÚ, pomůžeme vám
formulář vyplnit a odeslat elektronicky.
Po 9. 4. budou sčítání zajišťovat terénní
sčítací komisaři (navštíví ty, kdo
nevyplnili formulář online). Případné
informace ke sčítání najdete na
www.scitani.cz nebo na infolince ČSÚ
- 274 056 789.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Usnesení z 19. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 1. 3. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/19VZ/2021 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
12/19VZ/2021- Finanční příspěvek na činnost MAS
13/19VZ/2021- Refinancování v rámci J a T
14/19VZ/2021- Rozpočtové opatření č. 2/2021
Usnesení č. 2/19VZ/2021– Bezúročná půjčka na
plynofikaci RD
Zastupitelstvo schvaluje přidělení bezúročné půjčky
manželům J. na plynofikaci rodinného domu č.p. 256 v ul.
Chaloupky, Úholičky ve výši 50 000 Kč s měsíční splátkou
1000 Kč.
Usnesení č. 3/19VZ/2021 – Ceny kontejnerů od 1. 2. 2021
Zastupitelstvo schvaluje nové ceny za přistavení kontejnerů,
které zahrnují rozdělení poplatku za ukládání odpadu dle
nového zákona o odpadech a rekultivační rezervu a činí:
Kontejner suť 			 3m3 2 050 Kč
Kontejner suť 			 8m3 4 700 Kč
Kontejner komunál 		 9m3 1 600 Kč
Kontejner komunál		 15m3 2 800 Kč
Usnesení č. 4/19VZ/2021 – Nákup dopravního automobilu
pro JSDH
Zastupitelstvo schvaluje výzvu k podání nabídky
na výběrové řízení Ill. kategorie dle Směrnice
o zadávání zakázek malého rozsahu obce Úholičky.
Zastupitelstvo schvaluje dofinancování automobilu nad
rámec přidělené dotace.
Usnesení č. 5/19VZ/2021– Vodné a stočné na rok 2021
Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného ve výši 45,19 Kč bez
DPH, tedy 49,71 Kč s DPH, a cenu stočného ve výši 28,45 Kč
bez DPH, tedy 31,30 Kč s DPH.
Usnesení č. 6/19VZ/2021– Účetní závěrka MŠ za rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2020
včetně hospodářského výsledku ve výši 197 944,20 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
do fondů následovně:
Fond rozvoje MŠ: 147 944,20 Kč
Fond odměn: 			
50 000 Kč
Usnesení č. 7 /19VZ/2021 – Finanční příspěvek pro Círk
La Putyka
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč
na podporu kulturních akcí organizovaných spolkem Círk La
Putyka.

Usnesení č. 8/19VZ/2021 – Nájemní smlouva na pozemek
parc. č. 121/31 v k. ú. Velké Přílepy
Zastupitelstvo
schvaluje
záměr
nájmu
pozemku
parc. č. 121/31 v k. ú. Velké Přílepy u potoka ke
zprůchodnění pěší trasy podél potoka z Velkých
Přílep do Úholiček a schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na tento pozemek za cenu 1 Kč/m2/rok, celkem tedy
3 315 Kč/rok s délkou trvání 5 let.
Usnesení č. 12/19VZ/2021 – Finanční příspěvek na činnost
MAS
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši
5 Kč/obyvatele a rok pro Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.,
IČO: 24828815, se sídlem Wilsonova 599, 274 01 Slaný.
Usnesení č. 13/19VZ/2021 – Refinancování v rámci J&T
Zastupitelstvo
schvaluje
zrušení
termínovaného
účtu u J&T s úročením 0,3 % p.a. a nákup
DLUHOPISŮ JTFG X 4,75/24, dluhopis zajištěný
ručitelským prohlášením společnosti J&T Finance
Group SE s kvartálně vypláceným úrokem 4,75% p.a.
a aktuální cenou 100,50 % v částce 3 mil. Kč.
Usnesení č. 14/19VZ/2021 – Rozpočtové opatření č. 2/2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/19VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o bezúročné půjčce na plynofikaci RD s manželi J.
Pověření č. 7/19VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy
s Cirk La Putyka.
Pověření č. 8/19VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
na pozemek parc. č. 121/31 v k. ú. Velké Přílepy s paní C.,
B. a K.
Pověření č. 12/19VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Přemyslovské
Střední Čechy o.p.s., IČO: 24828815, se sídlem Wilsonova
599, 274 01 Slaný.
Pověření č. 13/19VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu příkazu k nákupu
se společností J&T.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Informace Obecní policie Velké Přílepy
Vážení občané,
vstoupili jsme do roku 2021, kdy jsme si přáli, aby byl pro všechny lepší než rok předchozí. I tento rok nám připravuje
nelehké povinnosti a úkoly a mnohým z nás i těžká životní rozhodnutí. Toto se velmi projevuje i na činnosti obecní policie,
která bohužel zaznamenává nárůst občanskoprávních sporů, dále domácího násilí a v neposlední řadě časté nadměrné
požívání alkoholu a jiných látek, které významně změní chování osob. Věřím, že konečně nastane doba, která nám všem
pozvedne náladu, a budeme zase moci plánovat a užívat radosti bez vládního omezení. Je proto nutné tato vládní omezení
v plném rozsahu dodržovat.
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Nyní bych v rychlosti shrnul strukturu OP Velké Přílepy
a samozřejmě připomněl kontaktní telefon na hlídku ve
službě 605 862 177. Obecní policie přijala nového člena týmu
p. Tomáše Pasáka, který již od poloviny března, po splnění
všech zkoušek, bude moci vykonávat činnosti strážníka. Dále
jste mohli zahlédnout nové služební vozidlo Ford Custom,
které bude také používáno jako mobilní kancelář a zázemí
strážníků pří závažných událostech. Dochází postupně
k vylepšování kamerového systému, který významně přispívá
k odhalování trestné činnosti, ale i přestupkového jednání.
Z činnost OP bych zmínil, že došlo za první měsíc
roku 2021 k necelým padesáti událostem, které OP řešila,
což je skoro třikrát více než v loňském roce. Jednalo
se o černé skládky, dopravní nehody, různé problémy
v občanském soužití, drobné majetkové delikty, ale i pomoc
osobám v ohrožení života, asistence při zásahu složek IZS
(integrovaného záchranného systému).
Věřím, že události, které nás v současné době ovlivňují,
se již blíží ke konci a lidé se opět budou moci vrátit ke svým
radostem. Doufám, že obecní policie tak nebude muset řešit
tolik osobních sporů, což mnohdy není snadné. Přeji vám
pevné zdraví.

Z deníku hasičů
20. 3. 2021 V sobotu 20. 3. naše jednotka opět prořezávala
rizikové stromy v naší obci. Hasiči z Buštěhradu zapůjčili na
tuto akci plošinu.
13. 3. 2021 V sobotu 13. 3. se hasiči zúčastnili akce
„Děkujeme těm, kdo pomáhají“. Bližší informace k této akci
naleznete v příspěvku – „Buchty z Úholiček – napekli jsme
pro pracovníky v první linii“.
Martina Dvořáková, redaktorka

Martin Ventura, velitel OP Velké Přílepy
Prořezávání rizikových stromů

Zdroj: JSDH Úholičky

Buchty z Úholiček – napekli jsme pro pracovníky v první linii
Počátkem března se na naše hasiče (SDH a JSDH Úholičky) a obec obrátilo Okresní sdružení hasičů Praha-západ s tím,
že organizují akci „Děkujeme těm, kdo pomáhají“. Jednalo se o přípravu „něčeho dobrého“, co by mohlo zpříjemnit práci
zdravotníkům, policistům, vojákům a všem ostatním, kdo jsou v první linii v této nelehké době.
Do akce se kromě hasičů a Ú-holek zapojili i další občané
Úholiček a před hasičskou zbrojnicí se v sobotu 13. března
sešlo opravdu velké množství dobrot. Místní hospodyňky opět
potvrdily, že se v kuchyni umí otáčet a v pátek 12. března jely
trouby na plný výkon, takže v obci téměř hrozil „blackout“.
Připravily se různé pochutiny od koláčů, buchet, bábovek
přes slané a sladké šneky, chlebíčky až po toasty se salámem.
Shromážděnou pomoc předali hasiči 13. března
zástupkyni OSH Praha-západ k další distribuci. Buchty
z Úholiček se poté rozjely na následující místa: nemocnice
IKEM, Střešovice (očkovací centrum v ÚVN), covidové
oddělení ÚVN, Thomayerova nemocnice, nemocnice
Příbram, Benešov, Říčany, dětské oddělení ARO FN Motol.

Distribuce dobrot pro pracovníky v první linii

Zdroj: OSH Praha - západ

Dále zástupci OSH navštívili některé domovy pro seniory,
některé stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) na
Praze-západ i v Praze. Dále také občerstvili u silnice hlídky
policie, celní správy a vojska. Máme zprávy, že všichni
obdarovaní byli velmi mile překvapeni, velice děkují a váží
si práce všech, kteří se na této akci podíleli. Tak ještě jednou
velký DÍK všem zúčastněným.
Martina Dvořáková, redaktorka
Co napekly Úholičky

Zdroj: Ú-holky
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Zdroj: OSH Praha - západ

Zavřená hřiště
Je to již přes rok, co platí různá opatření proti
koronaviru. I když nepatřím mezi ty, kdo nebezpečí
podceňují, a i když mám s tím prevítem neblahou
zkušenost, nemohu říci, že bych do puntíku dodržoval
všechna měnící se opatření. Za prvé je někdy těžké
je všechna sledovat, za druhé občas člověka přemůže
ten dnes tak často zmiňovaný selský rozum.
Tak se i v liduprázdné zastavěné oblasti občas
pohybuji bez roušky a před více než jednou osobou
mimo vlastní domácnost neprchám. Přesto se snažím
selský rozum držet na uzdě. Na první pohled se zdá,
že je internet plný protichůdných názorů různých
odborníků na pandemii. Pokud však odfiltrujeme ty
naprosto nerelevantní a mimo obor, pak zjistíme, že
odborná shoda je veliká, i když nikoliv stoprocentní.
Ta shoda hovoří o tom, že je třeba ještě nějakou dobu
omezovat kontakty, dokud pandemie neopadne.
I když tedy občas překročíme hranice povoleného
a i když víme, že jiní to dělají, pořád má smysl se
omezit aspoň do určité míry. Každý má zodpovědnost
sám za sebe, každý musí sám najít tu míru, která je
pro něj ještě snesitelná, a zároveň sám před sebou
nebude za sobeckého pitomce. Politici však mají více
zodpovědnosti a chtě nechtě s ní musí nějak naložit.
A tak i my zastupitelé, jako ti nejnižší z politiků,
musíme rozhodovat za obec.
Tyto noviny vycházejí na Velikonoce a jistě je
spousta občanů rozladěna skutečností, že je zamčený
nový sportovní areál i dětské hřiště. Jako jeden
z těch, kdo se na tom domluvili, se za to omlouvám.
Ale považujeme to především přes Velikonoce za
nezbytné. Mohli bychom nechat dodržování pravidel
na jednotlivých návštěvnících, ale víme, že by to
znamenalo zavírat oči před jejich porušováním. Pevně
doufám, že situace umožní již brzy vše užívat podle
libosti. Přeji všem, aby našli dost sportovního využití
v přírodě, kde právě začalo jaro, a užili si Velikonoce,
i když už podruhé v poněkud omezené podobě.
Pavel Soper, zastupitel
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ZPRÁVY Z MŠ
Jaro je tady, ale zima nám odchází pomalu. Je to asi tím, že
jsme se s ní nemohli s dětmi rozloučit vynášením Morany do
Vltavy a nepřivítali jsme jaro zdobením májky, zpěvem písniček
a tanečky. To se již opakovalo podruhé. V loňském roce byla školka
touto dobou také uzavřena. Podle zpráv od rodičů ani děti, které
si vyrobily Moranu doma v rámci distančního vzdělávání, se s ní
nechtěly rozloučit a nechaly si ji na hraní nebo jako dekoraci.
Na konci února byl jeden týden, který si děti velmi užily. Byl to
karnevalový týden. Děti si připravovaly karnevalové papírové
masky. Vystřihovaly je, barvily a zdobily. Vyráběly také barevné
řetězy, kterými vyzdobily s paními učitelkami a asistentkou obě
třídy. Ve čtvrtek 25. února vypukl „Karneval v MŠ“. Od rána se
ze školky ozýval smích. Děti byly veselé, ale také bylo znát malé
napětí, protože nikdo z dětí nevěděl, za co půjdou paní učitelky.
Ty se tentokrát převlékly do masek, které již před několika roky
měly, ale současné děti je neznaly. V Žabičkách připomínaly dětem
dvě zubní pasty Elmex s velkými zubními kartáčky, jak si správně
čistit zuby. V oddělení Veverek se objevili dva klauni, kteří asi
hodně jedli, a proto měli nějaké to kilo navíc. Oba byli ale veselí
a rozdávali smích a legraci. Děti v průběhu karnevalu předváděly
masky, tančily, zpívaly a soutěžily. Na závěr za to, že se tak snažily,
dostaly odměny.

Karneval v MŠ

Zdroj: archiv MŠ
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Kdy se mateřské školy zase otevřou, to zatím nevíme.
Doufáme, že to bude brzy. Po dětech a práci s nimi se nám
již stýská. Předškolákům posíláme podklady pro distanční
vzdělávání a mladším dětem zase náměty pro zábavu doma.
Bez dětí se bude muset obejít i letošní zápis do mateřské
školy. Na doporučení MŠMT se zápis (podání „Žádosti
k předškolnímu vzdělávání do MŠ Úholičky“) uskuteční bez
dětí v období od 3. 5. do 14. 5. 2021. Základní informace
naleznete v letáčku „Zápis dětí do mateřské školy Úholičky“,
který je i s informacemi k zápisu zveřejněný na webu:
obec-uholicky.cz – záložka „Mateřská škola“. Žádosti
s informacemi a registračním číslem si můžete vyzvednout
buď osobně v MŠ v určené dny (pondělí a čtvrtek 8:30
– 11:30 hod.), nebo vám je zašlu na vyžádání e-mailem.
Ze čtyř možností podání žádostí uvedených na letáčku
upřednostňuji osobní podání v pondělí 10. 5. 2021. Na
žádosti je třeba mít potvrzené očkování dětí od dětského
lékaře, kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu
toho z rodičů, který žádá o přijetí dítěte do MŠ. Těšíme se na
setkání s vámi.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna funguje v režimu “výdejní okénko”, a to
v obvyklém čase – každé pondělí mezi
15:30 a 19:30 hod.
Martina Hrubešová, knihovnice

Objednané knihy k vyzvednutí

Zdroj: archiv knihovny

KULTURA A SPORT
„MDŽ“ – uběhni nebo ujdi 8,3 km
Tak jak se Ú-holky dostaly únorovou výzvou do formy, ani
v březnu se v běhu a chůzi nemohlo polevit. I březen byl tedy
plný výzev. Začalo se 8. 3. 2021, kdy bylo úkolem na tento
svátek žen z recese uběhnout nebo ujít 8,3 kilometru.
Inspirací pro tuto akci byl Virtuální běh za ženy 2021
a výzvy se zúčastnily mladší holky i starší dámy. Opět se
na WhatsAppu vytvořila skupina, kam se posílaly výsledky
a fotky a kde jsme se podporovaly navzájem. Jediný hromadný
sport, který se dá v této složité době společně provozovat,
je totiž ten virtuální. Pro ženy je to zároveň takový malý
únik z uzavřených domácností, od dětí na distanční výuce
a také odpočinek od home officu a věčně negativních zpráv
o koronaviru, které slyšíme už více než rok. Výzvy „MDŽ“ se
nakonec zúčastnilo celkem 39 žen a uběhlo a ušlo se celkem
krásných 361 km za den (většina z účastnic dala více než
8,3 km).
A ještě tu pro vás máme slíbené výsledky z únorové výzvy.
Ú-holky ušly a uběhly za únor celkem 5 144 km a výzvy se
zúčastnilo 25 účastnic. To je tedy v průměru 206 km/osobu,
což je úžasný výkon.
Senioři s jejich štafetovou chůzí „La Manche na suchu“
mají celkově 1785 km a této výzvy se zúčastnilo 20 seniorů.
V průměru je to 89 km/osobu. Skvělé, jen tak dál.
V únorové výzvě stálo: „Dne 1. 3. si řekneme, jakou
vzdálenost od Úholiček jsme ušly. Do tak vzdáleného místa se
poletí nebo pojede na výlet.“ Vzdálenost 5144 km odpovídá
třeba trase z Úholiček na Kapverdy. Nebo pokud by se
případně přičetla i výzva „La Manche na suchu“, vycházelo
by to na trasu Úholičky – New York. Takže šetříme na
letenky, dámy.
Martina Dvořáková, redaktorka

Výsledky běhu

Zdroj: Ú-holky
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Březen, od kamen vylezem aneb Virtuální benefiční běh pro Ligu vozíčkářů
Protože mají Ú-holky tak dobře našlápnuto, rozhodly se v březnu pro další výzvu, a to tentokrát už s registrací. Volba padla
na Virtuální benefiční běh pro Ligu vozíčkářů, který probíhal od 22. do 28. 3. 2021 a který organizovala nezisková organizace
Rozběháme Česko.
Liga vozíčkářů pomáhá lidem s fyzickým,
kombinovaným a lehkým mentálním postižením.
Letos slaví 30 let své působnosti. Výtěžek tohoto
charitativního běhu má být použit na rehabilitaci
s odborným fyzioterapeutem pro osoby s fyzickým
a kombinovaným postižením. Za Ú-holky se do této
výzvy přihlásilo 40 účastnic. Vzhledem k tomu, že
registrační poplatek je 200 Kč/osobu, na charitu tedy
z Úholiček poputuje 8000 Kč. Cílem běhu je zdolat
v uvedeném týdnu co nejvíce kilometrů. Pro lepší motivaci má každý nastaven svůj osobní cíl s počtem kilometrů, které
má uběhnout či ujít. Kilometry se porovnávají ve zvolené kategorii: běžec/chodec a v týmové výzvě firemní týmy/kluby/
skupiny. Do této výzvy se přihlásilo celkem 114 týmů a klubů a Ú-holky po prvním dni výzvy s přehledem ovládly první místo
výsledkové tabulky. No, zdá se, že po téměř dvouměsíčním tréninku jsou holky opravdu v dobré formě. Tak tedy uvidíme, jak
to vše dopadne. Konečné výsledky budou opět uvedeny v příštím čísle Obecních novin. A protože není výzev nikdy dost, už
máme v hledáčku další dubnovou Velikonoční mezigenerační výzvu.
Martina Dvořáková, redaktorka

Zdroj: Ú-holky

Únik z Bahenní planety
Nekončící koronavirová karanténa nás nutí hledat mezi všemi těmi negativy, která přináší, i nějaká pozitiva. Pro nás Tomíky
to byla šance vymyslet nový formát hry pro místní děti i hravé dospělé. Formát, který by nebyl v rozporu s epidemiologickými
opatřeními a přinesl snad trochu zábavy do volného času, kterého mají dnes všichni o trochu víc, než jsme byli zvyklí.

Účastnice hry

Zdroj: A. Šula

Odtátý sníh zanechal stezky v okolí obce
ve stavu, který dal naší hře hlavní téma.
Účastníci se proměnili v astronauty, kteří
jsou nuceni přistát na neznámé planetě
plné kluzkého bahna a nepřátelských
mimozemšťanů. Zde museli najít potřebné
součástky a zjistit heslo, které jim umožní
získat povolení k odletu.
Kdo by si chtěl ještě hru vyzkoušet, má
šanci do 11. dubna. Více informací získáte
na adrese cutt.ly/uhohra. Pro všechny,
kterým se hra líbila a podařilo se jim
opravit jejich mezigalaktická plavidla, mám
dobrou zprávu. Už jsme začali vymýšlet
pokračování, protože vesmír je velký,
fakticky hrozně velký. A nic nám nebrání
pokračovat i potom, co skončí tahle podivná
doba.
Pavel Soper, vedoucí TOM Sedmička
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Úholičky zahalené tmou
V sobotu 27. března se Úholičky na hodinu ponořily do tmy. Nejednalo se však o nepříjemný výpadek proudu, ke kterému
občas dochází, ale o mezinárodní událost.
Právě tento den se konala akce Hodina země, které se každoročně účastní lidé,
firmy, organizace i obce po celém světě. A o co se jedná? Zhasnutím osvětlení
každý dává najevo, že si je vědom probíhající klimatické krize a chce se podílet
na změně současného stavu. Cílem Hodiny země je šíření povědomí o stávající
situaci, ve které se každý z nás nachází, a snaží se lidi spojit.
Každý se může zapojit do boje proti globálnímu oteplování, ale pouze přístup
jednotlivců nestačí. O co Hodina země usiluje, je proto propojení těchto jednotlivců
a výzva, aby se přidali další. Evropská komise ustanovila panel odborníků pod
vedením profesora H. J. Schellnhubera pro zkoumání možností omezení produkce
CO2. V roce 2018 tento panel potvrdil předpoklad, že k dosažení Pařížské dohody
nestačí pouze technologická a politická opatření, ale je potřeba celospolečenská
změna, ke které musí přispět každý jednotlivec.
Už jen tím, že jsme zhasli světla a připojili se tak k této akci, podílíme se na této změně.
Eliška Soperová, příslušnice nastupující generace

Velikonoční dny a proč se tak jmenují
Máme tu už druhé Velikonoce, které budeme trávit vzhledem k vládním nařízením zavřeni doma v „lockdownu“. Kdo by to
byl loni řekl? Budeme tedy pevně doufat, že příští velikonoční svátky už budou zase normální.
Velikonoce neznamenají jen půst a poté spoustu jídla,
nebo za normálních okolností jen nějaké to volno končící
výpraskem pomlázkou. Velikonoce jsou především pro
křesťany připomínkou Ježíšovy smrti a jeho následného
zmrtvýchvstání. Poslednímu týdnu před Velikonocemi se říká
Pašijový, a to podle pašijí – lidových představení o utrpení
Ježíše Krista. Přibližme si nyní jednotlivé dny tohoto týdne
podrobněji.
• Modré pondělí a Žluté (někdy i Šedé) úterý
Název obou dnů je odvozen od látky, která se ten den
vyvěšuje v kostele. Lidé uklízeli, vymetali a bílili světnice
i chalupy. Všechno muselo být vyneseno ven, uvnitř nesmělo
být vynecháno jediné místečko. Vymetáním chalup lidé
symbolicky vymetávali zimu i ze svých duší.
• Škaredá (nebo také Sazometná či Černá) středa
V tento den se pro změnu vymetaly komíny a hospodyně
pekly pletence zvané jidáše. Věřilo se, že kdo se bude v tento
den škaredit, zůstane mu to po celý rok.
• Zelený čtvrtek
Název tohoto dne pochází od zelené stravy (nejčastěji mladých
sekaných kopřiv, špenátu, zelí, šťovíku či různých bylinek),
která se v tento den jí, aby zajistila pevné zdraví po celý rok.
Večer pak odlétají zvony do Říma, v kostelích zavládne ticho
až do Bílé soboty a zvonění nahradí děti s řehtačkami. Jejich
zvuk prý vyhání nečisté síly z domů a stavení.

• Bílá sobota
Sobota je bílá podle roucha, v němž se přijímá křest. Lidé
zapalují svíce, symboly světla a nového života. Velká noc ze
soboty na neděli je pak nejen nocí Kristova vzkříšení, ale také
vítězstvím světla nad temnotou. Bývalo zvykem uhasit oheň
a zapálit nový.
• Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
O Velikonoční neděli se pekli beránci a mazance, pletly se
pomlázky a zdobila vajíčka. V tento den nesmí v žádném
pokrmu chybět vajíčka.
• Velikonoční (původně Červené) pondělí
Velikonoční Červené pondělí má jméno odvozeno od barvy,
na kterou se vejce obarvovala nejčastěji. Ten den chodili
chlapci šlehat děvčata s opentlenou pomlázkou, která měla
děvčata „omladit“ (zelené proutky jim měly dodat sílu
a plodnost). Dívky pak chlapce obdarovávaly malovanými
vejci – kraslicemi, které symbolizovaly znovuzrození života
a jeho věčné trvání.
Martina Dvořáková, redaktorka
Zdroj: internetové servery

• Velký pátek
Velký pátek je nejsmutnějším dnem křesťanského roku,
protože byl Ježíš ukřižován. Křesťané si tuto událost
připomínají zvláštní bohoslužbou, při níž nezní varhany.
Věřilo se také, že se v tento den otevírají skály a lidé k nim
proto chodili hledat poklady.
Ilustrační foto
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Velikonoční zdobení vajíček voskem
Dnes slouží zdobená vejce především k výzdobě našich domovů během Velikonoc. Vejce je symbolem nového života již od
pohanských dob. Jako symbol Velikonoc se ujala vejce malovaná či jinak zdobená. Vosková technika zdobení vajíček spočívá
ve vytváření vzorů voskem na vejcích a jejich následném barvení. Vosk se poté smyje a na barevných vejcích zůstane bílý vzor
v místě, kde byl vosk.
Co potřebujeme na zdobení vajíček voskem? Připravíme si:
vejce, včelí vosk, špendlík s kulatou hlavičkou, tužku nebo
pastelku, hliníkovou lžíci, svíčku, barvy na vajíčka, hadry na
sušení vajíček, gázu, ocet/prostředek na nádobí
Na samotné zdobení vajíček voskem budeme používat
špendlík zapíchnutý do tužky nebo pastelky. Špendlík může
mít kovovou nebo skleněnou hlavičku. Barvy na vajíčka si
připravíme podle návodu na obalu. Vedle nádob s barvami
si připravíme hadry nebo třeba staré ručníky, na kterých
budeme obarvená vajíčka sušit.
Vosková technika zdobení vajíček – postup
1. Hlavičku špendlíku namočíme do rozpuštěného vosku.
Na očištěné vajíčko nanášíme špendlíkem vosk rychlým
tahem. Před každým dalším tahem nově namočíme špendlík
do vosku. Vybraný vzor si můžeme nejprve natrénovat na
papíru. Volit můžeme různé tvary – kapky, slzičky, sluníčka
a další.
2. Aby byla vosková technika zdobení vajíček úspěšná,
potřebujeme správnou teplotu vosku. Pokud se nám zdobení
na vejci rozpíjí, je vosk příliš horký. Pokud vosk nevytváří
plynulou stopu a jakoby drhne, je málo horký. Teplotu vosku
ovlivníme zvýšením nebo snížením výšky lžíce nad svíčkou.
3. Když jsme s nanesenými vzory spokojeni, můžeme obarvit
vajíčko v připravené barvě. Po vytažení z barvy necháme
vajíčko pořádně oschnout. Pokud bychom chtěli vytvořit
vícebarevná vajíčka, začínáme barvením v nejsvětlejší barvě.
Poté znovu naneseme vosk a vejce ponoříme do další barvy.
Postupujeme od světlých barev k tmavším a před každým
zdobením necháme barvu na vejci uschnout.
4. Na závěr setřeme z vajec nanesený vosk. Nad svíčkou
nahřejeme kousek skořápky s voskem a gázou vosk setřeme.
Pracujeme pomalu a opatrně. Hotové vajíčko vyleštíme
suchým hadříkem. Pokud bychom chtěli mít vajíčka lesklejší,
použijeme při leštění malé množství rostlinného oleje nebo
dětského olejíčku.
Alternativní zdobení vajíček voskem – voskovkami
Jednodušší a rychlejší variantou je zdobení již obarvených
vajec rozpuštěnými voskovkami. Vejce nejprve obarvíme
a barvu necháme zaschnout. Při zdobení vajíček voskem
z voskovek postupujeme podobně jako v předchozím případě,
jen vzor na vejci necháváme a vosk nestíráme. Vzniknou tak
barevná vejce s mírným 3D vzorem.
Můžeme použít různé barvy voskovek a podle potřeby
je naředit včelím voskem. Je však nutné pořídit si kvalitní
voskovky. Touto technikou si můžeme například natrénovat
práci s voskem a příště použít tradiční metodu.
Martina Dvořáková, redaktorka
Zdroj: internetové servery

Vejce zdobená voskovkami

Zdroj: M. Dvořáková

Ilustrační foto

Zahrádka volá
Začíná se nám pomalu oteplovat a přichází jaro a s ním
čas jarního úklidu. Ten ale počká, zahrádka je mnohem
důležitější. Na podzim jsme ji společně uložili k zimnímu
spánku, ale teď už se nám hlásí o slovo.
Nejdříve bychom měli odklidit zimní ochranu a celkově si
udělat pořádek a vyskladnit nářadí, aby bylo po ruce. Můžeme
třeba přeházet i kompost a vybrat si lepší půdu na záhonky. Je
také třeba odstranit staré či poškozené větve z keřů a stromů.
Na konci měsíce můžeme přistoupit i k řezu peckovin.
K životu se probouzejí první okrasné cibuloviny, nicméně
jiná zeleň na záhoně bývá převážně plevel a ten není radno
podcenit. Čím lépe se s ním popasujeme teď, tím méně starostí
nám způsobí později. Nesmíme opomenout ani trávník, je
třeba odstranit mech, případně prokypřit a pohnojit půdu.
Pokud je místy prořídlý, tak dosejeme a ke konci měsíce nás
bude čekat první letošní sestřih. Dále vyséváme letničky – do
skleníku či za okno.
Co se týče zeleninové zahrádky, pokračujeme v péči
o předpěstované papriky a rajčata za okny. Okolo půlky
dubna je můžeme přesunout do skleníku. Venku do volné
půdy zatím vyséváme zelí, kapustu, kopr, mrkev, ředkvičky,
kedlubny a další. Z předpěstované sadby můžeme přesunout
i saláty nebo květák. Bylinková zahrádka je také důležitá.
Do truhlíku sázíme třeba fenykl nebo bazalku. Do záhonu
dáváme víceleté bylinky jako je třeba libeček, oregano,
tymián, meduňka, máta či estragon. A na závěr se můžete
zamyslet, kam si zasadíte „pomlázkovník“.
Lucie Dvořáková, redaktorka
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Úholský blešák
Blešáky mají své nezaměnitelné kouzlo, můžete objevit nečekaný poklad: co je pro jednoho už zbytečnost, vy třeba zrovna
potřebujete. A ceny jsou úžasné!
V roce 2019 jsem začala pořádat v Úholičkách blešák, akci
těšící se větší a větší oblibě nejen u mne a mých přátel, ale
i u spousty lidí u nás i v okolních obcích.
Náš tým sestával ze tří stabilních pilířů - mojí sestry Jany
Winklerové (opora, podpora, humor), mého syna Tadeáše
(ochota a svaly) a poslední pilíř (nebo první?) jsem byla já
(mozek, organizátorka). Ku pomoci nám občas byl sestřin
manžel, nějaký synův kamarád nebo některý z našich sousedů.
Povedlo se nám uspořádat čtyři plnohodnotné blešáky ve
stodole, kterou pronajímá náš obecní úřad právě k těmto
a podobným účelům. Ano, vždy to byly trochu nervy… zda
se vůbec přihlásí dostatek prodejců, aby bylo co nakupovat
a taky abych neprodělala kalhoty….. a pak taky zda
doopravdy přijedou a včas, když už se přihlásili…..a taky aby
přišli nějací lidé a nakoupili, aby prodejci byli spokojení.
Musím říci, že se to vždy povedlo na výbornou! Že všichni
prodávající byli skvělí. Ano, skvělí s měkkým i, protože občas
prodávali i muži! Pravda, stalo se, že někdy někdo nedorazil,
ale povedlo se skoro vždy sehnat náhradníka. Že všichni
nakupující byli úžasní a nakupovali, smlouvali, prostě jak to
má na blešáku být! Že se z blešáku zbylé hezké věci dostávaly
zdarma k lidem, kteří je zrovna potřebovali. Plány jsme měli
trošku větší, ale člověk míní, život mění, jak se říká.

Ale máme pro vás něco i v tomto blešákům ne zcela
příznivém mezidobí. Občas před svůj dům umístím pár věcí
na rozebrání zdarma. A hned jak to půjde, opět udělám mini
blešák (garage) formou prodeje před svým domem.
Úholský blešák má svůj Facebook www.facebook.com/
uholskyblesak. Zde se objeví oznámení, až se něco bude
dít. Samozřejmě můžete zde i prodávat a nakupovat, a to
ve skupině Úholský blešák www.facebook.com/groups/
uholskyblesak, kam vás já nebo někdo ze stávajících členů
po odeslání žádosti přidá.
Moje souputnice nejvěrnější a sestra nejmilejší Jana
Winklerová má také svůj Facebook pro prodej nových ručních
výrobků, které měla vždy na blešáku a těšily se velké oblibě,
a to www.facebook.com/jojaninobyvak a nebo www
stránky www.kouzlodomova.com. Sice tam asi nenajdete
vše, co prodávala tady, ale má tam výrobků opravdu hodně.
Nás příznivce blešáků baví velice ta možná někdy až
takřka věčná cirkulace věcí či materiálů, jejich opětovné
využití byť třeba i jiným způsobem, přetváření, recyklace.

Organizátorky blešáku

Úholský blešák

Zdroj: J. Doksanská

Jaroslava Jára Doksanská, organizátorka

Zdroj: J. Doksanská

Poznejme krásy našeho okresu
Přiznejte se, kdo jste za poslední tři týdny objevil nové cestičky a nová místa na území obce? Kdo jste dělal na vašich obvyklých
a oblíbených trasách různé kličky? Všimli jste si něčeho nového či dokonce něčeho starého, co jste dříve nezaznamenali? Teď
máme určitě všichni prochozené Úholičky křížem krážem a známe je jako své boty. Můžeme se tedy posunout o úroveň výš
a začít podrobně zkoumat přírodu a památky (zatím pouze zvenku) našeho okresu.
Na začátek trocha historie a faktů. Okres Praha-západ vznikl
11. dubna 1960. Rozkládá se na 580,63 km2, tvoří ho 79 obcí
a je nejmenším okresem Středočeského kraje. Protékají jím
tři řeky – Vltava, Sázava a Berounka. Nejvyšší bod najdeme
v Brdských Hřebenech a nejnižší bod hned za humny
v Libčicích. To by jako základ stačilo. A teď co je tu pěkného
k vidění.

Máme tu hodně rozvětvenou síť turistických tras
i značených cyklostezek. Na kole se můžete projet třeba kolem
zmíněných řek nebo si vyzkoušet část trasy EuroVelo 7,
jedné ze 4 evropských dálkových cyklotras, které protínají
ČR. EuroVelo 7 spojuje sever s jihem Evropy a v tuto chvíli
si můžete projet část od Vrané nad Vltavou až po Buš. Cestou
projedete například okolo zámku Slapy nebo si můžete udělat
11
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malou zajížďku a jet se podívat třeba do Hradištka či k hrázi
Štěchovické nádrže.
Dále můžete vyrazit do Posázaví a projít kousek
Posázavské stezky. Odbočku můžete udělat do Národní
přírodní památky Medník a využít tam naučnou stezku.
Když budete mít štěstí, narazíte na kandík psí zub, brzy zjara
růžovofialově kvetoucí a kriticky ohroženou rostlinu. Kdo by
chtěl mít trochu nadhledu, ať vyrazí na rozhlednu na Pepři
nedaleko Jílového u Prahy. Po vystoupání 91 schodů se vám
naskytne výhled na Prahu jako na dlani. Zahlédnout můžete
dokonce i Říp, na druhé straně se můžete pokochat výhledem
na Hřebeny, Brdy či Konopiště. A kdo by toužil po troše té
světové prestiže, může se vydat do Průhonického parku, který
je zapsán na seznamu UNESCO památek a rozkládá se na
250 hektarech, na kterých objevíte několik rybníků a mnoho
domácích i cizokrajných rostlin.
Lucie Dvořáková, redaktorka

Pohled na Sázavu z Klimentovy vyhlídky

Zdroj: wikipedia.org

Jak (na chvíli) zabavit děti aneb Edice malý chemik
Pokusy pro větší děti:

Faraonovi hadi (s dohledem a raději venku)
Potřeby:
porcelánová miska, nehořlavý materiál (nejlépe písek),
lžička, papír, zápalky, špejle, cukr krupice (sacharóza), jedlá
soda (hydrogenuhličitan sodný), ethanol (líh)
Upozornění: dostatečná vzdálenost, při dolévání ethanolu
pozor na popálení.
Postup:
1. Na dno misky nasypte písek a udělejte v něm důlek.
2. Vedle na papíru promíchejte cukr s jedlou sodou v poměru
9:1 lžiček.
3. Směs nasypte do důlku.
4. Písek okolo směsi rovnoměrně navlhčete 5 ml ethanolu
a směs hořící špejlí opatrně zapalte.
5. Teď už jen pozorujte rostoucí hady.
Vysvětlení: Hořením cukru vzniká uhlík, který tvoří tělo
hada. Tepelným rozkladem jedlé sody vzniká oxid uhličitý,
který nadouvá uhlík a tím pádem had roste.
Zdroj: https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus19.htm

Gumové vajíčko
Potřeby:
sklenice, ocet, vajíčko
Postup:
1. Dejte vajíčko do sklenice a zalijte ho octem.
2. Druhý den ocet vyměňte. Zalité vajíčko nechte ve sklenici
alespoň týden (může to trvat i déle).
3. Poté by mělo vajíčko držet dále svůj tvar, nicméně už
bude bez skořápky, protože ji ocet rozpustil.
Můžete použít i uvařené vajíčko. Na konci z něj bude takový
malý hopík, který však neházejte z velké výšky, protože je
stále velmi křehký.
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Nebo můžete vyzkoušet vylouhovat čerstvou kuřecí stehenní
kůstku. Na konci půjde ohnout nebo na ní půjde udělat i uzel.
Zdroj: https://www.matfyz.cz/clanky/fyzikalni-pokuspokusne-vajicko-i
Pokusy pro menší děti:

Tančící rozinky
Potřeby:
sklenice, lžíce, jedlá soda, ocet, rozinky
Postup:
1. Nalijte do sklenice zhruba 100 ml octa a vhoďte 5 rozinek.
Nechte je dopadnout na dno, pak přidejte lžíci jedlé sody
a pozorujte proces.
Vysvětlení: Reakce octa a jedlé sody vytvoří plynný oxid
uhličitý, jehož bublinky se nalepí na rozinku a vynesou ji na
hladinu. Tam se bublinky uvolní a rozinka klesne zpět ke dnu.
Zdroj: https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus2.htm

Zamrazit oblíbené hračky
Zkuste ze svých dětí udělat na chvilku malé archeology, kteří
objevují dávno zapomenuté předměty a poklady v oblasti
věčně zamrzlých vod. Vezměte jejich oblíbenou hračku nebo
nějaké staré mince, dejte je do krabičky s vodou a zamrazte.
Poté si radši potáhněte stůl igelitem (pokud máte dřevěný),
abyste zabránili katastrofě. Když je vše zmrzlé, vyskladněte
dítěti pipetu či dávkovací stříkačku od sirupu a nechte ho
s kelímkem vody pracovat na odhalování zmrzlé záhady.
Zdroj: inspirace z tábora
Lucie Dvořáková, redaktorka
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Angličtina na dálku
Happy Easter – Veselé Velikonoce
Easter – Velikonoce							
bunny – zajíček									
eggs – vajíčka									
Easter egg hunt – hon za vajíčky				
moveable feast – pohyblivý svátek				
full moon – úplněk								
fast – postit se									
lamb – beránek									
decorate – zdobit								
willow – vrba										

Ash Wednesday – Popeleční středa
Good Friday – Velký pátek
Easter Monday – Velikonoční pondělí
Easter whip – pomlázka
Hot cross bun – sladká bulka s rozinkami
cross - kříž
crucifixion – ukřižování
religious – náboženský
prayer - modlení
Have a blessed Easter! - Požehnané Velikoce!

People believe young willow twigs bring health and youth to
any girl who is whipped with them.
Lidé věří, že mladé vrbové větvičky přinesou zdraví a mládí každé
dívce, která je jimi vyšlehána.
People decorate their houses with beautifully painted eggs.
Lidé si zdobí domy krásně malovanými vajíčky.
Easter originally existed as a celebration of springtime and
fertility.
Velikonoce byly původně oslavami jara a plodnosti.
Martina Dvořáková, redaktorka

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Globální trik, jak dostat čínské zboží přes Irsko až do Úholiček
V souvislosti s nedávnou kritikou vlády premiéra Andreje Babiše, která propagovala čínský respirátor nesplňující ani
evropské, ani české standardy, skandálem kolem nekvalitních zdravotních čínských masek, pověstnou grafickou záměnou
evropského označení výrobku CE za CE jako „China Export“ a obecně pověstným přístupem čínských výrobců, kteří
nedodržují obchodní známky, patentové zákony, práva týkající se duševního vlastnictví a provozují různé podvodné praktiky,
je dnes koupě jakéhokoliv zboží v globalizované ekonomice spíše sázkou do loterie.
Když jsem prostřednictvím mobilního úholičského rozhlasu
obdržel informaci, že obec bude dávat do schránek respirátory
občanům 60+, byl jsem zvědav jaké zboží doputovalo do
Úholiček. Podle kódu certifikovaného výrobku CE, který měl
označení, že splňuje legislativní požadavky Evropské unie,
se dalo zjistit, že výrobce je ověřeným subjektem se sídlem
v irském Dublinu. Napsal jsem paní starostce Ing. Kořínkové
a poděkoval za respirátory.
Jenže pak jsem obdržel zprávu z Irska, že se jedná
o obvyklý trik mnoha čínských společností, které prodávají
například vybrané zdravotnické prostředky, elektrické
spotřebiče, stavební výrobky, stroje, měřící zařízení a hračky,
které jsou vyrobeny v Číně, kde mají čínskou obchodní
adresu, ale dispečera, který má kód certifikovaného výrobku
Evropské unie, mají například v Irsku.
Tento globální trik využívají i jiné společnosti například
americké firmy obchodující se zdravotnickými prostředky,

které si nechají nejdříve vyrobit v Číně, následně zaslat do
Ameriky a tam jsou výrobky pouze přebaleny, aby mohly
dostat logo MADE IN USA.
To, co Noami Kleinová ve své proslulé knize s příznačným
názvem Bez loga, v níž zkoumala politiku nejrůznějších
obchodních značek, označila jako „válku symbolů“, má spíše
hlubší společenský rozměr.
Tak jako se staly černé roušky a masky na tvářích aktivistů
zapatistického povstání a hnutí v mexickém státě Chiapas
symbolem a zrcadlem odrážejícím sociální neklid na jedné
části naší planety, jsou i dnes masky a roušky na lidských
tvářích nejen symboly globalizované pandemie, ale i maskou
zakrývající globalizovanou ekonomiku a pověstnou černou
rouškou jsou samotná loga a certifikované kódy.
Miroslav Vodrážka
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