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Izraelská návštěva se starostkou obce

11 / 2012

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
měsíc listopad byl v naší obci ve znamení vzdělávání. Já a paní
místostarostka jsme se zúčastnily Dnu malých obcí. Toto setkání využíváme pravidelně pro získání nových informací,
které jsou velmi praktické: kolik peněz zůstává k čerpání
a na které projekty, jak ovlivní chod obce nově přijaté zákony
a jaký dopad má na další chod obce nová metodika Ministerstva vnitra a s tím související judikatura. Dále se předseda komise životního prostředí pan Šula a paní místostarostka paní
Studecká zúčastnili konference o nakládání s odpady, do budoucna zejména ve spalovnách. Toto téma nás také jako obec,
na jejímž katastru je skládka, velmi zajímá. A v neposlední
řadě se všichni zastupitelé zúčastnili semináře Vzdělaný zastupitel, kde jsme si zopakovali zákon o obcích interaktivní
formou, příklady z praxe a týmovou prací s obhajobou. Jako
volitelná témata jsem zvolila: zastupitel jako hospodář a strategické plánování obce, což si myslím, že je při našich příjmech
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velmi potřebné. Přizvali jsme i zastupitele z okolních obcí. Ti
ale nepřistupují ke svému mandátu tak zodpovědně (nebo už
všechno vědí) a zúčastnilo se jich pouze pár. Seminář tedy zafungoval i jako seznamovací akce s představiteli okolních obcí
a k předávání vlastních zkušeností. Po celé odpoledne panovala dobrá nálada, určitě i díky výborné lektorce paní Květě
Halanové, která celý seminář vedla. Tato akce je organizována
Svazem měst a obcí a hrazena z fondů EU. Děkujeme.

A co se událo v obci?
Zastupitelstvo schválilo na svém mimořádném zasedání nákup státních spořících dluhopisů tak, aby prostředky obce
byly dobře zhodnoceny. Za pět let se mohou dalšímu zastupitelstvu hodit. Pokud polemizujete nad otázkou, proč jsme
peníze „uvázaly“ na tak dlouhou dobu, vězte, že na plánované
investice máme dostatek prostředků volných.

Katastrální úřad zpracoval digitální mapu obce a do
5. 12. 2012 nelze do katastru zapisovat nové vklady. Bytový
dům je tedy připraven k rozdělení na jednotky, ale z tohoto
důvodu nejsou zapsány do katastru a tudíž nejsou ani schváleny první kupní smlouvy. Byty jsou na prodej, pro občany
Úholiček za zvýhodněných podmínek.
Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce
č. p. 10 a po Vánocích konečně začne úprava statku, který by
již koncem příštího roku měl sloužit vám, občanům.
A co vám mohu slíbit v prosinci? Všechny vás srdečně zvu
na adventní setkání na náves, které bude první adventní neděli 2. prosince 2012 od 16.30 hodin. Současně bude o adventních nedělích otevřena výstava betlémů. Zvu vás na výlet
do Přerovského skanzenu na výstavu Lidové Vánoce.
starostka

ZPRÁVY Z OBCE
■ Do 30. 11. 2012 jste mohli na OÚ podat žádost o ekologický
příspěvek. Výše příspěvku činí pro topnou sezonu 2012/2013
8 000 Kč. Pravidla přidělení byla zpřísněna, ti z vás, kteří
máte krby, krbová kamna apod. na dřevo, pelety atd., doložte
revize komínů do 31. 1. 2013, příspěvek vám bude poté ihned
vyplacen.

■ V období vánočních svátků 27.–31. 12. 2012 bude OÚ uzavřen.
■ Blíží se konec roku a s tím i pravidelné platby za odpad, poplatky ze psů aj. Platby za komunální odpad zůstávají pro rok
2013 ve stejné výši. Platit lze od středy 2. 1. 2013 od 15 do
18 hodin.
Romana Klusoňová

Změny v příspěvku na ekologické vytápění
Krize, krize, krize. To slovo na nás útočí ze všech stran. Ekonomická situace se zdá být stále složitější, rostou ceny i daně,
ořezávají se všechny možné příspěvky i dotace. Zdánlivě proti
tomuto proudu se rozhodli jít nastupitelé naší obce, když na
posledním zasedání na návrh komise životního prostředí zvýšili dotaci na ekologické vytápění. Příspěvek pro ty, kteří neotravují naše životní prostředí, tak bude v letošním roce činit
8 000 Kč.
Důvody, které k tomuto navýšení vedly, jsou ryze pragmatické. Při stále rostoucích cenách především takzvaně čistých
energií, už příspěvek začínal ztrácet svoji motivační složku.
Reálně tak hrozilo, že se vrátíme o několik let zpět do doby,
kdy se sevřené údolí naší obce s příchodem chladného období zahalilo do kouřové clony. Navýšení příspěvku by mělo více
motivovat k užívání čistých zdrojů. Na druhou stranu je ale
nutné doplnit, že s rostoucí dotací se i poměrně zpřísňují pravidla pro poskytování příspěvku.
Vyhráno mají v současné době ti, kteří k vytápění používají
pouze elektřinu nebo plyn. Všichni ostatní by si měli důkladně rozmyslet, zda o dotaci požádat. Nová pravidla totiž počítají
i s kontrolou a porušení pravidel pro poskytnutí dotace může
mít poměrně nepříjemné důsledky. Nejde jenom o samotné
vrácení dotace, ale i o úhradu nákladů na provedení kontroly
v případě, kdy bude zjištěno porušení pravidel. Tyto náklady
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mohou například v případě komínových stěrů dosáhnout hodnoty až 25 000 Kč. Souhlas s kontrolou dává každý při podpisu
žádosti o dotaci.
Bylo by také dobré si uvědomit, že možná kontrola se týká
všech zdrojů domácího vytápění, tj. i krbových kamen, která
slouží k občasnému přitápění. Pálení PET lahví a podobných
neřádů zanechá na spalinové cestě nesmazatelnou stopu,
kterou je odborník schopen analyzovat. Pokud jde o čistotu
ovzduší, nastává v letošním roce nová situace. Od září platí
nový „Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.“, který určuje
poměrně jasná pravidla i pro ty, kteří se rozhodnou dotace
nevyužít. Každý provozovatel stacionárního zdroje vytápění,
česky řečeno kotle, je povinen podle tohoto zákona provozovat toto zařízení v souladu s příslušnými předpisy, dodržovat
emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu
a přípustnou tmavost kouře podle § 4 zákona.
Netřeba jistě dodávat, že je striktně zakázáno v těchto zařízeních spalovat odpad a jeho spalování lze sankcionovat jako
porušení zákona. Spalování odpadu je možné odhalit i z vnějšku, například posouzením tmavosti a barvy kouře. Pro některé výtečníky, kteří se pro pár ušetřených stokorun, rozhodli
otravovat ovzduší, například spalováním vybouraných oken,
dodávám, že i toto je odpad a navíc s velmi nebezpečnými zplodinami. Případy, kdy se různě po obci objevují hromady vybou-
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raných oken, známe všichni. Tento odpad pak v průběhu zimy
záhadně mizí, asi všichni víme kam. Aby se předešlo těmto dohadům, bude obec napříště v podobných situacích vyžadovat
doklad o likvidaci odpadu odpovídajícím způsobem v zařízení k tomu určeném. Zároveň zahájí šetření, zda v případech,
kdy je zřejmé, že vybouraná okna nepocházejí z rekonstrukce
vlastní nemovitosti, nedochází k porušování příslušných usta-

novení živnostenského zákona tím, že se někdo tímto způsobem zbavuje odpadu pocházejícího z vlastní podnikatelské
činnosti.Jsem přesvědčen, že naprostá většina obyvatel přijme
nová pravidla bez problémů, že většině z nás záleží na tom,
jaký vzduch dýcháme, v jakém prostředí se pohybují naše děti.
A jsem rád, že jsou konečně stanoveny mantinely i pro ty, kteří
to nechtějí pochopit.
Alojz Šula

Názorové fórum místo ankety
Je to již nějaký ten čas, co proběhlo v obci druhé kolo
ankety za účelem získání povědomí o názorech vás,
občanů. Od té doby jsou výsledky šetření a jejich vypovídající hodnota předmětem neustálých diskuzí. Hlavním důvodem je poměrně nízká účast občanů, kteří
byli ochotni vyplnit anketní formulář. Od té doby proti
sobě stojí dva základní postoje. První říká, že padesát
respondentů nemůže reprezentovat celou obec, druhý
pak poukazuje na fakt, že účastnit se mohl každý a výsledek tak reprezentuje tu část občanů, kteří se o dění
v obci zajímají a mají nám v anketě co sdělit.
S novým rokem odstartuje další anketa, kterou se pokusíme
uskutečnit tak, abychom se vyhnuli dřívějším diskuzím. Proto
jsme se rozhodli využít metody on-line šetření, tj. vyplňování
dotazníku na internetu. To nám poskytne:
■
■
■
■

jednoduchost a rychlost vyplňování dotazníků
možnost častějšího opakování průzkumu
rychlost zpracování a zveřejnění výsledků
zaručení unikátního přístupu jednotlivých respondentů,
a tím zvýšení důvěryhodnosti ankety
■ větší návratnost související se zjednodušením a zkrácením
dotazníku

■ možnost propojení s obecními stránkami a rozšíření informovanosti respondentů o aktuálním dění, probíhajících
projektech a plánech rozvoje
■ více prostoru pro vaše vyjádření i mimo rámec položených
otázek.
Samozřejmě to přináší i jednu zásadní potíž, ne všichni
mají přístup k internetu. Podle údajů Českého statistického
úřadu bych procento uživatelů internetu v obci odhadoval na
70–80 procent. Pro ty, kteří přístup k internetu nemají, bude
zachována možnost vyplnit papírový dotazník, případně využít veřejného internetu v knihovně.
Jediné, co od vás jako občanů budeme potřebovat, je
váš funkční e-mail, na který vám pošleme výzvu k vyplnění ankety včetně unikátního linku, který vás přesměruje
rovnou na dotazník. Pokud nemáte přístup k internetu,
můžete nám dát adresu vašeho bydliště a kontakt, pomocí něhož s vámi budeme moci domluvit čas naší návštěvy
s dotazníkem. Vzniklá databáze kontaktů se může průběžně
neustále rozšiřovat a doufáme, že tak vznikne otevřené
názorové fórum občanů, kteří se chtějí vyjadřovat k dění
v obci. Za vaši spolupráci předem děkujeme.
Pavel Soper

Informace obecní policie
Vážení spoluobčané, tímto článkem bych vám rád přiblížil práci strážníků ve vaší obci Úholičky. Bohužel
nelze prezentovat veškeré zásahy OP, a to z taktických
a zákonných důvodů.
Strážníci obecní policie vykonávají na katastru obce pravidelné hlídky, vše následně vyhodnocují a přijímají nezbytná
opatření k zajištění veřejného pořádku.
Velkou měrou můžete přispět i vy, a to tím, že upozorníte
strážníky na věci neobvyklé nebo podezřelé. Mnohdy se může
z maličkosti „vyklubat“ velký problém, který je dobré řešit
včas. Jedná se převážně o potulující se osoby, které nemají na
katastru obce Úholičky bydliště. Nebo o podezřelá vozidla, jež
stojí na místech tomu nevhodných a v rozporu se zákonem
č. 361/2000 Sb.
Strážníci vaše oznámení prověří a budou vás zpětně kontaktovat. Rád bych upozornil na skutečnost, že se blíží zimní

období a mnozí chataři opouštějí své domečky. Doporučuji
vše řádně zabezpečit. V případě, že si nevíte rady, informujte
se u obecní policie. Strážníci vám rádi pomohou a doporučí
vhodné zabezpečení vaší nemovitosti.
Chtěl bych požádat majitele motorových vozidel, kteří nechávají své plechové miláčky na náplavce, aby ve vozidlech
nenechávali přebytečné věci. Ty lákají různé nenechavce
a mnohdy jejich jednáním vznikne větší škoda na vozidle než
na zcizené věci. Přeji vám mnoho sil do zimního období a doufám, že se vám vše splní k vaší spokojenosti.
vr. prap. Karel Král, vel. OP
Dne 3. 10. 2012 v dopoledních hodinách se na obecní policii obrátil občan Úholiček, který strážníkům oznámil, že je
neustále slovně napadán jiným občanem Úholiček a přeje si
věc řešit. Na místo se dostavila hlídka obecní policie, která
oznamovatele vyslechla a následně i osobu, která se měla do-
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pouštět protiprávního jednání. Ve věci bylo na žádost oznamovatele zahájeno řízení, které bude předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.
Dne 22. 10. 2012 v odpoledních hodinách prováděla hlídka
obecní policie BHČ v obci Úholičky, kdy si všimla podezřelé
osoby, která se před strážníky skrývala v motorovém vozidle.
Vzhledem k tomu, že v místě parkuje větší počet motorových
vozidel, pojali strážníci podezření, že dotyčná osoba plánuje
vloupání do vozidel, proto přikročili ke kontrole. Kontrolovaný bohužel neměl žádný doklad totožnosti a následnou lustrací bylo zjištěno, že se strážníci ve svém podezření nemýlili.
Bylo zjištěno, že dotyčný má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Tvrdil, že čeká na kolegu, který s vozidlem přijel
a odjede.
Strážníci pokračovali v provádění BHČ, kdy se zaměřili na
dodržování nejvyšší povolené rychlosti na komunikaci Podmoráňská. V průběhu dohledu si všimli, že k nim přijíždí motorové vozidlo, které řídí dotyčná osoba. Vzhledem k tomu, že
se dotyčný dopustil maření úředního rozhodnutí, byl strážníky omezen a předán Policii ČR.

Obecní policie v současné době s kolegy z ostatních OP
provádí dohled nad opuštěnými objekty, kde lze předpokládat
jejich narušení vloupáním. V případě, že máte zájem, nebo
konkrétní dotaz, kontaktujte obecní policii přes formulář na
webových stránkách.
Dne 31. 10. 2012 v odpoledních hodinách bylo obecní policii oznámeno Policií ČR, že v obci Úholičky došlo k pádu starší
ženy do šachty o hloubce cca 2 m. Na místo byla okamžitě vyslána motohlídka i autohlídka OP, která po příjezdu poskytla
pomoc zasahujícím hasičům při vyproštění ženy. Autohlídka
OP naváděla k místu události záchranáře, kteří ženě poskytli
neodkladnou lékařskou pomoc. Věc byla předána Policii ČR,
která se zásahu také účastnila.
Dne 7. 11. 2012 se strážníci zaměřili na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci Úholičky a Tursko.
Měření probíhalo cca. dvě hodiny a strážníci v něm budou
pokračovat i nadále v ostatních obcích, které mají ve správě.

Karel Král

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Podzim do úholičské školky přinesla víla Listěnka. Postupně s dětmi vyzdobila školku různými podzimními výtvory. Z přírodnin a malých dýní děti vytvořily
„skřítky Dýňáčky“ a s paní učitelkou vydlabaly velkou
dýni, která byla „skřítkovskou maminkou“. Také vytvořily „mráčky a dráčky“ z barev na sklo. Dále vystřihovaly barevné listy, které nám zdobily třídu, obtiskovaly
vylisované listy na čtvrtku, vyráběly papírová okénka
s padajícím listím nebo strašidelné halloweenské hradní okno s duchem.
V průběhu podzimu se děti zúčastnily několika divadelních
představení, přednášek a výletů. Do Velkých Přílep jsme jeli
postupně 3 na pohádková divadelní představení Zvířátka
a loupežníci, O Honzovi a princezně a O tygříkovi. V listopadu jsme navštívili Planetárium v Praze 7 na Výstavišti.
Děti viděly příběh Souhvězdí hajného Vonáska a prohlédly si

Pes pomocník i kamarád

Projížďka parníkem
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výstavu o vesmíru a astronomii. Jako vždy se jim zde líbilo
a nechtěly ani odejít.
Také u nás ve školce se uskutečnilo hned několik přednášek. První byla ekologicky zaměřena a jmenovala se Rákosníček v parku. Děti se dozvěděly, která zvířata žijí v parku,
v domech nebo v blízkosti popelnic a smetišť, která nám slouží a která škodí. Na druhou přednášku přišla paní s pejskem,
cvičeným pro postižené lidi a využívá se k podpůrným rehabi-
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litačním a psychologickým metodám. Děti viděly, co všechno
se dokáže správně vedený pes naučit, také se dozvěděly, jak
se mají k psům chovat a jaká nebezpečí na ně čekají, když se
těmito pravidly nebudou řídit. Třetí přednáška „Nechci kazy“
byla zaměřená na péči o zuby. Děti byly přístupnou formou
poučeny o tom, jak mají pečovat o zuby, co jim škodí a co prospívá. Učily se, jak zuby správně čistit a komu to šlo, tak dostal
nový kartáček. Protože k nám do školky chodí šikovné děti,
tak ho dostaly všechny. Poslední přednáška „Medvídek Brumla ve městě“ se týkala nebezpečí, která na děti číhají v dopravě,
od zlých lidí a nebyla opomenuta ani otázka nebezpečí drog.

se barví listí a pozorovaly i labutě. Cestou stihly sníst dvě svačiny, jednu ze školky a druhou od rodičů, na tu se obzvlášť
těšily. Na památku jsme každému udělali na parníku hezkou
fotku. Na druhý výlet jsme jeli do svíčkárny RODAS v Šestajovicích. Děti se seznámily s tím, jak se svíčky vyrábějí, zdobí

Zubní hygiena

Děti ve svíčkárně

Náš první podzimní výlet byla projížďka parníkem. Na
začátku října jsme se vydali přes celé Úholičky dolů k Vltavě.
Tam si pro nás přijel až z Nelahozevse parník. Pluli jsme přes
komory až do Roztok a zpátky. Cesta trvala asi 1 ½ hodiny.
Děti sledovaly, kudy jedeme, co se děje na břehu, ve vodě, jak

a jaké mohou mít tvary. To hlavní však bylo, že si tři svíčky
mohly samy obarvit a nasypat si do sáčku barevnou sůl na
koupání. U svíčkárny byla také zahrada s různými pohádkovými postavičkami a mini ZOO s domácími zvířaty. Děti byly
uchváceny maličkými selátky, která se narodila před pár dny.
Podzim se již chýlí ke konci a my se snažíme, aby si děti
ten předvánoční čas užily ve školce co nejlépe a měly spoustu
zážitků. I vám přejeme, abyste adventní čas prožili v klidu, pohodě, bez spěchu a stresu.
Monika Mintělová

Seriál
4. Žlutý kontejner – plasty
Po dotřídění na speciální lince jsou plasty stejného chemického složení slisovány do balíků. Ty už putují ke zpracovatelům,
kteří se specializují na konkrétní druhy plastů.

Co ano
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie
od spotřebního zboží, obaly z CD disků, polámané plastové
věci.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Co ne
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky.
Do žlutých kontejnerů by neměly přijít ani výrobky z PVC.
Jsou sice dobře recyklovatelné, ale zpracovatelé běžných plastů je nechtějí.

Jak se plasty recyklují
Plastové věci se od sebe liší chemickým složením, tvarem,
barvou. Proto se třídí na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů
putujících na pásu se ručně vybírají PET lahve, nádobky, fólie, pěnový polystyren. Výsledkem tohoto procesu jsou pak
balíky slisovaných plastů, které již mají stejné chemické složení a dopravují se ke zpracovatelům, kteří se specializují na
konkrétní druhy.
Výsledkem recyklace plastů bývá ve většině případů tzv.
regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu nových plastů.
Ty se totiž většinou vyrábějí z malých peciček materiálu (gra-

5

Obecní noviny 11/2012

nulátu), který se zahřívá a pak vytlačuje do forem. Regranulát
je vlastně stejná vstupní surovina, která ale nebyla vytvořena
z ropy, nýbrž z vytříděného odpadu. Regranuláty z odpadních
plastů najdeme ve většině nových plastových výrobků. Třeba
v PET lahvích je použito 1030 % regranulátu ze starých PET
lahví.
Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic, případně lehčeného betonu a dalších tepelných izolací.

Některé směsi plastů se zpracovávají na hotové výrobky,
např. stavební a zahradní prvky, jako jsou ploty, zatravňovací
dlažba či zahradní kompostér.
Z plastů se vyrábějí také vlákna a z nich pak koberce nebo
oděvy.
Z plastových sáčků, fólií nebo tašek se vyrábějí opět fólie
nebo se stávají součástí alternativního paliva pro cementárny
a další provozy.
Dana Dvořáková

KULTURA A SPORT
Průvod českými dějinami
Letošní listopad nabídl Úholičkám tradiční svatomartinský lampiónový průvod v trochu jiném hávu, než
jsme byli zvyklí. Po mírném vyčerpání různých nápadů,
jak ozvláštnit průvod různými hrami tak, aby to bavilo
účastníky všech věkových kategorií, jsme předali celou
organizaci skupině nadšených mladých lidí z občanské-

Zastavení u Boženy Němcové

ho sdružení Campamento ’99, kteří se organizací akcí
pro děti dlouhodobě úspěšně zabývají. Ti se rozhodli
využít nedávného výročí vzniku samostatného Československa a připravili hru pro děti, která kromě zábavy
přinesla i poučení.
Nejprve jsme se setkali s praotcem Čechem, který váhal, zda má
zůstat ve zdejších končinách, nebo pokračovat v hledání země
zaslíbené, mlékem a medem oplývající. Postupně jsme pak spolu
s ním procházeli českými dějinami a setkávali se s významnými
osobnostmi dávných epoch – svatým Cyrilem, svatou Ludmilou,
Karlem IV., Rudolfem II., J. A. Komenským a Boženou Němcovou. Vyvrcholením bylo závěrečné divadlo v budově obecního
úřadu, kde se všem podařilo za pomoci prvního československého prezidenta T. G. Masaryka přesvědčit praotce Čecha, že právě
zde má zůstat. Nejdůležitějším argumentem nakonec byla výška našich hor, která je pro již poněkud znaveného praotce přeci
jen příhodnější než Alpy, které by ho na další cestě čekaly. Není
proto také divu, že pro rozhodující rozhlédnutí se po krajině nakonec vybral nevelký středočeský kopec Říp.
Členům sdružení Campamento patří náš dík stejně jako
všem zúčastněným. Doufáme, že si to sobotní odpoledne všichni užili a třeba se i něco nového dozvěděli.
Pavel Soper

Návštěva z Izraele
Pokud jste potkali v úterý 23. října 2012 na návsi
hodně cizojazyčně mluvících lidí, vězte, že to byli
návštěvníci z Izraele. Skupina pracovníků Městského úřadu izraelského města Chadera přijela na
návštěvu do Úholiček v rámci grantu tamní vlády,
která posílá své úředníky do světa na zkušenou.
V zasedačce obecního úřadu jsme diskutovali o různých
tématech, se kterými se vedení naší obce potýká. Nejdiskutovanější bylo téma volby, dále školství a volnočasové
aktivity, péče o seniory a v neposlední řadě i běžný chod
obce a financování projektů. Prezentace naší obce z mých
úst byla prolnuta dotazy mnoha zúčastněných, které jsem
opětovala, neboť mě zajímalo, jak se to či ono dělá v Izraeli. Nejvíce mě zaujalo, že za poslední dva roky postavili
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kvůli babyboomu 19 školek. Stavební povolení se řeší tak,
že všichni odborníci, kteří se ke stavbě vyjadřují, to vyřeší na meetingu přímo na městském úřadě. Financována
je stavba přímo z ministerstva školství. Takto operativně
to tedy neumíme. Co ale nemají v Izraeli? Školní jídelny.
Děti se ve škole stravují ze svých zásob a nechodí do družiny jako u nás.
Největší práci ale měla překladatelka do hebrejštiny paní
Bára Naviová. Přeložila i moji uvítací řeč, kterou jsem si připravila v angličtině, ale ukázalo se, že mnozí rozumí více rusky a nejvíce svému rodnému jazyku. Pár ruských slovíček jsem
vytáhla doslova „z paty“, abych projevila vstřícnost. Ještě že
jsem Husákovo dítě, které se učilo azbuce. Nikdy nevíte, kdy
se vám to bude hodit.
starostka
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Kalendář akcí
22. 11.–27. 1. 2013

České vánoční ozdoby ze soukromé vídeňské sbírky

Středočeské muzeum,
Roztoky

Vázání adventních věnců (rodiče s dětmi)

bytový dům, Úholičky

1. 12. 2012

14 hodin

1. 12. 2012

10.00–16.00 hodin Vánoční trhy, bohatý program,
dílničky s Neposednou pastelkou

Na Statku, Roztocká 134,
Velké Přílepy

1. 12. 2012

14.00 a 16.30 hodin Loutkové divadélko Manetka
pohádka Děti, pomůžeme Filipovi?
Po představení přijde Mikuláš,
rezervace nutná na telefonu 733 521 735

areál zámku Úholičky

2. 12. 2012

16.30 hod

Adventní setkání

Náves, Úholičky

2. 12. 2012

16.30–18 hodin

Výstava betlémů

Náves č. p. 10 (statek),
Úholičky

2. 12. 2012

16.30 hodin

Předání světýlek vánočnímu stromu
(děti lampiony s sebou)

rozcestí ulic
Halasova a Boženy Němcové,
Velké Přílepy

2. 12. 2012

od 14 hodin

Rozsvícení vánočního stromu města,
vánoční trhy, představení pro děti, zpívání dětí,
v 17.00 hodin rozsvícení stromu

Tyršovo náměstí, Roztoky

4. 12. 2012

8 hodin

Výlet do přerovského skanzenu,
výstava Lidové Vánoce

Náves, Úholičky

5. 12. 2012

17 hodin

Loutkové divadélko Manetka
pohádka Děti, pomůžeme Filipovi?
Po představení přijde Mikuláš,
rezervace nutná na telefonu 733 521 735

areál zámku Úholičky

7. 12. 2012

19 hodin

Zdobení vánočních perníčků s J. Hendrychovou

klubovna OÚ, Úholičky

9. 12. 2012

14–18 hodin

Výstava betlémů

Náves č. p. 10 (statek),
Úholičky

14. 12. 2012

19 hodin

Ozdobné balení vánočních dárků

klubovna OÚ, Úholičky

14. 12. 2012

19 hodin

Setkání a povídání s Václavem Větvičkou, mimo jiné
o jeho nejnovější knize „Korálky na šňůrce“,
vstupné 50 Kč

Restaurace U Korychů,
Pražská 45, Velké Přílepy

16. 12. 2012

14–18 hodin

Výstava betlémů

Náves č. p. 10 (statek),
Úholičky

22. 12. 2012

16.45 hodin

Vánoční mše J. J. Ryby

sokolovna, Únětice

23. 12. 2012

16 hodin

Anděl v kulichu – vánoční divadelní hra

areál Švestkovny, Úholičky

SPOZ připravil setkání s důchodci
Sbor pro občanské záležitosti, který za naši obec zastupují paní Hana Konopásková a paní Alena Lounová,
uspořádal jako každý rok setkání s důchodci v sokolovně
U Korychů. Posedělo se, popovídalo, dokonce i zatančilo.

Bylo přichystáno dobré občerstvení a pro každého kytička. Dámy, děkujeme vám za záslužnou práci.
starostka

7

Obecní noviny 11/2012

Přehlídka pódiových skladeb na Lužinách
V neděli 11. listopadu 2012 jsme se zúčastnili této
akce, která mimo jiné byla i oslavou dvacátého výročí
založení České asociace Sport pro všechny. Zúčastnili
jsme se rádi a s nadšením, protože právě toto je druh
akce, na které se potkávají amatérské kluby, jakým
naše Cvičení s Kořenkou bezesporu je.
Držíme se zásady, že sport je opravdu pro všechny, důležitá je
chuť cvičit. Nejmladším účastnicím byly teprve 3 roky. Spolu
s ostatními předškolními dětmi zacvičily skladbu: „Můj Vilém
peče housky“. Školní kategorie nás naladila už na vánoční
notu a s třásněmi se dívky zavrtěly za tónů: „Rolniček“. Posledním číslem programu byly: „Pirátky z Úholiček“. Zdaleka
jsme ale nebyly nejstaršími účastnicemi, trumfly nás seniorky
ze Sokola Vinohrady. Kéž bychom byly tak aktivní a ladně cvičící, až budeme v jejich věku. Ale my budeme, protože víme, že
POHYB JE ŽIVOT!
Děkuji rodičům za podporu dětí, švadlenkám (paní Váňové
a paní Škodové) za ušití kostýmů a Monice Fišerové za pomoc
při hodinách cvičení dětí.
Terezie Kořínková

Pekařky

Otevřený turnaj neregistorvaných zájemců
o stolní tenis
V sobotu 17. 11. 2012 v odpoledních hodinách proběhl
v sokolovně ve Velkých Přílepech již třetí ročník otevřeného turnaje neregistrovaných zájemců o stolní tenis.
Po přihlášení všech příchozích účastníků se rozlosoval turnaj dětí a turnaj smíšených dvojic. Turnaje nejmenších se
zúčastnilo osm dětí. Nejmladšími hráči byli Hubert Kořínek
(4 roky), Eliška Rudolfová a Štěpán Štengl (5 let). Ve druhé
skupině bylo rozlosováno celkem jedenáct dvojic vytvořených
z příchozích devíti žen, mužů (již od 11 let) a několika hráčů
oddílu TJ Úholičky.

Po urputných bojích každý s každým v jednotlivých skupinách se stali nejlepšími v kategorii dětí:
1. místo Honza Rudolf
2. místo Matěj Novotný
3. místo Vilda Kořínek.
Všichni nejmladší účastníci byli odměněni věcnými cenami, diplomy a vítězové i medailemi.

Ve smíšených dvojicích:
1. místo Jakub Jakoubek a Miloslav Carvan
2. místo Martina Jandová a Tomáš Rudolf
3. místo Lukáš Navrátil a Jakub Dalihod.
Vítězové této kategorie byli odměněni poháry, věcnými cenami a medailemi.
Děkujeme všem za účast a skvělý sportovní zážitek. Všichni se těšíme na 4. ročník a další zájemce o tento sport.

Za oddíl stolního tenisu TJ Úholičky

Vilda Kozel
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Ať se nám to líbí nebo ne, prosinec je měsíc zasvěcený
vaření, pečení a jídlu vůbec. Ve většině domácností se
hněte, válí, vykrajuje, podlévá, obaluje, smaží, zkrátka
věnuje se čas přípravám všelijakých dobrůtek. V naší
knihovně naleznete spoustu inspirace v množství kuchařek, ale také v časopisech Apetit, které si rovněž
můžete zapůjčit domů.
Některé z našich zajímavých kuchařek:
Kuchařka Zpátky domů od autorky Hanky Michopulu.
Kuchařka pro dceru a Vánoční kuchařka pro dceru od Jany
Florentýny Zatloukalové – recepty jsou psané tak jednoduše
a srozumitelně, že i méně zdatní kuchaři se dopracují k výborným jídlům.
Kuchařka pro alergiky od Alice Sherwood – stále více lidí
má nějaká dietní omezení, ale to neznamená, že by neměli
jíst chutně a kvalitně; tato kuchařka se zaměřuje na recepty
vhodné při alergii na vejce, mléko, lepek (pšenice, žito, ječmen, oves) a ořechy.
Dále:
Polévky – kniha z Edice Apetit
Cheesecakes od autorky a lektorky Mirky van Glis Slavíkové
Biokuchařka od Hanky Zemanové
Kniha o kávě od vyhlášené baristky Petry Veselé
Jak vybírat víno – jak na to, aby vám víno lépe chutnalo od
Vincenta Gasniera
Kluci v akci – není asi nutno představovat
Prostřeno! Od Aše po Jablunkov I. a II. – příběhy a recepty
oblíbené gastronomické show

Kuchařka pro dokonalé matky – autorka Gisela Krahlová.
Pro staromilce nabízíme v naší knihovně:
Kuchařské recepty vypsané z krásné literatury – uspořádala Jaroslava Jiskrová
Domácí kuchařka od Magdaleny Dobromily Rettigové, pro
lepší náladu i pro inspiraci následuje recept z této knihy na
CVÍPOCHY K VÍNU (str. 215):
Dej na mísu čtvrt libry tlučeného, prosátého cukru, dej
do něj deset žloutků, tří to něco přes půl hodiny, dej pak
do toho trochu fenyglu, po těch desíti bílkách tuhý sníh
a deset lotů pěkné mouky, dej to do vymazané cvípochové
formy, peč zvolna, až to padat počne, vyklop, nech vystydnout, pak na dvě stébla tlusté kousky pokrájej, vlož na papír a plech a nech to v troubě, ne příliš horké, osušit.
Těšíme se na vás v knihovně každé pondělí od 15.30 do
19.30 hodin. Zavřeno je v pondělí 24. 12 a 31. 12. 2012.
Martina Hrubešová

DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Antonín Javůrek žije v naší obci již téměř sedmdesát let. Bude to už skoro rok, co jsme ho přestali vídat před obchodem, kam i několikrát denně zašel.
Při návštěvě jeho domečku ho našli sousedé ležícího v nevytopeném domě a bez jídla. Bylo viditelné,
že jeho zdravotní stav potřebuje lékařskou péči,
kterou pan Javůrek odmítal. Pár dní se o něho sousedé starali, ale nakonec, i přes jeho protesty, byl
záchrannou službou převezen do Motola, kde mu lékaři museli bohužel amputovat obě dolní končetiny.
Z Motola byl za krátkou dobu po operaci převezen do
Kralup nad Vltavou do nemocnice s následnou péčí. Zde
jsme ho několikrát navštívili a já mu položila otázku:
„Toníku, tak jak se cítíš?“ Jeho odpověď byla: „Bídně
už se pomalu chystám do Únětic“ (rozuměj na hřbitov).
Na to reaguji a říkám mu: „Neblázni, na to máš ještě čas,
dáš se do pořádku, dostaneš vozík a bude zase lépe.“ On
na to, s humorem jemu blízkým, odpovídá: „Znám tolik
lidí, co tam odešli a už se nevrátili, takže to tam nebude
nejhorší!“

Po dvou měsících byl převezen do domova důchodců.
Jeho novým bydlištěm se stal Červený mlýn ve Všestudech nedaleko Veltrus. I tam ho, společně s pracovnicí

Antonín Javůrek
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obecního úřadu, pravidelně navštěvujeme. Pracovnice
úřadu zajišťuje vše, co je nezbytné včetně nákupů potřebných věcí. Při jedné z prvních návštěv jsem se ho ptala,
jak se mu vede a on: „Tak bych tu chtěl tak čtyři, pět let
ještě pobýt.“ Udělalo nám velkou radost, že změnil svůj

Domov pro seniory Všestudy

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Zdálo se mi, zdálo
Poslední číslo obecních novin jsem pročítal pozdě večer před spaním, a tak se mi poslední článek od Mirka
Vodrážky prolnul se snem. Ten sen byl v podstatě pokračováním a vyústěním situace nastíněné ve zmíněném článku. Děj se přesunul o nějaký ten rok dále, kdy
se nastíněný konflikt mezi zastupitelstvem a místním
undergroundovým hnutím mladých vyostřil.
Po brutálním přebudování autobusové zastávky do podoby
pomníku vlastní arogance mocných, zastupitelstvo následně
schválilo maximální povolenou délku vlasů, čímž Vodrážka
byl definitivně zatlačen do podzemní ilegality, kde jako guru
mladých vedl tajné přednášky o teorii chaosu, šířil mezi mládeží sociálně politická díla a promítal aktivistické filmy. Pod
vlivem těchto impulsů docházelo k radikalizaci mládeže. Její
hněv byl následně přiživen tzv. pendrekovou vyhláškou zakazující sdružování více než dvou osob na veřejném prostranství
a zavedením povinného aerobiku dvakrát denně pro všechny
občany bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Vše ovšem vyvrcholilo utracením značné části obecního rozpočtu za monstrózní památník v podobě klikující kořenky na vrcholu rekultivované skládky. Ta vždy, když se dostala do nejnižší polohy,
vysypala ze svých útrob trochu pepře, který vítr roznášel do
očí nebohých občanů. To vedlo ke spontánnímu výbuchu odporu mladých, kteří svedli pod vedením svého vůdce hrdinný
boj o obecní statek, sídlo nenáviděného uzurpátorského zastupitelstva. Zpočátku se zdálo, že boj bude marný, protože
po zavedení branné povinnosti v obci mělo zastupitelstvo
početní převahu v podobě mobilizovaných záloh. Na poslední
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názor, ale upřímně řečeno, je to vcelku jasné. Je o něho
dobře postaráno, personál je milý a vstřícný, domov pořádá pro své klienty mnoho akcí. A to nejhlavnější, má svůj
vozík, se kterým se dá vyjet na dvůr, kde si opět může
dát svoji cigaretku, bez které, kdo ho znáte, si ho určitě
nedovedete představit.
Při poslední návštěvě se nechal slyšet, že by se rád vrátil do Úholiček. Tak se ho ptám, co by si sám počal, když
potřebuje stálou péči a on opět svým humorem odpovídá:
„Tak bych si najal nějakou ošetřovatelku, takovou dvacítku, ale ta by byla asi drahá. Tak nějakou starou, co by
měla vysoké horečky a pěkných pár set tisíc na knížce!“
Tak to je pan Javůrek, náš spoluobčan, který pokud si
pamatuji, nikdy nikomu neublížil a s každým prohodil
slovo. Děti na něho vzpomínají jako na veselého chlapíka, kterým se opět stává díky lidem, jenž má kolem sebe a
kteří mu pomáhají. Velkým přáním pana Javůrka je vrátit
se do Úholiček nastálo, což je nesplnitelné a on se s tím
pomalu smiřuje. Věřím, že Úholičky navštíví, a že mu budeme moci ještě říci – „Dobrý den, sousede!“
Jana Jakoušová

chvíli však mládeži přispěchaly na pomoc gerilové jednotky
osadního výboru Podmoráň, které byly vytvořeny poté, co
zastupitelstvo zhmotnilo svoji odvěkou nenávist vůči této
odštěpenecké části Úholiček v podobě nové čistírny odpadních vod, kde dvakrát denně stříkaly fekálie do výšky šedesáti
metrů, kterýžto úkaz byl o víkendech osvěcován barevnými
reflektory pro zvýšení turistického ruchu v obci. Ze snu jsem
se probudil ve chvíli, kdy dosáhly spojené jednotky Podmoráně a radikální mládeže konečného vítězství a zastupitelé byli
i s rodinami odesláni do vyhnanství v nově zbudovaném satelitu u Velkých Přílep.
Když jsem šel druhý den kolem nové zastávky, bylo mi
smutno. Dosud jsem si myslel, že hlavním problémem zastávky může být to, že na lidi uvnitř bude pršet z boku, což
by se jistě dalo technicky vyřešit. Pokud jde však o počátek
neodvratné války mezi námi zastupiteli a undergroundovým
hnutím obecní mládeže, pak její stavba byl opravdu tragický
omyl. Na druhou stranu, mladí uvnitř zastávky nevypadali,
že by si ze skutečnosti, že je na ně vidět, dělali nějak zvlášť
těžkou hlavu. Možná přeci jen jejich aktivity nejsou tak radikálně antagonistické vůči obecní vládě. Podceňovat ovšem
konflikt v éře chaosu a střetávání různých nadnárodních spiknutí pronikajících do každé oblasti společenského života by
bylo projevem naivity, ze které jsem beztak často obviňován.
Proto raději rovnou deklaruji svůj ubohý oportunismus s tím,
že pokud ona organizovaná mládež, které jsme sebrali místo pro politickou činnost, přijde s požadavkem převzetí moci
v obci, rád jí nejen uvolním místo, ale i dopomohu k dosažení
tohoto cíle demokratickou cestou bez použití násilí. Přeci jen
je výročí sametové revoluce, a tak by se slušelo brát vše trochu
s nadhledem.
Pavel Soper
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Volby jako zlověstný výlet do minulosti
Jaký rozdíl odhalily podzimní volby
do zastupitelstev krajů oproti roku 2008?
Posuzováno podle tradičního pravolevého klíče, volby potvrdily bipolárně rozdělenou společnost. V roce 2008 ODS
a Nez. starostové pro kraj získali v součtu 47 % a ČSSD
a KSČM 35 %. I v letošních volbách ODS a TOP 09 a Starostové získali 43 % a ČSSD a KSČM 30 %. Markantní je
spíš propad ODS, ale zdá se, že tradiční pravicoví voliči svou
volbu jen „odklonili“ a dali hlasy straně, jejíž popularita je
symbolicky více spojena s image šlechtického rodu než s popularitou ministra financí, který na ulici udílí svým kritikům
facky. Stejně tak nárůst KSČM naznačuje, že v minulosti
občané, kteří dali své hlasy sociální demokracii volili nyní
komunisty.
Zdá se, že letošní volby byly volbami, kde určujícím faktorem byly vzpomínky na minulost a dávné symboly. Na jedné
straně se mnozí pravicoví voliči rozhodli dát hlas straně, jejíž

zástupce Karel Schwarzenberg evokuje staré dobré konzervativní časy slavných rodů a na druhé straně levicoví voliči
podobně zahleděni do minulosti teskní po časech sociálních
jistot.
Jestliže volby byly určeny nostalgickými obrazy minulosti, pak je v nich cosi zlověstného. Minulost sociálních jistot
je historicky spojena s komunistickými pracovními tábory.
Pražský anglofonní týdeník The Prague Post, s odvoláním
na vydání knihy „Bouře“ od amerického spisovatele Paula
Polanského, přinesl informace o tom, že rodiče současného populárního ministra zahraničních věcí, za protektorátu
iniciovali u Němců z důvodů potřeby levné otrocké pracovní síly, zřízení koncentračního tábora Lety u Písku. Lágrem
prošli nejdříve čeští vězni, následně Židé a nakonec Romové.
Strach z nejisté budoucnosti nutí mnohé nostalgicky se
ohlížet do minulosti. Když se však otočíme nalevo nebo napravo, spatříme... i koncentrační tábory.
Miroslav Vodrážka

Vliv klimatických změn
na kvalitu výkonu obecní správy
K překvapení mnohých občanů i některých zastupitelů
s prvními návrhy na architektonickou studii mateřské
školky Na Habří přišel i návrh na rozdělení čtyř stavebních parcel naproti budoucí školce. Ačkoliv starostka byla pověřena jednat za obec pouze ve věci mateřské školky, zjevně se rozhodla iniciativně jednat i ve
věci rozdělení nových stavebních pozemků, které obec
nedávno odkoupila od doktora Petra Svobody.
Na veřejném zasedání pak starostka T. Kořínková ne zcela
přesvědčivě vysvětlovala, že rozdělení vzešlo z iniciativy projektové kanceláře Atlas, s. r. o. Následně všechny přítomné
ujistila, že nemá žádný osobní zájem v této záležitosti, stejně
tak jako ostatní zastupitelé.
Přestože obecní Komise výstavby a místního rozvoje dopo-

ručila starostce, aby nepodnikala další kroky ve věci rozdělení
uvedených pozemků, na následné schůzce s doktorem Svobodou mu předala spolu s projektem mateřské školy i podklady
pro rozdělení nových pozemků. Ačkoliv byla upozorněna, že
předmětem jednání má být jen jednání ve věci výstavby mateřské školky, ještě jednou se pokusila podklady podsunout
k podpisu.
Pro své jednání měla tentokrát vysvětlení, že tak učinila
z důvodů přepracovanosti a letního horka, neboť si nevšimla, co s dalšími dokumenty k podpisu předkládá.
Za komunismu se říkalo, že největším nepřítelem režimu
je počasí, zdá se, že současné klimatické změny mají vliv i na
kvalitu výkonu obecní správy v Úholičkách, neboť ohrožují
její transparentnost.
Miroslav Vodrážka

Reakce na předchozí článek
Věřím, že lež má krátké nohy a daleko nedojde. Nejednalo se
ani o horko, ani o přepracovanost, ani o pokoutné jednání.
V době elektronického přenosu informací jsem předala dál
nesprávné přílohy k žádosti o stanovisko. Celá záležitost se

vysvětlila mezi zúčastněnými stranami tedy mnou, potažmo
zastupiteli a panem Dr. Svobodou. Obyčejná lidská chyba, kterou děláme všichni, se v Úholičkách prostě neodpouští.
starostka
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