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MIlí SPoluobčanÉ,
závěr minulého měsíce patřil naší největší kulturní akci – Sva‑
továclavským slavnostem. Jsem ráda, že krásné počasí při‑
lákalo na náves opět o něco více lidí než vloni a doufám, že
se vám připravený program líbil. Děkuji spolupracovníkům,
kteří se na přípravě a zdárném průběhu podíleli, a také všem,
jenž zapůjčili exponáty na výstavu.
V rámci letošních slavností bylo ustanoveno i dětské zastu‑
pitelstvo. Skládá se z pěti dětí, které se chtějí podílet na tom,
co se v obci plánuje nebo realizuje. Svoji úlohu vzaly velmi
zodpovědně a přinesly mi už na úřad několik postřehů a ná‑
padů. Jedním z realizovatelných návrhů je otevření „volné“
herny. Jednalo by se o odpoledne pro děti, při kterém by se
mohly (pod dozorem) sejít, hrát hry, povídat si, poslouchat
písničky nebo se dívat na film. Taková družina pro starší.
Potřebuji ale znát názor jak dětí, tak i vás rodičů, zda byste
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o podobný projekt měli zájem. Zatím by se jednalo o jedno od‑
poledne v týdnu.
V měsíci říjnu byl také dokončen náš projekt: „Boudo, bud‑
ko, kdo v tobě bydlí.“ Pod tímto názvem byla podána žádost
o dotaci v rámci programu Obnova a rozvoj venkova. Naše au‑
tobusová zastávka a její okolí vyvolalo u vás, občanů, obrov‑
skou vlnu reakcí. Jak pozitivních, tak negativních. Gabion je
prvkem moderní architektury a stavba z něj působí atypicky.
Zastávka je vzdušná, nemá žádná zákoutí a trochu do ní fou‑
ká. Slouží k vyčkání na autobus při dešti nebo parném slunci,
ale rozhodně není určena k obývání. Původní přístřešek byl
využíván k přespávání, k hromadění odpadků i jako plocha
pro „výtvarné umělce“. Nový přístřešek, doufejme, toto neu‑
možňuje. Přesto se zde již našel vynalézavý vandal, který za‑
čal vyndavat kamínky z gabionu. Prosím, nedělej to!
Co se týká dalších projektů v obci. Na rekonstrukci č. p. 10
bylo vydáno stavební povolení, probíhá výběrové řízení na do‑
davatele stavby. Projekt nové mateřské školy má územní roz‑
hodnutí. Na územní rozhodnutí čeká i projekt ulice bezejmen‑
né (u MUDr. Mikulecké). Usilujeme také o stavební povolení

na opravu spadlé opěrné zdi včetně uložení dešťové kanaliza‑
ce. Tu bylo nutné doprojektovat, aby nedocházelo v budouc‑
nu k podmáčení zdi. Hromady, které znemožňují průjezd po
této silnici, se snaží překonat čím dál, tím víc řidičů. Apelovala
jsem na vedení Krajské správy a údržby silnic, že musíme spo‑
lečně s Krajem finance na odstranění „havárie“ nalézt, než se
stane neštěstí.
Ještě bych se chtěla zmínit o proběhlých volbách do zastu‑
pitelstva Středočeského kraje. Děkuji všem, kteří přišli k vol‑
bám, protože jim osud středních Čech není lhostejný. Kraj je
náš nadřízený orgán, spravuje např. naše komunikace, rozho‑
duje o výši a adresátovi významné části dotací. Ti, co zůstali
doma, můžou už jen přemýšlet, zda by jejich hlas nemohl pře‑
barvit podíl na vedení kraje.
Podzim je melancholické období roku. Přeji všem hodně
sluníčka a optimismu.
starostka

Původní autobusová zastávka

Autobusová zastávka po rekonstrukci

ZPráVy Z obce
■ Kontejnery na velkoobjemový odpad budou po obci roz‑
místěny v termínu 27. 9. – 7. 10. 2012 na obvyklých stanoviš‑
tích. Podrobné informace na vývěskách a webu obce.
■ Sbírka použitého ošacení pořádaná ve spolupráci s Diakonií
Broumov se uskuteční v týdnu od 19. 11. do 26. 11. 2012. Věci
budete moci odevzdat na OÚ, přesné termíny budou zveřejně‑
ny na vývěskách a na webu obce.

■ Příspěvek na ekologické topení
Podmínky pro čerpání příspěvku na ekologické topení budou
zveřejněny během listopadu. Pravděpodobně dojde ke zpřís‑
nění podmínek čerpání. Příspěvek bude vyplácen pouze uži‑
vatelům, kteří topí ekologicky po celé topné období (tj. bez
přitápění pevnými palivy). Formuláře budou ke stažení na
webových stránkách obce.
Romana Klusoňová

Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje

Informace o složení dětského zastupitelstva
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V rámci Slavností proběhly volby do dětského zastupitel‑
stva. Pro ty, kteří ještě neměli možnost seznámit se s jeho
členy, je zde alespoň jmenný seznam.

dětské zastupitelstvo Úholičky
1. Matyáš Vančák
2. Vojtěch Tvrdík
3. Jiří Hojač
4. Pavel Kolář
5. Karolína Burdová

Martina Smolková
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Seriál
3. Zelený a bílý kontejner – skleněné
království
co ano

co obnáší recyklace skla

Důležité je, aby sklo bylo důkladně dotříděné a zbavené
všech nečistot. Ve 100 kg skleněného střepu pro sklárny
totiž může být maximálně jeden gram nečistot. Takovou
kvalitu lze docílit pouze na velice složitých třídících za‑

Do zeleného kontejneru patří barevné sklo, např. lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů a konzerváren‑
ské sklo. V některých městech najdeme i kontejnery na čiré
sklo – sledujeme značení na nádobách.

Odpadové sklo se nadrtí a vyčistí. Skleněný střep putuje do skláren, kde
se z něj vyrábějí nové výrobky.

Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo – lahve na minerálky,
alkohol, pivo a jiné skleněné výrobky.

Jsou‑li vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do
bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Autoskla
odevzdáme v servisech.
Sklo zbytečně nerozbíjíme. Nezapomeňme, že se dále třídí!

co ne

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Rozbitý
talíř nebo hrnek by zničil vsádku skla do sklářské pece.
Nepatří sem ani autoskla, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné sklo patří zpět
do obchodu.

řízeních. Zde se nejprve ze skla vyberou velké nečistoty
např. keramika a další pevné částice. Následně se sklo
nadrtí na dopravnících a vibračními síty se třídí. Nakonec
se čistí laserovými čidly. Ta každý kousek skla prosvítí.
V okamžiku, kdy se nepodaří střep prosvítit, znamená
to, že nejde o sklo a tato částečka se odfoukne vzducho‑
vou tryskou. Tímto způsobem vzniká surovina – skleněný
střep pro sklárny.
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo –
lahve na minerálky, alkohol, pivo a jiné skleněné výrobky.
Sklo se dále používá jako přísada do speciálních druhů be‑
tonů, do brusných hmot a stavebních izolací.
Tříděný skleněný odpad představuje ve sklárnách ob‑
rovské úspory energií a také náhradu primárních surovin.
Do vsádky může přijít podle technologie 60–85 % třídě‑
ného skla.
Dana Dvořáková

kultura a SPort
Milí čtenáři,

Výtvarný kroužek v Úholičkách

zveme Vás i Vaše děti na tradiční lampionový průvod Úholičkami, který se uskuteční v sobotu 3. listopadu od 16 hodin, na obvyklé trase od vlakové zastávky směrem vzhůru do
kopce. Cestou potkáte postavy z naší historie, od dávného
středověku až do dob našich prarodičů, které pro Vás i Vaše
děti budou mít připraveny zábavné úkoly a soutěže – neboj‑
te se, nejen z dějepisu. Na konci Vás čeká velké překvapení
a samozřejmě nebudou chybět ani sladké odměny pro menší
účastníky.
Těšíme se na Vás!
Srdečně zvou Soperovi + o. s. Campamento ‘99

Výtvarný kroužek probíhá opět v úterý v odpoledních a večer‑
ních hodinách v klubovně nad obecním úřadem. Díky zájmu
i těch odrostlejších výtvarníků opět funguje i výtvarka pro do‑
spělé. Tak neváhejte a přijďte také!
■ výtvarka pro děti 5–8 let
■ výtvarka pro děti 9–15 let
■ výtvarka pro dospělé

úterý 16.00–17.30 hod.
úterý 17.30–19.30 hod.
úterý 19.30–21.30 hod.
Renata Soperová
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Slavnosti „Svatého Václava“ v Úholičkách
Letos opět ve velkém stylu proběhly Svatováclavské slavnosti ve středočeských Úholičkách. Za velmi
vřelou atmosféru, provázející celý den, mohli místní obyvatelé poděkovat zejména sami sobě. Sváteční přípravy vrcholily pečením posvícenských koláčů
a nácvikem zábavných tanečních sestav.

Návštěvníky mladších věkových kategorií potěšilo
divadelní představení, projížďky na koních a ponících,
dětské atrakce nebo malování na obličej. Soutěžní disci‑

Kapela Dobrá desítka

Svatý Václav

Páteční odpoledne provázel pestrý program. Záměrem
pořadatelů bylo neponechat ani krátký oddychový čas
mezi jednotlivými body programu. Živá hudba střídala
taneční vystoupení, soutěže se prolínaly s vyhlašováním
cen za nejrozkvetlejší letní okno, nebo nejchutnější po‑
svícenský koláč. Dobovou atmosféru připomínala klání
šermířů a tanečníků ze skupiny W‑arlet. Po odpoledním
tanečním vystoupení žen následovalo překvapení, večerní
vystoupení akvabel –
 mužů. V pozdních hodinách proběh‑
la ohňová show.

Skok na špek

Výstava mlýnků

Uhoď hřebík na hlavičku
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Soutěž o nejlepší koláč

plíny byly připraveny jak pro ženy, tak pro muže. Do tan‑
ce a pro radost hrály kapely Dobrá desítka, TYPáci a The
Apples.
V přilehlém statku probíhala celé odpoledne výstava
na téma „Nemelem, nemelem, odnesla nám voda mlejn“,
jejíž exponáty zapůjčili místní i přespolní. Součástí výsta‑

Děkujeme sponzorům

Výsledky soutěží
Svatováclavských slavností
Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu
1. Růžena Černá
2. Petra Břečková
3. Hana Dalihodová

Soutěž mužů – Uhoď hřebík na hlavičku
1. Jaroslav Konopásek ml.
2. Tomáš Dvořák
3. Jaroslav Zahradník

Soutěž žen – Skok na špek
1. Barbora Krásná
2. Lucie Měchurová
3. Zita Dalihodová

Soutěž o nejlepší posvícenský koláč
1. Imrich Nemec
2. Marie Zapletalová
3. Stanislava Maňáková
Paní starostka s paní knihovnicí

vy byla i vzpomínka na povodně roku 2002 v obci a okolí.
Dále zde byla k nahlédnutí prezentace projektu budoucí
školky a představení zástupců nově vzniklého „Dětského
zastupitelstva“ – vše iniciované vedením obce.
Všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu slavnos‑
tí podíleli, patří velký dík, kterým je mimo jiné vzrůstající
návštěvnost nejen místních obyvatel, ale též přespolních
hostů i účinkujících.

Největší čtenář Obecní knihovny Úholičky
Kategorie ženy – Marie Bečváříková
Kategorie muži – Vilém Kozel st.
Kategorie rodinné týmy – Markéta, Ondřej, Jáchym
a František Svobodovi
Martina Smolková
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Kalendář akcí
30. 10. 2012

16 hodin

Lampiónová dílna

klubovna nad obecním úřadem

30. 10. 2012

19 hodin

Občané obce nejsou ovce
Diskusní fórum Transparency International

zasedačka oÚ, Úholičky

1. 11. 2012

14 hodin

Vázání adventních věnců s Renatou

bd Úholičky

2. 11. 2012

19 hodin

Klára a Bára

divadlo Palace , Praha 1

3. 11. 2012

16 hodin

Lampiónový průvod

sraz u vlakové zastávky v Podmoráni

10. 11. 2012

20 hodin

Country bál s kapelou Přehmat

hostinec na růžku, žalov

11. 11. 2012

14 hodin

Přehlídka pódiových skladeb
20 let založení České asociace sport pro všechny
Přijďte nás podpořit!

hala lužiny, Praha 12

17. 11. 2012

9–15 hodin

Podzimní řemeslné trhy – jízda na ponících, občerstvení
Vstup zdarma

okoř, louka pod hradem

17. 11. 2012

15 hodin

Turnaj ve stolním tenise

u korychů, Velké Přílepy

30. 11. 2012

19 hodin

Vázání adventních věnců

bd Úholičky

2. 12. 2012

15 hodin

Adventní koncert – pěvecký sbor ORFEJ,
vernisáž výstavy „My tři králové jdeme k Vám“

husův sbor cčSh, roztoky

2. 12. 2012

16.30 hodin

Adventní setkání

náves Úholičky

knIhoVna ÚholIčky
historický listopad s knihou
Listopad je v moderní historii naší země velmi zajímavý
měsíc. Posuďte sami, jaký dopad měly některé historické události na náš život. V roce 1917 Velká říjnová socialistická revoluce (nenechte se zmást slovem říjnová,
proběhla 7. listopadu); 1939 smrt studenta Jana Opletala a následné demonstrace a zavření vysokých škol
v protektorátu Čechy a Morava; 1945 měnová reforma;
1957 NDR zahájila výrobu Trabantů.
A na události přebohatý rok 1989; 9. 11.
pád Berlínské zdi; 17. 11. demonstrace
studentů na Národní třídě, která zahájila sametovou revoluci a ještě 25. 11.
1992 rozdělení Československa.
Jak často si vzpomeneme, jaké to bylo žít
v Československé socialistické republice?
Možná se snažíme přiblížit a vysvětlit
tuto dobu našim dětem a vnoučatům.
Možná se zamýšlíme nad souvislostmi,
příčinami a důsledky. Ale převažuje nostal‑
gie anebo si chceme jen odpočinout, pobavit
se a nejde nám o nějaké hluboké analýzy?
Knihovna vám může nabídnout množství knih, které ma‑
pují historii dvacátého století vážně i humorně.
Vážně:
Pepíci – Surosz – polský historik popisuje výjimečné postavy
českých moderních dějin
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naše normalizace – Pavel Urbášek – rozhovory a vzpomín‑
ky známých i úplně obyčejných lidí na období vlády Gustava
Husáka
albertov 16.00 – autorka Alena Müllerová – studentská de‑
monstrace 17. 11. 1989, která odstartovala lavinu změn
Ještě jsme ve válce – kolektiv autorů, životní příběhy převe‑
dené do komiksové podoby, které ilustrují naši historii
Zdivočelá země – Jiří Stránský – po‑
válečné období v pohraničí, bylo zfil‑
mováno
Stalinovy děti – Owen Matthews –
příběh tří generací
Jeden den Ivana děnisoviče – Sol‑
ženicyn – život v pracovním táboře
Gulag
Humorně:
občanský průkaz, babičky – Petr
Šabach
hrdý budžes – Irena Dousková –
vhodné i pro děti, období po roce
1968 viděné očima malé školačky
oněgin byl rusák – Irena Dousková – volné pokračování
Zeď – Petr Sís – pro děti, ilustrovaná
Více knih naleznete v knihovně nad obecním úřadem, a to ka‑
ždé pondělí od 15.30 do 19.30 hod.
Martina Hrubešová
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Dobrý den, sousede
Pana Ladislava Petrušku známe již dlouho jako tvůrce
neobyčejných květin z borových šišek a znalce místní
přírody. Automaticky jsme ho považovali za starousedlíka. Ve skutečnosti se do Úholiček přestěhoval relativně nedávno. O to obdivuhodnější je, kolik toho o místní
přírodě ví. Přivítal nás, jak sám říká, v „polyfunkčním“
bytě, kde jedna místnost slouží zároveň jako ložnice
– obývák, ale především jako výstavní síň a dílna na
výrobu rozličných uměleckých předmětů z přírodních
materiálů. Něco málo z přírody se ihned ocitlo i ve
štamprlích na stole před námi a mohlo se začít povídat.
Odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Ostravě, ale většinu života jsem prožil v Bo‑
humíně. V tom místě bývalo trojmezí Německa, Polska a Čes‑
ka a ani na Slovensko to nebylo daleko. Mluvilo se zde směsicí
všech těchto jazyků, takže kdybych začal mluvit „po našemu“,
ani byste mi nerozuměli.

zničit. Tyto houby můžete hledat i podle korun stromů. Kde
jsou v korunách mezery, najdete na zemi plno václavek.
Prohlížíme si rozkvetlou louku květin ze šišek, různě nabarvené
samorosty a zvláštní postavičky z tenkých pokroucených větviček.
Velikánská knihovna je těmito artefakty zcela zaplněná.
Tuhle zálibu jste si přivezl už z Bohumína?
Nápad pochází již odtamtud. Ale kde bych tam bral ty šišky?
To by znamenalo tahat to v pytli až odněkud z Beskyd. Jako
lesák vím, že tady v okolí moc kvalitního dřeva pro hospodář‑
ské využití není. Ale na tyhle moje výtvory je tady materiál
dobrý. (Zvedá se a vytahuje z vitríny tři postavičky).
Tohle jsou „hufíci“ – humorné figurky. Mám jich tady přes
devadesát. Každá figurka má svoje číslo a text, který k ní pat‑
ří. Dělám je všechny ze dvou pokroucených větviček a vatové

Jaké bylo Vaše povolání?
Tak možná i z mé knížky bude vidět, že jsem měl odborně blíz‑
ko k přírodě. Ale poblíž Ostravska žádné pořádné lesy nebyly.
Za těmi jsem musel jezdit. Jako syn činovníka Lidové strany
jsem měl jen dvě možnosti – buď jít do dolů, kam se mi moc
nechtělo, nebo do zemědělství, což pro nás z města byla tro‑
chu podřadná práce. Nakonec jsem se tedy vyučil lesním děl‑
níkem. Ještě předtím, než jsem dostal výuční list, jsem se stal
hajným, a později mi bylo umožněno udělat maturitu. Poznal
jsem, jak špatně na tom v té době lesníci byli. Proto jsem se
rozhodl místo lesnické fakulty vystudovat hornictví. Pár let
jsem pracoval na šachtě jako normovač.
Pan Petruška a jeho umělecké předměty z přírodnin

A les Vám nechyběl?
Kdykoliv jsem měl chvilku volného času, vyjížděl jsem do lesů
po okolí, jen tak s busolou. Pracoval jsem také jako pionýrský
vedoucí a mnoho let jsem organizoval dětské tábory.
Jak jste se ocitl v Úholičkách?
Dcera již dříve odešla do Prahy a později začali stavět dům
v Úholičkách. V té době jsem ovdověl, tak mi dcera nabídla,
abych bydlel s ní.
Tak to jste musel být rád, že tu máme alespoň nějaký
les?
Dokud mi to zdraví dovolilo, byl jsem v lese každý den. Vždyc‑
ky jsem hodně sbíral houby. Udělal jsem si dokonce zkoušky,
abych je mohl prodávat. Tady v Úholičkách se mě lidi sami
hned ptali, jestli rostou a kde. Pro mne je v první řadě důležité
vědět, kde rostou, najít to místo. Sbírání je až druhořadé. Klu‑
ci z vesnice vždycky věděli, kde dozrávají první třešně. Já chci
víc, chci najít první, ale i ty poslední, které dozrávají, když už
všude jinde je po úrodě.
A co sbíráte v poslední době?
Teď pod okny mám zrovna václavky. Ty se tu v okolí najdou
ledaskde. I když úplně ty správné lesy tady na václavky nejsou.
A to je dobře. Václavka, když napadne les, ho dokáže úplně

hlavičky. Zjistil jsem, že je docela anatomicky náročné spojit je
tak, aby znázorňovaly přirozený pohyb. Snažím se, aby všech‑
ny byly humorné. Některé znázorňují vtipy samy o sobě. Také
tady mám skupinu různých alternativních sportů, např. páro‑
vé vzpírání nebo hod oštěpem obouruč. Květin vyrábím hod‑
ně, ty mám hlavně na rozdávání, ale u těchto postaviček stále
přemýšlím, jak je prezentovat.
Před námi na stole leží také kniha, kterou pan Petruška nedávno vydal a kterou můžete najít také v naší obecní knihovně.
Jak tato Vaše kniha vznikala?
Kniha zahrnuje různé moje texty, které vznikaly v různých
dobách, nejstaršímu je asi 50 let. Vznikaly také za různými
účely. Je tam například text mé desetiminutové přednášky,
kterou jsem měl přednést k příležitosti oslav MDŽ. Většinou
jsem se takové věci snažil pojmout humorně, což se ne vždy
setkávalo s pochopením. Nakonec, když jsem vyřadil tex‑
ty, které jsem sám považoval za nepříliš vyvedené, zbyla mi
z toho pořád ještě dost velká hromada písemností. Říkal jsem
si, že když z toho udělám knížku, tak se to zmenší. A vidíte, že
knížka je docela tenká.
Prý už píšete druhou?
Mám zatím jenom asi čtyřicet stránek, ještě to chvíli potrvá.
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Dovětek:
Po přečtení několika povídek z jeho knihy je blízký vztah
pana Petrušky k přírodě mnohem jasnější. Příběhy nejsou
dlouhé a často jsou jen o jednom krátkém setkání či postře‑
hu. Přesto je z nich jasně vidět, kolik potěšení a skutečného
dobrodružství může dát obyčejná procházka lesem za hum‑
ny, pokud je člověk dostatečně citlivý a připravený vnímat
přírodu všemi smysly.

Pan Ladislav Petruška rozhodně patří mezi lidi, kteří
nedokážou zahálet. Všechny jeho výtvory prokazují vel‑
ké množství nápadů a kreativity. I obyčejné sušené křížaly
z jablek jsou v jeho podání zcela neobyčejné. Bylo to moc
příjemné povídání, děkujeme za ně.


Renata a Pavel Soperovi

Příspěvky občanů
Óda na vyhlášení války teenagerům
V posledním čísle obecních novin paní starostka vyjádřila literární skepsi, že neočekává ódy na práci obecního úřadu. Skepse není oprávněná, a proto je třeba bez
jakéhokoliv žurnalistického pochlebnictví využít tento
oslavný žánr právě v souvislosti s novou obecní stavbou.
Jak je známo, zastupitelé se rozhodli zbourat starou autobu‑
sovou zastávku. Byli také inspirováni i stížnostmi občanů,
kteří poukazovali na to, že se v ní pravidelně scházejí mladí
lidé, kteří tam dělají různé nepřístojnosti. Radnice, poučena
z historie minulého režimu, který nejdříve podcenil mládež
volně sdružovanou v undergroundu, a když jí pak vyhlásil
válku, bylo už pozdě, se proto moudře rozhodla, že dobyté
území mladými je třeba získat zpět. A tak byla teenagerům
vypovězena válka za pomoci dvou strategických architekto‑
nických požadavků.
Bylo nařízeno zmenšit prostor zastávky válečnou hradbou
desek, rozdělující stavbu na dva neprůchodné prostory v du‑
chu osvědčeného politického hesla divide et impera (rozdě‑
luj a panuj). A aby si dospělí zajistili větší kontrolu nad ne‑
formálně se scházející mládeží, padlo geniální architektonické
řešení, že stavba nesmí mít žádné uzavřené stěny, aby dozo‑
rující obecní oko mohlo dohlédnout do všech temných koutů.
Ti, kteří zbaběle namítali, že zastávka bude moci pojmout
jen pár osob, či že při sněhové vánici nebo silném dešti nikoho
neochrání, nepochopili, že když je válka, musí se umět všichni
obětovat a uskromnit jako válečníci na frontě, a že obec nesta‑
ví nějakou obyčejnou zastávku, ale přímo strategickou valha‑
llu. Pomník, který bude po dlouhé věky připomínat občanům,
jak veliký boj museli političtí velikáni v obci svést, takže vý‑
dajová stránka těchto válečných investic – necelý půl milionu
– je ve srovnání se vznešeným úkolem zcela zanedbatelná.
Navíc oběti či civilní škody byly do projektu předem řádně
zakalkulovány, podobně jako když generálové předem počítají
s tím, jak velké budou kolaterální škody – oběti na civilistech.
O monumentálnosti stavby svědčí i fakt, že na rozdíl od
běžných, například pražských zastávek, se ouholská valhalla
tyčí až do výše 3,5 metru! I nahodilý návštěvník obce tak oka‑

mžitě rozpozná, že v malé obci žili a žijí velikáni zanechávající
za sebou nejrůznější velepomníčky.
První se tyčí hned za obecními humny jako válečná domi‑
nanta proti přírodě v podobě obrovského kopcovitého obran‑
ného valu vytvořeného ze skládky odpadků, druhý v podobě
bytového domu, který mohl být dokonce nejvelkolepější stav‑
bou v širém okolí, nebýt malosti některých občanů, ohánějící
se územními regulativy.
Každý politik má přirozenou potřebu, aby za časů jeho
veřejné služby vzniklo veledílo, které si bude moci zapsat do
příštího volebního curriculum vitae.
Pokud by nějaký maloobčan namítal, že architektura má
mít etickou funkci, je třeba, aby si uvědomil, že v našem světě
ovládaném objektivizujícím rozumem a podmaněném techni‑

kou není místo pro takové nekontrolované a neorganizované
setkávání mládeže! Proto je třeba oslavovat architekturu, kte‑
rá má ne etickou, ale válečnou funkci a vzdávat oslavný hold
všem velikánům hrdinně se obětujícím při správě obce. Neboť
jak říká von Clausewitz „Válka je pouze pokračování politiky jinými prostředky“.
Miroslav Vodrážka
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