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MILÍ SPOLUOBČANÉ,
první zářijový den patřil již tradičně uvítání prvňáčků v roztocké základní škole. Každý žák dostal malý dáreček s přáním,
ať se mu ve škole líbí. Nejvýznamnějším bodem tohoto měsíce
bylo vypsání výzvy na dodavatele rozsáhlé rekonstrukce statku
na návsi a současně výzvy na technický dozor investora. Výběr proběhne v měsíci říjnu a pevně věřím, že bude šťastný.
Výzva i smlouva o dílo je nastavena tak, aby práce probíhaly
dle přesného harmonogramu a v kvalitě stanovené prováděcí
dokumentací, a to vše pod taktovkou zkušeného dozoru. Realizovaly se práce v okolí zastávky, první etapa revitalizace návsi
bude dokončena. Proběhla kontrola místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., přes kterou žádáme o dotace
na rozvoj a obnovu venkova. Kontrola se zaměřila na Švestkovnu, kterou jsme realizovali v loňském roce právě za přispění
dotace z tohoto fondu. Pan doktor Svoboda souhlasil s mým
návrhem, aby byla směrovkami označena cesta až na Stříbrník,
která vede přes jeho pozemky. Takže turistickou stezku v příštím roce prodloužíme. Zabývali jsme se i další dotovanou akcí –
prostorem u zastávky. Současně jsem využila této návštěvy ke
konzultaci ohledně další výzvy a možností podání přijatelných
projektů. Samozřejmě pečlivě sledujeme výzvy na komunikace, školky, budovy pro obecní správu atp. Řešíme také využití
bytového domu. Byty jsou určeny ke koupi do osobního vlastnictví. Kupní smlouvy zpracovává náš právník a spolu s provozními náklady budou návrhy těchto smluv k dispozici na obecním úřadě. První nájemníci bydlí v domě od 15. září, neboť se

přestěhovali z obecních bytů nad úřadem. Tyto byty již byly
v rámci dohody předány panu Svobodovi. Nebytové prostory
jsou obcí nabízeny k pronájmu. Do přízemního nebytového
prostoru se snažíme sehnat praktického lékaře, který by zde
ordinoval alespoň dva dny v týdnu, aby se hlavně pro seniory
zlepšila dostupnost zdravotní péče. Nemálo času zabralo i pořádání Svatováclavských slavností, jimiž ukončíme léto. Děkuji
všem, kteří pomohli s přípravou a organizací.
starostka
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ZPRÁVY Z OBCE
Nezapomeňte, že obec poskytuje příspěvky a vyčerpejte si je,
pokud máte příležitost:
■ Ozdravné pobyty pro seniory
■ Vzdělávací a lyžařské pobyty pro děti základních škol
■ Ekologický příspěvek na topení – pravidla budou letos

zpřísněna. O termínu podání žádosti budete včas informováni.
Blíží se podzimní úklid zahrad, a tak připomínáme, že je
možné využít obecní techniku.
Provoz parníku byl ukončen.
Romana Klusoňová

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny i dovolené rychle utekly. Od poloviny srpna
se v MŠ prováděl velký úklid a další přípravy na práci
s dětmi. Vše jsme stihli a poslední týden v srpnu mohl
začít provoz s dětmi, tzv. prázdninový provoz. Všech
osm dětí, které se na něj přihlásilo, opravdu do MŠ nastoupilo. S nimi také jedna holčička z MŠ Jablíčko Velké Přílepy tak, jak to dovoluje novela školského zákona. Na začátku prázdnin, kdy byla naše MŠ uzavřena,
docházely do přílepské MŠ zase naše dvě děti.

hrajeme „Na školu“, aby byli dobře připraveni na vstup do
1. třídy. Každý den se zaměříme na jiné činnosti, stanovujeme si vzdělávací cíle, které chceme s dětmi plnit. Tyto cíle
vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, podle kterého jsme vytvořili náš Školní vzdělá-

Od 3. září začal nový školní rok a my jsme ve školce přivítali
všechny ostatní děti včetně 5 nových, které byly do MŠ přijaty při zápisu. Loučení s rodiči dopadlo výborně. Nové děti šly
do MŠ sice s ostychem, ale zvládly to velmi dobře. Brzy si začaly hrát a zapojovat se mezi ostatní děti. Vstup do MŠ je velká změna v životě dětí, kterou si především uvědomují rodiče.
I oni se s ní musí vyrovnávat a přizpůsobit svůj denní režim.
I v mateřské škole je provozní řád, podle kterého se řídíme
nejen my v MŠ, ale i rodiče. Děti se v MŠ schází mezi 6.30
a 8.00 hodinou. V této době si děti spontánně hrají a my provádíme individuální práce s dětmi.
Od 8.00 do přibližně 10.00 hodin s dětmi pracujeme buď
ve skupinkách nebo se všemi společně formou tzv. řízené
činnosti. Jsou to např. činnosti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové, matematické, literární, poetické, dramatické,
rozvíjení poznání (tzn. o přírodě a zvířatech, o těle a jeho
zdraví a bezpečí, dopravní činnosti, poznávání místa, kde
dítě bydlí a jeho okolí…). Také si v této době s předškoláky
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vací program MŠ Úholičky. Svačinu mají děti okolo 9.00 hodiny. Po 10.00 hodině jdou děti ven, kde si hrají na terase
a zahradě nebo se vypraví na procházku.
Paní kuchařka nám připravuje oběd přibližně na 12.00 hodinu. Pak se děti umyjí, vyčistí si zoubky a převléknou do
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pyžama. V této době se nejvíce učí sebeobsluze. Mohu již
po necelých třech týdnech říci, že většina dětí se umí sama
převléknout a hezky si urovnat svoje věci na židličce. Do postýlky se děti dostanou po půl jedné. Před odpočíváním jim
pravidelně čteme pohádku nebo dětský příběh, občas pouštíme pohádku z CD nebo DVD. Většina dětí usne ještě během
pohádky. Některé děti jen odpočívají. Vstávají ve 14.30 hodin. Následuje pohybová chvilka, stlaní postýlek, otužování, převlékání a svačina. Pak si děti hrají, když je hezky tak
venku, povídáme si, kreslíme… Odpoledne si rodiče odvádí

děti z MŠ domů mezi 15.00 a 16.30 hodinou. Do denního
režimu se musí také začlenit kroužky keramiky, angličtiny
nebo hraní na flétnu.
Děti si velmi rychle na tento denní řád a organizaci v MŠ
zvyknou a řídí se podle nich automaticky. Novým dětem velmi pomáhá sledovat ostatní děti, které již MŠ navštěvovaly a přizpůsobí se jim. Tento denní řád je jen občas změněn
z důvodů různých akcí, které MŠ organizuje.
Monika Mintělová

KULTURA A SPORT
Slavnostní odpoledne s „Prodanou nevěstou“
I takto by se dalo nazvat další setkání s našimi jubilanty – seniory. Sešli jsme se v klubovně obecního úřadu,
v sobotu 15. září.

kálů. Někteří si zazpívali s účinkujícími a všichni si odnášeli,
spolu s malým dárečkem, překrásné zážitky.
K dobré náladě přispěli sólisté Národního divadla, kteří při
doprovodu klavíru nejprve zazpívali árie z oper – Prodaná nevěsta, Rusalka aj. Poté přišly na řadu písně z operet a muzi-

Všem jubilantům přejeme ještě jednou vše nejlepší a těšíme se na další setkání.
Jana Jakoušová

Královská hra v Úholičkách
Šachový oddíl Caissa Úholičky vznikl v létě roku 2003
spojením šachistů z Úholiček a sousedních Roztok,
jejichž první družstvo tehdy po jednoroční přestávce znovu postoupilo do přeboru Středočeského kraje.
S neocenitelnou materiální i morální podporou obce
Úholičky tak vznikl silný regionální šachový klub,
jehož zápasy i oddílové schůzky se od té doby konají
v pěkné klubovně na obecním úřadu.
Prvnímu družstvu Caissy, posílenému o Zdeňka Cholevu
z pražských Bohemians, se hned v následující sezóně dokonce podařilo postoupit do 2. české národní ligy, třetí nejvyšší soutěže šachových družstev. Udržet se v tak náročné
soutěži se nám bohužel nepodařilo, ale od té doby je Cai-

ssa Úholičky pravidelným účastníkem krajského přeboru,
ve kterém letos i vloni skončila na pěkném čtvrtém místě.
Letošní tabulka ovšem ukazuje, že k boji o nejvyšší příčky,
a tím i o opětovný postup do druhé ligy ještě něco chybí –
v našem případě je problémem úzká hráčská základna a od
jisté doby i ne právě nízký věkový průměr. Je ale nutno poznamenat, že všichni hráči našeho oddílu jsou ryzí amatéři
a šachová hra je pro ně především krásnou, ale náročnou
zábavou.
Kromě „áčka“ vysílá Caissa Úholičky do krajských a regionálních soutěží ještě další tři družstva, složená jak z dospělých hráčů, tak i z hráčů mladé generace. Družstvo B letos skončilo v krajské soutěži na čtvrtém místě, družstvo C
se udrželo ve své skupině regionálního přeboru, a konečně
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mládežnické družstvo D úspěšně bojuje v regionální soutěži.
Výchovou mládeže se zabývá zejména náš předseda Honza Framberk, který v současné době vede šachové kroužky
v Úněticích a v Libčicích. Navzdory každoročnímu náboru
se bohužel nedaří založit šachový kroužek přímo v Úholičkách, s podobnými problémy se ale setkáváme i v podstatně
Tabulka šachového přeboru Středočeského kraje 2011–2012
Družstvo

V

R

P

Body

Skóre

JOLY Lysá nad Labem C

9

2

0

29

57,5

Sokol Mladá Boleslav A

8

3

0

27

56

Sokol Bakov nad Jizerou

8

2

1

26

52,5

CAISSA ÚHOLIČKY

6

3

2

21

54,5

ŠK Rakovník

5

1

5

16

47,5

SK Pyrit Příbram

5

1

5

16

44,5

ŠK Kostelec nad Černými lesy

5

1

5

16

41,5

Sokol Kolín B

4

2

5

14

45,5

Sokol Nymburk

3

1

7

10

41,5

TJ Bohemia Poděbrady

2

1

8

7

29

Klub šachistů Říčany 1925 B

0

3

8

3

36,5

Sokol Mladá Boleslav B

0

2

9

2

21,5

větších obcích. Vyspělejší žáky a dorostence z nejrůznějších
koutů našeho kraje již mnoho let individuálně trénuje kapitán A družstva Míla Vanka. Jeho svěřenci v nedávné minulosti zaznamenali pozoruhodné úspěchy včetně vítězství
v mládežnických přeborech republiky a účasti na mistrovstvích světa či Evropy, bohužel však vesměs žijí v jiných lokalitách a hrají proto za jiné kluby.
Vzhledem k pracovnímu vytížení většiny hráčů se činnost
oddílu v posledních letech víceméně omezuje na účast v soutěžích družstev a několik schůzek v průběhu roku. Jednou

až dvakrát do roka pořádáme – zpravidla v Jizerských horách – soustředění, spojující turistiku s šachovými tréninky
i společenskou zábavou. Několik hráčů oddílu se pravidelně
zúčastňuje turnajů jednotlivců, pravidlem se stala i účast
v turnaji čtyřčlenných družstev v rámci šachového festivalu
CZECH OPEN v Pardubicích. Z individuálních úspěchů bychom neměli zapomenout na dvojnásobné prvenství Míly
Vanky v mistrovství České republiky v řešení šachových problémů (2006 a 2012).
V letech 2005–2011 uspořádal náš oddíl sérii otevřených
turnajů v tzv. rapid šachu. Tato šachová disciplína, při které
mají hráči na celou partii vymezený jen krátký čas (v našem
případě 20 minut), je divácky velmi atraktivní. Pátý ročník turnaje Caissa OPEN v roce 2008 byl dokonce součástí
Grand Prix České republiky v rapid šachu, a proto přilákal
velmi kvalitní konkurenci včetně čtyř velmistrů a osmi mezinárodních mistrů. Po brilantním výkonu tehdy zvítězil stoprocentním bodovým ziskem mezinárodní velmistr Viktor
Láznička, v současné době „jednička“ české reprezentace na
šachové olympiádě v Turecku. V následujícím šestém ročníku, rovněž zařazeném do Grand Prix, zvítězil mezinárodní
mistr Jan Bernášek.
Úspěchem skončilo i otevřené Mistrovství Středočeského
kraje v bleskové hře družstev, které náš oddíl uspořádal letos
na jaře na libčickém koupališti.
Další informace o činnosti oddílu lze získat na jeho internetových stránkách na adrese http://caissa.cz/. A mimochodem, pokud vám vrtá hlavou ten podivný název našeho oddílu, pak vězte, že Caissa je jméno mýtické nymfy – dryády,
která je považována za bohyni či múzu šachu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat představitelům obce
Úholičky za jejich finanční i morální podporu. A doufáme, že
nám budete držet palce i v nastávající sezóně, která již klepe
na dveře.
Míla Vanka

Kalendář akcí
29. 9. 2012

SWING SEXTET s Lee Andreem Davisnem od 19.00 hodin

Prodejní zahrada Trees, Černý Vůl

30. 9. 2012

Zahájení cvičení pro ženy. Začátek v 19.00 hodin

Úholičky

21. 9. –6. 1. 2013

Dětský svět a móda 20. století – dětské oděvy a doplňky
ze soukromé sbírky paní Miroslavy Šormové

6. 10. 2012

Středočeské muzeum, Roztoky

Podzimní blešák – prohledejte sklepy a půdy a přijďte prodat,
koupit nebo vyměnit rozmanité (bez)cennosti, rezervace nutná.
www.blesak-roztoky.cz Od: 9.30 –15.00 hodin

13. 10. 2012

Park na Tyršově náměstí, Roztoky

Jubilejní 10. ročník běhu Únětická 10.
Zápis do hlavní kat. od 9.30–10.00, startovné 60,-Kč,
terén přespolní běh, střední obtížnost.
Zápis do dětské kat. od 9.30, start v 10.00 hodin
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Slavnosti pravého a levého břehu Vltavy
Počátek „Slavností pravého a levého břehu“ odstartovaly
oba břehy Vltavy 17. září v 10 hodin dopoledne, v místě
přívozu mezi obcemi Klecany a Roztoky u Prahy. Bohatý
sportovní a kulturní program neopomněl žádnou věkovou kategorii. Cíl Slavností, vzájemné setkání obyvatel
obou břehů, společný aktivní program a v nemalé míře
prezentace jednotlivých obcí, se myslím vydařil.
Pro některé „úholičské“ slavnost započala v 15 hodin plavbou
lodí (remorkérem) bratří Formanů. Nalodit se bylo možné na
novém molu v Podmoráni a vylodit o hodinu později přímo na
břehu řeky Vltavy v Roztokách. Na lodi bylo možné zhlédnout
divadelní kulisy a občerstvit se u baru lodní kavárny. Atmosféru celé plavby doprovázela živá hudba. Zážitek to byl úžasný.
Po vylodění v Roztokách jsme se všichni ocitli ve víru probíhajících oslav. Vedle umělců žijících a působících v místním

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Nové knihy v knihovně:
V podzimním období se návštěvníci naší knihovny mohou začíst do nově zakoupených titulů jak z oblasti beletrie, tak z dětské či naučné literatury. Jmenovitě se
jedná o tyto knihy:

regionu se ve večerních hodinách představilo např. Divadlo
Sklep. K vidění byla technika a práce místních hasičů, kteří
zde dětem i dospělým uspořádali prohlídku hasičských aut.
Návštěvníci mohli zkusit stříkat hasičskými hadicemi na
cíl nebo si vyzkoušet náročnou záchranářskou práci hasičů.
Břeh obklopovaly stánky s občerstvením, rukodělnými výrobky a dílničkami pro děti. K poslechu hrála hudba a všem
bylo fajn.
Pro ty, kteří chtěli navštívit opačný břeh řeky Vltavy, zde
byl po celý den zajištěn přívoz, jezdící kyvadlově tam a zpět.
Na pravém břehu bylo také živo – hrála hudba, byla zde zábava pro děti, např. se zde vyhlašovala soutěž o nejlepší polévku obou břehů.
Myslím, že počasí Slavnostem přálo a návštěvníci i účinkující odcházeli spokojeni.
Renata Stárová

HODINA TICHA, I. Klíma – Román líčí poválečnou dobu
a období kolektivizace na východním Slovensku.
JARMARK MARNOSTI, W. M. Thackeray – Kritický pohled
na anglickou společnost 1. poloviny 19. století.
SEDM LET V TIBETU, H. Harrer – Osobní svědectví o letech
prožitých v Tibetu, dobrodružství začíná v roce 1939, kdy je
autor součástí horolezecké výpravy na Nangá Parbat. Podle
této knižní předlohy byl natočen film.

Dětská literatura
4 PIRÁTSKÉ PŘÍBĚHY, R.+ S. Svitalský – Příběhy Čtyřlístku.
ČEŠTÍ PANOVNÍCI BYLI TAKY JENOM LIDI, M.Drijverová – Zajímavosti ze života českých vladařů.
JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ K VESMÍRU, L. + S. Hawkings – „Erik
vlastní nejvýkonnější počítač na světě. Ten dokáže vyslat Jirku a jeho kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. Kniha spojuje dobrodružství s mnoha vědeckými poznatky. Najdete v ní
nejnovější poznatky o černých dírách od Stevena Hawkinga,
a také mnoho barevných fotografií přímo z kosmu.“
LOGOPEDICKÉ POHÁDKY, I. Fichlerová – Příběhy k procvičování výslovnosti.
CHROCHTÍK A KVIKALKA, E. Stará – Zajímavě ilustrovaná
kniha pro menší děti.

Beletrie
TAK TROCHU ÚŽASNÍ, D. French – „Ideální čtení pro každého, kdo měl v životě pocit, že s ním doma žije podivná skupinka cizinců, kterým se říká příbuzní.“ Nejprodávanější humoristická kniha roku 2011 v Británii.
CHUDÍ V LODŽI, S. Sem-Sandberg – Lodžské ghetto v letech
1940–1944. Nejlepší švédský román za posledních třicet let.
PROVENCE JAKO SEN, L. Civade – Autorka se provdá do
Francie, s manželem si pořídí polorozpadlý zámek, a tím začíná cesta za snem.
TITANIC, V. Králíček – Kniha se zabývá tragickým potopením
lodi Titanic, ale i příčinami, které k němu vedly.

Naučná literatura
ÚČINNÁ OCHRANA ZAHRADNÍCH PLODIN, J. Horák –
Rostlinolékař radí.
JAK PŘEŽÍT S PORUCHAMI UČENÍ, G. Fisher – Praktický
rádce pro děti s dyslexií a jinými poruchami učení.
RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ, P. Podlaha – To nejlepší z televizního pořadu.
MYŠLENKOVÉ MAPY, T. Buzan – Inovativní způsob myšlení a psaní poznámek, vedoucí k zlepšení paměti a probuzení
kreativity.
Otevřeno každé pondělí od 15.30 do 19.30 hodin.
Knihovna se nachází nad obecním úřadem.
Martina Hrubešová
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DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Vančákovi patří k nepřehlédnutelným úholičským rodinám.
Martina a Pavel svému vlastnímu synovi vybrali za sourozence
chlapce a holčičku, o které se starají jako pěstouni. Nedávno
přibyl ještě další bratříček „z bříška“. Martina, mimo osobní
zkušenost náhradní matky, je zároveň odbornicí v oblasti náhradní rodinné péče. Svými odbornými znalostmi i osobní zkušeností pomáhá těm, kteří se chystají na roli náhradního rodiče
nebo se již potýkají s nástrahami, které tato nelehká role přináší. Pavel má sice „normální“ zaměstnání, ale život se čtyřmi
dětmi na krku ho naučil mnohému, co může předávat dál a své
ženě v její práci notně pomáhá.
Vančákovi se s vlastním malým synem přistěhovali do Úholiček v roce 2006. Měli jen pár měsíců na to, aby dali dům do
pořádku a mohli si přivést další dvě děti, které na ně čekaly
v kojeneckém ústavu.

Pokud už jsi byla odbornice, přijetí dalších dětí pro vás
už musela být hračka, ne?
Martina: To je provokativní otázka. Samozřejmě, že ne. Je
spousta problémů, kterými si náhradní rodič musí projít sám
a nemůže na ně být připraven. Ale to, že jsem odbornice, určitá
výhoda byla.
Pavel: Ví, co se děje, kam to směřuje, a co se proti tomu dá dělat.
Martina: Také je důležité, aby se rodiče měli s kým poradit.
Dnes už jsou alespoň přípravné kurzy. Dřív se stávali lidé osvojiteli nebo pěstouny úplně nepřipraveni a nevěděli, co je čeká.
Z toho vznikaly případy, které třeba popsala Tereza Boučková
ve své knize Rok kohouta, kdy docházelo k rozpadu náhradní
rodiny. Teď měl být nový zákon, který tomu měl dát konečně
pevný rámec. Bohužel, prezident ho vetoval.
Co říkáš argumentům proti tomuto zákonu?
Martina: To, co je v odůvodnění veta, je strašně překroucené.
Nikdo nechce například hned rušit dětské domovy. Jde o to, aby
do nich už nepřicházely nové děti, protože náhradní rodinná
péče je pro ně lepší a přirozenější.
Ale ústavní péči podporují i někteří odborníci.
Martina: Ano, pár pediatrů, kteří se na to dívají jen z hlediska
zdravotní péče a možnosti kontroly dětí. Ale už Zdeněk Matějček před lety popsal syndrom psychické deprivace dětí v ústavech. Ty pak nejsou schopné navazovat normální vztahy a fungovat v běžném životě. Jejich děti pak zase končí v ústavech.
A myslíš, že se najde dost pěstounů?
Martina: Všude, kde se podobný systém nastolil, prakticky
v celé Evropě i na Slovensku, našlo se jich dost. Není důvod,
aby tomu tady nebylo stejně. Češi nemají menší sociální cítění.

Byli jste od začátku rozhodnutí, že k vlastnímu dítěti
přijmete do rodiny i děti z dětského domova?
Martina: Já byla rozhodnutá dávno předtím, než jsem měla
vlastní rodinu.
Pavel: To bylo jedno z výběrových kritérií, jestli si mě vezme.
Martina: Kecáš (smích). Když jsme spolu začali chodit, řekla
jsem Pavlovi, že je to pro můj život hodně důležitá věc. Dala
jsem mu šanci zdrhnout, on to vzal a zůstal. Já sama jsem úplně
původně chtěla dělat vychovatelku v „děcáku“, ale to mi rodiče
naštěstí rozmluvili. Pak jsem studovala psychologii a romistiku, a když jsem naznala, jak instituce typu dětských domovů
fungují, pochopila jsem, že to není nic, co bych chtěla podporovat. Je lepší pomoci jednomu, dvěma, třem dětem, než hasit
problémy desítek dětí najednou.
Dá se nějak zabránit tomu, aby náhradní rodič neměl
svoje děti raději než ty osvojené?
Martina: Když si přivedeš domů děti z děcáku, potřebují mnohem více pozornosti než-li děti, které s námi vyrůstaly od začátku. Musíš si tak naopak dávat pozor, aby ses dostatečně věnoval i těm míň „problémovým“, tedy těm vlastním. Ale já mám
ke každému svému dítěti úplně specifický vztah. Nemůžu říct,
koho mám radši, ten vztah je prostě vždycky trochu jiný. Ale
v tom, se myslím, nelišíme od jakékoliv jiné rodiny.
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Byli jste předem rozhodnuti, že děti, které osvojíte, budou Romové?
Martina: Ano, to jsme chtěli. Když jsem studovala romistiku,
byla to jasná volba. I když se sociální pracovnice dost divily.
Dost osvojitelů se tomu brání.
V čem je péče o tyto děti specifická?
Martina: Přijde mi hrozně důležité, aby moje děti měly ke své
etnicitě dobrý vztah. Aby si ji uvědomovaly a nevnímaly ji jen
jako handicap. Proto s nimi zpívám romské písničky a snažím
se, aby měly kontakt s romskou kulturou. Udělala jsem pásmo o Romech pro jejich školu. Musí být připravené na to, že
jim bude předhazováno, že jsou Romové. Proto jsem založila
projekt, který podporuje náhradní rodiny s romskými dětmi.
V místní knihovně je k dispozici i moje brožurka na tohle téma
(konec reklamy :-) ).
Pavel: Ono je také důležité, aby naše děti věděly, že nejsme jejich
biologičtí rodiče. Na přípravných kurzech pro náhradní rodiče,
které vedeme, tohle téma zdůrazňujeme a naše děti tam bereme
normálně s sebou.
Martina: Dříve se to často před osvojenými dětmi tajilo. Ony
se to pak dozvěděly třeba až v pubertě a neunesly fakt, že jim
rodiče v tak zásadní věci lhali.
A jak vidíš současnou situaci Romů v Čechách? Nezdá se
ti, že se vztah majoritní společnosti k nim zhoršuje?
Martina: Ono je to tak vždycky, když se zhoršuje sociální a eko-
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nomická situace v zemi. Odnášejí to menšiny, na které je to možné svést. Média tomu moc nepřidávají, když zdůrazňují romskou
kriminalitu, zatímco stejná věc, pokud ji spáchá bílý, jim nestojí
za zmínku. Ale mnoho věcí se zlepšuje. Naštěstí fungují různá
sdružení, která podporují vzdělanost Romů. To je důležité. Celkově lze říci, že vzdělaných Romů přibývá. Bohužel však stejně
shánějí práci hůře než bílí. Problém je taky ve vztahu k vlastní-

mu etniku. Často se stává, že když Rom dosáhne společenského
úspěchu, přestává se ke svému etniku hlásit, protože ví, že by
mu to mohlo komplikovat život. Chybí tak pozitivní vzory.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Informační autismus

Soustavné porušování zákona o svobodném přístupu k informacím nebo poskytování rozporuplných informací je jedna věc. Horší je
soustavně autistický informační obecní obraz, který navíc připomíná
informační politiku Rudého práva, založenou na produkci ryze společensky pozitivních a budovatelských informací. Dříve jsme se dozvěděli, kolik mléka dojnice nadojily nebo kolik obilí soudruzi na polích
sklidili, dnes kolik silnic a obecních domů se v obci vybudovalo.
Ideologie jednorozměrného pozitivně budovatelského rozměru
života válcuje složitost, různorodost a chaos skutečného života.
Letos v červenci obec zaplatila Stavokompletu, spol. s. r. o. přes
200 tisíc za „opravu“ čerpací stanice č. II, v ulici Pod Lesem. Rekonstruována však byla jen částečně, neboť se dodatečně zjistilo, že projektované druhé čerpadlo se do jímky prostě nevejde – byť tam mělo
být už při kolaudaci před deseti lety. Novinový obrázek rozvrtané
silnice by asi nebyl skutečně dobrou reklamou pro budovatelskou
obec, nemluvě o novinářské otázce, kdo je zodpovědný za takový typ
nerealizovatelných stavebních projektů.
Ani informace, že místostarostka pí. Studecká v létě musela řešit
s úřednicemi ze životního prostředí opětovné masivní znečišťování
potoka čističkou odpadních vod ve Velkých Přílepech, se do novin
nemohla dostat. O tom přeci každý ví a navíc to kazí image vesnice
soutěžící o nejkrásnější obec.
V novinách se nesmí objevit ani zářijová fotografie rozbourané
nově postavené autobusové zastávky na návsi, postavené podle zásad „stavět a bourat“. Atd.
Do budovatelských novin nepatří informace o všudypřítomném
chaosu, ale jen idylické obrázky okenních květinových truhlíků.
Obec se musí prezentovat jako uzavřený svět sám o sobě bez souvislostí s vnějším informačním okolím. Proč například informovat
občany v souvislosti s korupční kauzou, že ředitelka stavební firmy
FISA ze Slaného je jedna z osmi obviněných v korupční kauze Rath
a spol., vyhrávala ve Středočeském kraji zakázky, kde se dalo, a že
cenou tohoto skvělého úspěchu bylo i to, že v Úholičkách nejenže
nelegálně postavila bytový dům za cenu vyšší než je 50 mil., ale že
během pár let získala v obci zakázky ve výši 73 253 842 Kč.
Aby se tento rituál informačního autismu a idylky zavedený už
v komunistických dobách upevňoval, k tomu je zapotřebí i správně
prověřená a kvalifikovaná redakce.
Když se na veřejném zasedání dohodlo, aby se zabránilo opakovaným redakčním pochybením, že obec na základě výběrového řízení vybere redaktora/ku, starostka raději obešla informační komisi
Pavla Sopera a bez výběrového řízení si sama do pozice redaktorky
zvolila redaktorku ing. M. Smolkovou, která se prezentovala odbornými zkušenostmi získanými v časopisu Zahradnictví.
Svoje zkušenosti naposledy příkladně uplatnila při zpracování
eseje o Podmoráni, a to především v „umění“ titulku, který si zvolila
náhodně, neboť si vybrala v textu jednu větu a udělala z ní prostě titulek. Nedodržela ani dohodnutou zásadu, že text by se neměl krátit
do 1500 nebo 3000 znaků.
Redakční rada, kterou tvoří i starostka, se samozřejmě nezabývá
z profesionálního hlediska předpoklady pro tvorbu titulků, horší ale

Ačkoliv se zastupitelstvo přihlásilo ke konceptu otevřené
informační politiky, s jeho plněním má vedení problémy. Za
celou novinářskou praxi se mi nestalo, aby mě jediná státní instituce, pokud se na ni obrátím s dotazem podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, neodpověděla. Během
krátké doby se obecnímu úřadu tak „poštěstilo“ hned třikrát, takže byl nadřízeným krajským orgánem upozorněn na
porušení zákona.
Přestože jsou to dnes právě specifické informace a znalosti, které vytvářejí nový typ společnosti, mnohé obecní praktiky vypovídají, že
obec se často chová jako informační autista, neboť má dlouhodobě
problémy s informacemi, komunikací, sociální interakcí a představivostí.
Příklad: v obecních novinách 3/2005 byli občané informováni o konečných výdajích jednotlivých ulic:
Pod Lesem
6 094 000 Kč
Chaloupky
8 125 000 Kč
U Studny
5 522 000 Kč
Nad Schody a Příčná
5 974 000 Kč
Na Habří
2 478 000 Kč
Celkem
28 193 000 Kč
Když jsem si ověřoval uváděné náklady, starostka T. Kořínková mi
poskytla odlišné informace:
Pod Lesem
3 062 800 Kč
Chaloupky
8 132 508 Kč
U Studny
5 472 408 Kč
Nad Schody a Příčná
6 133 114 Kč
Na Habří
1 507 644 Kč
Celkem
24 308 474 Kč
Rozdíl je „jen“ 3,8 mil. Neměla by obec svoje informační výstupy
kontrolovat a vysvětlit?
Jiný příklad: starostka uvedla v obecních novinách 4/2011, že náklady na bytový dům byly 54 554 589 Kč. Když jsem je porovnal
s veřejnými informacemi, dospěl jsem k částce 57 429 787 Kč. Ačkoliv jsem upozornil vedení a kontrolní výbor na nesrovnalosti, obě
instituce se chovají jakoby dobře nerozuměly tomu, co slyší a vidí.
Přitom v obecních novinách se uvádí, že například stavební práce stály obec 38 228 374 Kč, ale už v minulosti bylo členy kontrolního výboru zjištěno, že obec proplatila na fakturách firmě Fisa,
spol. s. r. o. stavební práce za 38 898 041 Kč. Rozdíl jen v této položce činí 669 667 Kč.

Toto je jen krátký výtah z dlouhého a zajímavého povídání,
které bude jistě při různých příležitostech pokračovat. Pro tentokrát tedy díky za rozhovor.
Renata a Pavel Soperovi
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je, že starostku a redakci nezajímají etické zásady, neboť je běžným
novinářským standardem, že jakýkoliv zásah do textu je nutno nejdřív konzultovat s autorem.
Starostka a exkluzivně vybraná redaktorka evidentně komunikovat s autory nepotřebují, byť byly autorem osloveny návrhem na
vytvoření literární rubriky.
V zásadě je jejich autistický postoj opodstatněný: k čemu je
informační komunikace, sociální interakce a představivost, vždyť
ani stromů nebo keřů se taky nikdo neptá, když se řežou či jinak
upravují.
Miroslav Vodrážka

Milí spoluobčané,
to že je pan Vodrážka velký vypravěč, který se nebojí použít informace zkreslené, neúplné nebo dokonce nepravdivé, už víme.
Proč tak činí? Zřejmě proto, aby snížil kredit mojí osoby u Vás,
občanů. Vydáváme pravidelně jeho příspěvky, protože máte právo na informace. Tento příspěvek mě ale nutí ohradit se proti
obsahu.
INZERCE

Právo klást obci otázky podle informačního zákona využívá pan
Vodrážka pravidelně a nikdy se nestalo, že by mu ze strany obce nebyla poskytnuta odpověď. Tyto odpovědi jsou ze zákona vkládány
i na webové stránky obce, kde jsou k nahlédnutí.
Výdaje týkající se jednotlivých ulic – viz. naskenovaný úryvek
z novin z roku 2005. Výdaje jsou zde uváděny cca, což znamená, že
se jedná o zaokrouhlený údaj. Dále použil autor zavádějící porovnání dvou neslučitelných položek – např. v novinách z roku 2005 se
uvádí, že cena je za ulici Pod Lesem a K Višňovce. Já jsem poskytla
odpověď na otázku: kolik bylo vyfakturováno firmou FISA v jednotlivých ulicích? Tedy odpověď řeší výdaje na ulici Pod Lesem.
Rozdíl tkví i v tom, že veškeré práce na rekonstrukci ulic neprováděla firma FISA.
K ostatním statím jen několik postřehů:
Bytový dům – firmě FISA nebyly zaplaceny pouze faktury za
stavební práce, ale také např. za dodávky a montáže (kuchyňské
linky). V novinách byly tyto údaje specifikovány.
Inzerát na redaktora Obecních novin Úholičky visel na webu
i úřední desce celé prázdniny. Žádný jiný kandidát se nepřihlásil.
Informační komise v obci v tomto volebním období zřízena nebyla.
A truhlíky budou.
Neumím se vyjadřovat jako literát, ale snažím se předkládat
Vám informace srozumitelné a vycházející z oficiálních podkladů,
které jsou na úřadě archivované.
Nepředpokládám, že v příštím čísle vyjde óda na práci obecního
starostka
úřadu, doufám ale, že tam bude alespoň omluva.
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