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Dočkáme se přívozu i u nás?

3 / 2012

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
jaro je tady a počasí dokonce předstihlo první jarní den v kalendáři. Za kamna tedy nelezte a pojďte ven. V následujícím
měsíci budete mít hned několik důvodů. V sobotu 14. dubna
je jarní úklid v Podmoráni. Doufám, že nás bude víc než vloni
ve Švestkovně. Chtěli bychom upravit plochu pro parkování
u vlaku, náplavku a okolí. V Podmoráni se bude letos konat
dětský den ve spolupráci s ostatními obcemi v rámci akce
„Den na řece“. Možná se nám podaří upevnit na náš břeh
molo pro kotvení lodí. Jedná se i o zřízení přívozu do Řeže.
Uvidíme.
V pátek 27. dubna bude zakončen týdenní workshop studentů, letos na téma „Krajina“. Všichni jste srdečně zváni na
veřejnou prezentaci výsledků jejich práce. Poté proběhne diskusní fórum občanů se zastupiteli. Budeme zde představovat
připravované projekty a uvítáme Vaše připomínky, podněty,
názory. Další dubnové akce jsou sportovně-kulturní. Dočtete se o nich dále.

foto T. Kozlová
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Pevně doufám, že budu mít příležitost Vás v příštím čísle informovat o zakončení jednání s panem doktorem Svobodou. Čím dál častěji musím odpovídat na otázku, proč se
ještě nic nepodepsalo, když termín byl 15. 12. 2011. Verze
smluv, které byly obci předloženy v prosinci, se několikrát
změnily. Obec je připravena podepsat sadu smluv a zejména dohodu o narovnání tak, aby z ní nevyplývaly žádné další
závazky, které se netýkají odsouhlaseného okruhu projednávaných bodů.
Co se týká dalšího dlouhodobého problému – silnice do
Velkých Přílep – jednali jsme minulý týden s projektantem
a zástupkyněmi Krajské správy a údržby silnic o náhradním řešení odstranění havárie bez zásahu do soukromého

pozemku. Nezapomeňte prosím, když přicházíte rozčilení
na úřad, že se jedná o státní silnici, která není ve vlastnictví
obce. Silnice patří kraji a spravuje jí právě KSÚS, která nemá
zatím v rozpočtu žádné peníze na opravy pro letošní rok. To
bychom měli vědět během dubna až května. Pokud peníze
budou, opraví se havarovaná část zdi a propadlá vozovka.
Hezké jarní slunečné dny Vám přeje

starostka

ZPRÁVY Z OBCE

I Podmoráň je naše!

Obecní web
Od března jsou v provozu nové webové stránky obce. Doufáme, že pro Vás budou přehlednější, že jsou účelně rozdělené
do pěti sekcí, a že budou stále aktuální. Administrovány jsou
přímo pracovnicemi obecního úřadu. Moje kolegyně se těchto
nových úkolů obávaly, ale zvládáme je dobře, třeba i s technickou podporou na telefonu. Sekci „Mateřská škola“ si spravuje
paní ředitelka, sekci „Knihovna“ paní knihovnice a jednotlivé
komise jejich předsedové. Pokud zjistíte, že Vám na stránkách
něco chybí, ozvěte se nám prosím. Budeme rádi, když budou
stránky upraveny tak, aby Vám dobře sloužily.
Petra Studecká, místostarostka

Jarní brigáda se koná
v sobotu 14. dubna 2012.
Sraz účastníků je v 10 hodin na náplavce.

Vítání občánků
Srdečně zveme všechny děti (narozené od září 2011) a jejich
rodiče na slavnostní přivítání dětí do obce, které se uskuteční
28. dubna 2012 od 14 hodin v zasedačce Obecního úřadu.
Ve stejný den se budeme těšit i na jubilanty, kteří oslavili
narozeniny v březnu a dubnu.
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Vhodné nářadí s sebou!

Obecní úřad Úholičky a
Plán mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Úholičky
Datum: sobota 14. 4. 2012
fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné
odpady:
zářivky a výbojky
autobaterie a monočlánky
vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
použité fritovací oleje
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barvy a laky, včetně obalů
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
nádobky od sprejů
staré a nepotřebné léky
lednice
televize
od 11.45–12.20 hodin
od 12.25–13.00 hodin
od 13.05–13.45 hodin

prostranství na návsi
„Chaloupky“
„Podmoráň“

Obecní noviny 3/2012

3

Obecní noviny 3/2012

KULTURA A SPORT
Jarní výlet za největší sopkou
Českého středohoří
Kdykoliv nějaká bouřka či prudký vítr pročistí vzduch nad
Úholičkami, můžeme vidět za naší skládkou vyčuhovat bizarní hřeben Českého středohoří, krásný kus české krajiny, který
je stále tak trochu zanedbávaný návštěvníky pro svou pošramocenou pověst průmyslového kraje. Sopečný původ pohoří
navíc znamená, že jednotlivé vrchy stojí tak trochu osamoceně a výstup na každý z nich je hodnotným turistickým výkonem. A co teprve když se v jeden den podaří zdolat hned dva!
A právě to bude naším cílem při jarní výpravě za krásami
Českého středohoří. Náš výlet začneme cestou vlakem do Lovosic, nad nimiž se majestátně tyčí vrch Lovoš. Ten následně
zdoláme východní stěnou alpským způsobem, tedy bez budování vrcholových táborů a použití kyslíku. Protože účast na
výletě nemá být jen pro přeborníky, ale pro každého, komu
se zachce překonat vlastní lenost, část výpravy může zvolit
kratší variantu. Po té, co se posilní v turistické chatě na vrcholu Lovoše a pokochá se pohledem z terasy do labského údolí,
může se vrátit do údolí a příjemnou procházkou se vydat do
Malých Žernosek. Odtud již vede železnice až do Podmoráně.
Vrcholové družstvo, které posbírá dost sil na další pochod, se
přemístí dolinou a z východu zaútočí na nejvyšší vrchol celého
středohoří, majestátní Milešovku. Ti nejzdatnější se mohou
pokusit zdolat dokonce i ochoz místní rozhledny. Sestup pak
bude záviset na povětrnostních podmínkách, času dosažení

vrcholu, stupni lavinového nebezpečí a dalších okolnostech.
Buď budeme stíhat jediný autobus z nedalekého Milešova,
nebo vlak z Bořislavi (o něco vzdálenější).
Pokud jde o náročnost akce, první variantu zvládne každý
zdatný školák či předškolák, na zádech rodičů i děti kojeneckého věku – délka zhruba 10 km s převýšením asi 350 m (kopec je holt kopec).
Plnotučná varianta s dosažením Milešovky je již pro otrlejší turisty, co se nezačnou ptát „kdy už tam budem“ hned za
prvním bukem. Délka trasy asi 16 km s celkovým převýšením
kolem 900 m.
Zvolit jednu z tras je možné až po sestupu z Lovoše podle
momentální nálady a počtu puchýřů.
Kromě potu, krve a slz vás po cestě možná potká i nějaká
ta hra pro zpestření, trocha snad zajímavého výkladu o zvláštnostech přírodních, historických i magických. Těmi kraj oplývá nebývalou měrou. A pro soutěživé typy skvělá zpráva – diplomy budou!
KDY: V sobotu 28. 4. 2012 vlakem 8:00 z Úholiček.
Hlásit se není třeba, stačí si přivstat a dorazit na zastávku.
Už se na vás těšíme!

Pavel Soper

Pozvánka
do divadla
Ráda bych pozvala příznivce divadla na představení JEPPE
Z VRŠKU.
Tato vynikající komedie Ludviga Holberga se po letech
vrací do Prahy, tentokrát na jeviště Divadla Na Jezerce. Tuto
variaci na téma staré dánské komedie si podle svých slov zamiloval principál „Jezerky“ a režisér Jan Hrušínský, když v ní
hrál titulní roli jeho otec, Rudolf Hrušínský, v 60. letech v Národním divadle. Na Jezerce se hlavní role ujme Radek Holub,
který patří k oporám hereckého souboru. (Charleyova teta, Večer tříkrálový, Petrolejové lampy, Ženitba, Mandragora, Othello).
Vstupenky jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě za 300 Kč.
Romana Klusoňová
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Kalendář akcí
10. 2.–13. 5. 2012

Co se děje zvířatům, stane se i lidem - výstava Středočeské muzeum

Roztoky

30. 3.–23. 9. 2012

Je Ferda nejlepší mravenec? – výstava Středočeské muzeum

Roztoky

1. 4. 2012

15 hodin

Aprílové kočárkování – závod v chůzi s kočárkem

Velké Přílepy

7. 4. 2012

14 hodin

Velikonoční výtvarná dílna – klubovna nad OÚ

Úholičky

14. 4. 2012

10 hodin

Jarní úklid obce

Podmoráň

14. 4. 2012

14 hodin

Kuličkiáda

Úholičky

18. 4. 2012

18 hodin

Kurz tréninku paměti

Úholičky

20. 4. 2012

19 hodin

Divadlo Na Jezerce – Jeppe z Vršku

Praha

Workshop studentů – KRAJINA

Úholičky

23.–27. 4. 2012
27. 4. 2012

17 hodin

Prezentace prací studentů – sál hospody

Úholičky

27. 4. 2012

18.30 hodin

Diskuse zastupitelů s občany – Investiční záměry v obci – sál hospody

Úholičky

28. 4. 2012

8 hodin

Výlet do Českého středohoří

z Úholiček

30. 4. 2012

18 hodin

Slet Čarodějnic – Švestkovna

Úholičky

1. 5. 2012

10 hodin

Závody na kolech a odrážedlech – náves

Úholičky

Úholičská kuličkiáda
se uskuteční v sobotu 14. 4. 2012 od 14 hodin ve Švestkovně.
Kromě turnaje v klasických kuličkách na důlek můžete změřit
své síly i ve cvrnkání na dálku a dalších disciplínách. Soutěžit
mohou děti všech věkových kategorií i dospěláci. Každý najde
soupeře sobě rovného. Soutěžit se bude výhradně tradičními
hliněnkami. Kdo máte vlastní, přineste je s sebou. Pro účastníky bez vlastního sportovního náčiní bude připraveno pár
kousků z eráru do základu.
Pavel Soper

Závody na kolech
a odrážedlech
Srdečně zveme všechny děti na 6. ročník závodů. Letos poprvé vložená disciplína – slalom tatínků s kolečkem. Soutěžíme jako vždy ve čtyřech věkových kategoriích, vyhlašovány
jsou samostatně chlapci i dívky. K závodu se registrujte od
9.30 hodin. Pro všechny závodníky je připraveno malé občerstvení. Těšíme se na Vás 1. května na návsi.

Slet

Čarodějnic
V pondělí 30. dubna se budou v lese
kolem Švestkovny pohybovat čarodějnice,
ježibaby, bosorky a jím podobná stvoření.
Ten, kdo je všechny najde a splní jejich
úkoly, toho odměna nemine.

Sejdeme se v 18 hodin ve Švestkovně.
Pivo, limo, buřtíky apod. budou k mání
na místě.
Těšíme se na Vás

ZUMBA

žibaby

realizační team Cvičení s Kořenkou
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna Úholičky
18. 4. 2012 v 18.00 hodin

KURZ TRÉNINKU PAMĚTI
Vyrazíte na nákup a víte přesně, co máte koupit. Jakmile však
dorazíte do samoobsluhy, ne a ne si vybavit, pro co jste vlastně
šli. Máte před zkouškou, písemkou nebo testem a snažíte se
nasoukat si do hlavy data a letopočty, ale jde to ztuha. Stojíte
před bankomatem a jediný pin, který se vám vybaví, je ten od
minulé platební karty...
Jsou vám tyto situace povědomé? Tak to by vás mohl zajímat náš jednovečerní kurz TRÉNINKU PAMĚTI. Kurz není

určen pouze pro zapomnětlivé. Je vhodný pro všechny, kteří
si chtějí zdokonalit paměť, seznámit se s jejím fungováním
a limity a pro ty, kteří si pomocí praktického nácviku mnemotechnik a koncentračních cvičení chtějí paměť zdokonalit
a vyzkoušet si, jakými způsoby si můžeme zapamatovat čísla
i různá fakta.
Knihovna Úholičky ve spolupráci s Vědeckou knihovnou
v Kladně pořádá tento kurz ve středu 18. dubna v 18.00 hodin.
Školit nás bude certifikovaný lektor – trenér paměti. V případě zájmu o kurz je nutná rezervace na adrese knihovnauho@
yahoo.com popřípadě osobně v místní knihovně a to každé
pondělí od 15.30 do 19.30 hodin (kurz není určen pro děti).
Martina Hrubešová

DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Petr Rudolf Manoušek je tělem i duší zvonař. Pochází z rodiny,
kde se řemeslo dědí z otce na syna již přes sto let. Vedení firmy se ujal v roce 1976 a firma funguje
dodnes. Petr Rudolf Manoušek je zvonařem, který nejen nové zvony odlévá,
ale restauruje ty historické – například
zvon na Jindřišské věži. Je nekompromisním zastáncem metod, které
jsou k památným zvonům nejšetrnější
a z památkářsko-etického hlediska nejčistší.
Do nečekaných potíží se dostal při
povodních v roce 2002, kdy byla zvonárna na Zbraslavi zcela zatopena a její
činnost se již nepodařilo obnovit. Petr
Manoušek pokračuje v odlévání zvonů
ve spolupráci s nizozemským zvonařstvím Royal Eijsbouts
v Astenu. V roce 2006 se podílel na odlití největšího zvonu
světa, který se při zvonění rozhoupává.
Za jeden z nejpozoruhodnějších počinů Petra Manouška je
nutno označit stavbu Pražské mobilní zvonohry s 57 zvony,

která je největším provozovaným mobilním nástrojem svého
druhu na světě. Další jeho významnou prací je stavba a postupné rozšiřování zvonohry poutního
areálu ve Křtinách u Brna.
Otázka pro pana Manouška: „Možná jste prostřednictvím Obecních novin zaznamenal plánovanou revitalizaci obecní návsi. Měla by proběhnout
ve třech etapách, v letošním roce by
měla být upravena autobusová zastávka i její okolí a zbořena „pastouška“.
V tomto prostoru bychom rádi vybudovali klidovou zónu s reminiscencí
na zvoničku. Líbí se Vám tento nápad
a byl byste ochoten spolupracovat na
návrhu a realizaci?“
„Takový nápad se mi samozřejmě líbí a moc rád se budu podílet na vzniku zvoničky. Zvon k člověku patří už více než tisíc
let, a tak mě potěší, když se jeho hlas ozve i v obci, kde žiji.“
Romana Klusoňová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Obecní opičí božstvo
Na posledním VZ jsem se obrátil na zastupitele a kontrolní výbor s dvěma podněty. První se týkal nesrovnalosti ve
výpočtu nákladů na bytový dům tak, jak byl prezentovaný
paní starostkou v odpovědi panu Kohoutovi v novinách
č. 4/2011.
Dále jsem upozornil, že kontrolní výbor musí ze zákona
č. 128/2000 Sb. kontrolovat dodržování právních předpisů
obce.
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Například v čísle 11/2011 zastupitel Alojz Šula přišel
s tvrzením, že ing. Petra Studecká stavěla svůj dům „v rozporu s územním plánem“. V minulosti ji starosta T. Divina
pověřil funkcí poradkyně pro oblast stavebnictví v době,
když se stavěl bytový dům v rozporu s územním plánem.
Pokud v této věci nebylo poskytnuto relevantní vysvětlení ze strany současné místostarostky, pak kontrolní výbor
musí plnit svoje zákonné povinnosti. Není možná praxe,
aby někteří občané měli v obci nadzákonná privilegia a do-
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držování právních předpisů se vztahovalo jen na stavební
„náplavky“. Když jsem zkontroloval zápis ze zasedání, můj
druhý podnět tam však nebyl uveden.
Zapisovatelka paní R. Klusoňová i ověřovatelé zápisu
tento podnět učinili skandálně veřejně neviditelným.
Nové vedení učinilo pokrok směrem k transparentnosti
veřejné správy, proto jsem i na veřejném zasedání ocenil
ing. Terezii Kořínkovou, že se rozhodla v rámci otevřené informační politiky zveřejňovat faktury nad 10 000 Kč.
Záměrné vypuštění mého podnětu je ale krok opačným
směrem. Je příkladem letitých nešvarů, kdy kritický zastupitel nebo občan poukázal na nějaké nedodržování zákona
a vedení obce se pak zachovalo jako orientální opičí božstvo,
které nic neslyší, nevidí a neříká. Vést, nebo spravovat?
Jednou ráno takhle pospíchám na vlak a přemýšlím
o sračkách, které se nezákonně každý den valí z ČOVky do
potoka, když tu na mne jeden občan volá, zda nevím, kdy
se bude opět jezdit po silnici do Velkých Přílep. V jeho otázce tkví dlouhodobý problém, který si zastupitelé a hlavně
vedení obce nechce připustit, že o obecních záležitostech
neumí informovat. V únorových novinách se občan sice
dozvěděl, že únor bílý – pole sílí, že zastupitelé nemají čas
na bruslení, že se bude obnovovat náves a třešňová alej,
ale nic o tom, v jakém stavu je řešení zprovoznění komunikace.

Když jsem na posledním VZ upozornil na hrubé nedostatky při vydávání novin, uznala paní starostka, že si je vědoma
nedostatků, že noviny nechce dělat sama a že problémem je
neangažovanost občanů. Jenže v zápisu z VZ (12/2012) se
objevila jen tato věta: „p. V – nelíbí se mu úroveň obecních
novin a má pocit, že jejich prostřednictvím nejsou občané
dostatečně informováni.“
Neschopnost informovat nespočívá v tom, že by úředníci
a politici měli nízké IQ, ale spočívá v rychlém návyku moci
a informační manipulaci založené na zásadě, že nejlepší zprávy jsou žádné zprávy (viz bytový dům). A pokud se objeví kritika, je třeba tvrdit, že jde jen o POCITY. Ve feminismu je tato
praxe dobře zreflektovaná. Pokud ženy něco kritizují, muži
tvrdí, že to jsou jen pocity podmíněné hormonální činností.
Paní zapisovatelka i starostka ve mně asi tuší sokyni :-).
Obecně existuje zásada, že pokud se vedoucí manažer
snaží dělat všechno, je to znamení, že své práci nerozumí.
Paní starostka dnes dělá i redaktorku.
Její všudypřítomná nezastupitelnost vypovídá o snaze za
každou cenu obec vést, a nikoliv ji demokraticky spravovat.
P.S. Současná věda se už poučila o descartovském omylu
a ví, že i pocity mají kognitivní strukturu. Takže vědomí sraček valících se každý den obcí je stav poznání!
Mirek Vodrážka
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Obec Úholičky Vám přeje krásné Velikonoce

a
pořádají svoz velkoobjemového odpadu
pro obec Úholičky
Datum: 13.–24. 4. 2012
Kontejnery budou přistaveny:
13.–18. 4. 2012
1 – Na Habří
1 – U Stodoly
1 – Na návsi
1 – U knedlíkárny
18.–24. 4. 2012
1 – Chaloupky
1 – Podmoráň nahoře
1 – Podmoráň dole
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad.
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