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STAROČESKÉ VÁNOCE
Štědrému dni připisovali lidé magickou moc. Vládl sváteční
klid. Prostí lidé dlouho zachovávali původní štědrovečerní
jídelníček. Bylo důležité, aby se na štědrovečerní stůl dostaly všechny plodiny, které se v roce urodily, navíc se mnohým
z nich připisoval zvláštní význam. Na stoly se kladly ubrusy.
Už to vyjadřovalo výjimečnost dne. Na stole byla svíce, bible,
nechyběl chléb, později přibyly peníze. Výběr štědrovečerních
jídel byl vždy ovlivněn krajinou (obilnářský kraj, ovocnářská
či rybníkářská oblast, horský region s chovem dobytka), jiný
byl jídelníček ve městě, jiný na vesnici. Před jídlem i po něm
zazněla modlitba. Podávala se polévka, většinou luštěninová,
kroupový kuba nebo hubník. Součástí večeře byly vždy jablka
a ořechy. V městech se později začal jídelníček obohacovat –
rybí polévkou, rybami na různé způsoby, pečenými krocany,
cukrovím, vánočními dorty, exotickým ovocem, punčem, kávou. Již od poloviny 19. století se šířil recept na bramborový
salát. Dům se vyzdobil na Štědrý den zelenými větvičkami
– ščestími, později byly nahrazeny stromečkem. Dodržovaly
se vánoční zvyky – házení střevícem, lití olova, pouštění skořápek…. Zvyky později vystřídalo nadělování dárků. Cesta
na štědrovečerní půlnoční mši je další tradicí, koná se v oče-
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kávání hlavního svátku, Božího hodu vánočního. (Zpracováno
z knihy Česká kniha vánoční od M. Zindelové.)
Doufáme, že se váš Štědrý večer nescvrkl na pojídání všeho a ve velkém množství, rozbalení dárků a sezení u televize.
Je to čas vzpomenout na ty, co se ke štědrovečernímu stolu
už nemohli dostavit, zapálit za ně svíčku a zazpívat si koledy
u betlému, aby nám tradice nevymizely docela.
Krásné a spokojené Vánoce vám všem a hodně zdraví v novém roce přejí

komunistického režimu. Právě
mocenský postih proti undergroundu inspiroval Havla a další
disidenty ke zrodu nejdřív samostatnému prohlášení Charta 77
a následně i k jejím významným
dlouhodobým společenským aktivitám.
Počínaje rokem 1977 se pro
společnost nacházející se jako
v temném dole, stal Václav Havel
jedním z nejviditelnějších citlivých kanárků neustále na něco
živě kriticky reagující, neustále
poskakující na svém disidentském bidélku a tím vzbuzující
obecný respekt, neboť dokázal velice přesně detekovat stav
nesvobody a společenského ohrožení.
V disentu jsme sdíleli navíc přesvědčení, že kdo se ocitl
ve věženské kleci, tak tam vlastně sedí i za nás. Takové sdílení
solidarity otřesených, bylo podobné zvláštnímu poutu, jaké
se vytvořilo mezi horníky a kanáry, kteří byli v jistém smyslu
mučedníky, sloužící k ochraně komunity a kteří v extrémních
podmínkách někdy pomáhali vyhledávat i zavalené horníky
v rozmetaných a zavalených štolách.
Právě díky své extrémní sociální citlivosti byl Václav Havel
schopen napsat na Hrádečku v roce 1978 svou slavnou esej
„Moc bezmocných“, která není jen kritikou tehdejší husákovské post-totalitní společnosti, ale zároveň i kritikou současné
demokratické společnosti:
„Nezdá se, že by tradiční parlamentní demokracie nabízela
způsob, jak zásadně čelit „samopohybu“ technické civilizace
i industriální a konzumní společnosti; i ony jsou v jeho vleku
a před ním bezradné; jen způsob, jímž manipulují člověka, je
nekonečně jemnější a raﬁnovanější než brutální způsob systému post-totalitního. Ale celý ten statický komplex ztuchlých,
koncepčně rozbředlých a politicky tak účelově jednajících masových politických stran, ovládaných profesionálními aparáty
a vyvazujících občana z jakékoli konkrétní osobní odpovědnosti; celé ty složité struktury skrytě manipulujících a expanzivních ohnisek akumulace kapitálu; celý ten všudypřítomný diktát konzumu, produkce, reklamy, komerce, konzumní
kultury a celá ta povodeň informací, to všechno – tolikrát už
rozebráno a popsáno -opravdu lze asi těžko považovat za nějakou perspektivní cestu k tomu, aby člověk znovu nalezl sám
sebe“.
Se svou zvláštní citlivostí disidentského kanárka byl ještě
pouhé tři měsíce před Listopadem 1989 schopen zformulovat
v samizdatovém časopise v interview s příznačným názvem
„Terén, na který nikdy nevstoupím“ následující prorocká sebekritická slova: „Společnost, která je schopna svou totální
frustraci a totální nespokojenost se situací artikulovat větou:
„Ať žije Havel“, je společnost bez politické kultury“…“Ta zříceninka Havel to nemůže táhnout natrvalo. Pakliže k tomu
budu odsouzen, tak je to chyba této společnosti“.
Politické události roku 1989 však Václava Havla „odsoudily“ vstoupit na politický terén, o kterém vždy tvrdil, že na něj
nikdy nevstoupí. Tímto okamžikem se však odsoudil do existenciálně nevlastní role v které přestal být už oním citlivým
kanárkem v dole společenského života.
Jeho vliv se stal po roce 1989 spíš jen symbolický. Byl víc
akceptován jako ikona v zahraničí, zatímco ve vlastní zemi
ztratil auru citlivého člověka například tím, když obhajoval
spojenecké bombardování zemí NATO v bývalé Jugoslávii cynickými slovy, že jde o „humanitární bombardování“.

VÁCLAV HAVEL
CITLIVÝ KANÁREK V TEMNÉM DOLE 20. STOLETÍ
20. století bylo svými převratnými změnami v mnohém podobné předcházejícím stoletím. Přesto bylo výjimečné v tom,
jak se jedny masové naděje proměňovaly v příslovečné hrůzy
20. století a naopak jak se na těchto hrůzách rodily opětovně
naděje nové.
Světové války i existence nejrůznějších forem diktatur
ohrožovaly celá společenství a braly nejen jednotlivým lidem,
ale národům na dlouhé roky naději, že je možné něco ve společnosti změnit nebo, že v těžkých podmínkách nesvobody
může člověk svobodně dýchat, být tvůrčí a udržet si vlastní
důstojnost.
Přesto v průběhu 20. století, jehož podmínky se často podobali životu v dole před důlní katastrofou, žily různé citlivé
bytosti jako například Bertha von Suttner, Mahátma Gándhí, Dr. Martin Luther King, Betty Friedan, Nelson Mandela
a k nim patřil i Václav Havel, které plnily sociální funkci jako
pověstní kanárci horníků upozorňující na hraniční podmínky
života.
Nedostatek svobody byl pro tyto osobnosti podobně životně důležitý jako vzduch pro barevné pěvce, které si v malých klíckách brali sebou horníci až do v první poloviny 20.
století. Když fárali, barevně zbarvené ptactvo je různými způsoby upozorňovalo na nedostatek kyslíku, ale i na nebezpečí
důlních plynů, které i když nejsou jedovaté, způsobují dušení
vedoucí k bezvědomí.
Václav Havel získal svou citlivost především díky svému
sociálnímu a kulturnímu prostředí, kde určité, pro mnohé
lidi zdánlivě podprahové hodnoty však byly podobně důležité a nezbytné jako pro kanárky vysoká koncentrace čistého
vzduchu. Tuto citlivost projevoval již v 60. letech především
různými uměleckými formami jako psaním básní a absurdních divadelních dramat.
Protože nepatřil k hlavním postavám reformního komunistického Pražského jara, mohl se po okupaci 21. srpna 1968
a následné husákovské normalizaci stát kanárkem v dole, neboť byl daleko citlivější na úbytek společenských hodnot, než
například reformní komunisté, neboť jeho nárok na svobodu
byl bytostně celostní - sahal od svobody umělecké, přes duchovní až po politickou. V tehdejší době prosazoval něco neslýchaného - pluralitu politických stran.
Když jsem se v 70. letech stal součástí undergroundové
kultury a tehdy hrozilo předním undergroundovým umělcům
kriminalizace, byl kromě psychologa Jiřího Němce právě Václav Havel jedním z těch, kteří dokázal zalarmovat malou skupinu českých, slovenských i mezinárodních umělců, intelektuálů a politiků, aby se postavili proti represivním praktikám
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Přelom z konce 20. století do 21. století zastihl Václava Havla v podobné situaci jako když z dolů vyřazeni kanárci byli
nahrazeni moderními detekčními přístroji. 21. století vyžaduje jiný druh citlivosti než 20. století. Metaforicky řečeno:
budoucnost 21. je založena na citlivosti kanárků v sociálním
mikročipu. A takovým druhem citlivosti se Václav Havel již
nevyznačoval. Byl kanárkem společensky kalibrovaným pro
svoje 20. století. Přesto bude neodmyslitelně patřit k podobnému druhu citlivých bytostí jako byla Bertha von Suttner,
Mahátma Gándhí, Dr. Martin Luther King, Betty Friedan,
Nelson Mandela a další.
18. prosince 2011, Mirek Vodrážka

Svoz komunálního odpadu je nutno uhradit do 31. 1. 2012
hotově na OÚ Úholičky, do této doby budou popelnice odváženy na známky za rok 2011.
Romana Klusoňová

ZPRÁVY Z OBCE

OBECNÍ POLICIE

Obecní úřad bude ve dnech 27. - 30. 12. 2011 uzavřen.

Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil konec roku a nastal čas adventní. Většině
z vás začal vánoční shon a děti se již nemohou dočkat příchodu Ježíška, který těm hodným jistě nadělí hezké dárky.
Jako každý rok se v tomto čase najdou jedinci, kteří si
snaží přivlastnit, co jim nepatří, a tím pokazit slušným lidem
svátky vánoční. Proto strážníci zaměřují svoji pozornost směrem k těmto jedincům, kteří mnohdy nemají trvalé bydliště
a potulují se po katastrech obcí. Vzhledem k tomu, že tyto jedince lákají na zimu opuštěné nemovitosti, zaměřují se strážníci i na kontrolu déle nepoužívaných objektů. V minulosti se
strážníkům tato pozornost opakovaně vyplatila, když se podařilo zadržet osoby v celostátním pátrání.
Obecní policie se snaží vytvořit bezpečnou lokalitu, aby si občané obcí, které spravuje, mohli v klidu užívat rodinné pohody
a nemuseli se obávat o svůj majetek a zdraví.
Strážníci v tomto roce oslavili pětileté výročí vzniku Obecní policie Velké Přílepy. Po celou dobu se aktivně podílejí
na boji proti trestné činnosti v našem regionu a jsou značným
přínosem pro bezpečnost.
V tomto roce uskutečnili strážníci společně s vedením
všech obcí důležité kroky k posílení a zkvalitnění bezpečnosti
na katastrech obcí Tursko, Úholičky i Velké Přílepy. Začátkem
roku 2011 se strážníci přestěhovali do nových prostor služebny Obecní policie na adrese Pražská č. p. 45 v obci Velké Přílepy. Zde byly rekonstruovány prostory v prvním patře nad
restaurací U Korychů.
Vzhledem k rozšíření počtu strážníků a zavedení nové
techniky do výstroje OP byla tato změna nutností. V průběhu roku došlo postupně k instalaci kamerového dohlížecího
systému v obcích Tursko a Velké Přílepy. Kamerový systém
je dálkově sledován (vyhodnocován) a obsluhován strážníky
z nové služebny OP. Jak se následně ukázalo, byla instalace
tohoto systému velmi užitečná a již po pár dnech svého fungování přinesla strážníkům ovoce v podobě usvědčených jedinců, kteří se dopouštěli trestné činnosti.
Strážníci se během roku zdokonalovali ve svých dovednostech
a zákonných normách, které musejí ovládat ke své práci, kdy
následně skládali prolongační zkoušky před komisí MV. Dále
strážníci absolvovali odborné školení od společnosti AZ Medica, které bylo zaměřeno na včasnou resuscitaci a použití AED
přístroje v praxi. Služební vozidlo OP je vybaveno přístrojem
AED (automatizovaný externí deﬁbrilátor). Druhé školení se
týkalo traumat (zranění), která mohou potkat strážníky při
výkonu jejich služby.
Chtěl bych touto cestou poděkovat zastupcům společnosti
AZ Medica za jejich profesionální přístup při školení strážníků.
Nedlouho po školení zachránila hlídka OP lidský život, když poskytla první pomoc osobě, která se nacházela v bezvědomí.

JEDNÁNÍ S DR. SVOBODOU
Právní zástupce pana doktora předložil 8. 12. 2011 kompletní návrhy smluv k vyrovnání. Je na našem právním zástupci,
aby smlouvy připomínkoval a znění smluv se upravilo přijatelně pro obě strany. To se v tak krátkém čase nedalo realizovat
a k 15.12.2011 tedy neproběhlo podepsání smluv.
starostka

Od 1.1.2012 bude veškerou agendu dávek nezaměstnanosti,
hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením
vyřizovat Úřad práce Praha-západ, Kartouzská 200, Praha 5.
V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů, bude možné od 1.1.2012 vydávat tzv. elektronický
občanský průkaz („e-OP“).
Souvisejícími změnami jsou:
1. možnost vydání OP občanovi mladšímu 15 let
2. vydání OP občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR
3. k žádosti se nově nebude požadovat dodání fotograﬁe
Od 1. 1. 2012 se tedy budou vydávat:
1. OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem („e-OP“)
2. OP se strojově čitelnými údaji bez čipu
Nově nebude od 1.1.2012 možné žádat o vydání žádného OP
v obcích s matričními úřady, příjem žádostí a výdej OP bude
realizován pouze na oddělení osobních dokladů správního odboru Městského úřadu Černošice, detašované pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
Romana Klusoňová
CENA ZA SVOZ KO POPELNICE PRO ROK 2012
včetně 6 ks pytlů na separovaný sběr
120 l

52 svozů
42 svozů
26 svozů

1.340,- Kč
1.130,- Kč
800,- Kč

240 l

52 svozů
42 svozů
26 svozů
12 svozů

2.320,- Kč
1.940,- Kč
1.340,- Kč
820,- Kč

1100 l 52 svozů
26 svozů

9.520,- Kč
5.670,- Kč

120 l

430,- Kč
(kapitační platba pro 1 osobu)

12 svozů

Cena pytlů na rok 2012
1 ks na separovaný sběr 10,- Kč (PET, sklo, papír, tetrapack)
1 ks na komunální odpad 30,- Kč
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Vzhledem k neutěšené situaci u Policie ČR, kdy její předchozí vedení plýtvalo ﬁnančními prostředky a nevážilo si práce
dlouho sloužících policistů, nastaly potíže s výkonem této
státní složky.V dnešní době se policie potýká s mladými policisty, jejichž věková hranice se pohybuje okolo 23 let a tyto
policisty bohužel nemá kdo učit jejich práci, protože dlouho
sloužící policisté odešli z řad policie.Většina dlouho sloužících
policistů se o dnešní situaci u policie vyjadřuje jako o velmi
špatném snu. Bohužel jde o realitu všedního dne, která je všudy přítomná.
Chtěl bych se však zastat obyčejných policistů ve výkonu, kteří mají zájem pracovat a naplňovat tak slogan policie
„Pomáhat a chránit“, ale jsou v tomto výkonu omezováni vedením a ﬁnanční situací u Policie ČR, která je žalostná. Kvůli této situaci hledá stát řešení, jak zajistit občanům bezpečí
a ušetřit nějakou tu korunu. Jak se následně ukazuje, našel
stát řešení v podobě legislativní propagace obecních a městských policií. Připravovanou novelou zákona o obecní policii
se chystá rozšíření jejích pravomocí v dohledu nad zákonem
o provozu na pozemních komunikacích a dále v prosazování
právních norem týkajících se přestupků proti veřejnému pořádku.
Dle připravovaného konceptu MV byla provedena analýza, která počítá s tím, že obce si budou muset zajistit veřejný
pořádek na svém katastrálním území samy. Návrhy na zřízení Metropolitní police naštěstí neprošly a já osobně jsem rád,
protože by to znamenalo konec městských a obecních policií.
Spojením obecní a státní policie by došlo pouze k tomu, že by
stát odčerpával ﬁnanční prostředky z rozpočtu obecních policií a strážníci by odešli z ulice přímo do kanceláří, kde by se
stali úředníky jako státní policisté.
Myšlenkou zřízení obecních policií v roce 1991 bylo utvořit ozbrojenou složku, která se bude věnovat hlídkové činnosti
a bude efektivně zasahovat v případech porušování zákona,
jak ji k tomu opravňuje Zákon č.553/1991Sb. Nicméně se obávám, že vzhledem k připravovaným změnám v zákoně o obecní policii dojde k zahlcení strážníků spisovou agendou a tím
ke snížení hlídkové činnosti. Bohužel je nutné podotknout, že
se pro sociální a časový vývoj ve společnosti dala tato situace
předpokládat a stát nemá jinou možnost, jak zajistit občanům
bezpečí. Osobně preferuji spolupráci se státní policií, ale musejí být v této věci nastaveny patřičné zákonné normy.
Obecní policie společně se starosty obcí představila projekt „ Bezpečně doma“, který se zaměřuje na seniory v obcích,
které OP spravuje. Obce odsouhlasily, že poskytnou seniorům
ﬁnanční částku na nákup mobilních telefonů s SOS tlačítkem.
V případě, že se senior dostane do zdravotních potíží nebo
jiné situace, která ohrožuje seniora na zdraví či životě, při aktivaci tlačítka SOS se na místo dostaví hlídka OP, která zajistí
prověření volání v nouzi a v případě potřeby poskytne předlékařskou pomoc nebo zpřístupní objekt pro záchranáře. Myšlenkou celého projektu je dát pocit bezpečí a pomoci starším
spoluobčanům, kteří jsou odkázáni pouze na pomoc společnosti. Obecní policie se v minulosti opakovaně setkala s případy, kdy zasahovala u zpřístupňování objektů, ve kterých se
nacházeli nemohoucí senioři bez možné pomoci.
Na závěr bych rád popřál za strážníky OP všem slušným
lidem hezké prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového
roku 2012.
I v roce 2012 Vás budeme nadále chránit a prosazovat „zákon a pořádek “, jak je tomu v našem logu.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
STŘET ZÁJMŮ
V únoru letošního roku se spolu se mnou stal zastupitel Šula
vyjednavačem s panem Svobodou na téma majetkoprávní vyrovnání. Jednání inicioval, účastnil se jich osobně, ze začátku
jsem si ale nebyla jistá, za jakou stranu vlastně na jednání dochází. Pak ale jednání probíhala pouze na úrovni právních zástupců, čímž se věc dle mého názoru velmi posunula. Návrhy
obce a přijetí či odmítnutí návrhů protistrany jsme diskutovali spolu a následně předkládali ostatním zastupitelům. Ochotně přišel věc projednat ihned po mojí žádosti. Spolupráce se
mi zdála velmi dobrá a pro obec se dobře vyvíjející. O to víc
mě šokovalo, když jsme na poradě zastupitelů odsouhlasovali
konečnou podobu vyrovnání, když sdělil, že pro ni hlasovat
nebude. Prý je ve střetu zájmů. Pro nezasvěcené uvádím, že
střet zájmů nastane, pokud výsledkem hlasování vznikne zastupiteli nebo osobě blízké prospěch. Tomu nerozumím. Jaký
prospěch nám může vzniknout tím, že obec konečně vypořádá staré záležitosti? O střetu zájmů se plamenně hovořilo
v souvislosti s tím, že vedu cvičení pro děti. Jsem ve střetu
zájmů, když se dobrovolně věnuji dětem? Aha, vznikne mi
tím prospěch, protože pobyt s dětmi mě obohacuje a naplňuje. V architektonické studii na rekonstrukci statku č. p. 10 je
navržena dlažba, kterou vyrábí ﬁrma, v níž pracuje pan Šula.
Žádný jiný materiál tam přímo speciﬁkován není. Zde se evidentně o střet zájmů nejedná, protože by na to jistě upozornil.
A pak se v tom vyznejte.
Terezie Kořínková
VÝSTAVA BETLÉMŮ
V prostorách statku jsme pro vás připravili na adventní neděle
výstavu betlémů. Nejvíce návštěvníků jsme zaznamenali hned
první adventní neděli, následující neděli přišli spíš lidé z okolí.
Bylo vystaveno 45 exponátů- z papíru, keramiky, sádry, dřeva,
skla. Děkujeme za zapůjčení všem vystavovatelům, zejména
paní Zdeňce Janouškové. Ta nám zapůjčila svůj krásný veliký
a osvětlený betlém a pomohla nám expozici připravit.
Terezie Kořínková

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Předvánoční čas je pro děti nejhezčím obdobím v průběhu
celého školního roku. Již v listopadu jsme začali nacvičovat
koledy, aby je děti mohly zazpívat na první adventní neděli
u rozsvěcení vánočního stromu v Úholičkách. Ač naši školku „navštívily plané neštovice“ a postupně je dostaly skoro
všechny děti, tak myslím, že u stromečku zazpívaly koledy
moc hezky. Protože hodně dětí scházelo, tak nám pomohli
zpívat čtyři prvňáci, absolventi naší MŠ. Chci tímto Veronice,
Martině, Kristýně a Vildovi poděkovat.
Na Mikulášskou nadílku v MŠ se děti připravovaly vyráběním Mikulášů z květináčů, rohatých hlav čertů z malých
lampionků, učily se básničky a písničky s mikulášskou a čertovskou tématikou. V den, kdy k nám měla tato významná
návštěva dorazit, začaly mít některé děti trochu obavy. Přeci
jen si nebyly jisté, zda náhodou nezlobily až moc. Dali jsme
jim radu, aby vše přiznaly, že jim to Mikuláš odpustí a před
čertem je ochrání. Měli jsme pravdu. Mikuláš s čertem našli
naší školku bez problému. Slyšeli, jak děti krásně zpívají, tak
šli za tím zpěvem. Pravda, pár dětí se zprvu rychle uchýlilo
k nohám a do náručí nás dospělých. Brzy jim ale otrnulo,
když viděly, že prvním odvážlivcům se nic nestalo a za bás-

vr. prap. Karel Král, vel.OP
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Mateřská škola

Mikulášská besídka

ničku nebo písničku dostali ještě odměnu. Na pár dětí sice
čert zahrozil, ale do pekla si nikoho neodnesl. Byly to ty děti,
u kterých měl Mikuláš ve své „nebeské knize“ napsaný velký
vykřičník. Všichni slíbili, že už budou hodní. Mám pro Mikuláše a čerta od nás i od dětí vzkaz: „ Děkujeme! Za rok přijďte zas.“
6. prosince jsme jeli s dětmi na výlet do Muzea betlémů na Karlštejně. Děti viděly spoustu jesliček vyrobených například ze
dřeva, perníku nebo keramiky. Ježíškovi zpívaly koledy, hledaly tři krále, počítaly ovečky nebo andílky. Nejhezčí však byl
pohyblivý „Karlštejnský betlém“, ke kterému nám vyprávěli
zajímavý pohádkový příběh. Na památku děti dostaly papírový rozkládací betlém.
Další předvánoční čas jsme vyplnili výrobou andílků z papírových dárkových tašek a obrázků vyrobených ubrouskovou
technikou, které dostali rodiče jako dáreček. Hlavně jsme se
však připravovali na „Vánoční besídku“. Její nácvik nám pro
změnu komplikoval „kašlík a rýmička“, kvůli kterým zůstalo
hodně dětí doma. Do besídky se však většina dětí uzdravila
a 15. 12. se mohla uskutečnit. Vystoupení se dětem zdařilo
a zaslouží si velkou pochvalu. Myslím, že to viděl i Ježíšek
a přinese dětem do školky nějaké nové hračky. Vždyť mu také
napsaly dopis, ve kterém naslibovaly, jak budou hodné, jak si
budou pomáhat a nebudou nikomu ubližovat. Poprosily Ježíška o hračky, které by si do školky přály. Uvidíme, jak se jejich
přání vyplní. Vánoční nadílka bude ve školce až po uzávěrce
tohoto čísla novin. Snad na ně Ježíšek nezapomene.
Celý kolektiv Mateřské školy Úholičky vám přeje krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví
a úspěchů.
Monika Mintělová

SBÍRKA PRO DĚTI Z SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK
Jako každý rok se na návsi při adventním setkání prodávaly
různé předměty. Výtvarný kroužek připravil kalendář s výtvarnými pracemi dětí a spoustu dalších drobností. Kalendář
letos prodávaly i úholičské ženy, které se sdružují na cvičení.
Nesl pracovní název Holky ze vsi a prodával se pod heslem:
„Mamči z Úholiček chtějí krásné Vánoce nejen pro své děti.“
Na tomto místě bych ráda podotkla, že kalendář ﬁnancovaly
„holky ze vsi“, nikoliv obec Úholičky. Dalším artiklem, který
přispěl ke konečné částce, bylo jmelí. Děkuji všem, kteří přispěli koupí, a děkuji i všem, kteří poskytli zboží. Na konto
SOS dětských vesniček jsme odeslali celkem 6080 Kč.
Terezie Kořínková
KRONIKA
Celý rok jsme otiskovali fotograﬁe z archivních materiálů.
Ptali jsme se vás, kdo je na fotograﬁi, které místo v obci je zachyceno. Nejvíce správných odpovědí měla paní Marie Kovaříková, kterou odměníme DVD s prvním dílem kroniky obce.
Dále vás opět prosím o přispění do obecního archivu. Pokud
jste při vánočním úklidu narazili na staré fotky nebo výstřižky, přineste je, prosím, na úřad.
Renata Feitzová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané,
chtěla bych touto cestou znovu veřejně poděkovat paní ředitelce Monice Mintělové a paní učitelce Lucii Márové za jejich
výbornou práci v mateřské školce. Moje starší dcera navštěvovala školku tři roky a mladší nastoupila letos v září. Za celou dobu, kdy naše rodina využívá služeb školky, se nestalo,
že bych byla s něčím nespokojená. Paní učitelky mě neustále
překvapují, jak to s dětmi umí, jak jsou trpělivé a laskavé, a je
vidět, že mají dlouholeté zkušenosti a vrozený cit pro práci
s dětmi. Vše je naplánované, děti cítí klid a jistotu a chodí
do školky rády. Děti ve školce vyrábějí spoustu moc pěkných
věcí a často chodí na představení nebo jezdí na výlety. Od ledna budou ještě chodit na plavání a starší děti mohou ve školce
chodit na různé kroužky. Můj nejčerstvější zážitek je z vánoční besídky, kdy jsem byla překvapená, jak krásné představení
dokázaly paní učitelky s tak malými dětmi vytvořit. Možná by
se mohlo stát, že bezproblémový chod naší mateřské školky
začneme brát za samozřejmost, ale to by byla myslím chyba.
Z vyprávění maminek vím, že všude nejsou lidé se školkami

KULTURA A SPORT
MIKULÁŠSKÁ
V sobotu 3.12.2011 jsme uspořádali Mikulášskou besídku pro
děti. Nejdříve si děti mohly zasoutěžit a vyhrát drobné ceny,
pak se dostavil Mikuláš s Čertem a Andělem. Malí neposluchové slibovali, recitovali, zpívali a nadílku z rukou Anděla
nakonec dostali všichni. Na závěr si šikulové ozdobili skleněný svícínek barvičkami na sklo. Večer se konala zábava pro
dospělé. Účast sice nebyla taková jako odpoledne, ale ti, kdo
přišli, se dobře bavili. Byla připravena tombola, předtančení
a k tanci hráli Docenti. Těšíme se na vás za rok.
Tereza
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tak spokojení. Když se něco nepovede, tak na to každý upozorňuje, ale když je vše v pořádku, tak se o tom většinou moc
nemluví. Proto jsem se rozhodla vyjádřit touto cestou svou
spokojenost.
Děkuji celému personálu mateřské školky a také obecnímu
úřadu za podporu, kterou školce poskytuje.
Přeji Vám všem krásné Vánoce.
Martina Dvořáková
POZDRAV ZE SUCHDOLA
Už jsou tu zas. Vánoce. Původně pohanské obřady zimního
slunovratu, později křesťanské svátky s velkým množstvím
lidových zvyků. A dnes? Peníze, prestiž a moc se staly hnací
silou a smyslem lidského bytí. Selhávají ti, kteří mají jít příkladem. Nevymahatelnost práva devastuje duševní zdraví národa. Žijeme v zemi zamořené žvásty.
Vánoce. Pro podnikatele rajská hudba zvýšené manipulace
našimi peněženkami. Pro ženy, které tančí v rytmu vánočního úklidu a nočního pečení aspoň pěti druhů neodolatelných
a po svátcích proklínaných cukrovinek, tísnivý stres. Pro většinovou populaci komerční zábava. Hypermarkety do spotřebitelů buší už od října, odevšad blikají mámivé nabídky zaručeně nejvýhodnějších slev. Všude jmelí, skleněné ozdoby.
Zprofanovaný, vlezle znějící hit v podobě původně tak něžné koledy Nesem vám noviny mnohdy člověku zježí chlupy
po těle. Není úniku. Odevšad se valí laciné atributy třpytivě
pozlátkových, opravdové city předstírajících, duchovně však
bezzubých Vánoc. Všudypřítomné fráze. Však to znáte: rozzářené dětské oči, srdce dokořán, vánoční harmonie, svátky
míru a pokoje, symfonický orchestr chutí, bohatá a vonící
štědrovečerní krmě... Žravé štěstí. Pastva. Hromady očekávaných i překvapujících dárků pod stromečkem, báječný televizní program pro celou rodinu, báječná značková kosmetika.
Nové auto, nové boty, kabát, počítač. Nová partnerka a třeba
i nové zuby. Duchovní rozměr, poselství o čisté lásce a mateřství se tiše krčí v koutě. Pro obchodníky optimální doba. Žně.
Rok staré noviny na nás chrlí následující titulky: Ježíšku, prosím tě, odnes si tuhle vládu!, Školáci zapíjeli svátky do němoty, Kapr by měl plavat ve víně, Na svátečním stole je pečená
kachna či husa stále častější, Obchodní inspekce: ne všichni
prodejci kaprů jsou poctiví, Kolem Vánoc jsou lidé paradoxně
nervóznější a také agresivnější…
Svátky narození Ježíše Krista s křehkou, magickou, jako
šafrán vzácnou citovou opravdovostí kultivují náš všední
a často i okoralý život. Dlouhé zimní večery byly v době předtelevizní především časem rozjímání a odpočinku. Lidé si je
krátili vyprávěním, zpěvem, vymýšlením půvabných dekorací.
Umíte vytvořit adventní věnec? Uvařit postní jídlo? Vyrobit
různé ﬁgurky z jablek a sušených plodů? Zkrášlit vánoční
stromek ozdobami bramborovými, lýkovými, slaměnými či
vytvořenými ze semen, šišek, kukuřičného šustí a třeba i lískových oříšků? Pravé Vánoce voní jalovcem a čerstvým jehličím, kadidlem, ale i fenyklem, badyánem, anýzem, skořicí,
hřebíčkem, vanilkou, zázvorem či muškátovým oříškem.
Mojžíšovi trvalo 40 let, než svůj lid vyvedl z otroctví. Kdo
vyvede nás? Kdo nás vyvede z otroctví zjevné i skryté závisti,
zášti, pomluv, zloby, duševní lenosti, konzumu, pohodlnosti,
korupce?
Poznali jsme už, že nejcennějším darem je náš čas? Čas, který
věnujeme druhému člověku? Žijí mezi námi lidé nemocní, staří, osamělí, všelijak nešťastní, ale i děti v dětských domovech.
Je třeba být citově „v plné polní“ nejen o Vánocích. Vytvářejme kolem sebe prostředí tolerance, vzájemného pochopení
a důvěry, vlídnosti, trpělivosti, lásky trvale sdílené a bez podmínek. V Úholičkách i na Suchdole…

VYVĚŠOVÁNÍ KVĚTINOVÝCH TRUHLÍKŮ, ELEKTRICKÝCH
VÁNOČNÍCH GIRLAND A VEŘEJNÝCH INFORMACÍ
Před každým zasedáním si ověřuji za pomoci dálkového elektronického přístupu program schůze a důležité údaje. Stejným
způsobem jsem postupoval i pár hodin před 11. veřejným zasedáním, kdy jsem na webu našel pozvánku na zasedání, kde
bylo napsáno, že schůze se koná 14. 12. 2011 od 18 hodin.
Když jsem se byť pouze asi o čtvrt hodiny později dostavil
před obecní úřad, zjistil jsem, že dveře jsou zamčené a v zasedací místnosti symbolicky úřadovala jen tma.
Následně jsem se dozvěděl, že zastupitelé už v pondělí
12. 12. 2011 rozhodli o přeložení termínu schůze na
21. 12. 2011. Přišel jsem domů a všem zastupitelům jsem
napsal, co se stalo, a upozornil je na možné problémy, pokud
by se například rozhodli v takto zmatečném stavu přijímat
21. 12. 2011 důležitá rozhodnutí.
Vedení radnice informovalo administrátorku webových
stránek a ta pravděpodobně ještě v nočních hodinách (nebo
brzo ráno) původní oznámení odstranila z webu a nahradila
ho novým. Paradoxně bylo však ještě víc matoucí, protože
odstranila s původní pozvánkou srozumitelný kontext změny. A aby nemohly existovat žádné pochybnosti o matoucím
vyvěšení veřejné schůze, byla antidatována informace o vyvěšení, jako by k němu došlo už v pondělí 12. 12. 2011.
I milovníci lingvistiky si přišli na své, neboť v duchu Dänikenových Vzpomínek na budoucnost bylo napsáno, že úřední
dokument byl „sejmut 21. 12. 2011“.
Zatímco někteří zastupitelé v průběhu týdne doporučovali
starostce ing. Kořínkové, že by bylo z hlediska dobré správy
jít cestou nezpochybnitelnosti právních úkonů, zástupkyně
obce se zatvrdila a argumentovala, že z hlediska práva je vše
v naprostém pořádku.
Ve ﬁlosoﬁi práva existuje klasický problém mezi legitimitou a legalitou, neboť to, co z hlediska práva může prolézt
s odřenými zády, může být právě z hlediska legitimity zcela
nepřijatelné, což podkopává právní systém.
Ve feminismu existuje jedno velké téma: ženy a politika.
Aniž bych musel slevit ze svého feministického přesvědčení, musím konstatovat, že ženy-političky na obecní radnici
v Úholičkách umějí spíše vyvěšovat květinové truhlíky a elektrické vánoční girlandy než správnou informaci o veřejném
zasedání. Navíc je mimo jejich politický obzor úřední desku
kontrolovat a podobně je mimo jejich obzor převzít politickou
zodpovědnost za pochybení úřadu. Nemluvě o tom, že by se
vedení radnice mohlo občanům za způsobené potíže omluvit.
Obec má sice placený úřad, dvě placené političky, ale žádná
úřední desku nekontroluje a z hlediska systému zpětné vazby
nemanažeruje.
Je to politická vizitka jejich schopností a zároveň i vysvětlení, proč se místní vedoucí političky rozhodly, že v kontrolním
výboru nemohou potřebovat feministu. Mohl by jim totiž
prakticky připomínat, že ženská rovnoprávnost a společenský
vývoj obou pohlaví spočívá také v tom, že i ženy mohou dělat
stejně špatnou politiku jako muži.
M. Vodrážka

Dagmar Milotová, korektorka Obecních novin

starostka

UVÁDĚNÍ MÝTŮ NA PRAVOU MÍRU
Placená, tedy uvolněná politička, jsem na obci pouze já. Post
místostarostky je vykonáván jako neuvolněný.
starostka
OMLUVA
Omlouvám se občanům za přesun posledního letošního veřejného zasedání a způsobení případných problémů s tím spojených.
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ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.
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Autoservis AUTO BÍLEK s.r.o.

NOVĚ OTEVÍRÁ
PRODEJ VOZŮ ZNAČKY KIA.
Nabízíme komplexní autoslužby
k vozům KIA i k vozům ostatních značek.

od 419 980 Kč

od 229 980 Kč

od 229 980 Kč

ZVEME VÁS NA PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDY.
AUTO BÍLEK s.r.o. Papírenská 411/2a, 160 00 Praha 6, Tel.: 608 835 500, 220 941 095
email: kia.prodej@autobilek.cz autobilek.kia.cz
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Cena platí při ﬁnaancování Kia Finance, nabídkka je platná pro podnikatele. Pro detaily nabí
bídky a objednání předváděcíí jízdy kontaktujte svého dea
ealera.
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