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VÁŽENÍ OBČANÉ
začal nám adventní čas a Vánoce se blíží. Jsem ráda, že
na adventní setkání na návsi se těšíte a neváháte přijít, což
potvrdila vaše hojná účast na letošním, v pořadí už desátém
setkání. Letos jsme pro vás v prostorách statku připravili výstavu betlémů a soudě podle reakcí návštěvníků, budeme expozici příští rok rozšiřovat o další exponáty, které jsou uchovány v úholičských domácnostech. Výstava bude otevřená
ještě v neděli 4. 12. i 11. 12. od 14 do 17 hodin.
Konec roku přináší i ﬁnišování mnoha rozjetých projektů. Nejdůležitějším a nejsledovanějším bodem letošní práce
zastupitelstva je dohoda obce s panem doktorem Svobodou
a vypořádání majetkoprávních nesrovnalostí. Dobrá zpráva
je, že v posledním dopise od právního zástupce pana doktora
Svobody je uvedeno, že všechny body jsou projednány a ceny
jsou dohodnuty. Nyní je v rukou právníků připravit smlouvy.
Jednání mají být ukončena do 15. 12., doufáme, že k tomuto
datu budou podepsány smlouvy o vyrovnání.
Konec roku je také spojen s udílením ocenění v nejrůznějších oblastech. Letos byl náš spoluobčan Miroslav Vodrážka
oceněn pamětní medailí Václava Bendy „Za svobodu a demokracii“. Blahopřeji.

Obecní noviny 11/2011
V soutěži „Obec přátelská rodině“, jejíž vyhodnocení také
proběhlo v listopadu, se bohužel naše obec neumístila.
Letošní investiční akcí byla stezka ve Švestkovně. V listopadu jsem obdržela dohodu o přidělení dotace, na jejímž
základě požádáme o proplacení. Tento areál budeme doufám
využívat i přes zimu. Věřím, že brzy napadne sníh, abychom
mohli zprovoznit vlek pro děti nebo polít kluziště, dopřeje-li
nám Svatý Petr mráz.
Užívejte adventní čas co nejpokojněji.

•

že není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009;

•

starostka

•

není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Pražského regionu, schváleným usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 55-15/2006/zk ze dne 18.
prosince 2006;
není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo přílohami č. 2,
4 a 6 tohoto usnesení;
při projednávání návrhu změny č. 2 nebyl řešen žádný
rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“).

•

ZPRÁVY Z OBCE
POPLATKY ZA POPELNICE A PSY
Vážení občané,
poplatky se začínají vybírat až po Novém roce. Známky na popelnice stačí vyměnit do 31. 1. 2012.
Romana Klusoňová

C. Vydává změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Úholičky (zhotovitel PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, projektant
Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt ČKA
002667) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona,
ve formě opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP uvedené
v příloze č. 1 tohoto usnesení.

SOUHRN USNESENÍ
z 10. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 14. 11. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/9VZ/2011 – Rozšíření programu:
Bod 14. Spoluﬁnancování telefonu pro seniory
Bod 15. Vymáhání škody způsobené obci
Bod 16. Dohoda o úhradě poplatku za ukládání odpadu
na skládku.

D. Ukládá starostce obce
1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání změny č. 2 ve formě opatření obecné povahy č. 1/2011/
OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho
účinnost;

Usnesení č. 2/10VZ/2011 – Vydání změny č.2 územního
plánu sídelního útvaru Úholičky.

2. poskytnout dokumentaci změny č. 2, opatřenou záznamem
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního
plánování a krajskému úřadu;

Zastupitelstvo obce:
A. Bere na vědomí
1. informaci pořizovatele k dokumentům
•

•
•

•

3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje
o vydané změně č. 2 a místech, kde je možné do dokumentace
nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;

Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 2
územního plánu sídelního útvaru Úholičky (dále také jen
„změna č. 2“), uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení;
Zprávu o projednání návrhu změny č. 2, uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení;
Záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny
č. 2 konaného dne 7. listopadu 2011, uvedený v příloze
č. 5 tohoto usnesení;
Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 2,
uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení.

4. zpracovat registrační list změny č. 2 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence územně plánovací
činnosti;
5. zabezpečit archivování úplného elaborátu změny č. 2, včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování.
Usnesení č. 3/10VZ/2011 – Pronájem části pozemku p.č.
275/41 v k.ú. Úholičky. Zastupitelé schvalují pronájem části
pozemku p.č. 275/41 v k.ú. Úholičky ve vlastnictví obce ve výměře 130m2 manželům Lásloﬁovým za cenu 5 Kč/m2/rok, celkem tedy 650 Kč ročně.

2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (dále jen „krajský úřad“), čj. 174355/2011/
KUSK ze dne 5. září 2011, k posouzení návrhu změny č. 2,
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Usnesení č. 4/10VZ/2011 – Prodej pozemku č. st. 269
v k.ú. Úholičky. Zastupitelé schvalují prodej pozemku č. st.
269 v k.ú. Úholičky ve vlastnictví obce Úholičky o výměře
43 m2 paní Jitce Pakostové za cenu 35 Kč/m2, celkem tedy
za 1505 Kč.

3. sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu změny č.
2 nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky ve smyslu
§ 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Usnesení č. 6/10VZ/2011 – Výběrové řízení na projekt č.p.
10. Zastupitelé schvalují, že výzva, kterou bude vypsáno výběrové řízení na zpracování projektu pro provedení stavby včetně autorského dozoru na rekonstrukci objektu č.p. 10, bude
zveřejněna do 14. 12. 2011.

B. Ověřilo návrh změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Úholičky podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a konstatuje:
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Usnesení č.7a/10VZ/2011 – Záměr obce prodat pozemky (p.č. 484,505/5, část pozemku č. 454/5 a pozemek č. 488
v k.ú. Úholičky). Zastupitelstvo schvaluje záměr obce prodat:

Pověření č. 9/10VZ/2011 – Zastupitelstvo pověřuje starostku k prověření naplnění SOD Chodník Roztocká mezi obcí
a ing. Kubískem ve spolupráci s advokátní kanceláří.

Pozemek č. 484 v k.ú. Úholičky o výměře 458 m2
Pozemek č. 505/5 v k.ú. Úholičky o výměře 152 m2
Část pozemku č. 454/5 v k.ú. Úholičky, podle geometrického plánu č. 361-09848/2006 schváleného katastrálním
úřadem pro Prahu-západ označeného jako pozemek p.č.
454/21 o výměře 248 m2
část pozemku p.č. 488 v k.ú. Úholičky o výměře cca 2086 m2

Pověření č. 12a/10VZ/2011 – Zastupitelstvo pověřuje
kontrolní výbor k pokračování kontroly stávajících vyhlášek
a k vytvoření návrhů přijetí nových vyhlášek do únorového
VZ.

•
•
•

•

Pověření č. 12b/10VZ/2011 – Zastupitelstvo pověřuje
starostku k vypracování příkazu k provedení inventarizace
za rok 2011 a k vypracování harmonogramu prací týkajících
se účetní závěrky za rok 2011 do příštího veřejného zasedání.

Usnesení č.7b/10VZ/2011 – Záměr obce prodat budovu č.p.
6 v k.ú. Úholičky. Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 6 v k.ú. Úholičky.

Ing. Terezie Kořínková, starostka obce
Ing. Petra Studecká PhD., místostarostka obce

Usnesení č. 12/10VZ/2011 - počet členů kontrolního výboru. Zastupitelstvo schvaluje kontrolní výbor jako 3 členný.

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 16. 11. 2011
Sejmuto: 2. 12. 2011

Usnesení č. 14/10VZ/2011 –Telefon pro seniory. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na nákup telefonu pro seniory
ve výši 50 % pořizovací ceny pro občany Úholiček nad 65 let.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po dlouhé době, kdy vítání občánků probíhalo ve Velkých
Přílepech, se vrátila tato slavnostní událost na půdu našeho
Obecního úřadu. Zdálo se nám logické, aby nové děti byly
vítány do své obce, tedy do Úholiček. Členky Sboru pro občanské záležitosti nám předaly své zkušenosti a pomohly nám
první vítání zorganizovat, za což jim moc děkujeme. Za poslední půlrok se v obci narodily tyto děti:

Usnesení č. 15/10VZ/2011 – Vymáhání škody, způsobené
obci. Zastupitelstvo schvaluje podání žaloby na vymáhání
škody způsobené obci a to podle přiloženého právního názoru
ze dne 4. 11. 2011, zpracovaného advokátní kanceláří Hrudka
a Řípa. Zastupitelstvo souhlasí s vynaložením soudních poplatků podle následujícího klíče: Předmětem soudního řízení bude částka 4,493.982 Kč, jež představuje všechny dosud
uhrazené splátky penále, pak by výše soudního poplatku činila 224.700 Kč a základní výše náhrady nákladů soudního
řízení 127.480 Kč bez DPH.

František Tvrdík
Klára Vacková
Anežka Josefína Lišuchová
Marie Kotlářová
Nella Nnadiová

Usnesení č. 16/10VZ/2011 – Dohoda o úhradě poplatku
za ukládání odpadu na skládku. Zastupitelstvo schvaluje dohodu mezi společností Regios a.s., obcí Tursko a obcí Úholičky
o úhradě základního poplatku za ukládání odpadu na skládku
komunálních odpadů Úholičky s výhradou - čl. II odst. 4 bude
změněn takto: Vymezení poměru, v jakém bude na základě
této dohody společnost REGIOS ode dne nabytí účinnosti
této dohody odvádět obci Tursko a obci Úholičky vybrané poplatky za ukládání odpadů na Skládku Regios, dle ust. článku
II. odst. 1 této dohody je platné beze změn až do doby, než
dojde k odlišnému vymezení tohoto poměru dohodu smluvních stran, za nichž došlo k vymezení tohoto poměru pro účely této dohody, při budoucím rozšíření Skládky Úholičky nad
rámec stávajícího územního rozhodnutí.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 3 /10VZ/2011 – Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy s manželi Lásloﬁovými.
Pověření č. 4/10VZ/2011 – Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy s paní Jitkou Pakostovou.

Vítání občánků
Kamarády přivítaly děti ze školky krásnými básničkami a paní starostka svým blahopřáním rodičům. Vítáme je
do obce a přejeme jim šťastné dětství a hodně lásky.
Jana Jakoušová
SETKÁNÍ S JUBILANTKAMI
To, že se u nás v obci nezapomíná na ty dříve narozené, se
projevuje nejen službami, které se jim snažíme poskytovat,

Pověření č. 6/ 10VZ/2011 – Zastupitelstvo pověřuje místostarostku k podání výzvy na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci č.p. 10 do 14. 12. 2011.
Pověření č. 8/10VZ/2011 – Zastupitelstvo pověřuje zastupitele p. Šulu k provedení průzkumu potencionálních provozovatelů DPS nebo obdobných zařízení.
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rosta pověřil funkcí poradkyně pro oblast stavebnictví. Byla
tedy za tyto kauzy i svým způsobem odpovědná. A že se skutečně snažila, to přece víme také všichni. Projektovala a zároveň dozorovala, někdo by v tom možná viděl konﬂikt zájmů.
Koordinovala a připravovala ke kolaudaci. Že se žádná kolaudace dosud nekonala? No ono je to totiž podobné jako s tím
projektem na chodník. No hlavně že nezapomněla vyfakturovat. I v tomto případě faktury dosáhly prostřednictvím spřízněných ﬁrem statisícové výše. A takové zásadní věci, jako že
bytový dům je postaven v rozporu s územním plánem a nelze
ho proto ani zkolaudovat, si jaksi nestačila všimnout. Nebo
počítala s tím, že to půjde nějak obejít? Možná mohla poradit i novému vedení, vždyť též její dům je postaven v rozporu s územním plánem. A ten zkolaudovat dokázala. Kdo umí,
umí. Vysvětlení, jak se to dělá, jsem se i přes výzvu dosud nedočkal. A nebo to přece všichni víme? Uznávám, že jako kvaliﬁkační předpoklad na post místostarostky to je u nás dostatečný argument. Stále ještě.
Alojz Šula

Setkání s jubilantkami
ale i trochou kultury, kterou jim nabízíme jedenkrát ročně
na tradičním setkání seniorů ve Velkých Přílepech, a od letoška také setkáním jubilantů na našem Obecním úřadě. Naše
jubilantky přišly potěšit děti ze školky, které si připravily pásmo básniček a písniček. Paní starostka předala oslavenkyním
(tentokrát to byly samé ženy) drobný dárek a pamětní list
s gratulací. Myslím, že to bylo pro všechny zúčastněné příjemné odpoledne. Vždyť samota nesvědčí nikomu a v žádném
věku a každý si trochu pozornosti zaslouží. Těšíme se na další
setkávání.

KULTURA A SPORT
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Podzimní čas v Úholičkách patří kromě padajícího listí
a sychravých rán již tradičně také lampionům. Světélka, která se rozsvěcují v době kolem svátku svatého Martina, dělají
dětem v Úholičkách o to větší radost, že si jich většinu samy
vyrobí na lampionové dílně v rámci výtvarného kroužku.
K průvodu také neodmyslitelně patří divadélko pro děti v sále
zámeckého hostince a nefalšovaná bojovka jako vzpomínka
na léto, které je již deﬁnitivně pryč. A protože divadlo bylo
letos námořnické, také bojovka nás přenesla na širé oceány,
konkrétně do jejich hlubin. Odvážní potápěči se často i se svými rozsvícenými lampiony (čert ví, jak to dělali) odvážně vrhali do temných vod, kde se snažili uniknout lidožravému žralokovi a ulovit vzácné chaluhy. Za ty pak získali zaslouženou
odměnu. Tou bylo i divadelní představení „Pohádka o třech
námořnících“ v podání Divadla Ludvík, které pobavilo nejen
dětské publikum.
Jen je trochu škoda, že letos dorazilo relativně málo účastníků. Snad za to mohly řádící neštovice, možná někoho zláka-

Jana Jakoušová, komise pro rodinu
TO PŘECE VŠICHNI VÍME...
Blíží se čas vánoční, čas zázraků i velkého očekávání.
V této souvislosti jsem si všiml, že k jednomu zázraku už dochází. K zázraku prozření. V minulém zastupitelstvu jsme se
coby opozice snažili upozorňovat na řadu pochybení minulého vedení radnice i na důsledky, které pro obec bude toto
jednání mít. V tomto úsilí jsme nejenom zůstávali osamělí, ale
často jsme byli označováni za škůdce obce. Jako by za chybu
odpovídal ten, kdo na ni upozornil, a ne ten, kdo ji způsobil.
Nebudu v této souvislosti zmiňovat již tolikrát omletý bytový
dům. V minulých dnech starostka vyhlásila výběrové řízení
na doprojektování chodníku v ulici Roztocká. Za tento projekt minulé vedení zaplatilo více než půl milionu korun. Projekt měl být připraven k vydání stavebního povolení. Měl, ale
není. Jeho dokončení bude obec stát dalších 150 tisíc. Projektant, který obci takto kvalitně odvedenou práci předal, se tím
odmítl zabývat. Proč taky, vždyť už dávno dostal zaplaceno,
tak co by se namáhal. Že je to pro obec nepoužitelné? Tak to
tady fungovalo. Dovolil jsem si v této souvislosti na poradě
zastupitelů zmínit, že to je klasická ukázka fungování minulého vedení obce. Někdo si namastí kapsu, ale obec ostrouhá.
Na akci byla získána více než čtyřsettisícová dotace, kterou
bylo nutno rychle vyčerpat, ale kvalitu odvedené práce nikdo
nezkoumal. „To ale přece víme všichni, že to tady tak fungovalo,“ odpověděla mi na to starostka. A jsme u toho prozření.
Škoda jen, že nenastalo dříve. Škoda, že nikdo další nenašel tu
odvahu říci už minulému zastupitelstvu: „Děláte to špatně.“
Dvojnásob škoda, když to všichni věděli. Obci to mohlo ušetřit nemalé prostředky.
Jenom by mne ještě zajímalo, zda prozřeli skutečně všichni. Zda prozřela i místostarostka Studecká, kterou bývalý sta-

Zakončení lampionového průvodu
lo teplo domácího krbu a nějakého toho svařáku či ovocného
čaje. Tak třeba příště. I tak to rozhodně stálo za to.
Pavel Soper
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KOMEDIE O STRAŠLIVÉM MORDU VE SVIADNOVSKÉ
HOSPODĚ LP 1715 ANEB ONDRÁŠ
Když jsme začali na jaře se spolkem ouholských ochotníků
zkoušet novou hru, optimistický předpoklad byl, že na premiéru budeme připraveni někdy začátkem října. Takže nakonec
jsme se zpozdili jen o měsíc, což při pracovním vytížení všech
zúčastněných považuji za skvělý úspěch, za to i za téměř bezchybný výkon patří všem hercům velký dík. A úspěchem skončila rovněž samotná premiéra, za což zase patří dík také divákům, kteří dorazili v hojném počtu, a zdálo se, že se upřímně
bavili. Pro ochotníky je takový úspěch snad ještě důležitější
než pro profesionální divadlo. Přesvědčuje nás, že má i nadále
význam utrhovat kus svého drahocenného času a věnovat ho
na oltář Thalie.
Komu to tentokrát nevyšlo a nemohl se na nás přijít podívat, nemusí truchlit. Povzbuzeni úspěchem se chystáme s naší
hrou vyrazit do světa až do dalekých Únětic, kde bychom rádi
co nejdříve, než všechno zapomeneme, hru o Ondrášovi reprízovali. Můžete se také podívat na video z představení,
odkaz najdete na obecních stránkách ve fotogalerii.
Do té doby nás ovšem čeká ještě jedna akce. Již druhým
rokem přivítáme vánoční čas tradiční Rakovnickou vánoční hrou. Každý, kdo chce vidět příchod Ježíška na vlastní
oči, je srdečně zván na náves k vánočnímu stromku v pátek
23. 12. 2011 v 18.00 h.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Na letošní turnaj se registrovalo 16 dospělých včetně
mládeže a 7 dětí. Přišlo i hodně diváků, takže sál hospody
se opravdu zaplnil. Dospělí si rozlosovali dvojice do smíšené
čtyřhry, muži losovali k sobě ženu nebo -náctiletého. Děti šly
do hry s velkým nasazením a trenérka Radka na ně mohla být
pyšná, udělaly za ten rok velký kus práce. Níže můžete nahlédnout, jak jsme si vedli:

Z představení Ondráš

Vítězové

Za divadlo „Přátelé Sobě“
Pavel Soper
ZPRÁVY ZE STOLNÍHO TENISU DĚTÍ V ÚHOLIČKÁCH
Každou středu od 17:00 do 18:00 pořádáme pro děti v sále
nad hostincem sportovní kroužek stolního tenisu. Tento podzim se jedná již o třetí pololetí. Celkem přihlášených je devět
dětí. Řada tréninků je na dětech znát a proto jsme se rozhodli
uspořádat turnaj, ve kterém si děti mohly naostro změřit své
síly a zasoutěžit si o medaile. Zároveň si zatrénovaly na velký
turnaj pořádaný následující den, ve kterém se utkali i dospěláci. Turnaj pro děti se pořádal 16. 11.

Děti:

Dospělí:

1. Mattia Mainolﬁ

1. Papež M., Dalihod M. ml.

2. Filip Chundela

2. Ducháčková R., Janko M.

3. Lucie Hájková

3. Navrátil L., Kozel P.

4. Jakub Kořínek

4. Dalihodová H., Kozel V.

5. Vilém Kořínek

5. Konůpková K., Řezníček P.

5. David Chundela

6. Novák O., Kořínek M.

5. Tomáš Janko

7. Podaná J., Matějka D.
8. Kořínková T., Pazderka L.

Výsledky:
1. místo: Filip Chundela
2. místo: Jakub Kořínek
3. místo: Lucinka Hájková

Na další ročník se těší
Vilda a Tereza
Radka Ducháčková
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KSČM, pluralita názorů prakticky neexistovala stejně jako
kontrolní mechanizmy. Díky jeho občanské angažovanosti,
a zejména pak v souvislosti s jeho zvolením do Kontrolního
výboru, se přece jenom věci dostaly do pohybu a postupně se
začaly rozkrývat nezákonnosti a přehmaty vedení obce. Zároveň se i v obecní politice začala pozvolna objevovat diskuse
a tím vznikat platforma pro názorovou pluralitu. Ve světle
těchto pozitivních změn a dosavadního přínosu pana Vodrážky je proto pro mne zcela nepochopitelné, proč současná vládnoucí koalice Obecního úřadu odmítla svými hlasy osobnost
takových občanských kvalit, jakou pan Vodrážka bezesporu je,
zvolit za člena Kontrolního výboru. Zatímco česká společnost
si dnes začíná pomalu uvědomovat, že je třeba podporovat
lidi, kteří se nebojí odhalovat ve státní správě nezákonnost
(pro ilustraci: Cenu Františka Kriegla od Nadace Charty 77
získal letos bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí Libor Michálek, který poukázal na korupci ve svém úřadě,
za což byl okamžitě zbaven tehdejším vedením své funkce podobně jako i náš čerstvě oceněný úholičský občan), současní
vládnoucí zastupitelé ve vztahu k panu Vodrážkovi pokračují
v linii trvalého stigmatizování, postihu a vylučování, započaté
již minulým vedením radnice. Přitom kontrolní mechanizmy
jsou zcela standardním nástrojem řízení jakékoliv organizace,
ať už je to stát, podnik, nebo obec. Kontrolní činnost nemá
možnost zasahovat do role exekutivní, tedy výkonné, je-li tato
konána v souladu se závaznými předpisy. Tak z čeho tedy pramení toto odmítnutí? Obávám se, že by to mohlo být ze strachu z pana Vodrážky, ze strachu z demokratičnosti, ale možná
i z loajality k předcházejícímu vedení radnice a lidem, kterým
minulý stav vyhovoval.
Závěrem co nejupřímněji blahopřeji panu Vodrážkovi
k významnému ocenění, děkuji mu za jeho dosavadní práci
v zájmu věcí veřejných a přeji do dalších let neutuchající elán
ve všech jeho veřejných i osobních aktivitách.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ OBČANA ÚHOLIČEK



Předání ocenění (zleva ředitel Ústavu pro studium totalitních
režimů Mgr. Daniel Herman, člen rady Mgr. Patrik Benda
a oceněný Miroslav Vodrážka. Foto: P. Fialka ÚSTR
Dne 16. 11. 2011 byl pan Miroslav Vodrážka společně
s dalšími osobnostmi třetího odboje oceněn ředitelem Ústavu
pro studium totalitních režimů (ÚSTR) pamětní medailí Václava Bendy „Za svobodu a demokracii“. Ústav tuto cenu uděloval již potřetí a vyznamenal letos 20 osobností, jimž přisoudil
aktivní podíl na boji proti nacismu či komunismu.
Pan Vodrážka je jedním z čelních představitelů čs. undergroundu. Od roku 1979 se podílel na vydávání undergroundového časopisu Vokno, po uvěznění vydavatele Františka
Stárka a Ivana M. Jirouse v roce 1989 vytiskl poslední předlistopadové číslo tohoto kultovního samizdatu. Ve svém bytě
pořádal ﬁlosoﬁcké přednášky a bytové semináře. Organizoval
undergroundová setkání, schůzky mluvčích Charty 77, kulturní představení. Podílel se na rozšiřování nejrůznější ineditní literatury včetně náboženské samizdatové literatury podzemní církve.
Pro své disidentské aktivity byl ze strany komunistických
bezpečnostních složek opakovaně perzekuován. V samizdatu
vydal několik sbírek básní, ﬁlosoﬁckých esejů a hudebních nahrávek.
Toliko víceméně text převzatý z agenturních zpráv. U příležitosti takovéto významné události si však dovolím připojit
i svůj osobní pohled.
V prvé řadě je třeba zdůraznit, že je více než dobře, že
ve společnosti byli a stále ještě jsou lidé typu pana Vodrážky, lidé naplnění osobní statečností, touhou po řádu, spravedlnosti, svobodě projevu, nositelé alternativních postojů
a myšlenek. Právě díky takovýmto osobnostem docházelo
především v souvislosti s erozí sovětského systému v době
normalizačního temna k postupnému rozpadu totalitního komunistického řádu, který vyústil až v události 17. listopadu
1989 a následnou re-demokratizaci poměrů v naší zemi. A je
více než dobře, že pan Vodrážka neustrnul, ale i nadále pokračuje v prosazování svých postojů, obhajujících názorovou pluralitu a otevřenou občanskou společnost. Velkým přínosem je
pak i skutečnost, že se v roce 2005 přistěhoval do Úholiček,
kde i 15 let po revoluci stále dominovaly autokrativní principy řízení věcí veřejných, třetina zastupitelů byla stále z řad

Petr Svoboda
INFORMAČNÍ ARCHITEKTURA OBECNÍCH NOVIN,
ANALÝZA A PODNĚT PRO ZASTUPITELSTVO A KON
TROLNÍ VÝBOR
(úryvek z dopisu)
Například noviny 10/2011 obsahují dokumenty týkající se
plánu rozvoje obce bez jakéhokoliv širšího vysvětlení, analýzy či souhrnné stručné zprávy nebo komentáře. V novinách
je zaváděna neetická praxe, kdy je například starostkou porušována zásada publicity, neboť soukromé informace či etnocentrické informace jsou vydávané za universální a obecné.
Například v čísle 1/2011 v článku „Vedení obecní kroniky“
starostka informovala i o nové obecní soutěži a položila
občanům soutěžní „ochutnávku“ s dotazem, zdali rozpoznají na starých dobových fotograﬁích dvě malé holčičky
s předpokladem, že „většina z vás jednu z nich určitě zná.“
V dalším čísle pak publikovala správnou soutěžní odpověď.
„Děvčátka na fotce jsou Jana Váňová (Jakoušová) a Marcela
Schánilová (Jandová)“. Veřejně vyhlášená obecní hra na soutěž ze soukromého rodinného alba, ohlašovaná navíc jako
soutěž výherní, je nejen informační, ale především politický
lapsus. Ing. T. Kořínková nejenže nechápe funkci starostky,
že politický funkcionář se nemůže chovat jako soukromý
vlastník veřejného periodika, ale především je porušena elementární novinářská zásada, kdy jsou informace soukromé
prezentovány jako obecné. Starostka přitom zatajila, že ta
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neuvedla věci na pravou míru. Nevím, kde se pan Álojz vzal,
ale moje jedovatá slina, která minula cíl, nebyla zdaleka tak
uvozhřená jako ta pana Álojze. Oproti jmenovanému jsem nikdy neměla ambice jakkoliv řídit OÚ, což se o tomto pánovi,
plném těchto ambicí, říci nedá. Na podporu tohoto tvrzení
mohu s čistým svědomím prohlásit, že pan Álojz byl ten, který srdceryvně plakal, když jsem se nezúčastnila jeho předvolebního mítinku a svým hlasem ho nepodpořila. Tento grafoman evidentně nepíše pravdu, ale hezky se to po sobě čte, že?

„druhá“ je její maminka. Představa, že „většina“ ze skoro sedmi set obyvatel obce bude znát fotograﬁe z jejího rodinného
alba, vypovídá o informační negramotnosti a elementární
neschopnosti rozlišovat věci veřejné od soukromých.
M. Vodrážka
QUO VADIS, PÁNI ŠULOVÉ?
Nikdy jsem nepsala do žádných tištěných periodik, ale
nedá mi, abych pro lidi, které to zajímá nebo se jich to týká,

Božená Suchá

INZERCE

TTT MLTBOMOFKQ @W
centrum reklamy a tisku
QFPHĄIBQ£Hê
vizitky, razítka
grafické práce

reklamní plachty
samolepky
plakáty
postery
, banery
()"+!à"Ą7Ą3)01+
%Ą#,1"(
MO>E>gPR@EALI ĄMLgåQĄgĄM£ĄALĄ 
QBI Ą Ą Ą ĄL?@ELAMLTBOMOFKQ @W

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
inz HAR_A6 sirka.indd 2

SLEVA 10 % z celkové ceny.
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Malé vánoční trhy v Únětickém pivovaru
Víkendy

3. - 4. prosince
17.- 18. prosince
Od 11.00 do 17.00

Zakoupit si můžete různé rukodělné výrobky, keramiku, vánoční
výzdobu, svícny, šperky, pečivo, perníčky nebo výrobky zchráněných
dílen.
A samozřejmě Únětické pivo – kromě obvyklé 10°a 12° také
polotmavou 13°- Únětický vánoční speciál v dárkových 2 l skleněných
a 1,5 l plastových lahvích. Ochutnejte také naší specialitu – teplou
sladinu (s rumem nebo bez…)
Občerstvení během trhů zajištěno, každý malý návštěvník obdrží
dáreček.
Přijďte si zpříjemnit předvánoční atmosféru a potkat se spřáteli
vpivovaru vÚněticích.

Těšíme se na Vás !
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