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ÚVOD STAROSTKY
Milí spoluobčané,
utekl další měsíc, tentokrát docela teplý a slunečný. Po „zmrzlících“ jsme vysázeli letničky, v prostoru návsi jste si jich jistě všimli. Beruška u hřiště se opravdu povedla, pyramida,
doufejme, rychle obroste a nikdo už nám ji nenabourá. Problém dopravy v prostoru návsi je potřeba řešit, což vyplynulo i z prací studentů, kteří návesní prostor zpracovávali jako
téma svého workshopu. Výstupy z jejich prací vám nabízíme
v tomto čísle novin. Uvítáme vaše náměty, co by na návsi být
mělo a co by na ní naopak určitě být nemělo. K tomu nám
poslouží i další příloha těchto novin – anketa. Ráda bych vás
požádala, abyste věnovali svůj čas jejímu vyplnění. Závěry tohoto šetření budou vodítkem pro zastupitele při rozhodování
o investičních akcích v obci do roku 2014. Anketu je možné
odevzdat na obecním úřadě (stačí hodit do schránky), nebo
si ji u vás vyzvednou pracovníci pověření obcí, a to do 14 dnů
od okamžiku, kdy obdržíte toto vydání Obecních novin. Pokud formulář neobdržíte s výtiskem novin, je možné ho stáhnout na webových stránkách obce.
Z dění posledních dní vyplývá, že někteří občané mají
obavy o dodržování demokratických principů v naší obci. Domnívám se, že nic nedemokratického se tu neděje. Proběhly
demokratické volby, na základě kterých bylo vytvořeno zastupitelstvo obce a funkce byly rozděleny podle matematické
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nerovnice 5>3. Do funkce místostarostky byla za paní Jakoušovou zvolena Mgr. Markéta Svobodová.
Dětem přeji dobrý ﬁniš ve škole, hezké známky a hodně
výletů. Ať jim to do prázdnin rychle uteče. Nám dospělým přeji naopak slunečné dny co nejdelší, ať čas neletí jako o překot.

•

b) nedostatky spočívající v neúplnosti vedení účetnictví
- § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Obec bude účtovat do období,
s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Dále obec
přeúčtuje stavy majetku pozemků obce dle výpisu z katastru nemovitostí v aktuální verzi.
Závěrečný účet je přílohou zápisu z VZ.
Usnesení č. 5/6VZ/2011
– Rozpočtové opatření č. 2/2011
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011
Na straně příjmů mezi položkami:
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6171 2329 -2 020 000 Kč
Jiné daňové příjmy
1701 +2 020 000 Kč (převod přijatých daňových příjmů)
Zvýšení příjmů o 0 Kč (zůstává celkových 50 248 600 Kč)
Na straně výdajů:
Činnost místní správy :
Nákup služeb 6171 5169 +210 000 Kč (projektová dokumentace a stavební povolení – propadlá komunikace na V. Přílepy)
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
6171 5660 + 90 000 Kč (schválená půjčka včetně zástavy paní
Fajmanové)
Zvýšení výdajů o 300 000Kč (na celkových 19 402 000 Kč)
Usnesení č. 6/6VZ/2011
– Závěrečný účet DSO Od Okoře k Vltavě
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet DSO bez výhrad. Závěrečný účet je přílohou zápisu.
Usnesení č. 7/6VZ/2011
– Odprodej pozemku p.č. 329/19
Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku p.č. 329/19 v k.ú.
Úholičky manželům Pohlovým. Obec přijala nápravné opatření a zopakovala proceduru prodeje od záměru. Mezi obcí
a manželi Pohlovými bude sepsána nová kupní smlouva, která
bude vložena do katastru. Obec poskytne součinnost při změně druhu pozemku z orné půdy na ostatní plochu parcely č.k.
329/19 v k.ú. Úholičky.
Usnesení č. 9/6VZ/2011 – Žádosti o ﬁnanční příspěvky
Zastupitelstvo schvaluje ﬁnanční příspěvek na rekondiční pobyt v lázních paní Vlasákové ve výši 2500 Kč. Zastupitelstvo
v rozpočtu na rok 2012 a další vytvoří fond pro rekondiční
pobyty pro seniory.
Zastupitelstvo schvaluje ﬁnanční příspěvek slečně Michaele Hatašové, která hraje šachy za oddíl Úholiček, a to následovně: Pokud se umístí na světovém šampionátu do 10. místa, bude jí proplacena zpáteční letenka, pokud se umístí do
20. místa, bude jí proplacena poloviční cena zpáteční letenky.
Usnesení č. 10/6VZ/2011 – Stezka – využití švestkovny
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením první etapy turistické
stezky „Přelez, přeskoč, přejeď“ s využitím prostoru bývalé
švestkovny a přilehlé rokle. Budou zde umístěna zastavení
s překážkami typu lanový most, lanovka, přelézání kmene,
kladiny, hrazdy.
Zastupitelstvo požaduje, aby prvky co nejvíce korespondovali
s přírodou a souhlasí, aby jako dodavatel prvků byly osloveny
ﬁrmy, která dodají i atypické prvky jako je např. lanový most
přes rokli.
Zastupitelé souhlasí, aby projekt byl zcela realizován z vlastních prostředků obce i v případě, že obec nezíská dotaci,
o kterou požádala. Žádost o dotaci je přílohou zápisu. Celková

ZPRÁVY Z OBCE
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Rajmonovi, který reagoval na výzvu obce
o poskytnutí psacího stolu pro děti ze sociálně slabé rodiny
a stůl rodině daroval.
zastupitelstvo
HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ
popř. dalším nákazám, proběhne dne 10.6.2011 (pátek)
v době od 17 hod. před obecním úřadem.
Cena vakcinace jednoho zvířete proti vzteklině činí 100,Kč, cena kombinované vakcíny proti souboru nejčastějších
psích chorob činí 300,- Kč + 40,- Kč za případné vystavení
nového očkovacího průkazu. Očkují se zdravá zvířata starší
tří měsíců. Psi budou předvedeni na vodítku a s náhubkem,
osobou fyzicky způsobilou zvíře zvládnout.
U štěňat, jejichž majitelé požadují kombinovanou vakcínu
je na místě možné provést primovakcinaci už od 4-5 týdnů
věku, s tím že je třeba později provést ještě dvě revakcinace
Zvířata se zdravotními problémy je možno očkovat až
po zlepšení jejich zdravotního stavu.
U koček nutno počítat, s cenou vyšší (dle použité vakcíny).
MVDr. Petr Slavík, tel. 607727743
SOUHRN USNESENÍ
z 6. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 25.5.2011
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/6VZ/2011 – Program a jeho rozšíření o:
• Bod 13. stanovení termínu dosažení dohody mezi obcí
a panem Svobodou
• Bod 14. vstup obce Úholičky do DSO Údolí Vltavy. Příspěvek činí 10 Kč/obyvatele/rok, tj. cca 7200 Kč.
Usnesení č. 2.1/6VZ/2011 – funkce místostarosty
Zastupitelé schvalují, aby funkce místostarosty byla vykonávána jako uvolněná, odměna dle platných předpisů.
Usnesení č. 2.2/6VZ/2011 – volba místostarosty
Zastupitelé volí místostarostkou obce paní Mgr. Markétu
Svobodovou.
Usnesení č. 3/6VZ/2011
– Volba předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru pana
Mgr. Pavla Sopera.
Usnesení č. 4/6VZ/2011
–Závěrečný účet obce za rok 2010
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010
včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2010 a přijímá tato nápravná opatření:
• a) při dílčím auditu: § 17 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů: Obec bude
projednávat závěrečný účet obce a toto projednání uzavře vyjádřením v usnesení z tohoto veřejného zasedání
v souladu se zákonem.
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předpokládaná ﬁnanční náročnost nepřesáhne 500.000,- Kč.
Na projekt bude vypsáno výběrové řízení.
Usnesení č. 13/6VZ/2011 – Prodloužení termínu na uzavření dohody s PharmDr. Svobodou
Zastupitelé schvalují termín pro dosažení dohody mezi obcí
a panem doktorem Svobodou na 15.12.2011.
Usnesení č. 14/6VZ/2011
– vstup obce Úholičky do DSO Údolí Vltavy
Zastupitelé schvalují vstup obce Úholičky do DSO Údolí Vltavy. Příspěvek činí 10 Kč/obyvatele/rok, tj. cca 7200 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č.7/6VZ/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podepsání kupní
smlouvy s manželi Pohlovými.
Pověření č.8/6VZ/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Ing. Terezii Kořínkovou k tomu, aby spolupracovala s pořizovatelem změny
č. 2 ÚPnSÚ Úholičky jako „určený zastupitel“ ve smyslu §47
odst. 1 a násl. Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Jaksi přirozeně jsem proto očekával, že se před každým
kolem sejde vyjednávací tým pod vedením starostky za účasti
dalších zastupitelů, případně i právníků, jejichž účast na jednáních si starostka vyžádala. Zvláště když dotažení těchto
jednání bylo jedním z jejích volebních hesel. Realita? Nic, nic,
nic. Žádná příprava, žádná strategie. Společná schůzka? Proč,
není potřeba. Výsledek? Odpovídající realitě. Počet vět, které na těchto schůzkách starostka pronese, by se dal spočítat
na prstech. O to horlivěji ale přikyvuje. Bohužel na všechno.
Trapné ticho tak přerušuje až doktor Svoboda a předkládá
soupis svých požadavků. Kde zůstala ta bojovná Xena, co slibovala, jak to pro obec všechno vybojuje? Nevím. Ono řídit
taková jednání bude asi složitější, než o nich jen vyprávět
před houfem svých příznivců. A zakrývat neschopnost větou
o tom, že jsme si jen přišli vyposlechnou představy protistrany, to asi taky dlouho nevydrží. Paní starostko, asi vám nezbude nic jiného, než začít komunikovat. Jak jsem opakoval
již několikrát, já jsem k této schůzce připraven.
Alojz Šula
MALÁ DOMŮ?
O tom, že se za minulého vedení obce nedělo vždy všechno
úplně správně, jsem jistou představu měl. Proto jsem také
po kontrolním výboru požadoval analýzu problematických
oblastí, dalo by se říci možná audit toho, kde se můžeme dostat do problémů. Auditu jsem se sice nedočkal, kontrolní výbor měl důležitější úkoly, překvapení však přišlo. Jak jsme se
od starostky dozvěděli, obec řeší tak rozsáhlé majetkoprávní
problémy (mimo ty, které řeší s doktorem Svobodou), že nová
místostarostka bude tuto funkci muset vykonávat jako uvolněná, to znamená na plný úvazek. A k tomu tu máme ještě
problémy s pozemky. Některé mají dokonce v katastru chybně napsané vlastníky a teď se to musí všechno dát do pořádku. Práce pro jednoho člověka na léta. Tedy alespoň doufám,
protože jinak bych si musel myslet, že jde o takovou malou
domů. V žádné z okolních obcí totiž takové problémy asi nemají. Všude si vystačí pouze s uvolněným starostou. Tursko se
skládkou na svém katastru, Statenice s rozsáhlou výstavbou,
Přílepy s několikanásobným počtem obyvatel, se stavebním
úřadem po svou správou. Tam všude bychom uvolněného místostarostu hledali marně. Až v Roztokách, ale to už je myslím
jiná liga. Tak nevím. Možná tam pracují schopnější starostové.
Nebo nám opravdu minulé vedení zanechalo takovou spoušť?
Alojz Šula

Ing. Terezie Kořínková, starostka obce
Mgr. Markéta Svobodová, místostarostka obce
Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 26.5.2011
OBECNÍ ÚŘAD ÚHOLIČKY a

pořádají svoz velkoobjemového odpadu pro obec Úholičky
Datum: 10.6. – 20.6. 2011
Kontejnery budou přistaveny:
10.6. – 15.6. 2011
15.6. – 20.6. 2010
1- Na Habří
1- Chaloupky
1- U stodoly
1- Podmoráň nahoře
1- Na Návsi
1- Podmoráň dole
1- U knedlíkárny
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA velkoobjemový odpad.

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V dubnu proběhl zápis do Mateřské školy Úholičky. Ráda bych
vás informovala o jeho průběhu a výsledku. U zápisu, který
se konal 6. dubna, bylo podáno 21 žádostí o přijetí do MŠ
k předškolnímu vzdělávání. Žádosti byly podány prostřednictvím zákonných zástupců dětí (rodičů). Všechny děti, jejichž
rodiče žádosti podali, jsou z Úholiček a mají zde i trvalé bydliště. Do MŠ bylo přijato 16 dětí a nepřijato 5 dětí. Počet přijatých dětí se vždy řídí podle toho, kolik dětí odchází v příštím
školním roce do 1. třídy. Letos to bude 16 dětí, což je za celou
dobu, co jsem v úholičské školce, nejvíce. Proto se většina dětí
z tohoto silného ročníku do MŠ dostala. Nepřijaty byly děti,
kterým budou 3 roky až koncem roku 2011 a v lednu 2012.
Na jaře pro děti pravidelně organizujeme výlety. Koncem
dubna jsme jeli do ZOO a Dinoparku v Plzni. Děti se seznámily s různými cizokrajnými zvířaty, jako jsou klokani, opice,
krokodýli, žirafy, bizoni, nosorožci a další zvířata. Součástí
ZOO je také statek, kde děti viděly koně, prasátka, kozy, ho-

ZPRÁVY ZASTUPITELŮ
Následující dva příspěvky otiskujeme, přesto, že byly
doručeny po uzávěrce.
XENA OPĚT NA SCÉNĚ
O tom, že probíhají jednání s panem Svobodou ohledně narovnání majetkoprávních vztahů, je asi většina občanů naší obce
informována. Jak je výsledek těchto jednání pro obec důležitý, asi také není potřeba nikomu vysvětlovat. Laik by očekával, že se před takovým jednáním sejde vyjednávací tým, důkladně probere strategii pro příští schůzku, stanoví si limity,
mantinely, kam až je možno zajít, co už je nepřijatelné. Jako
přímý účastník těchto jednání bych něco podobného očekával
také. Denně absolvuji řadu schůzek a mohu s klidným svědomím prohlásit, že jednání a vyjednávání je mou profesí. Přijít
nepřipraven na jednání, to je jako koledovat si o výprask.
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KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
ANEB VÍTEJTE V LOVERNU
V sobotu 4. června se Úholičky promění v Lovern, malou francouzskou vesnici, plnou tvrdohlavých, zarputilých, vzdorovitých, odvážných a vůbec správných kluků a holek, kteří jsou
připraveni se poprat o to nejcennější, co takové vesnické dítě
může mít. O knoﬂíky, tkaničky od bot, opasky a vůbec vše, bez
čeho si to doma pěkně slíznete. A bude to tuhý boj, protože
Verlaňáci ze sousední vsi dokáží být pěkně zákeřná sebranka,
co se neštítí žádného úskoku, aby vás připravila i o poslední
knoﬂík. Na druhou stranu se proslýchá, že mají někde schovaný poklad, a ten najít, to by teda bylo něco!!!
A protože jde o skutečnou, byť knoﬂíkovou válku, je třeba
vše dobře naplánovat. Proto se všichni, kdo mají chuť, sejdou
už v pátek 3. června v 18:00 h v obecní knihovně, kde si přečteme vše potřebné o tom, jak to bylo s bojem mezi dětmi ve
Verlanu a Lovernu v knize Loise Pergauda. Poslechneme si o
tom také rozhlasovou hru a pak už můžeme začít kout pikle a
připravovat se na druhý den.
Všichni, kteří se chtějí účastnit samotného boje (účast na
čtení není povinná), se sejdou v sobotu 4. června ve 14 hodin
u lavičky na konci ulice K Višňovce směrem na Řivnáč. S sebou
si vezmou pevnou obuv a vhodné oblečení na běhání po lese,
nejmenší bojovníci si mohou přibalit i nějakého toho dospěláka. Následovat bude rozdělení do týmů, bojová porada a hurá
na ně. Bijte Verlaňáky, nešetřte je!!!
-Pavel-

luby, husy... Velký zážitek měly z prohlídky Dinoparku. Byly
nadšené z dinosaurů v životní velikosti, někteří se dokonce
hýbali. Také jsme byli v 3D kině, který je součástí Dinoparku.
Film dětem přiblížil, jak dinosauři kdysi žili.
Další výlet byl na zámek Loučeň. Součástí zámku je rozlehlý park s 10 labyrinty a bludišti. Nejprve jsme se šli podívat
do zámku, kterým nás provedl pan průvodce v obleku komořího. Dětem přiblížil, jak dříve šlechta žila a jaké povinnosti
měli sloužící. Děti si také prohlédly dětský pokoj s hračkami
a učebnou. Dozvěděly se, s čím si kdysi děti hrály, jak se učily
a jak byli učitelé přísní. Největší zážitek měly děti z prolézání
bludišť a labyrintů. Byly jsme překvapené, jak se uměly dobře
orientovat a z labyrintů vždy bez problémů vylezly. Většina
jich byla v parku, kde jsme procházeli pod vzrostlými stromy
a obdivovali krásně kvetoucí rododendrony. V parku je rybník, kde žijí kromě ryb také žáby, které měly právě koncert
a kvákaly jedna přes druhou. Když jsme k němu přišli, začaly vykukovat z vody ven a prohlížely si děti. Podařilo se mi
vyfotit 10 žab najednou. Počasí nám přálo, děti byly nadšené
a měly spoustu zážitků.
Do prázdnin máme naplánovaný další výlet se spoustou
jiných akcí. O tom ale napíši až příště.

KRONIKA
Na fotograﬁi z minulého čísla je dnešní Obecní úřad, tehdy
budova MNV.
Snímek v květnových novinách zachycuje tzv. akci Z? Co
aktéři opravovali a kde v obci je toto místo?
V září bychom chtěli uspořádat výstavu fotograﬁí a dokumentů týkajících se obce. Proto znovu snažně prosím ty, kteří vlastní zajímavé materiály k historii obce, aby je zapůjčili.
Současně děkuji těm, kteří už tak učinili.
Renata Feitzová

Monika Mintělová

KULTURA A SPORT
VÍKEND PRO RODINY S DĚTMI
Třetí květnový víkend jsme již třetí rok věnovali sportu. Strávili jsme ho u Stříbrného rybníka. Každý den jsme na kole vyjeli do okolí. I ti nejmenší urazí za den 25 km. V pátek jsme
uspořádali atletický pětiboj, do kterého se překvapivě zapojili
i dospělí. V sobotu jsme navštívili lanové centrum, myslím, že
většina z nás úplně poprvé. Děti si svoji lanovou trasu prošly
několikrát a nadšeně. Dospělácká trať je 4 až 8 m nad zemí,
takže zpočátku bojujete se závratí, pak sami se sebou, protože
se vám zdá nemožné překážky překonat, koncem trasy se potýkáte už jen s totálním vysílením. Už víte, že překážky prostě překonat musíte. Sobotní večer patřil tradičnímu opékání
buřtíků a posezení u ohně, všechny odvážné děti šly hledat
poklad na stezku odvahy. Více takových pohodových víkendů.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Následující dva příspěvky otiskujeme, přesto, že byly
doručeny po uzávěrce.
CO SIGNALIZUJE POPÍRANÝ STŘET ZÁJMŮ?
V minulosti byl střet zájmů v obci běžnou praxí a vrcholem
bylo jednání exstarosty, který na počátku výstavby BD vyfakturoval synovi dnes již odsouzené stavební referentky (???)

Tereza
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Po odstoupivší paní J. Jakoušové se volba místostarosty
stala pokračováním politické schizofrenie a politiky vylučování. Pro většinu zastupitelstva se navržený Alojz Šula stal
nepřijatelným právě proto, že byl nejvýraznějším zastupitelským kritikem arogance moci. Volba nebyla jen o obsazení
funkce, ale především o tom, že současné disidenty je třeba
nadále vylučovat a je třeba vést dál politiku vydělování na MY
a ONI. Dějinná šance změnit neblahé politické poměry v obci
tak byla promarněna a předvolební heslo Pro Úholičky společně se scvrklo na propagandistické marketingové heslo. Srovnání s minulostí však silně pokulhává: ani komunisté si po
17. listopadu nedovolili nezvolit do předních funkcích disidenty!
Mirek Vodrážka
MILÍ SPOLUOBČANÉ,
ráda bych vyjádřila své poděkování všem lidem, kteří pracují
pro naši obec.
Výslovně bych však chtěla za sebe a svou rodinu poděkovat
Ing. Terezii Kořínkové, nyní naší starostce, za její dlouholetou
aktivitu v naší obci. Myslím si, že její více než pětiletá činnost
s dětmi i dospělými je velice prospěšná pro společenský život
v obci. Díky pravidelnému cvičení pro děti pod jejím vedením
jsem měla možnost se lépe seznámit s ostatními maminkami.
Moje děti se dobře znají se svými vrstevníky. Máme možnost
se účastnit závodů na kolech a odrážedlech, dětského dne,
letního tábora, zimního pobytu na horách, výletů na kolech
a to vše s místními dětmi, jejichž rodiče mají o takové akce zájem. Moje děti taková setkání velmi obohacují. Jsem šťastná,
že žiji a vychovávám děti v obci, kde to takto žije. Velice mě
těší možnost pravidelně se potkávat s místními ženami, které
mají také rády pohyb. Cvičení pod vedením Terezy mi osobně
nesmírně zlepšuje náladu. Podle mého názoru veškeré akce
organizované Terezou vnášejí do naší obce více společenského
života, který je jistě obohacující.
Dále bych chtěla ocenit vysokou kvalitu naší mateřské školky. Krásná školka s výborným personálem. Celé tři roky, které naše dcera chodí do školky, jsme s manželem velice vděční
za přístup a práci paní ředitelky a paní učitelky. Myslíme si, že
dělají svou práci více než dobře a jsme velmi spokojení. Moc
děkujeme!
Na závěr bych se chtěla podělit o svůj dojem z veřejných
zasedání, kterých se účastním. Zdá se mi, že naše paní starostka a námi zvolení zastupitelé se velice snaží co nejlépe
pracovat pro naši obec a že výsledky jsou již
vidět. I přesto, že zasedání zastupitelstva
neprobíhají vždy v úplně mírové atmosféře,
se zastupitelům daří posouvat věci dopředu.
Přála bych si, aby se naši zastupitelé snažili táhnout za jeden provaz a vyřešilo se tak
rychleji více věcí. Děkuji a přeji hodně sil
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
a pevné nervy do budoucna!
Kvalitní a odborná montáž
Martina Dvořáková
přímo od výrobce!

částku skoro 80 tisíc za tzv. inženýring, ačkoliv byl jen vyučeným kuchařem.
V posledních Obecních novinách byla v souvislosti
s 5. ročníkem dětských závodů otištěna pozvánka prezentovaná jako „Cvičení s Kořenkou a Obecní úřad Úholičky pořádají...“.
Zdánlivě nevinné spojení dvou subjektů v sobě skrývá klasický střet zájmů – politik vykonává v rámci svého mandátu
obdobnou činnost, jaká je předmětem jeho soukromých podnikatelských aktivit.
Když byl na posledním zasedání tento problém diskutován, starostka zarputile odmítala možnost, že by se jednalo
o střet zájmů. Některé její přítomné sympatizantky se navíc problém snažily převést do roviny, že ti, kdo upozorňují
na střet zájmů, nechtějí vlastně podporovat nejrůznější aktivity pro děti. Argumentace chvílemi připomínala dobu nedávnou, kdy ti, kdo stáli na masarykovské zásadě, že by obecní
zastupitelé neměli lhát a krást, byli napadáni podobnou demagogickou otázkou: A co jste vy udělali pro obec?
Pro investigativního novináře tento postoj signalizuje
něco skrytého a není náhodné, že analýzy zkoumající nejfrekventovanější témata v mediích v souvislosti s politikou ukazují, že hned po podezření z korupce je to právě střet zájmů.
Mirek Vodrážka
CO SI ANI KOMUNISTÉ NEDOVOLILI...
Po kritickém nátlaku veřejnosti a části zastupitelstva vzniklo
před měsícem Prohlášení zastupitelů, které deklaratorně odsuzuje arogantní způsob obecní správy za vedení exstarosty
T. Diviny. Na druhé straně nové vedení zaujímá postoj, že je
nemožné, aby lidé, kteří dlouhodobě poukazovali na arogantní a nezákonný způsob obecní správy zastávali určité funkce
v obci. Např. postoj starostky, že Vodrážka se nesmí znovu dostat do kontrolního výboru, je obecně známý.
Jako odpůrce komunistického režimu jsem si v minulosti
užil politiky vylučování vrchovatě a ve všech oblastech. Teprve po roce 1989 se odpor proti totalitě legitimizoval a v současnosti se dokonce se připravuje zákon o odporu proti totalitnímu režimu.
Postoj starostky je proto politicky rozporný, neboť na jedné straně deklaratorně odsuzuje politiku založenou na aroganci moci, na druhé straně pokračuje v politice vylučování
kritiků arogance moci. Není náhodné, že nezákonné praktiky
T. Diviny v minulosti nikdy veřejně nekritizovala.

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
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
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PODĚKOVÁNÍ
Velmi ráda bych poděkovala občanům Úholiček, kteří svými informacemi dopomohli
k nalezení mého psa, který se ztratil z psího
hotelu Mája. Přesvědčili mě, že i v současné
době není většině lidí neštěstí ostatních lhostejné a že se maximálně snažili nám pomoci.
Opravdu si toho moc vážíme. Ještě jednou
děkuji za spolupráci a přeji vám, aby podobných případů bylo co nejméně.
Ing. Michaela Kováčiková
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