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ÚVOD STAROSTKY
Vážení občané,
ráda bych vás informovala o posledním dění v obci.
Co se týká silnice do Velkých Přílep, proběhlo další jednání
se statikem a zástupkyní Správy a údržby silnic Kladno. Byla
stanovena další schůzka s Krajskou SÚS, kde by mělo být sděleno, zda se peníze na opravu najdou v rozpočtu SÚS. Bude
přizván i zástupce krajského úřadu, který se zabývá dotacemi
na takovéto investiční akce pro případ, že budeme usilovat
o peníze z kraje.
Co se týká autobusů, rušeny byly zatím spoje, které neprovozuje ROPID. Od 6. 3. 2011 vejde v platnost druhá vlna změn
jízdních řádů. Z dosažitelných informací se změny, resp. omezení počtu spojů, netýkají linky č. 350.
Bylo vypsáno výběrové řízení na zaměření statku č.p. 10,
který obec odkoupila od p. Junka. Zaměření musí být provedeno, neboť k nemovitosti není žádná projektová dokumentace. Po zaměření bude následovat stavebně technický průzkum
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a zpracování projektové dokumentace. Za jakým účelem bude
objekt využíván a tedy jak bude stanoveno zadání pro projektanta, bude projednáno na veřejném zasedání.
Obec zadala zpracování návrhů symbolů – vlajky a znaku
obce. Návrhy budou otištěny v Obecních novinách, vyvěšeny
v knihovně a následně bude schválena ﬁnální podoba. Současně obec spolupracuje na pořízení mapy Úholiček, výtisky by
měly být poté k dispozici na obecním úřadě, v obchodě, v hospodě apod.
O bytovém domě jen motto, je těžké hrát mariáš s někým,
kdo má sto sedm v červených na ruce.

tanu, jak se manipuluje s vodou v oblasti tělesa skládky. V samotném konci návštěvy pak vyplnili kontrolní list o prohlídce skládky. A závěr? Myslím, že se všichni zúčastnění shodli
nejenom na tom, že návštěva a prohlídka areálu byla velmi
zajímavá, ale i na tom, že skládka je vedena profesionálním
způsobem na úrovni současných možností a znalostí, s maximálním možným ohledem na okolní prostředí, často i nad
limit požadovaný příslušnými normami.
Alojz Šula
Předseda komise životního prostředí
Výtah z průběhu 3. veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 21. 2. 2011 v Úholičkách

starostka

Zastupitelstvo obce Úholičky určuje ověřovateli zápisu pana
V. Kozla a pana T. Dvořáka.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
V obecních novinách č. 12/2010 proběhla informace
o platnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., čištění a revize
komínů. Všichni zájemci o tuto službu, kteří se nahlásili
na OÚ, budou po zpracování předložených nabídek včas informováni.
Romana Klusoňová

Zastupitelstvo obce Úholičky schvaluje:

KONTROLA SKLÁDKY
Život po boku skládky je v naší obci realitou všedního
dne. Takové vzájemné soužití bývá někdy dost komplikované. Na jedné straně přináší značné příjmy do obecního
rozpočtu, na straně druhé pak zase může znamenat velkou
zátěž pro životní prostředí v obci. Z dobře informovaných
zdrojů ke mně pronikly informace, jak si na skládce společnost Regios dělá co chce a nikoho na obci to vůbec nezajímá.
Inu, agentura „jedna paní (nebo snad pán) povídala“ mívá
vždy zaručené informace.
Mohl bych se tady rozepsat o tom, jak jsem před měsícem
nechal svolat dozorčí radu společnosti, na které jsme řešili
pokutu udělenou Českou inspekcí životního prostředí. Mohl
bych vyprávět o tom, že něco takového na Regiosu nepamatují. Nejlepší recept na pochybnosti je ale podle mne osobní zkušenost. Proto jsem připravil pro zastupitele prohlídku skládky spojenou nejen se seznámením se s celým provozem, ale
i s kontrolou dodržování provozního řádu podle inspekčního
záznamu „občanské komise pro dohled nad skládkou.“
Nabídky využili místostarostka Jakoušová, zastupitelé
Kozel a Dvořák a člen komise životního prostředí Mgr. Martínek. Prohlídka se uskutečnila ve čtvrtek 17. 2. 2011 odpoledne. V průběhu takřka dvouhodinové návštěvy se pak účastníci seznámili s provozem skládky a s výhledem na její další
vývoj v nejbližších letech. Při následné debatě probrali nejen
problémy, se kterými se skládka musí potýkat, ale i poznatky
spojené s možností likvidace biologických odpadů v obcích,
s možnostmi doplnění stávajících pytlů na tříděný odpad
o kontejnery na tříděný odpad umístěné v obci. V další části
návštěvy si pak zúčastnění prohlédli vlastní provoz skládky.
Na vlastní oči tak měli možnost posoudit, jak jsou dodržována
provozní a bezpečnostní opatření, která mají chránit životní
prostředí v okolí skládky před negativními vlivy z jejího provozu. Na čerstvě připravované kazetě pro další etapu ukládání
odpadu zase viděli, jak je zabezpečeno podloží skládky před
únikem škodlivin do spodních vod, jak je řešeno odsávání me-

•
•
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•

návrhovou komisi ve složení Mgr. M. Svobodovou a J. Jakoušovou

•
•

navržený program 3. VZ ZO s touto úpravou:
bod 8) změněn na Informace o průběhu řízení VOS - zaměření č.p.10
bod 9) Vypsání VŘ na dig. KTV bude zařazen na příští VZ
bod 10) změněn na Vypsání VŘ rekonstrukce ulice
U Studny - nové domy - studie proveditelnosti

•

zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 426/1 dle
PK do katastru nemovitostí pro oprávněného RWE GasNet s.r.o, Ústí nad Labem

•

zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 501/1dle
KN do katastru nemovitostí pro oprávněného RWE GasNet s.r.o, Ústí nad Labem

•

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného
břemene k pozemku p.č. 454/5 dle KN do katastru nemovitostí pro oprávněného ČEZ Distribuce, Děčín

•

odměny neuvolněným předsedům komisí ve výši 1.340,Kč měsíčně ( - 5%) ode dne jejich jmenování

•

snížení odměn neuvolněným členům OZ o 5% ze schválených odměn

•

poskytnutí půjčky pí. I. Fajmanové ve výši 90.000,- Kč
s úrokem 3% p.a. a splacením do 18ti měsíců. Podmínkou
je zřízení zástavy na RD čp. 144 ve prospěch obce Úholičky.

•

ceny vodného a stočného předložené ﬁrmou 1. VHS s.r.o
na rok 2011

•

cenu vodného z přivaděče pro rok 2011 v částce 15,87
včetně DPH za m3

•

vypsání VŘ č. 3/2011 na akci „Rekonstrukce části ulice
U Studny – nové domy – studie proveditelnosti“

•

nepodání žaloby na zřízení věcného břemene ani jiné podobné žaloby a přerušení stavebního řízení, týkajícího se
bytového domu u SÚ Libčice nad Vltavou a to do termínu
15. 6. 2011, kdy bude předložen návrh majetkoprávního
vypořádání pozemků, týkajících se BD

•

starostku a zastupitele pana Šulu k jednání s PharmDr.
Petrem Svobodou
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•

Zastupitelstvo obce Úholičky pověřuje:
•

starostku obce jako spolupracovatele s pořizovatelem ÚP
za Obec Úholičky

•

FV vypracováním rozpočtového výhledu na období do
roku 2014, podněty k zahrnutí do výhledu budou předloženy do 30.3.2011

•

starostku k podpisu smluv na zřízení věcného břemene
ve prospěch oprávněného RWE GasNet s.r.o

•

starostku k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného
RWE Distribuce

•

stavební komisi vypsáním výzvy č. 4/2011 na provedení
stavebně-technického průzkumu čp. 10

•

stavební komisi vypsáním výzvy č. 3/2011 na studii proveditelnosti části ulice U Studny

•

KV prověřením OZV č. 4/1998 z hlediska struktury faktického zásahu úpravy vyhlášky v době platnosti stávajícího ÚP

•

informační komisi přípravou ankety respektive aktualizací ankety z roku 2007 zaměřené na preference občanů
v obci – podněty k bodům ankety budou přijímány do 15.
3. 2011, formulář ankety bude zpracován IK do následujícího VZ ZO

FV vypracováním cenového přehledu na pořízení kontejnerů na separovaný sběr

Zápis ze zasedání a souhrn usnesení bude na webových stránkách obce, souhrn pak na úřední desce.
Jana Jakoušová
místostarostka

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Tak, jak jsem se již v minulém článku v Obecních novinách
zmínila, byly u nás začátkem ledna na kontrole dvě paní inspektorky z České školní inspekce. Předmětem jejich inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného naší mateřskou školou. Dále hodnotily naplňování našeho školního vzdělávacího programu
(ŠVP) a jeho soulad s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Závěr a celkové hodnocení inspekce je: Mateřská škola
vykonává svou činnost v souladu s rozhodnutím o zařazení
do rejstříku škol a školských zařízení. V rámci zveřejněných
kritérií, která respektují školský zákon, umožňuje MŠ rovný
přístup ke vzdělávání. Pro svou činnost má škola vytvořeny,
zejména díky vstřícnosti zřizovatele, velmi kvalitní materiální
podmínky. V souladu se záměry ŠVP škola účinně podporuje
zdravý vývoj dětí a vytváří pro předškolní vzdělávání bezpeč-
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né sociální prostředí. Nastavená pravidla soužití a bezpečnosti jsou dětmi důsledně dodržována. Preventivní strategie
školy i realizaci ŠVP doplňují četné účelově volené aktivity.
Záměry ŠVP, který splňuje požadavky školského zákona, se
škole daří naplňovat. Promyšlené řízení a systematická evaluační činnost podněcují kvalitativní rozvoj školy. Průběh vzdělávání přispívá k připravenosti dětí k zahájení povinné školní
docházky a směřuje k rozvoji jejich osobnosti.
Paním inspektorkám se naše MŠ velmi líbila a byly spokojené i s naší prací, což je nejdůležitější. Budeme se s kolegyněmi snažit, abychom dobrou úroveň Mateřské školy Úholičky
udržely a dále rozvíjely.
Dne 7. února jsme byli s dětmi na návštěvě v úholičské
knihovně. Chtěla bych moc poděkovat knihovnici paní Hrubešové, která nás na návštěvu pozvala. Seznámila děti s tím,
jak funguje knihovna, jak se s knihami zachází a jaké knihy
si mohou v knihovně půjčit. Dětem také přečetla zajímavý
pohádkový příběh. Na závěr si děti nakreslily oblíbenou pohádkovou bytost. V knihovně byla velmi příjemná atmosféra
a nám i dětem se návštěva moc líbila.
Zápis do MŠ na školní rok 2011/2012 se uskuteční přibližně první týden v dubnu. Přesné datum a bližší informace
budou zveřejněny měsíc před zápisem na vývěsních tabulích
v obci a na webových stránkách obce Úholičky pod mateřskou
školou. Prosím, přečtěte si všechny informace na letáčku, aby
při zápisu nedocházelo k nedorozumění.
Monika Mintělová

KULTURA A SPORT
DRIVING RANGE GOLF SNAIL
Golfový driving range Snail, který
boří obecné představy o golfu jako
zábavě vyhrazené pro takzvaně vyšší vrstvy, najdeme snadno, vydámeli se z Úholiček po silnici směrem
k Libčicím. Rozlehlé sportoviště
převážně svépomocí buduje a spravuje již od roku 2008 pan Petr Šedina, vášnivý hráč golfu a prezident
Snail golf klubu. „Za mnohé vděčím
své manželce Radmile a dceři Kateřině,“ usmívá se pan prezident. Jeho
hlavním cílem bylo umožnit, aby
se tato hra zpřístupnila každému,
i těm, kdo mají chuť si ji třeba jen
vyzkoušet. Cvičná louka se začala
provozovat v červnu 2009 a provoz drivingu byl oﬁciálně zahájen
v březnu 2010.
Nacházíme se zde v prostředí, které
je přátelské nejen k hráčům a jejich
peněženkám, ale také k mladším
či čtyřnohým členům jejich rodin.
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K dispozici je tu 400 m dlouhý driving range s deseti
odpališti, krytým odpalištěm se dvěma místy, puttovací green s umělou trávou, herní prvky pro nejmenší –
houpačka, skluzavky, žebříky a malý hrad, v areálu je
možné zahrát si adventure golf a zdarma využít cvičné
čipovací louky o rozměrech 100 x 50 m s možností pálit
na pět cílů v různé vzdálenosti od odpaliště, na výběr
jsou dva koše a tři greeny s jamkami. Míčky a hole si lze
samozřejmě zapůjčit v recepci klubu přímo na místě.
Snail golf nabízí také golfovou přípravku se školitelem,
který zájemcům pomůže zvládnout základní techniku
hry a poučí je o golfovém vybavení. Prostřednictvím
klubu je možno objednat si vlastního trenéra spolupracujícího s Driving Range Snail. V provozu je také
„minishop“, v němž lze zakoupit míčky, hole, rukavice
a další golfové příslušenství.
Golf Snail se může pochlubit rovněž bohatou klubovou činností. První velkou akcí bylo slavnostní otevření
21. 3. 2010 s výborným občerstvením a bohatou tombolou a možností zdarma si vyzkoušet pár odpalů pod
vedením zkušeného trenéra. V říjnu proběhl první Snail
Golf turnaj při příležitosti otevření šestijamkové akademie. A zde opět bylo k dispozici občerstvení a ceny
pro vítěze a hlavně pro všechny zúčastněné. Během
turnaje padlo dvakrát „hole in one“, výherkyně Lenka
Charvátová získala půlroční předplatné časopisu ForGolf. V listopadu uspořádal klub noční golfový turnaj,
napínavý zážitek s osvětlenými fairwayemi, svítícím
balony a tradičním opékáním buřtů. Klub spolupracuje
s mnoha subjekty, mimo jiné také s obcí Úholičky, jako

například při organizaci her pro úholičské děti. Letošní
sezona se zaměří na spolupráci s organizacemi pro sluchově postižené se snahou o přiblížení tohoto úžasného sportu neslyšícím.
Projekt pana Šediny realizovaný s úctyhodným zápalem a neúnavností nejenom nabízí možnost zábavného
trávení volného času v přírodě, je rovněž příležitostí,
jak se při hře setkat se svými sousedy a poznat nové
přátele; sám pan prezident je osobností, která prostřednictvím svého gentlemanského jednání v duchu
sportovního fair-play umí získat a spojit i velmi rozdílné postavy a svým nadšením strhnout lidi okolo sebe.
Nána Nedbalová
KRONIKA
Znovu apeluji na ty, kteří mají doma fotografie nebo
jiné dokumenty, které mohou obci poskytnout k okopírování, aby nám pomohli a zapůjčili je. Několik občanů
již na výzvu z lednových novin zareagovalo. Děkujeme.
Odpověď na otázku z minulého čísla je: Děvčátka
na fotce jsou Jana Váňová (Jakoušová) a Marcela Schánilová (Jandová). Druhá jmenovaná už mezi námi bohužel není.
Tentokrát uveřejňujeme fotografii z roku 1944, kde
je zachycena oslava Májů. Otázka zní: Ve které lokalitě
Úholiček se slavnosti konaly?
Terezie Kořínková

Oslava Májů, 1944
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sobě“ a stranu „Přátelé zeleného úholí“ týden. Pak jsme
ji, přiznávám, že plni očekávání a naděje ve zrod nových
pořádků v obci, předali k připomínkování starostce Kořínkové jako představitelce vítězné strany „Pro Úholičky
společně.“ Chtěla dohodu probrat se členy svého volebního uskupení a spolu s nimi pak sepsat připomínky, které
bychom potom společně projednali. V případě souhlasu
s tezemi dohody by pak už nic nebránilo zahájení jednání
s doktorem Svobodou. Vše se zdálo velmi nadějné. Sprcha přišla až skoro po dvou týdnech. Podle vyjádření starostky Kořínkové koaliční dohoda VÍTĚZNÉ STRANĚ nic
nepřináší, a nemá proto důvod ji uzavírat, a tím pádem
ani řešit nějaké připomínky. Škoda jen, že nikdo z nich
nepřemýšlel nad tím, zda by to náhodou něco nepřineslo
především OBCI. Slovy předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Svobodové vítězná strana „Pro Úholičky SPOLEČNĚ“ na tento „handl“ s doktorem Svobodou nepřistoupí.
Škoda. Za situace, kdy dohoda obsahující podmínku
dodržování právního řádu v obci a mimosoudní nápravu majetkových poměrů je nazývána handlem, se těžko
argumentuje. Hovořit o milionových ztrátách z nevyužívaného bytového domu a z toho plynoucí škodě pro
obec je zbytečné. Xena má svou pokroucenou představu
boje. Čekají nás další léta zbytečných právních tahanic.
Vymýšlení dalších fíglů, jak zlegalizovat černou stavbu.
Léta odvolávání i dovolávání, léta dalšího chátrání nezkolaudovatelného bytového domu, ve kterém dnes už
nesmí bydlet ani takzvaní hlídači, kteří v domě bydleli
tři roky sice zadarmo, ale obec jim zato platila za hlídání.
A cena energie za drahou provizorní stavební elektřinu?
Dobrý bonus k tomu. To je představa „sociálního“ bydlení „made in“ vedení radnice v Úholičkách. Ano, i Xena
má svou představu boje. Možná se jí po letech tahanic,
na kterých si namastí kapsu jenom právníci, skutečně
podaří část domu zlegalizovat, možná se ale bude muset
celý dům bourat. Řízení o jeho odstranění bylo zahájeno.
Možná se jí ale podaří letitou soudní cestou nakonec zlegalizovat i celý objekt, ale za jakou to bude cenu? Bude
se tam chtít při současných nákladech cca 55 mil, které
obec tato stavba stojí a které se nutně musí promítnout
do nájmu, vůbec ještě někdo nastěhovat? Nebo podle
představy starostky Kořínkové bude obec muset tyto
byty z ekonomického důvodu prodávat? Nevím. Za cenu,
kterou tento dům již obec stál, to půjde těžko.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Úholičská Xena boj nevzdává – cena pro ni není důležitá
Počátek porady zastupitelů v pondělí 17. ledna 2011
byl vcelku nečekaný. Po úvodní informaci starostky o situaci kolem bytového domu si vzala slovo místostarostka
Jakoušová a pronesla na úholičské poměry velmi překvapivou větu: „Pokud bych měla být žábou na prameni, která brání dohodě s doktorem Svobodou, tak já na funkci
místostarostky nelpím a jsem připravena odstoupit.“
Věta v pravdě historická, protože pokud byl tento postoj míněn vážně, nikdo nemohl pochybovat o tom, že
tento přístup je myšlen skutečně „dobře pro obec“, a to
i za cenu potlačení vlastních zájmů. Na významu tohoto
postoje nemění nic ani skutečnost, že odstoupení bylo
vzápětí podmíněno jistotou uzavření dohody s panem
Svobodou o směně pozemků pod bytovým domem. Otevřel se tím totiž prostor pro jednání, jehož zahájení vymezil doktor Svoboda jedinou podmínkou při jednání
se starostkou Kořínkovou. A sice, že bude jednat pouze
s vedením obce, které se distancuje od praktik minulých
pomluv, lží, ataků a dehonestací vůči své osobě, a zároveň od těch, kteří jsou s touto politikou spojeni.
Bylo zvláštní sledovat, kolik a kteří zastupitelé, ale
i funkcionáři obce možnost dohody o směně vzápětí prohlásili za neuskutečnitelnou, a tím i toto gesto za zbytečné. Bylo zároveň evidentní, že je zaskočil můj následující návrh: „Do příštího zasedání zbývá měsíc času.
Připusťme možnost odstoupení místostarostky a začněme jednat s panem Svobodou. Pokud se ta jednání ukáží
smysluplná a povedou k uzavření dohody, může na příštím zasedání místostarostka skutečně odstoupit. A pokud jednání nikam nepovedou, zůstane přirozeně dál
ve funkci.“ Dohoda s majitelem cizího pozemku je podle mne nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak situaci
kolem bytového domu vyřešit. A proti nikam nevedoucím právním fíglům a kličkám, o jejichž efektivitě jsme
se mohli v minulých letech přesvědčit, určitě nejlevnější
a z lidského hlediska nejpřijatelnější.
Možnost takového řešení se vzápětí i přes zjevný
odpor starostky začala intenzivně probírat. Ihned přišla na přetřes otázka, kdo by tedy nastoupil do funkce
po odstoupivší místostarostce. První odmítl tuto nabídku zastupitel Soper, pak i Matějček. Ve chvíli, kdy tato
otázka přišla ke mně, musel jsem tuto možnost odmítnout i já. Nejde přece pouze o funkci místostarosty, ale
o způsob, jak spolu budeme v zastupitelstvu dál jednat,
jak zajistit, aby byly vyslyšeny i názory menších stran,
těch, které výrazně usilují o dodržování zákonnosti
v obci, aby debata nebyla jenom o funkci. Navrhl jsem
vytvoření koaliční dohody, která by stanovila nejenom
programové cíle, ale především určila pravidla jednání
v koalici, postavená na zásadách dodržování zákonnosti
a slušnosti s tím, že teprve v případě uzavření této dohody jsem připraven přijmout funkci místostarosty. Nápad
se ujal, a to i díky podpoře zastupitele Kozla, který byl
pro koalici i ve chvíli, kdy starostka Kořínková v duchu
seriálové fantazy bojovnice Xeny chtěla, jak se vyjádřila,
dál bojovat se Svobodou.
Sepsání několikastránkového návrhu koaliční smlouvy trvalo nám třem zastupitelům zastupujícím „Úholičky

Zastupitel Alojz Šula
CENZURO, VÍTEJ ZPÁTKY
Různé formy cenzury provázejí naše obecní noviny již
řadu let. Od těch jednodušších až po ty sofistikovanější,
už jsme si zvykli. A že by na tom něco měly změnit volby
a nové zastupitelstvo? Nezdá se.
Uzávěrka těchto novin byla stanovena na 18. 2. 2011.
Vzhledem k termínu veřejného zasedání, které se má konat tři dny po uzávěrce, ale pár dnů předtím, než noviny
skutečně vyjdou, je to hloupé datum. Nebo záměr? Zastupitelé nemají možnost reagovat na podněty občanů,
které mohou být předneseny v obecním tisku, na druhou
stranu zase občané, ale ani zastupitelé nemají možnost
reagovat na podněty vzešlé ze zasedání a informovat tak
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ní rozhodnutí, vše ostatní je špatně. Řekl jsem, že obec
se ale opírá o Stavebním povolení. Změnil názor. Prý
je ve spise mnoho nezákonností, ale povolení je platné
i s vadami. Na otázku, jak mohou být dokumenty platné,
když jsou vadné vědomě coby plod trestné činnosti bývalé referentky, která dle zjištění soudu vydala úmyslně
ve prospěch obce Úholičky jiné Územní rozhodnutí a jiné
Stavební povolení, odpověděl, že to není věcí jeho úřadu. A obecního úřadu? Před volbami starostka tvrdila, že
bude usilovat o vypořádání majetkových nesrovnalostí
– obec versus soukromníci. Teď naopak pokračuje v politice buldozerování jako minulé vedení, které valilo problémy před sebou zákonnost nezákonnost. Starostka se
rozhodla dokončit stavební řízení bez ohledu na podvod,
legitimitu dokumentů, hrozbu soudu a možnost, že část
stavby bude zbourána. Rozhodla se „bojovat“ podle ruského vzoru boje za mír: VOJNA NĚ BUDĚT, NO BUDĚT
TAKAJA BORBA ZA MIR, ŠTO NĚOSTANĚT KAMEŇ NA
KAMNI.
M.Vodrážka

o svém pohledu na aktuální dění. Zdálo by se jednoduché
posunout uzávěrku o týden a problém by mohl být vyřešen. Konec konců, udělalo se to tak již při prosincovém
zasedání. To se ale asi ještě neočekávaly články, které by
jaksi opomněly blahořečit současnou starostku. Návrh
na posunutí termínu uzávěrky jsem starostce doručil
8. 2. 2011. Zamítnuto takřka vzápětí.
Říká se, že není nic staršího než včerejší noviny. Jak
stará je asi měsíc prošlá aktualita? Vítejte ve starých časech!
Alojz Šula

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
POLITIKA OBECNÍHO BULDOZEROVÁNÍ
V novinách 1/2011 starostka T. Kořínková napsala, že
na základě „platného stavebního povolení“ podala stavební žádosti ve věci bytového domu. Jazyk nás prozradí. Nikdo přece neříká, že má platný dokument, pokud
není ve sporu jeho platnost. Tak se prozradil i starosta
T. Divina, když tvrdil, že obec provádí výstavbu dle platných listin s písařskými chybami. Navštívil jsem proto
stavební úřad v Libčicích, neboť Přílepům byl spis odebrán pro podjatost a Roztokám pro nečinnost. Vedoucí
J. Novák mi zprvu tvrdil, že ve spise je platné jen Uzem-

HANDL, NEBO SNAHA O ZLEPŠENÍ POLITICKÉ KULTURY?
Na pracovní poradě zastupitelů dne 7. 2. 2011 sdělila zastupitelka Mgr. Svobodová zastupiteli Šulovi, „ať
klidně panu Svobodovi vyřídí, že na ten jeho handl oni
nepřistoupí“. Potvrzuji tímto, že mi vzkaz byl doručen.

Z e sportovního dění - cvičení žen
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O co tu vlastně běží? Koncem listopadu 2010 mne starostka ing. Kořínková požádala o schůzku, ke které došlo
dne2. 12. 2010, při níž jsem byl dotazován, zda a jak by
bylo možno začít řešit nahromaděné problémy ve vztahu k mé osobě, vzniklé dlouholetým nerespektováním
základních majetkoprávních principů předchozím vedení obce. Jasně jsem na této schůzce formuloval pozici,
že jsem stále připraven jednat za předpokladu, že nové
vedení obce se plně distancuje od všech protagonistů
předcházejících volebních období, kteří svým aktivním,
ale i pasivním přístupem participovali při exekuci sty-

lu arogance moci, invektiv a dehonestace, která ve svém
důsledku vyústila až v současný stav věcí. Domnívám
se totiž, že právě přes takovýto jasný signál vede cesta
ke zlepšení politické kultury, která s sebou zákonitě přinese i základní atributy běžné pro standardní demokratickou společnost. Toliko tedy na vysvětlenou k tomu, co
jedni označují jako handl, jiní pak za pokus o kultivaci
stylu obecní správy. Nechť sami čtenáři posoudí, který
z termínů je bližší jejich vnímání světa.
Petr Svoboda

Dne 6. března (neděle) 2011
bude u místní prodejny od 15.30 hodin setkání s občany
za účasti kandidáta pro doplňovací volby do Senátu PČR
Mgr. Jiřího Dienstbiera.

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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