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Otázky pro starostku
V tomto čísle mi jeden ze zastupitelů chtěl ulehčit práci
a otázky si položil sám. Věřím ale, že vás budou zajímat
i odpovědi na otázky, které kladete vy a odpovídá na ně
tradičně paní starostka.
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Kdy bude zahájena výstavba chodníku v ulici
Roztocká a jak dlouho potrvá?

¢ Zahájení dlouho očekávané stavby se blíží, v pondělí
31. 3. 2014 předáme staveniště dodavateli a stavba potrvá
vzhledem ke kompletním přeložkám sítí do konce září. Informovala jsem vás o tom předběžně v listopadu loňského
roku a vše zatím běží podle plánu.

?

Máte už nějaké konkrétní informace o tom,
v jakém rozsahu bude omezen provoz pro
osobní auta a autobus?
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¢ Připravte se, prosím, na dopravní omezení většího rozsahu. Auta budou nějaký čas vedena i objízdnými trasami
ulicemi Na Habří, Nad Schody a Příčná. Zároveň tedy prosím o trpělivost obyvatele těchto ulic, po dobu stavby bude
v těchto lokalitách zvýšený provoz. Po dokončení stavby
ale budeme chodit bezpečně po chodníku všichni!
Co se týká autobusu, ten bude jezdit po hlavní ulici, pokud
to půjde v co největší míře. Plánovány jsou ale i překopy
přes silnici, kdy ji budeme nuceni uzavřít zcela. V době
překopů sem autobus zajíždět nebude. Tuto dobu se pokusíme zkrátit na minimální lhůty.

?

Dozví se tedy občané včas, že autobus
nepojede?

¢ Budeme vás samozřejmě informovat. V tuto chvíli ještě
není přesně stanoveno, kdy k výlukám dojde. Abyste se
dozvěděli tyto informace včas a operativně, registrujte

¢ Z důvodu stěhování obecního úřadu do provizorních
prostor v přízemí bytového domu Habří, bude úřad v týdnu 7.–11. 4. 2014 uzavřen. Chod úřadu bude opět
zahájen v pondělí 14. 4. 2014 v nových prostorách –
BD Habří, přízemí, pavilon směrem na Roztoky. Upozorňujeme, že v BD nebude funkční pevná linka OÚ, volejte
na mobilní čísla (pí Kořínková 736 767 717 – starostka,
pí Studecká 731 502 060 – místostarostka, pí Klusoňová
723 566 375 – administrativní pracovnice). Od stejného
termínu nebude funkční obecní rozhlas. Současně probíhá
průběžně i stěhování stanice kabelové televize, proto dochází k častým výpadkům, prosíme o shovívavost. Děkujeme za pochopení.

se prostřednictvím webových stránek do obecního SMS
infokanálu.

?

A co občané, kteří bydlí přímo v tomto úseku
ulice Roztocká, zajedou ke svým domům po
dobu stavby?
¢ Budeme se snažit, aby se všichni dostali domů, jak
jen to půjde. Věřím, že všichni pochopí, když po nějakou dobu budou muset auta odstavit na ulici nebo např.
u bytového domu. Všem obyvatelům bude vždy sděleno,
zda a kdy to bude potřeba. S tímto číslem novin dostanou všichni obyvatelé tohoto úseku i seznam stavbyvedoucích s kontakty, aby řešili případné problémy nejen
s parkováním, ale i napojením přípojek či vjezdů přímo
s nimi.
děkuji za zodpovězení otázek, Martina Smolková, redaktorka

likonoční) otevřeme již v provizorních prostorech, a to
v přízemí bytového domu (naproti nové školce) a dále
pravidelně každé pondělí.
¢ Otevírací hodiny budou zachovány,
pondělí 15.30–19.30 hodin.
Doufáme, že vás tyto dočasné změny neodradí a společně se budeme těšit na dokončení nového obecního úřadu
s pěknými prostory pro knihovnu.
Martina Hrubešová, knihovnice

Informace o změnách PID
¢ Společně se svozem velkoobjemového odpadu v obci pořádá Vodácký oddíl Úholičky sběr
železného šrotu. Železo nechte před domem,
sběr bude probíhat 5. a 6. 4. 2014.
¢ První svoz bioodpadu v roce 2014 bude
v pondělí 7. 4. 2014 a následně pravidelně každých 14 dní.

ZPRÁVY
Z OBCE

¢ Setkání se seniory-jubilanty se uskuteční v neděli
6. 4. 2014 od 14.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Všichni pozvaní obdrží pozvánky.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Stěhování obecní knihovny
Omlouváme se našim věrným čtenářům za nastávající
změny v provozu knihovny:
¢ V pondělí 7. a 14. dubna bude knihovna zavřená.
¢ Mimořádně ve středu 23. dubna (pondělí 21. 4. je ve-
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¢ Zastávkové vlaky S4
Až do 18. 5. 2014 bude stále docházet k časovým
posunům zastávkových vlaků v úseku Praha
– Kralupy nad Vltavou (linky s označením S4
a R4). Linky S4 zpravidla o 30 minut a také k omezení ve špičkách pracovních dnů, především v méně
využívaných směrech. Vybrané zastávkové vlaky S4 budou nahrazeny novými spěšnými vlaky linky R4. Pokud cestujete vlakem, věnujte této informaci zvýšenou pozornost.

¢ Nově vzniklá linka 359
Linka jezdí po nové trase mezi Suchdolem, Úněticemi
a Roztoky u Prahy, kde zajišťuje přímou vazbu na železnici. V Roztokách je také zřízeno několik nových zastávek.
Linka je v provozu v pracovní dny cca mezi 6.30 a 22.00 v intervalech 30–60 minut ve špičkách a 60–120 minut mimo
špičky.
Z důvodu výlukových prací na trati Praha – Kralupy nad
Vltavou jsou dočasně upraveny časové polohy spojů linky
359 včetně návazností na vlaky.
Martina Smolková, redaktorka
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Tentokrát jsme se formou ankety dotazovali,
proč váháte s registrací k naší paní doktorce?
Chcisesezaregistrovat,
zaregistrovat, ale doposud jsem
Chci
ale doposud jsemnezašel.
nezašel
Jsemdlouho
dlohouusvého
svéholékaře
lékaře a nechci nic
Jsem
a nechci nic měnit měnit.
Mám praktického lékaře v místě
Mám praktického lékaře
zaměstnání.
v místě zaměstnání
Mám strach, že když bude ordinace
muset
najít jiného
Mám zrušena,
strach, žebudu
kdyžsi
bude
ordinace
zrušena, budu si muset
najít jiného lékaře
lékaře.
Nevyhovuje mi, že je v obci pouze 1 den
Nevyhovuje mi, žev je
v obci pouze
týdnu.
1 den v týdnu
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Anketního šetření se zúčastnilo 33 občanů.

KULTURA A SPORT
Poprvé „zasahovali“
dobrovolní hasiči
Možná jste zaregistrovali staronovou aktivitu v obci.
Rodí se hasiči. Dá se říct, že většinou ze starých mázů,
protože řada z nás ráda vzpomíná na mladé požárníky,
které v soutěžích vedl pan Dvořák.
Ale o tom psát nechci. To byl jen úvod, jak se dostat k tomu
hlavnímu, že totiž máme za sebou první zásah. Ne nelekejte
se, nikde nehořelo, jedině obrazně. Na Habří v nové školce se
stěhovalo. A kdo se zúčastnil? No přece mimo jiných i hasiči.
Potěšila mě hojná účast a rád bych poděkoval všem členům
SDH Úholičky.
Samozřejmě nestěhovali jen hasiči, ale dík patří každému,
kdo přiložil ruku k dílu. Byl jsem přímo konsternován, co vše
se našlo v naší školce. Nejen krabice hraček, knížek, ale i povlečení, vybavení kuchyně a jiné potřebné věci, které jsme,
včetně celé administrativy, ze staré školky vozili do nové. No,
bylo toho požehnaně. Ale navozili jsme vše, připevnili jsme
nástěnky, věšáčky, držáčky atd.
A teď si „máknou“ kuchařky a paní ředitelka spolu s učitelkami. A proto patří dík také osazenstvu školky, protože i když
je vše nové a krásné, je potřeba to také uspořádat a zabydlet
tak, aby se zde dobře pracovalo a děti se do školky těšily a hezky si zde pohrály, zasportovaly si na hřišti a samozřejmě se naučily mnoha novým dovednostem. Mému synovi se ve školce
líbilo už v této etapě, nejraději by si „pohrál“ hned.
Zdeněk Fiala, zastupitel

Pozvánka do divadla
Divadlo Radka Brzobohatého
Barmanky
pátek 25. 4. 2014 od 19 hodin.
Současná anglická komedie o ženách pro ženy,
o mužích pro muže, ale i o mužích pro ženy
a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. Čtyři
barmanky jsou si nejen kolegyněmi a přítelkyněmi,
ale také tvrdými glosátorkami a kritičkami, sršícími
energií a někdy až chlapsky drsným humorem.
(Anti)feministickou smršť v podání mladých
zpívajících hereček dokresluje hudba Ondřeje
Brzobohatého.
Hrají:
Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová,
Pavlína Mourková, Kateřina Velebová,
Irena Máchová/Vanda Karolyi.
Vstupenky můžete zakoupit na OÚ u pí Klusoňové.
Cena je 200 Kč/ks.
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Mateřská škola se realizuje v nových prostorách
Provoz staré MŠ v budově Roztocká 6, Úholičky byl
ukončen 28. 2. 2014. Stěhování za pomoci SDH Úholičky, dobrovolníků z řad rodičů, občanů obce a zaměstnanců mateřské školy a obce proběhlo o víkendu
1. a 2. března 2014.
V těchto dnech byla školka kompletně přemístěna do nových prostor a z velké části uklizena. V následném týdnu
3.–9. 3. 2014 probíhal dokončovací úklid a konečné dolaďování prostor. Děti nastoupily v pondělí 10. 3. 2014. Děkujeme
všem, kteří se na přesunu jakýmkoliv způsobem podíleli (někteří tak činí dodnes, jelikož denně řešíme drobné nedodělky
a závady, které vyvstaly plným provozem)! Díky patří také
rodině Chundelových, která nám poskytla prostor pro dočasné uskladnění nábytku, který bude použit v budově nového
obecního úřadu na Návsi.
Jak přesun probíhal si můžete prohlédnout níže ve fotoreportáži.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Zabalené věci čekají na přesun

Při stěhování se hodil každý člověk

Ještě zbývá vybalit

Nová, zatím prázdná herna

Zabydlená herna ožila dětmi
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Už si hrají v novém

A ještě kamarádské foto

Umývárna také plně slouží

Nová kuchyň

Vše se musí vyčistit a zaplnit inventářem

Hřiště u MŠ čekají zahradní úpravy

Zdroj fotografií: archiv OÚ
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Dětství v Úholičkách
Když posloucháme vyprávění starousedlíků o tom, jak
prožívali své dětství v Úholičkách, není možné si nevšimnout, že obec bývala menší a jednolitější. Sami
pamětníci zmiňují velice často, že ještě před nějakými
třiceti lety se v obci všechny děti znaly a zároveň spolu
trávily volný čas. I tehdy existovaly akce pořádané pro
děti, ale nejčastěji se vzpomínky točí kolem her, ke kterým děti dospělé nepotřebovaly.

Na stráních to žilo
Oblíbenou zábavou především děvčat byla stavba „kuchyněk“,
tedy jakýchsi vlastních hospodářství. Členitý terén Úholiček
byl pro tento účel ideální. Také lesy byly méně zarostlé a tak se
roklinky u Švestkovny, dnes zastavěný dolík ulice Pod Lesem
a stráň nad ním, měnily v dětská městečka. Hlavním zdrojem
kuchyňského vybavení i nesmírné zábavy byla skládka odpadu v místech, kde v současnosti stojí dům Feltlových. A ani
o dobroty nebyla nouze. U Stříbrníku rostly borůvky a pod
lesem šťovík, ze kterého bylo dětem „krásně blbě“.
Kluci vytvářeli velmi obdobné stavby, ovšem říkali jim
samozřejmě bunkry. Na oblíbeném místě u transformátoru
tloukli špačky nebo pořádali turnaje ve stolním fotbale. Pokojní dospělí občané Úholiček snad ani netušili, že je obec
v permanentním obležení paramilitantních jednotek. Ještě
před patnácti lety, kdy jsem se do Úholiček přistěhoval, vídal
jsem tyto chlapecké gerily ve stráni nad divadlem. Teď jsem je
už dlouho nezahlédl, asi se přesunuly do kyberprostoru.

k hrám. I zde vznikaly již zmiňované „kuchyňky“, ale především tu byl rybník. Nejen na bruslení, ale i ke koupání. I když
byl v pozdější době rybník zarostlý, stále se do něj chodilo
koupat. Někteří dokonce s jistou nostalgií vzpomínají na svědivou vyrážku s tím spojenou.
Zajímavé je, že zatímco většina pamětníků vzpomíná na
park jako na časté místo her, zaznamenali jsme i informaci, že
park byl především pro „chuligány“ a slušné děti se mu spíše
vyhýbaly.

Organizované dětství
Mimo her, které si děti vymýšlely samy, existovaly samozřejmě i různé akce, které organizovali pro děti dospělí. Významnou roli zde hrály různé spolky, kterým bychom se rádi podrobně věnovali později. Nyní snad jen zajímavost – dětské
hry se pořádaly i ve zrušených lomech, tedy v místech, která
dnes považujeme spíš za nebezpečná.

Sportem ke zdraví
Naše rozhovory probíhaly v zimním čase a snad proto se nejvíc vzpomínek pamětníků točilo kolem zimních radovánek.
Je zřejmé, že možností přírodního bruslení bývalo dříve více
a to především díky tůním v Podmoráni. Voda bývala nižší
a tůně tak byly více odděleny od hlavního vltavského toku.
Proto také častěji a více zamrzaly. Bylo jich také víc, největší
a tudíž i nejvyužívanější bývala první tůň, která vzala za své
při stavbě vodárny. Další příležitostí pro bruslení byl rybník
v parku. A tehdy ještě dva rybníky v Přílepech. Zde také došlo
k neštěstí, kdy se v roce 1923 led prolomil pod dvěma chlapci
z Úholiček a ti zde utonuli.
Poněkud nepředstavitelná je také jedna vzpomínka, že se
dalo bruslit i po samotném potoce a to z parku až do Chaloupek. Sáňkování probíhalo snad na všech kopcích nad Úholičkami, ale nejčastěji je zmiňovaná silnice do Podmoráně, kde
býval samozřejmě menší provoz. Opravdovým adrenalinovým počinem musel být sjezd ze stráně od současných chat
u Stříbrníku do Chaloupek.
Ke sportu také patří hřiště. Fotbalové bylo nahoře na Habří, volejbalové tamtéž, jen níže a blíže k silnici v zatáčce. Poslední pokus o jeho obnovení proběhl v roce 2005, kdy bylo
krátce využíváno.

Zámecký park byl nejlepší
Každý z našich pamětníků vzpomíná na park, který v době,
kdy byl veřejně přístupný, skýtal dětem řadu příležitostí
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Sběr odpadových surovin z roku 1966

Zdroj: archiv kroniky obce

Samostatnou kapitolou jsou kina. Množné číslo je tu na
místě. Filmy se promítaly v hospodě U Králů, která se nacházela v dnešní ulici Nad Schody, od roku 1951 také v hospodě
U Slovanské lípy, která se dnes jmenuje U Zámku. Po zrušení
kina roku 1968 pořádala místní omladina pravidelné sobotní
výpravy do kina přílepského.
Dnes se všeobecně žehrá na to, že společně strávený čas dětem ubírá televize. Byla ovšem doba, kdy i televize děti v Úholičkách spojovala. Jedna z prvních v obci byla v domě č. p. 158
na konci ulice K Višňovce. Zdejší obyvatelé každý večer otevírali
dveře do kuchyně a děti, které si za tím účelem nosily vlastní
židličky, mohly ze zahrady sledovat svůj oblíbený večerníček.
Vzhledem k tomu, že se tato moderní vymoženost šířila poměrně pomalu, vydržel tento večerníčkový rituál poměrně dlouho.

Co bude dál?
Ale doba se mění. Současní rodiče chodí domů z práce
mnohdy až večer a s nimi i děti, kterým odpoledne organizují školní družiny a zájmové kroužky. Díky tomu, že
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v Úholičkách není škola a děti jsou roztroušené po školách
v blízkém i širokém okolí, už se ani neznají. Většina slibných přátelství dětí končí v místní mateřské škole. A s nimi
i mnohá přátelství rodičů. Každá iniciativa, která přiblíží
lidi v Úholičkách sobě navzájem, je skvělá a užitečná, těžko
ale může vrátit dobu přirozených setkávání všech dětí v obci
bez potřeby organizace dospělými. Takové vztahy se vytvá-

ří jen na základě společně tráveného času, kterého ubývá.
Dnešní podoba obce se tak více přiblížila velkoměstskému
životu, kde skupiny přátel, příbuzných a známých mezi sebou komunikují jen omezeně. Možná je to přirozený vývoj,
ale možná by s tím také šlo něco dělat. Berte to jen jako podnět k zamyšlení, protože právě k tomu nám může zkoumání
historie sloužit.
Renata a Pavel Soperovi

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Svoboda tisku není anarchie
Na tomto místě jste zvyklí číst články občanů, zejména toho nejaktivnějšího. Dnes tento prostor využívám
já, protože po několikaměsíční pauze došlo v minulých
novinách opět k přestřelkám mezi zastupiteli a jeden
z článků nebyl otištěn, jelikož obsahoval nepravdu. Za
obsah a následky otištěných článků nezodpovídá redakční rada, ale vydavatel, tedy obec Úholičky, potažmo já.
Proto:
¢ nemůžou a nebudou vycházet články, které obsahují nepravdy
¢ žádám zastupitele, aby své názory vyjádřili vzhledem
k rozsahu tiskoviny na jednu tiskovou stranu, což obnáší
text v rozsahu 6 700 znaků, s obrazovou přílohou je počet
znaků výrazně menší
¢ žádám zastupitele, aby se ve svých příspěvcích vzájemně
nenapadali
¢ budou otázky na úvodní straně zpravodaje týkající se aktuálních témat směřovány k vedení obce, neboť starosta má
ze zákona (zákon o obcích) povinnost informovat veřejnost o činnosti obce.

Nechá-li se někdo zvolit do veřejné funkce, musí počítat
s tím, že bude kritizován a také se o sobě dočte leccos v novinách. Všechno má ale své hranice.
Ve zveřejněných článcích je ne vždy vše popsáno tak, jak by
si zasloužilo být. Některé články vyjadřují názory. O těch přemýšlejte a snažte se najít nezodpovězené a důvod, proč tomu
tak je. Řekne-li autor, že se jednalo o nezákonnost, ptejte se,
jaký zákon byl porušen? Píše-li se o miliónech, položte otázku,
o kolik přesně jde? A nepotvrzujte statistiku, že ze dvou různých názorů vítězí vždy ten hlučnější.
Mark Twain na toto téma řekl: „Svoboda tisku! Máme tolik
zákonů na ochranu svobody tisku, ale ani jediný trochu spolehlivý
zákon na ochranu lidí před tiskem.“
Terezie Kořínková, starostka
Otevřený dopis zastupitelům, který zaslal M. Vodrážka
je zveřejněn na http://www.obec-uholicky.cz/
obec-uholicky/obecni-noviny/. Zde zveřejníme
i odpovědi zastupitelů.

Otázky pro zastupitele
Tentokrát odpovídá na otázky, které vyplynuly z minulého čísla obecních novin a na základě aktuálních
událostí, zastupitel Alojz Šula. Redakce obecních novin
tvrdí, že poskytuje stejný prostor v novinách i opozici, jenom se jaksi zapomíná ptát na její názor. Proto si
otázky k aktuálním událostem musel zastupitel Šula
položit sám.

?

Pane zastupiteli, v minulém vydání obecních
novin paní místostarostka informovala, kolik
v obci uspořádala výběrových řízení. Máte pochybnosti o jejich průběhu?
¢ Ne, nikoliv, právě naopak. Všechna výběrová řízení,
která v obci oficiálně proběhla, byla dle mého názoru
připravena kvalitně, v souladu se zákony i obecní směrnicí
o zadávání zakázek. Byla připravena tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku pro obec jak z hlediska kvality
poptávaných prací, tak i dosažené ceny. Většinu podkladů
pro tato řízení připravovala právě místostarostka a já je

považuji za kvalitně zpracované. Zastupitelé je měli možnost připomínkovat a všechna tato řízení byla dle mého
názoru maximálně otevřená a transparentní. Problém
mám pouze s řízením na výběr technického dozoru investora (TDI), které podle těchto pravidel neproběhlo. Při
výběru TDI byly naopak porušeny všechny zásady otevřeného a transparentního řízení.

?

Místostarostka také uvedla, že jste ji nařknul
z manipulace a podjatosti při tomto výběrovém řízení. Máte pro to nějaké důkazy?
¢ Musím rozhodně prohlásit, že toto je naprostá nepravda. Nikdy jsem místostarostku nenařknul z podjatosti ani
z manipulace. Jak už jsem uvedl, všechna proběhlá výběrová řízení byla dle mého názoru v naprostém pořádku.
Konec konců sám jsem se jich v řadě případů účastnil jako
člen výběrové komise. Problém mám pouze s výběrovým
řízením na TDI, které neproběhlo podle stanovených pravidel, bez komise, která by se na výběru podílela. Řízení si
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uspořádala pouze místostarostka, bez spoluúčasti kohokoliv dalšího, kdo by mohl potvrdit správnost a legitimnost
výběru. Právě vzhledem k počtu proběhlých řízení nechápu, proč se právě toto jedno vymyká. Proč právě v tomto
případě nebyly dodrženy zásady, které jindy platily. Mé
obvinění se týká právě netransparentnosti tohoto řízení,
díky kterému nebylo dosaženo nejlepší ceny pro obec.
A protože řízení bylo netransparentní, nemohu posuzovat,
zda s ním bylo manipulováno nebo ne, toho jsem dalek.
Závěr z tohoto řízení si musí udělat každý sám.

?

To ale přeci paní místostarostka vysvětlila
a omluvila se za pochybení. Prostě si jenom
spletla cenu za měsíc a za rok.
¢ Celé vysvětlení je pouze snaha zabalit pochybení do
husté mlhy. Na jednu stranu se omlouvá za pochybení,
na druhou stranu tvrdí, že výběrové řízení proběhlo. Pak
ale nevím, za co se všichni omlouvají. A pokud jde o to
pochybení? Poslední verzi směrnice o zadávání zakázek
sepsala místostarostka. Stejně tak do výběrového řízení
vložila podmínku minimální lhůty výstavby 10 měsíců.
Její vysvětlení, že se domnívala, že částka nepřesáhne
limit pro nutnost uspořádat poptávkové řízení by v této
souvislosti mohlo být úsměvné, kdyby obec nevyplatila
statisíce korun za činnost TDI možná zbytečně.

?

Máte pro toto tvrzení nějaký důkaz?

¢ Těžko lze něco dokazovat v případě netransparentního
řízení. Faktem je, že obec právě ukončila nové řízení na
TDI na rekonstrukci statku. Řízení organizovala starostka
podle stejných podmínek, které platily už při původním
a následně zrušeném řízení. Vysoutěžená cena 550 Kč/
hod. je o 340 Kč/hod. nižší, než cena kterou získala ve
„svém“ řízení místostarostka. Vynásobte si to 10 hodinami týdně a cca desíti měsíci a dojdete k rozdílu takřka
150 tisíc. U školky je ten rozdíl v hodinové sazbě ještě
výraznější, 430 Kč/hod. Vynásobeno v tomto případě
11 hodinami týdně na období 10 měsíců to dělá takřka
190 tisíc a to už je dle mého názoru v součtu docela dost
peněz. To proč mělo být právě 11 hodin týdně výkonu TDI
na jednodušší stavbě školky, to ví pouze místostarostka.
Myslím, že tato čísla už další komentář nepotřebují.

?

Místostarostka také naznačuje, že vaše připomínky jsou motivovány blížícími se volbami?

¢ To je opravdu úsměvné. Kde chybí argumenty, vytvoří
se legenda. Opravdu nevím, jakou souvislost s volbami
má její pochybení. A údajná moje snaha dostat se na
její pozici? Ano, po volbách jsem navrhoval, aby pozici
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starostky obsadila vítězná strana, zatímco pozice místostarosty by byla obsazena opozicí. Toto rozdělení je ve
většině politických orgánů běžné a přijde mi rozumné
v rámci transparentního řízení obce a spolupodílu na
odpovědnosti za toto řízení. Skutečností je, že vítězná
strana odmítla nechat si vidět do karet a pro následný
dámský klub ve vedení obce už mi chybí zásadní předpoklady. Mohu plně prohlásit, že mám dost práce i bez
pozice místostarosty. Nejsem sběratelem funkcí jako paní
místostarostka, která o sobě tvrdí, že je dokonce i v komisi na přípravu nového zákona o zadávání veřejných
zakázek. V této souvislosti mi pak její pochybení přijde
ještě závažnější. Navíc pokud místostarostka tvrdí, že
výběrová řízení jsou její hlavní pracovní náplní na obci
a teď se na nich demonstrativně odmítá dále podílet, tak
nevím, co bude v této funkci dále dělat. Znovu opakuji,
nenapadl jsem řízení, která proběhla, ani jejich přípravu
ze strany místostarostky, ale právě to, že v tomto případě
řízení neproběhlo.
Alojz Šula, zastupitel
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