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Otázky
pro starostku

Otázky tentokrát směřují k nově zprovozněnému přívozu z levého na pravý břeh Vltavy v úseku Úholičky –
Řež a zpět, k jeho víkendovému jízdnímu řádu a náporu
cestujících v prvních dnech provozu. Dozvíme se, kdo
provozuje a financuje přívoz, zda je obcí dotován a proč.
Jaké jsou první ohlasy a zda pocítí obyvatelé Podmoráně nápor turistiky jeho zprovozněním, případně jak se
na vše vedení obce připravuje.

Knihovna ............................................................. 5
Všichni dobří rodáci ............................................ 6
Příspěvky občanů ................................................ 7
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V minulém čísle jsme avizovali zahájení provozu přívozu do Řeže. Sama jsem vyzkoušela
i s rodinou, že přívoz opravdu funguje. Kdy přívoz
jezdí? Z jízdního řádu nebylo patrné, zda každý den
nebo jen o víkendu?
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¢ Přívoz začal jezdit v pátek 4. dubna 2014. A je pravda,
že na téma nejednoznačnosti jízdního řádu jsem obdržela
několik připomínek. Tak tedy, přívoz jezdí v pátek, v sobotu
a v neděli. Pokud bude o přívoz takový zájem, jako byl za
první víkendy, zvažuje provozovatel o prázdninách jezdit
každý den. Zkušební provoz byl stanoven do konce června,
pak bude provoz přívozu vyhodnocen.
Jízdní řád je orientační, pokud je na břehu více lidí i mimo
stanovené odjezdy, nemusíte čekat, loď pro vás přijede.

?

Provozuje přívoz obec nebo nějaká plavební
společnost?
¢ Přívoz provozuje SP Praha s. r. o., která má s obcí
smlouvu. Veškerá povolení, licence, zařízení na řece (druhé
molo v Řeži) leží na bedrech společnosti, nikoliv obce. Ani
loď není obecní. Doneslo se mi totiž, že ji obec koupila, což
musím vyvrátit. Obec dotuje provoz přívozu deseti tisíci
měsíčně, druhou část dotace pokryje po dobu jedné sezóny
Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy.
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Na Vltavě se obnovilo za poslední roky několik
přívozů. Jsou také dotované?
¢ V Praze spadají přívozy pod Dopravní podnik, který

n Ve středu 7. 5. 2014 od 8.00
0
do 15.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie
v horní části obce – Roztocká
ulice, ulice Na Habří a část ulice
Haškova. Přerušení dodávky je
z důvodu výstavby chodníku v této
lokalitě.

n Opět tu máme jaro a s ním spojenou údržbu zahrad,
venkovní údržbové práce kolem domů atd. Děkujeme, že
respektujete obecní vyhlášku a o svátcích a nedělích mezi
12 a 16 hodinou dopřejete sobě a svým sousedům klidné
odpolední chvilky.
Romana Klusoňová,
asistentka starostky
ĚL

E

Prosíme,
nehlučte sousedovi
k nedělní kávě
travními sekačkami…

2

?

Obyvatelé Podmoráně se obávali, že provoz přívozu
způsobí kolaps na silnici vedoucí k Vltavě. Potvrdila se tato obava a pokud ano, jak to bude obec řešit?
¢ Zatím nemám žádnou negativní reakci od občanů Podmoráně. Ti, co přijedou autem, využijí parkoviště na náplavce. Cyklistů a pěších z cyklostezky při levém břehu Vltavy je převaha.
O Velikonočním pondělí jsem prošla obec a na všech hřištích,
lavičkách i stezce jsem potkala spoustu nejen místních lidí.
Možná byli i z druhého břehu. V případě, že by turistika napříč
obcí výrazně vzrostla, je na místě připomenout fakt, že se
plánuje výstavba chodníku do Podmoráně. Projekt je připraven
k územnímu řízení, takže jej brzy zařadíme k realizaci.
děkuji za zodpovězení otázek,
Martina Smolková, redaktorka

ZPRÁVY
Z OBCE

n Vyzýváme občany vlastnící nemovitosti na Roztocké
ulici, kde probíhá či již byla ukončena výstavba chodníku, aby zvážili případné napojení svých domů či parcel
na sítě, které nemají přivedeny. V současné době jednáme o položení nového povrchu po ukončení výstavby na
celé Roztocké ulici, a pokud bude povrch položen, nebude
možné v několika následujících letech do něho zasahovat!

D
NE

případné ztráty pokryje z jiných dopravních prostředků. My
spadáme pod Středočeský kraj, který na přívozy také přispívá. Podmínkou je, aby byl v provozu každý den, což zatím
nesplňujeme. Pokud bychom zažádali o dotaci z Kraje a byli
úspěšní, zkrátila by se dotace jiným provozovatelům, tedy
např. Klecanům a Máslovicím, neboť celkový objem na přívozy je několik let stejný. Proto zastupitelé rozhodli, že budeme
dotovat přívoz zatím ze svého rozpočtu.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 23. a 24. května 2014 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V Česku se bude volit 21 poslanců z celkového počtu
751 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát (do
roku 2019). Česko po volbách přijde oproti současnému stavu, kdy má v Evropě 22 zástupců, o jednoho europoslance,
protože dle Lisabonské smlouvy budou počty poslanců o něco
sníženy (nyní má Evropský parlament 766 poslanců).
Aktivní volební právo (právo volit) mají kromě občanů České
republiky starších 18 let i občané ostatních členských zemí Evropské unie, pokud jsou v den voleb alespoň 45 dnů přihlášeni
k trvalému či přechodnému pobytu v České republice. Obdobně pasivní volební právo (právo být volen) mají kromě českých
občanů starších 21 let i další občané Evropské unie, pokud jsou
v den voleb alespoň 45 dnů přihlášeni k trvalému či přechodnému pobytu v České republice. Čeští občané, kteří nemohou volit
v místě svého bydliště, si mohou do 8. května požádat o volební průkaz, avšak volit české zástupce lze pouze na území Česka.
Zahraniční voliči, kteří mají zájem volit v Česku, musejí být do
13. dubna zapsáni v seznamu voličů (na vlastní žádost).
V obci Úholičky bude sídlo volebního okrsku v nové Mateřské škole Na Chlumci. Tímto vás zveme na Den otevřených dveří MŠ, který bude druhý den voleb, tedy v sobotu
24. 5. 2014 od 9 do 13 hodin. Přijďte splnit své volební právo
a současně si prohlédnout novou mateřskou školku! Všichni
jsou srdečně zváni!
Romana Klusoňová, OÚ Úholičky
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jak se vám líbí v nové mateřské škole? To je otázka,
kterou mě často dávají různí občané Úholiček i odrostlé děti, které k nám chodily do školky. Odpověď zní:
„Školka je krásná a líbí se nám v ní moc, a to nejen nám,
kteří v ní pracujeme, ale především všem dětem, pro
které se stavěla.“ Zveme všechny, kteří se chtějí podívat, jak školka uvnitř vypadá, jak je vybavená a jaké
mají děti pěkné hřiště, na Den otevřených dveří v sobotu 24. 5. od 9.00 do 13.00 hodin.
Stěhování do nové školky přes naše první pochybnosti, zda
přijde dost pomocníků, předčilo všechna očekávání. Na
pomoc přišla spousta rodičů, dobrovolní hasiči, zaměstnanci z obce, někteří zastupitelé a další lidé, které ani neznám.
Všichni chtěli pomoci se stěhováním i úklidem. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem, i svým kolegyním, za obětavou
práci při stěhování a úklidu školky. Moc si vaší pomoci vážím.

Hrajeme si na hřišti

Zdroj: archiv MŠ

Školka je nyní v provozu druhý měsíc. Pro všechny je to
nová zkušenost, vždyť v Úholičkách byla vždy jednotřídní mateřská škola. Každý nový provoz chce chvíli čas, aby se zaběhl,
aby se mu přizpůsobili nejen zaměstnanci, ale i děti a rodiče.
Náš kolektiv, který se rozrostl na sedm zaměstnanců, se velmi rychle sžil a mohu s velkou úlevou konstatovat, že pracuje
jako tým. Každý si plní své povinnosti, vzájemně spolupracu-
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jeme a konzultujeme, co by se dalo zlepšit nebo organizačně
upravit, aby se děti cítily ve školce dobře.
Posunula se také provozní doba školky. Po konzultaci s paní
starostkou, posouzení dotazníkového šetření mezi rodiči
a skutečného využití počáteční a konečné provozní doby MŠ
se zatím zkušebně posunul provoz školky na 6.45–16.45 hodin. Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že 10hodinová
provozní doba naprosté většině rodičů vyhovuje. Dvoutřídní
školka patří stále mezi malé školky a nelze organizačně rozšířit provoz na déle než 10 hodin. Učitelky se musí při některých
činnostech v průběhu dne překrývat, aby zajistily bezpečnost
dětí a organizačně náročné činnosti během dne.
I děti se musely sžít s novým prostředím a malé děti si zvykaly na odloučení od rodičů. V obou odděleních s nimi pracujeme stejně jako ve staré školce. Hrajeme si s nimi, povídáme,
čteme jim, učíme se básničky, zpíváme, kreslíme, malujeme,
stále něco tvoříme. Chodíme pravidelně ven, děti si hrají na
školním hřišti, nebo je vodíme na procházky, aby poznávaly
obec a její okolí. Pro děti jsme připravili různé akce a výlety.
Práce s dětmi nás baví. Vidět výsledky našeho působení na
ně, nás vždy potěší. Děti se také učí novým pravidlům, jak se
v novém prostředí chovat, aby se jim nic nestalo. Zavedli jsme
nově hračkový pátek, to je den, kdy si děti mohou přinést nějakou hračku z domova a pochlubit se s ní kamarádům. Dříve

 



  

 

Naše školka

Zdroj: archiv MŠ

nosily hračky každý den, některé děti si jich celý den ani nevšimly a jiné si zase hrály jenom s nimi a vůbec nevěděly, jaké
hračky máme ve školce. Jak si jejich hračku chtěl půjčit někdo jiný, docházelo ke zbytečným konfliktům a pláči. Všechny
děti přijaly změnu bez problémů. Naopak objevují jaké hračky
a stavebnice máme ve školce, častěji si kreslí, prohlížejí knížky, lépe rozvíjejí své námětové hry, například Na rodinu, Na
doktora a jiné. Prostě mají najednou více času si hrát než si
hlídat svoji hračku z domova. Tak se mnohem lépe rozvíjí dětská fantazie, obrazotvornost, motorika, pozornost, rozumové schopnosti a další důležité věci ke správnému vývoji dětí.
Všichni si přejeme, aby se dětem v nové školce líbilo.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Zveme vás na Den otevřených dveří
v sobotu 24. 5. od 9.00 do 13.00 hodin.
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KULTURA A SPORT
Pozvánka do divadla
Divadlo Na Fidlovačce – Eva tropí hlouposti – pátek
30. 5. 2014 od 19.30 hodin.
Komedii podle románu Fan Vavřincové napsali Pavel Šimák
a Petr Vydra.
Divadlo Na Fidlovačce inscenací Eva tropí hlouposti připomíná skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie. Jejím stěžejním dílem je příběh o rozjívené

dívce, která se k překvapení všech zamiluje. Za připomenutí
určitě stojí filmové zpracování Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích.
Divadelní zpracování na úspěch předchozích podob Evina příběhu určitě naváže. Inscenace Eva tropí hlouposti na jeviště Fidlovačky rozhodně patří tak jako na něj kdysi patřil i představitel
jedné z hlavních rolí ve stejnojmenném filmu – Oldřich Nový.
Ten divadlu kraloval nejen na jevišti, ale i jako jeho ředitel.
Vstupenky můžete zakoupit na OÚ u pí Klusoňové.
Cena je 200 Kč/ks.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Odpoledne strávené s „Rusalkou“
V minulosti proběhlo odpoledne s „Prodanou nevěstou“
a tentokráte jsme si vyslechli nádherné árie z Rusalky.
Kdy, kde a za jakým účelem?
Na slavnostním odpoledni v neděli 6. dubna se sešli naši senioři jubilanti, tentokráte naposledy ve staré budově obecního úřadu. Árie z oper, ale i z operet zazpívali a zahráli členové
souboru Národního divadla. Došlo i na písničky Karla Hašlera, které jsme si zazpívali společně. Potom jsme poseděli a popovídali si nad kávičkou.
Každý z jubilantů si odnesl pamětní list, malý dáreček
a spoustu zážitků, což je to nejpřednější. Škoda, že se nedostavili všichni pozvaní senioři a tak pro příště „neseďte doma
a pojďte mezi nás“, už se na vás těšíme. Všem jubilantům ještě
jednou vše nej…
Jana Jakoušová, komise pro rodinu

Setkání jubilantů

Zdroj: archiv OÚ

Kalendář akcí
17. 5. 2014

Přijďte již po desáté prodat, koupit nebo vyměnit téměř cokoliv na bleší trh v parku
na Tyršově náměstí. Od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Kromě bleších stánků
a občerstvení jsou připraveny aktivity pro děti a příjemná hudba.

Tyršovo náměstí, Roztoky

17. 5. 2014

Kuličkiáda, zahájení ve 14 hodin.

areál Švestkovny, Úholičky

20. 5. 2014

Výlet pro seniory. Návštěva Parlamentu ČR, průhonického parku.
Cena 250 Kč/os. Odjezd v 8.00 hodin, návrat v 16.00 hodin.

Náves, Úholičky

24. 5. 2014

Den otevřených dveří v nové mateřské škole. Od 9.00 do 13.00 hodin.

MŠ, Úholičky

30. 5. 2014

Divadelní představení Eva tropí hlouposti, Divadlo Na Fidlovačce, od 19.30 hodin.

31. 5. 2014
7. 6. 2014

Vstupenky lze zakoupit na OÚ. Cena 200 Kč/ks.

Divadlo Na Fidlovačce, Praha

Branný závod. Registrace v 9.00 hodin, zahájení v 9.30 hodin.

Náves, Úholičky

Výlet pro celou rodinu do Českého Švýcarska. Odjezd v 8.00 hodin,
návrat okolo 17.00 hodiny. Cena 200 Kč/os, děti do 15 let zdarma.
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Povedlo se opět uspět na turnaji
Na turnajích mládeže ve stolním tenisu má naše obec
hned několik „žhavých uhlíků“ v podobě bratrů Kuby
a Mirka Dalihodových a Lukáše Navrátila.
23. 3. 2014 se konalo utkání mládeže ve stolním tenisu v Ořechu. Naši kluci se umístili na těchto příčkách vítězů:
Jakub Dalihod
1. místo mladší žáci
Miroslav Dalihod 2. místo dorostenci
Lukáš Navrátil
3. místo dorostenci
Všem jmenovaným reprezentantům blahopřejeme a držíme palce k dalším úspěchům.

Vilém Kozel, předseda oddílu stolního tenisu

Stolní tenisté

Zdroj: Vilém Kozel

KNIHOVNA INFORMUJE
Dne 3. dubna 2014 ve věku 87 let zemřel v Mexiku na
zápal plic kolumbijský laureát Nobelovy ceny za literaturu Gabriel García Márquez.
„Gabriel José de la Concordia García Márquez se narodil
6. března 1927 v kolumbijském městečku Aracataca jako první z jedenácti dětí. Na přání otce šel studovat práva, více než
paragrafy ho ale zajímala literatura. Již v roce 1947 mu v novinách vyšla jeho první povídka Třetí rezignace, kterou napsal
pod dojmem Kafkovy Proměny. Záhy začal psát do kolumbijských deníků a ač ve studiích práv pokračoval i na dalších univerzitách, nikdy je nedokončil.“ (zdroj Lidové noviny)
Spisovatel Gabriel García Márquez je předním představitelem takzvaného magického realismu. Z jeho děl je nejznámější a nejvíce překládaná kniha Sto roků samoty z roku 1967.
„Román Sto roků samoty, jenž spojuje magické a mýtické
s realitou, je ságou rodiny Buendíů ze vsi uprostřed jihoamerického pralesa. Ale zrovna tak může být historií Kolumbie,
Latinské Ameriky či celého lidského rodu. A jak název napovídá, vykresluje i různé podoby samoty: osamělí nejsou jen ti,
kteří se vědomě uzavírají před světem, či ti, jež od něj odloučilo stáří či nemoc, ale i ti nejčinorodější, a to třeba proto, že
v nich není dostatek citu, či proto, že se citu bojí.“ (LN)
V naší knihovně si můžete od tohoto autora vypůjčit:
¢ Sto roků samoty
¢ Láska za časů cholery
¢ Plukovníkovi nemá kdo psát
Těšíme se na vaši návštěvu každé pondělí od 15.30 do
19.30 hodin.

Současné prostory knihovny

Zdroj: archiv knihovny

Na nové adrese v přízemí bytového domu, dveře na
chodbě za obecním úřadem.
Martina Hrubešová, knihovnice
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Divadlo v Úholičkách
Tentokrát se v našich výpravách do úholičské historie
podíváme na tradici divadelnictví. Je to oblast, která
mě mimořádně zajímá již proto, že se snažím na tuto
tradici navázat. A že je na co navazovat, je zřejmé již
po zběžném pročtení obecních novin.
Kromě ryze ochotnických spolků snad nebylo v Úholičkách
spolku sportovního či společenského, který by zároveň občas nesehrál nějaký ten divadelní kus. Dohledatelná historie divadelnictví v Úholičkách začíná v roce 1908, kdy byl
založen Čtenářsko-ochotnicko-vzdělávací spolek Bozděch.
Spolek zkoušel v podmoráňské hospodě U Hlaváčků, v bý-

Členové divadelního souboru Bozděch

Zdroj: Jana Jakoušová

valém podmoráňském mlýně č. p. 24. Úžasná poznámka
ohledně divadla pochází z roku 1928, kdy měl spolek 108
členů. Nejsem si jist, kolik obyvatel v té době obec měla, ale
je zřejmé, že podstatná část tehdejší populace se věnovala
ochotničení. Je ovšem pravda, že tehdejší divadelní kusy se
málokdy obešly bez mohutného komparzu a je pravděpodobné, že vlastní srdce souboru bylo podstatně užší.
Pokud jde o samotné hry, které Bozděch sehrál, na předním místě je v kronice hra Hóhó! Líca! V níž je ztvárněna
legenda o vzniku obce. Hru sepsal Václav Březina – řídící
učitel ze Statenic, rukopis byl dokončen r. 1934. Vzhledem
k tomu, že se jedná o událost tak významnou, stojí za to
zmínit stručně děj hry: na kopci nad Podmorání měla strážný hrad Gertruda. Povinností strážných dívek dívčího hradu
bylo upozornit každého, kdo se dostal na dosah, aby se více
nepřibližoval, nebo bude zajat a uvězněn. Strážkyně varovaly slovy: Hohó-líco! Což znamenalo něco jako „Vrať se! Hrozí
ti nebezpečí!“ Za dívčí války byl hrad dobyt a zbořen.
Z dalších spolků, které se divadlu věnovaly, lze jmenovat místní Sokol, který tradičně zahrnoval mimo sportovní
i kulturně osvětové činnosti. Ovšem i daĺší spolky zřejmě
kombinovaly sportovní a divadelní činnost. V kronice je
zmínka o představení, které sehrála Federovaná dělnická
tělocvičná jednota v hostinci U Králů v roce 1926 při příležitosti svátku Jana Husa.
Divadlo se otisklo také do úholičského místopisu v podobě ulice K Divadlu, pojmenované podle lesního amfiteá-
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tru Na Krakově. První představení „Kráska ze Šumavy“ zde
sehrál spolek Bozděch v roce 1933. Místo bylo využíváno
i dalšími divadelními soubory a svého času bylo poměrně
vyhlášené. Dnes prostoru divadla vévodí obří houpačka pro
děti, na informační tabuli zde můžete vidět snímek z představení Maryša, který zde sehrál Sokol Roztoky spolu se
zdejším Sokolem a spolkem Bozděch. Na první pohled zde
zaujme veliký počet účinkujících i diváků. Činnost spolku
Bozděch byla ukončena v roce 1949, všechny knihy byly
přiděleny k obecní knihovně, kulisy a rekvizity byly předány dramatickému odboru KSČ v Úholičkách.
V roce 1962 navázal na ochotnickou tradici v obci divadelní spolek Radost pod vedením Jiřího Háši. V repertoáru
měl spíše veselohry. Spolek se potýkal s finančními problémy, a tak v 70. letech vstoupil pod záštitu JZD Rozvoj Úholičky, čímž si zajistil dostatek materiální podpory. Radost
měla v té době kolem 30 členů. Soubor hrál nejen v Úholičkách ale i po okolních vesnicích, účastnil se i soutěží a festivalů, kde sbíral ocenění jak za herecké výkony, tak za scénu
či režii. Spolupracoval i s profesionálními režiséry a herci.
Divadelní spolek Radost se rozpadl v polovině 80. let. Někteří jeho členové se přidali k ochotníkům v Libčicích.
Pozdější pokusy o obnovení divadelní činnosti se zdají
být spíše sporadické. Přeci jen již přišlo televizní vysílání,
které zasadilo spontánní divadelní činnosti zásadní ránu.
Zároveň místní divadelní talenty částečně pohltilo úspěšné
ochotnické sdružení Pokus ve Velkých Přílepech.
Spolek O‘hol‘azmal sehrál v roce 2005 dušičkové představení, Hádala se duše s tělem. Dnes se o divadlo pokoušíme s kolegy ze spolku Přátelé Sobě. Prvním přestavením byla Vánoční rakovnická hra, následovala hra Ondráš
a opět vánoční Anděl v kulichu. V minulém roce pak vznikla i dětská odnož spolku, která nacvičila představení Malý
princ. Vzhledem k tomu, že od příštího roku budeme snad
mít nové obecní prostory, kde bude možné divadlo zkoušet i předvádět, hledíme do budoucna s nadšeným optimismem.
Neodmyslitelnou součástí divadelnictví na českém venkově bylo vždy loutkové divadlo. Za první republiky je
provozoval v podmoráňském statku pan Váňa a divadélko
hrálo každý týden. Po válce obnovil tradici loutkářství pan
Háša, který zároveň vedl i spolek Radost. Pamětníci vzpomínají na krásné loutky tohoto spolku, které ještě dlouho
po ukončení činnosti byly uskladněny na půdě obecního
úřadu. Bohužel se později ztratily neznámo kam. Naštěstí i dnes máme možnost poslat děti na Kašpárka díky původně okořskému souboru Manetka principála Oldřicha
Matušky. V roce 2012 se soubor přestěhoval do prostor
bývalých stájí na úholičském zámku, které pro tyto účely
poskytl majitel zámku pan Svoboda. Kdo již nějaké představení souboru navštívil, může potvrdit, že se jedná o krásné
prostory, ze kterých přímo dýchá tradice českých loutkářů
umocněná stálou výstavou loutek vytvořených loutkářem
panem Baborákem.
Pavel Soper, zastupitel
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Poselství pro budoucí generace
Předpokládám, že jste si asi všimli, že věž na zámku
vypadá tak trochu divně. A máte pravdu. Poslední část
věže společně s korouhví totiž před dvěma lety v důsledku koroze spadla. Dnes je již vyrobena replika původní koncové části věže i korouhev a předpokládám, že
budou na věž umístěny do letních prázdnin. V souvislosti s osazením věže bývá tradicí do věže umístit zaletovanou schránku s poselstvím pro budoucí generace.
Do schránky se umisťují předměty, které ilustrují naši dobu,
jako například tiskoviny, fotografie, mince, DVD s filmy a další předměty, kterými můžeme budoucím generacím zprostředkovat naši současnost. Stejně tak je možno do schránky
umístit naše představy o tom, jak bude vypadat okolí, ve kterém žijeme, za 100, 200 nebo i za 500 či 1000 let. Ty mohou
mít formu textu, obrázku, koláže atd.

Chtěl bych se na vás, občany Úholiček, obrátit s výzvou
o účast při přípravě podkladů náplně do schránky s poselstvím pro budoucnost. Vaše podklady, nápady, texty, obrázky atd., prosím, vhazujte v obálce do schránky označené Zámek Úholičky na bývalé mateřské školce, Roztocká 6, a to do
23. 5. 2014.
Obálku, prosím, označte „Poselství pro budoucí generace“
a uveďte na ni vaše jméno a adresu. Anonymní podklady nebudou do poselství zařazeny.
Věřím, že vás tato výzva zaujme a připravíte zajímavou
kolekci podkladů.
O datu uzavírání schránky, jakož i osazení věže vás budu
následně informovat.
S přáním krásných jarních dní
Petr Svoboda, zámek Úholičky

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Konstruování obecní reality
Na posledním zasedání naší obce 31. 3. 2014 jsem se zeptal zastupitelů obce, proč nebyly otištěny dva mé články
v obecních novinách. Starostka a další politici tvrdili, že
první text nebyl publikován proto, že obsahoval nepravdu,
neboť větu: „…na lednovém zasedání zpráva kontrolního
výboru obce potvrdila, že výběrové řízení bylo na stavební
dozor zmanipulované,“ jsem neuvedl slovy „podle mého názoru“ a že kontrolní výbor hovořil jen o nezákonnosti.
A druhý text zase proto, že odkazoval na první nepublikovaný
text, a tak nebyl důvod ho otisknout.
Analogicky, když vláda odsouhlasila zákon o provozování sázkových her, objevil se kritický komentář, že „vláda potvrdila, že
stojí na straně hazardu“. Škoda, že úholičtí zastupitelé nejsou
členy vlády, neboť bychom se dočkali jednotného výkladu pravdy
i pohledu na realitu jako z dob komunismu. Jeho předpokladem

je ignorování rozdílu mezi komentářem a zprávou. A také, že kritické zhodnocení zmanipulovaného řízení nemůže být identické
s politicky „nehodnotícím“ zápisem kontrolního výboru. Věta
nebyla citací usnesení, editorka selhala a starostka mohla okomentovat text slovy: „Nebyly to manipulace, ale jen nezákonnosti.“
Zastupitelé tvrdili, že se obávali, že by „někdo“ mohl obec
kvůli nepravdivému tvrzení zažalovat. Pokud se kritika týkala
starostky a místostarostky, pak by žalobu muselo podat vedení
obce. Jenže podle nálezu Ústavního soudu: „osoby veřejně činné
musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané“ a na
tomto principu je postavena i judikatura Evropského soudu pro
lidská práva.
Spor je filosofický. Zastupitelé si myslí, že média mají pozitivisticky napodobovat daný status reality, ve skutečnosti ho sami
konstruují, a to i za pomoci cenzury či jak podotkl jeden přítomný občan, že redaktorka „podkuřuje“ paní starostce.
Miroslav Vodrážka

V Úholí je pořád veselo
Na posledním veřejném zasedání se zase oživily obecní
evergreeny obecní politiky, objektivita obecních novin
a výběrová řízení v obci. A jelikož jsem si sám postěžoval,
že prezentace těchto problémů je poněkud nejasná, pokusil bych se v krátkosti shrnout, o co šlo a stále jde.
Jak již bylo zmíněno, kontrolní výbor, jehož jsem toho času
předsedou, shledal pochybení ve výběrovém řízení na stavební
dozor investora. Závěr kontrolního výboru lze najít na obecních
webových stránkách. Nejednalo se o výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, ale o takzvanou zakázku malého
rozsahu. A v tom je problém, totiž v interpretaci toho, v jakém
režimu se tyto zakázky nacházejí. Na jedné straně pro ně zákon
nestanoví přesný postup, na druhé straně nestojí tyto zakázky

zcela mimo zákon. V § 6 zákona č. 137/2006 Sb., se dočteme, že
při zadávání veřejných zakázek je zadavatel povinen „dodržovat
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace“. A to platí pro všechny zakázky včetně těch malého rozsahu. Pokud to shrneme, zákon sice nestanoví, jak máme vybírat,
ale stanoví, že tak musíme činit transparentně.
Ale jak tedy být transparentní? Metodika ministerstva vnitra doporučuje obcím, aby si stanovily závazná pravidla, která
tuto transparentnost zajistí. A proto mají Úholičky onu často
zmiňovanou směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Nejde tedy o nějaká dobrovolná pravidla, která jsme si na
sebe my, pašáci, uvalili, abychom jako správní Mirkové Dušínové a nejmenovaní „mašinfírové“ byli křišťálově čistí. Směrnice
přímo navazuje na zákon a zajišťuje naši transparentnost. A jak
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již bylo zmíněno, je závazná, není tedy možné ji bagatelizovat.
Osobně jsem přesvědčen, že její současné znění nám dává maximální možnost flexibility při výběru, což ovšem neznamená, že
to občas není pěkná otrava a rozhodně je to zdlouhavější a pracnější, než spolehnutí se na vlastní instinkt.
Tato pravidla nemají zastupitelům ulehčovat život. Mají jim
umožnit odpovědět například panu Vodrážkovi, který má plné
právo po nás vyžadovat transparentnost a také se nespokojit
s ujištěními, že vše proběhlo v pořádku, byť mimo pravidla. Kdo
zná Mirka Vodrážku, toho nepřekvapí, že se nejen nespokojil,
ale patřičně to vedení obce osolil v článku zaslaném do obecních
novin. Starostka následně rozhodla o neotištění tohoto článku,
neb je to její pravomoc. Tento krok ovšem nebyl bezdůvodným.
Praktiky místostarostky zde označil za nezákonné. To je silné
tvrzení, ale určitou logiku má, jak jsem naznačil výše. Směrnice
není zákonem, ale je stále právním předpisem, byť nejnižší právní síly. Bylo by tedy přesnější označit toto jednání za protiprávní, což je ovšem velmi drobná nuance a ta také nebyla důvodem
vyřazení článku. Pan Vodrážka ovšem také napsal, že kontrolní
výbor odhalil záměrnou manipulaci s výběrovým řízením. To je

www.obec-uholicky.cz

objektivně v rozporu s tím, k čemu jsme na kontrolním výboru
došli. Necítím potřebu, aby někdo moje tvrzení interpretoval.
Tento rozpor jsem paní starostce potvrdil a ta dala pokyn redakci článek nevytisknout. Potud by vše bylo v pořádku. Na druhé
straně mělo být pisateli jasně sděleno, v čem je problém a umožnit mu tak text upravit. Stejně tak měl být otištěn následný otevřený dopis zastupitelům, neboť tak jsou v současnosti pravidla
novin nastavena.
Musím přiznat, že jsem vyjádřil jisté pochopení pro přemístění dopisu na webové stránky, protože v posledních novinách by
dopis byl zcela bez kontextu. Pravidla jsou ovšem pravidla. Takto
situace opravdu zavání cenzurou, zvláště v kontrastu s úvodními
rozhovory mezi paní redaktorkou a paní starostkou, které jsou
svým charakterem spíše sebeprezentací úspěchů vedení obce
a zařazuje tak naše noviny do řady mnoha dalších PR počinů různých obecních a krajských zastupitelstev. Pokud chceme tento
dojem poněkud rozptýlit, měli bychom být rádi za každý kritický
hlas a za každý skutečný, byť často nepříjemný dotaz. To, že se
sami sobě umíme zasmát, ještě nutně neznamená, že se musíme
snažit být za každou cenu směšní.
Pavel Soper, zastupitel
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