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Otázky
pro starostku

Otázky směřují k tématu, kdy bude zahájen provoz nového obecního hostince. Co brání otevření obecního
úřadu, knihovny a zájmových kroužků v nových prostorách v tomto kalendářním roce. Jaké kroky podniká
vedení obce pro zlepšení havarijního stavu přístupu na
vlakové nástupiště?

?

Největším tématem obecních rozprav je
v poslední době otevření restaurace na statku.
Víte už, kdy to bude?
¢ Stavba musí být nejdříve zkolaudována, původní
termín byl stanoven na 16. prosince 2014. Vzhledem
k rekonstrukci velmi starého objektu a pomalého vysychání zdí a podlah, není možné zabudovat např. dveře či lina.
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Proto rozhodla paní místostarostka o posunutí termínu
převzetí stavby od dodavatele a tedy i následné kolaudace. Objekt bude sice dokončen do Vánoc, ke kolaudaci ale
dojde až v lednu 2015. Poté nebude již nic bránit otevření
restaurace.
V této souvislosti bych chtěla upozornit občany, že v lednu
bude OÚ stále na prozatímní adrese – v bytovém domě
Na Habří. Na statku se po Novém roce budou dokončovat
interiéry a přestěhujeme se až do vybavených prostor.
Stejně tak i knihovna a kroužky. O stěhování budete včas
informováni.

?

Proč obec i přes opakované výzvy a podněty
občanů nedělá nic se stavem přístupového
schodiště na nástupiště vlaku v Podmoráni?
¢ Obec se snaží tuto situaci řešit již delší dobu, zatím
však přiznávám, bezvýsledně.
Na jaře letošního roku proběhlo přímo na zastávce vlaku
místní šetření, týkající se stavu nádraží, přístupových cest,
osvětlení a propadlé dlažby na nástupišti. Bylo dohodnuto,
že obec je ochotna nechat zpracovat projekt na obnovení
schodiště a bezbariérového přístupu směrem na Prahu
a ČD záměr zrealizují. Překážkou pro prodloužení schodiště je několik skříní s rozvaděči, které by musely být přemístěny. Dráhy přislíbily, že prověří, za jakých podmínek
by to bylo možné. To mi zatím nikdo nesdělil. Panely, které

n Telefonní spojení na OÚ,
pevná linka 220 930 641, bylo
obnoveno.
n Poplatky za svoz odpadu
a za psy se budou hradit až od
1. 1. 2015.

jsou propadlé a zakopává se o ně, mají být přizvednuty.
Začátkem listopadu jsem se sešla na stejném místě s projektantem, který nabídl několik řešení včetně vybudování
nástupní rampy před viaduktem. Tím by se mohl zrušit
výtah, jehož použití je stejně velice krkolomné i prudké
schody. Vše záleží na mnoha faktorech, ale hlavně na
penězích, o kterých rozhodují České dráhy. Nyní probíhají jednání o financování tak, aby se udělal smysluplný
projekt a „neflikoval“ se nevyhovující stav. Součástí by
mělo být i odvodnění nástupiště, které v současnosti není
vyřešeno a díky tomu perón i schody sedají. Doufám, že
najdeme schůdné (a to doslova) řešení co nejdříve.
Obec zde nemá pozemky, nezasahuje sem katastrálním
územím a hájí zájmy občanů Úholiček v podstatě mimo
Úholičky. Přesto chápu tuto potřebu občanů, kteří vlakem
pravidelně jezdí.

?

Nová rampa nebo schodiště je ve výhledu, ale
co udělá obec pro to, aby se na vlak dalo chodit
bezpečně už nyní?
¢ Schody na vlak pracovníci obce uklízejí a nedávno byl
opraven na žádost občanky Podmoráně ulomený schod.
Aby mohl beton zatvrdnout, byl schod přikryt prknem.
Přesto ho někdo ihned zničil. Uděláme to tedy znovu L.
děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

Česká mše vánoční

ZPRÁVY
Z OBCE

Jakuba Jana Ryby

zazní na Štědrý večer

n Příspěvek na topení na sezonu 2015 bude vyplácen
jako každoročně po odsouhlasení zastupitelstvem obce
na veřejném zasedání 15. prosince 2014. Připravte si
vyúčtování za sezonu 2013–2014 a podejte vyplněnou
přiloženou žádost (příloha těchto novin) nejpozději do
22. 12. 2014. Žádost je také možné stáhnout z webových
stránek obce www.obec-uholicky.cz

ve 22.30 hodin

v prostorách zrekonstruovaného
statku č. p. 10

n Pracoviště úřadu práce Prahy-západ bylo přestěhováno
na novou adresu Praha 7-Letná, Dobrovského 1278/25.
Plný provoz bude zahájen od 1. prosince 2014.
n Od 1. 11. 2014 je v platnosti novela vyhlášky
č. 183/2013 Sb., o kácení. Na oplocených pozemcích
mohou fyzické osoby kácet pouze ovocné stromy,
ostatní dřeviny pouze pokud nepřesahují ve výšce
130 cm nad zemí a obvod kmene měří do 80 cm. Pro
vzrostlejší dřeviny je opět nutné povolení ke kácení, které vydává na vaši žádost obecní úřad.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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na návsi.

Srdečně zve

obec Úholičky
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ZPRÁVY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní podzim nám přinesl hezké počasí. Paní učitelky toho využily a chodily s dětmi často na procházky do
lesa a na Švestkovnu. Cestou všichni pozorovali změny
v přírodě, barvící se listy na stromech, sbírali různé
přírodniny a povídali si o zvířátkách, jak se chystají na
zimu. Z přírodnin děti vytvářely různé výrobky, zdobily s nimi šatny i třídy a také si vyrobily lesní listové
strašidlo.
31. října jsme oslavili ve školce Halloween. Svátek duchů
a strašidel. Oslavit tento svátek bylo velké přání dětí, hlavně
předškoláků. Byl zrovna pátek a do školky začaly chodit v doprovodu rodičů podivné bytosti. U vchodu je vítaly obří svítící hlavy „dýňáků“, z dýní, které nám darovali Sazimovi. Děti
je s paní učitelkou Luckou vydlabaly den předem. Ve třídách
si tento den hráli duchové, čarodějnice, strašidla, kostlivci,

proběhl velký rej strašidel. Pak se děti posilnily perníkovým
„hřbitovem“, který pro ně upekla paní Vacková a šly postrašit
i ostatní zaměstnance školky. Bylo to dopoledne plné zážitků.
V polovině listopadu přijelo do školky putovní divadlo
s pohádkami o Červené Karkulce, Perníkové chaloupce a Šípkové Růžence. Pohádky se dětem moc líbily, hercům společně
zatleskaly a pozvaly je, aby zase někdy přijeli zahrát další pohádky.
Nyní se již děti těší na vánoční období a tradice a zvyky
s ním spojené. Bývá to jedno z nejhezčích období, které děti
ve školce zažívají.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
INZERCE

Mladá rodina se dvěma dětmi hledá samostatně
stojící dům ke koupi v Úholičkách a blízkém
okolí (10 km). Na stavu nezáleží, exekuce, ani
zástava nevadí, pozemek min. 800 m2, max.
cena 4 000 000 Kč.
Děkujeme za nabídky, Hrubí. Tel: 723 553 380

KALENDÁŘE
PUZZLE
SILIKON. NÁRAMKY
d
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Otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz

Strašidelný rej

Zdroj: archiv MŠ
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KULTURA A SPORT
Světla v džungli a žabák Mauglí
Tradiční lampiónový průvod se odehrál podle již zavedeného scénáře. Na náplavce se nás sešlo jen pár statečných, kteří si vyslechli přednášku o úskalích džungle

a o úkolech čekajících na cestě. S postupujícím večerem
se k průvodu světel přidávala další a další světla, až
jsme zaplnili celou ulici K Podmoráni. Všechny úkoly
se plnily s nadšením všech, včetně dospělých, a odměna
tak byla zasloužená.
Tou největší bylo každoroční divadlo, o které se již druhým
rokem postaraly děti z našeho ochotnického sdružení „Přátelé Sobě“. Nacvičit divadlo za poměrně krátkou dobu je pěkná
dřina a nezřídka to znamená i práci o víkendech a přesčasy.
Jsem pyšný na naše herečky, jak bravurně to zvládly. Navíc
nás to spolu i přes ten spěch bavilo, takže o budoucnosti divadla v Úholičkách nemám strach. Co nevidět budeme mít k dispozici důstojné prostory a můžeme se pustit do dalšího kusu.
Kdo neviděl Mauglího, bude mít příležitost po otevření
statku, kdy hru reprízujeme. A mohu hrdě prohlásit, že již
máme i nabídku na hostování až v dalekých Čelákovicích.
Na závěr díky všem, kdo nám během „lampioňáku“ i divadla pomáhali a přispěli k příjemnému dni v hlubinách džungle.

Vlčí smečka ve své sluji

Pavel Soper, principál

Zdroj: J. Černý

Zima je veliká
Venku je sice zatím pořád teplo, ale Ú-holčičky ze cvičení předškolních a malých školních dětí se chumlaly do kožíšků a čepic. Na téma zima cvičily v neděli
9. listopadu na přehlídce pódiových skladeb, kterou
pořádá Pražské sdružení sport pro všechny každý druhý rok na Lužinách. K vidění bylo cvičení od nejmenších dětí po seniory, od street dance přes taneční
hříčky po gymnastiku až akrobacii.

Vítězné foto Ú-holčiček

Zdroj: archiv T. Kořínkové

Je vidět, že jste na nás mysleli a drželi nám palce, protože se vystoupení opravdu povedlo. Na začátku bylo
trochu slz z ostychu před publikem a obavy z podání
perfektního výkonu. Ukázalo se ale, že úplně zbytečně.
Z dvaceti šesti předvedených skladeb bylo vyhlášeno
pět. My jsme si šli převzít dort jako první a zavládla
velká radost dětí i rodičů.
Naše odrostenky Ú-holky šokovaly kankánem, ale
na zvláštní cenu to tentokrát nebylo. Velký aplaus naplněné sportovní haly nám ale bohatě stačil. Děkuji
všem za účast, protože bez cvičenců by nebyl oddíl.
A jsem také ráda, že tolik účastníků nedělní výpravy
(třicet sedm) ví, že POHYB JE ŽIVOT!
Zimní téma cvičení
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Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou
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Obnova křížku
a jeho vysvěcení
V létě 2013 byly zaměstnanci a brigádníky obce odhaleny původní kameny křížku na rozcestí Na Chlumci
(křižovatka Roztoky – Velké Přílepy).
Obec se rozhodla pro obnovu původního křížku, bohužel se nepodařilo domluvit s majiteli přilehlých pozemků
a umístit ho zpět na původní místo. Proto se obec rozhodla
umístit křížek na obnovenou polní cestu Na Ladech (směr
Únětice).
Křížek zrestauroval a na vybrané místo umístil místní kameník p. Rožec. S dopracováním do původní podoby
mu pomáhal též občan z Úholiček, p. arch. Bárta. V sobotu
15. listopadu 2014, po slavnostním kladení věnců u památníku padlých na Návsi, se uskutečnila pouť zakončená vysvěcením křížku.
Slavnostního aktu se ujala paní farářka Jarmila Kučerová
z Církve československé husitské v Roztokách u Prahy. Počasí nám přálo, akce se vydařila a paní farářka přislíbila spolupráci na adventním setkání v obci. Všem, kteří se podíleli
na obnově křížku a na slavnostním aktu, ale i všem, kteří se
pouti účastnili, srdečně děkujeme.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Vysvěcení křížku se ujala paní farářka Kučerová

Zdroj: archiv OÚ

Salvy u pomníku

Zdroj: archiv OÚ

Slib hasičů
V sobotu 15. 11. byla v naší obci vzpomínková akce
na konec první světové války. Nejenom že jsme vzpomněli na naše padlé spoluobčany, ale setkali jsme se
opět (i když v menším počtu) se svými sousedy.
Také my (dobrovolní hasiči) jsme přispěli k všeobecné pohodě gulášem, pivkem, horkým čajem a kávou.

Slib mladých hasičů

Zdroj: archiv SDH Úholičky

Za zmínku stojí také fakt, že u příležitosti vzpomínkové
akce, složili naši mladí členové slavnostní slib. Tímto datem máme u nás v Úholičkách opět oficiální oddíl mladých
hasičů.
Doufám, že jejich zápal pro věc vytrvá a budou jednou na
oddíl mladých hasičů vzpomínat stejně rádi jako vzpomínáme my na léta strávená s p. Šíchou, ale především s p. Dvořákem. Přejeme si být dětem stejným vzorem, jakým pro
nás odrostlé byli zmínění pánové.
Zdeněk Fiala, starosta SDH Úholičky
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Proběhlo půlkulaté utkání ve stolním tenise
V pondělí 17. 11. 2014 oddíl stolního tenisu ve spolupráci s obcí Úholičky uspořádal již 5. ročník turnaje
smíšených dvojic a dětí. Turnaje se zúčastnilo celkem
22 hráček a hráčů a 4 děti.

v dětské soutěži zvítězila Jolanka Štenglová. Umístění ostatních hráčů naleznete na internetu. Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za účast a sportovní nasazení a i všechny
ostatní sportovní nadšence zveme srdečně na příští rok opět
17. 11. 2015 již v nové tělocvičně v Úholičkách (Náves čp. 10).

Rozlosováním jsme určili dvě skupiny smíšených dvojic a jednu skupinu dětí, které mezi sebou hrály v základní části každý s každým. Z konečného umístění ve skupinách postoupily 4 páry do pavouka play-off. Po urputných bojích vyhrála
ve smíšených dvojicích Terezie Kořínková a Tomáš Rudolf,

Za oddíl stolního tenisu
Vilém Kozel, předseda oddílu stolního tenisu

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Nové knihy:
O lidech a psech: Sbírka povídek českých autorů Šabacha,
Soukupové, Moníka, Tučkové, Epsteina, Hejdové, Fischerové
a Stárkové
A celý život budem šťastný…: Sbírka povídek o svatbách,
rozvodech a manželství od autorů Viewega, Alice Nellis, Šabacha, Soukupové, Moníka, Pilátové, Hejdové, Šindelky
a Bellové
Papírová města, John Green: Příběh pomsty a hledání od
autora bestselleru Hvězdy nám nepřály a Hledání Aljašky
(tyto knihy jsou vám také k dispozici).
Lidi jsou idioti a já to můžu dokázat, Larry Winget: 10 způsobů, jak si sabotujeme život. „Cílem je přesvědčit vás, abyste
si knihu přečetli, potom ji odložili, zvedli se a šli něco udělat.“
Vražedný chlad, Louise Penny: Detektivka zasazená do francouzsky mluvící části Kanady, do malé malebné vesnice Three
Pines. Autorka je pětinásobnou držitelkou Agatha Awards za
nejlepší detektivku roku.
V hotelu Bertram, Agatha Christie: Klasická detektivka oblíbené autorky.

Manželovo tajemství, Liane Moriarty: Manžel napsal dopis, který odhaloval tajemství a měl být nalezen až po jeho
smrti… Příběh tří žen.
Matkárna, Amy Sohn: New York, čtvrť Park Slope je vyhlášená rodinným prostředím, všichni nakupují v bioobchodech
a obchodech fair trade, všichni jsou spokojení, mají děti. Ale
možná to zas tak úžasné není…
Obuvníkova žena, Adriana Trigiani: Romantický příběh začínající kolem roku 1900 v Itálii a pokračuje v Americe.
Odveď mě domů, Julie Kiblerová: „Osmdesátiletá Isabel poprosí svoji černošskou kadeřnici, aby ji odvezla z Texasu na pohřeb do Cincinnati. Ze sedadla spolujezdce začne stará paní vyprávět příběh svého života…“ Příběh o rasové nesnášenlivosti.
Vánoce s Nigelou, Nigella Lawson: Kuchařka plná svátečních pokrmů.
Zavřeno: 15. a 29. 12. 2014
Otevřeno: 22. 12. a od 5. 1. 2015 pravidelně, každé pondělí od 15.30 do 19.30 hod.
Martina Hrubešová, knihovnice

Kalendář akcí
29. 11. 2014

Vázání adventních věnců s Renatou Soperovou. Začátek ve 14 hodin.

BD Na Habří, Úholičky

30. 11. 2014

Vánoční tržiště ve dvoře statku č.p. 10. Začátek v 15 hodin.

nádvoří statku č.p. 10, Úholičky

30. 11. 2014

Adventní setkání na návsi, rozsvícení vánočního stromu.
Zahájení v 16.30 hodin.

Náves, Úholičky

10. 12. 2014

Veřejná debata o územním plánu Úholičky. Zahájení v 19 hodin.

BD Habří, Úholičky

21. 12. 2014

Rakovnická hra vánoční, tradiční divadelní vystoupení,
začátek v 17 hodin.

statek na návsi, Úholičky

Česká mše vánoční, Jakub Jan Ryba.
V prostorech zrekonstruovaného statku, začátek ve 22.30 hodin.

stodola statku č.p. 10, Úholičky

24. 12. 2014
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Ta naše hospoda ouholská
Těžko říci, co přesně dělá obec obcí. Pro někoho je to kostel, pro jiného škola. Ale přeci jen možná tím nejdůležitějším je nakonec
hospoda. Protože ve správné vesnické hospodě se vždy střetávalo duchovno, vzdělání
i zábava. Zde se probíraly a třídily informace.
Zde se vyjasňovala stanoviska slovně, ručně
či za pomoci půllitrů. A jak to bylo s hospodami u nás v Úholičkách?

V Podmoráni to žilo

Restaurace „U Hlaváčků“ v roce 1937
Zdroj: archiv kroniky obce

Z dnešního hlediska je až neuvěřitelné, že byly
doby, kdy se v Úholičkách uživily čtyři hospody. Když to vezmeme pěkně od vody, dominantou Podmoráně býval Hostinec
„U Hlaváčků“ sídlící v objektu, který coby mlýn pocházel až ze
14. století. Hospodu zde založil pan Jan Hájek, který mlýn
vlastnil od roku 1885. Nejprve zde provozoval pekárnu, později
rozjel prodej piva.
Rodina Hlaváčků objekt koupila roku 1904. Mlýn zbourali, další
stavení přistavěli, v hostinci později vybudovali zázemí pro divadelníky z místního sdružení Bozděch a na zahradě kuželník. Od roku
1951 zde byla družstevní prodejna, pohostinství zde fungovalo
zhruba do roku 1976. Dnes je objekt opraven a slouží k bydlení.

U Tichých to bylo „pěkný“
Pokud od bývalého hostince U Hlaváčků vystoupáme nahoru až
k odbočce do Švestkovny, najdeme zde statek, kde bydlel pan Chvojka. Zde také bývala hospoda, dokonce dříve, než v Podmoráni. Již
roku 1758 je zdejší stavení označováno jako hostinec se zahrádkou.
Hospodě se říkalo „dolejší krčma“. Oficiálně se hostinec jmenoval
„U Pěkných“, později „Na Pěkný“. Hospoda sloužila jako zájezdní
a obsluhovala četné povozy.
Po druhé světové válce již podle pamětníků hospoda nefungovala. Vlastní osud stavení byl poněkud pohnutý. Požár jej postihl v letech 1887 a 1891 a v roce 1929 se zhroutila část stodoly. Tradovala
se existence jakési podzemní chodby.

Pod lipami chutná pivo nejlépe
Hospodou s nejdelší tradicí v obci byla bývalá panská krčma u zámku. První zmínka o zdejším provozu je z roku 1713, kdy zde byl
hostinským pan Michalovský. V r. 1785 koupila hospodu rodina
Šafránkových a vlastnila ji dlouhá léta. Roku 1914 František Šafránek hospodu prodal manželům Dostálovým, ti ji roku 1918 přestavěli. Roku 1926 zde Václav Dostál se svým švagrem založil autopovoznictví a hostinec přejmenoval. Od té doby se jedná o hospodu
„U Slovanské lípy“.
V roce 1937 zde navíc začíná fungovat smíšený obchod. V 50.
a 60. letech zde sídlilo kino, ale kvůli špatnému stavu budovy bylo
v roce 1968 zrušeno. V roce 1978 patřil objekt podniku Tesla, který
měl v prvním patře sklad a v přízemí dál provozoval hostinec.

Hostinec „Na Pěkný“ v roce 1929
Zdroj: archiv kroniky obce

Po revoluci objekt kupuje pan Šimek a provádí zde nutné zajišťovací práce. Hostinec pronajal panu Skrbkovi, který jej vedl až do
r. 1992. V lokále pak po nějakou dobu fungovala zámečnická dílna.
V r. 2002 se majitelem stává pan Svoboda a je jím doposud. Hospodu přejmenoval na hostinec „U Zámku“. Přes četné změny pronajimatelů a občasné přestávky zde hospoda funguje dodnes.

I Úholičky měly svého Krále
Čtvrtá stará hospoda bývala v dnešní ulici Nad Schody. Hostinec
zde začala provozovat v roce 1887 Magdaléna Váňová a nazvala ho
„Na Ořechovce“. Roku 1909 koupili hostinec manželé Královi, ti
celý dům od základů přestavěli, přistavěli sál a jeviště. Roku 1921
chtěla hospodu koupit obec a udělat zde školu. Nakonec se plán z finančních důvodů neuskutečnil.
Dlouhá léta se v hospodě „U Králů“ pořádaly tancovačky, i zde
se promítaly filmy a čepovalo únětické pivo. Měla zde pravidelné
zkoušky úholičská dechovka. Hostinec sloužil i jako vývařovna pro
místní posádku. V roce 1961 byla hospoda uzavřena, sál stržen
a objekt přestavěn na rodinný dům.

Ale čtyři hospody nestačí…
Při cestě po úholičských hospodách nesmíme opominout provoz
hospody a kulturního domu v areálu zámku, v prostorách bývalé
nové laboratoře pana Wohanky. Tento sál poznal mnoho bujarých
akcí a plesů, na které mnozí pamětníci dodnes vzpomínají. Svou základnu zde mělo i místní loutkové divadlo. Kulturní dům byl v provozu ještě pár let po roce 2000.
K obci také neodmyslitelně patří „sklípek“. Původně to bylo skladiště brambor a vína. Od pana Buka jej koupil Jiří Mach a předělal
na hospůdku „U Veselého kalíšku“. Topí se zde v kamnech a sedí při
svíčkách. Prostorové možnosti sklípku jsou omezené, ale o to blíže
zde k sobě lidé mají, ať už si chtějí přátelsky poklábosit, nebo si od
plic sdělit, co si o sobě myslí.
Někdy od nového roku začne fungovat nová hospoda v obecním
statku na návsi. I když ne všichni jsou přesvědčeni o její světlé budoucnosti, přejme jí, aby i ona nesla dál tradici místních hospod nejen coby místo občerstvení těla, ale i centrum společenského dění.

Renata a Pavel Soperovi
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Ad Povolební prosba pana Wojtoviče
Bydlím v Podmoráni a nepatřím do fanklubu paní starostky, spíš k věčným kritikům a remcalům. Bylo možné
vybrat si buď z programu tzv. žádného, nabubřelých vizí
z kategorie sci-fi nebo realistických představ konkrétních lidí, kteří byť s určitými výhradami, přece jen něco
užitečného už v obci udělali.
Rozhodně jsem k volbě nepřistupovala jako k odmítnutí opozice a dle výsledků soudím, že jsem takto neuvažovala sama.
Nerozumím, oč jde panu Wojtovičovi, na rozdíl od něho vidím,
že šumící potok je páchnoucí stoka, skaliska jsou zaneřáděna
náletovým spadem a neudržovaný les je plný nepořádku. Čím
dál víc zavánějící skládka Podmoráni na malebnosti a romantice také zrovna nepřidává. Kritizované parkoviště a přívoz
jsou alespoň dva počiny, které přinášejí užitek především Podmoráni, ale i ostatním obyvatelům Úholiček, včetně Řeže. Nebýt parkoviště, už by si podmoráňští rezidenti u svých domů
nevyložili ani nákupy, natož aby měli kde zaparkovat. I tak se

najde dost takových, kteří jim bezohledně brání v parkování,
dokonce i v přístupu do domovů. Pokud jde o přívoz, pokládám
ho za další spojení se světem ať už za nákupy a autobusem
MHD nebo třeba jen do hospůdek či za turistikou. Proto budu
fandit těm, jejichž programem je udělat z Úholiček místo patřící
do 21. století a ne středověký skanzen, jaký zrovna Podmoráň
momentálně připomíná.
Jestli důvody pana Wojtoviče, proč právě zde chce žít, jsou
podmíněny sobeckým bráněním spoluobčanům v přístupu
k pokroku a civilizaci, pak si místo k životu zvolil špatně. Není
tu pustý ostrov, žijí tu lidé s jejich rozmanitými oprávněnými
potřebami. I oni mají své důvody, proč zde chtějí žít a tyto nemusejí být nutně totožné s důvody páně Wojtovičovými.
Svým i jejich jménem prosím pana Wojtoviče o porozumění. K realizaci svých romantických představ má přece prostoru
dost.
Oceňuji, že svou prosbu pan Wojtovič vyslovil za sebe nikoli
za tzv. Osadní výbor.
Zdena Janoušková

Zpráva zastupitele
Tak máme za sebou první zasedání nového zastupitelstva. Pocity jsou rozporuplné. Na jedné straně jsem rád,
že alespoň zpočátku se našlo dost lidí, kteří se nějakým
způsobem chtějí zapojit do obecní politiky. Jsou připraveni to dělat zdarma a obětovat tomu svůj volný čas.
Přesto jsme je zatím do výborů nepustili. A důvod?
To je právě ta druhá strana. Musíme si je totiž nejdřív prověřit, musíme si o nich promluvit na poradě tak, aby u toho
nebyli, v klidu, bez veřejnosti. Zdá se, že otevřenou politiku
jsme ochotni připustit jen v prostředí všeobecné netečnosti.
Pokud politika nikoho nezajímá, případně se jí všichni tak
nějak normalizačně bojíme, pak si můžeme dovolit proklamovat otevřenost, protože se nám nikdo pod prsty stejně
koukat nebude.

To mě vede k úvaze, zda není proti principu otevřenosti
poněkud úzkoprsé trvat na tom, že to, co se domluví na poradě, se musí i odsouhlasit. Za prvé na poradě často slyšíme
o aktuálních problémech jako zastupitelé úplně poprvé, takže naše rozhodování nemůže být zcela poučené. Za druhé je
přirozené, že pokud se má k rozhodnutí dospět transparentně, je třeba k němu dospět na veřejném zasedání. Tedy nejen
vysvětlit jednotné stanovisko zastupitelstva, ale případně
zde o něm i diskutovat. Považuji to za poměrně důležitý úkol
celého zastupitelstva do dalšího volebního období, přenášet
diskuzi z uzavřeného jednání na poradách do otevřeného
prostoru veřejných zasedání. Nakonec to by mohl být pro
mnohé impuls, aby začali navštěvovat zasedání v hojnějším
počtu.
Pavel Soper, zastupitel

Pro Úholičky společně – demokratická diskuze škodí
První zasedání nového zastupitelstva se hned v úvodu
zadrhlo na banální otázce, kolik členů mají mít výbory.
Starostka T. Kořínková (Pro Úholičky společně) vytkla zastupitelům z jiných stran, že na poradě bylo přece předem domluveno, že výbory budou tříčlenné. Stranický kolega pan M. Jiráň ji podpořil rozhořčeným názorem, že on nemíní cokoliv
projednávat na veřejném zasedání bez toho, aniž by to bylo
předem projednáno na poradě a nová zastupitelka B. Suchá se
stranickou dikcí politického parního válce se pokusila ukončit
diskuzi prostoduchým argumentem, že voliči jejich straně dali
nejvíc hlasů, takže není o čem diskutovat.
Strana Pro Úholičky společně byla zaskočena. Na poradách
se předem vše dohodlo a na veřejných zasedáních pak oněmělí

politici jen zvedali tlapky pro nebo proti předem připravená
usnesení. Okřídlené heslo „demokracie je diskuze“ bylo zákulisní technologií moci zrekvírované jak zvony na vojenské
účely. Demokratická diskuze prostě škodí.
Zásada nic veřejně neprojednávat, co se neupeče na poradě, je však frapantním obcházením demokratického principu
a smyslu veřejnosti. Většina zastupitelstva ignoruje, že na poradách nejenže není konstituována vůle zastupitelstva obce,
ale prostě chybí. Ustanovení § 93 zákona o obcích jasně říká,
že zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná, neboť pouze na
něm lze relevantním způsobem konstituovat vůli demokratického orgánu. Je zde ale možná jiný problém: latiníci říkají, že
mlčící hloupý se nepozná.
Miroslav Vodrážka

