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Otázky voliče
Přehledné informace o způsobu volby do zastupitelstva
obce i do senátu objasňuje současná starostka obce.

?

Jaké volby v říjnu
letošního roku proběhnou?

¢ V naší obci proběhnou letos volby do zastupitelstva
obce, ale i senátní volby. Obdržíte tedy do svých schránek
jak hlasovací lístky do zastupitelstva obce, tak hlasovací
lístky do senátu.

Kalendář akcí ..................................................... 4
Knihovna Úholičky ............................................ 4
Všichni dobří rodáci .......................................... 9
Příspěvky občanů ............................................ 10

?

Jak nejlépe volit
v komunálních volbách?

¢ Pokud má člověk jasno, že chce volit jednu stranu či sdružení, zakřížkuje ji na volebním lístku. Strana získá všechny
vaše hlasy, u nás tedy devět, což je počet zastupitelů.
Druhý způsob je zvolit si své vlastní zastupitelstvo
složené z kandidátů klidně všech uskupení, jak je libo. Na
volebním lístku jednoduše zakřížkujete přesně tolik lidí,
kolik je v místě vašeho trvalého bydliště zastupitelů. Ale
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pozor, nesmíte se splést, pokud by bylo křížků deset, bude
celý hlasovací lístek neplatný! A když dáte křížek třeba jen
sedmi kandidátům, bude lístek sice platný, ale „zbytek“,
tedy dva další možné hlasy, propadnou.
Patrně nejsložitější možnost volby je ta, že sice chcete
dát hlas své oblíbené straně, například XYZ, zároveň se
vám však líbí i nějaký kandidát z jiné strany, třeba ABC.
V takovém případě zakřížkujete stranu XYZ (už ne její
jednotlivé kandidáty) a k tomu dáte křížek ke jménu kandidáta ze strany ABC. V Úholičkách by to znamenalo, že
jste dali hlas prvním osm kandidátům strany XYZ a jednomu kandidátovi strany ABC.

?

Jak volit v senátních
volbách?

¢ Volba do senátu je mnohem jednodušší než do zastupitelstva. Každý kandidát má svůj lístek, stačí tedy vybrat
jeden lístek a vhodit do urny.

?

Půjdu tedy volit
se všemi lístky současně?
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n Ve dnech 10. a 11. října
2014 se konají volby do zastupitelstev obcí a v naší
obci souběžně volby do 1/3
Senátu Parlamentu ČR –
1. kolo (v případě, že žádný
z kandidátů nezíská ve volebním obvodu nadpoloviční většinu
platných hlasů, uskuteční se 2. kolo 17. a 18. října
2014).
Volby se uskuteční v pátek 10. října 2014 od
14 hodin do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od
8 hodin do 14 hodin, volební místnost bude v budově nové mateřské školy, ulice Na Chlumci 257.
Volební lístky obdržíte do schránky, případně
budou k dispozici přímo ve
volební místnosti. Kompletní informace k volbám jsou
dostupné na adrese: http://
www.mvcr.cz/ v sekci volby.

ZPRÁVY
Z OBCE

¢ Ano, ale pozor! Volební lístek do senátních voleb musí
být vložen do žluté obálky. Volební lístky „našich“ kandidátů do zastupitelstva musí být v obálce šedé.
Redakce
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Plán mobilního svozu nebezpečných složek
komunálního odpadu
pro obec Úholičky

Pořádají svoz velkoobjemového odpadu

Datum:
sobota 27. 9. 2014 od 11.45 hodin až 13.45 hodin.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
zářivky a výbojky
autobaterie a monočlánky
vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
použité fritovací oleje
barvy a laky, včetně obalů
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
nádobky od sprejů
staré a nepotřebné léky
lednice
televize
od 11.45–12.20 hod.
od 12.25–12.55 hod.
od 13.00–13.45 hod.
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Romana Klusoňová,
asistentka starostky

prostranství na návsi
Chaloupky
Podmoráň

pro obec Úholičky
Datum:
10. 10. 2014 v 16 hodin až 13. 10. 2014 do 8 hodin

Kontejnery 15 m3 budou přistaveny:
nNa Habří
nu stodoly
nna Návsi
nu knedlíkárny
nChaloupky
nPodmoráň – nahoře
nPodmoráň – dole
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad.
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KULTURA A SPORT
V Roztokách stříhali pásku
Prvního září nezačínal jen nový školní rok, ale také se
v Roztokách otevírala nová školní budova. Ta stávající
v nedávné době oslavila osmdesáté výročí.
Slavnostního otevření a přestřižení pásky se zúčastnili nejen investoři, ale i další hosté. Vše proběhlo v multifunkčním
sále, který zároveň díky instalovanému podiu bude sloužit
pro školní kulturní akce. Po celý den do školy proudily davy
návštěvníků. Žáci přivedli své rodiče a prarodiče, kamarády.
Také školu navštívilo mnoho pamětníků, ale i nově přistěhovalých obyvatel Roztok.
Dostavbou se budova rozrostla o multifunkční sál (gymnastický), velkou tělocvičnu, osm kmenových tříd, místnost
sloužící školnímu parlamentu, knihovnu, sborovny, počítačovou učebnu a výtvarný ateliér, ale také prostorný vestibul s růžovým schodištěm, který může sloužit jako výstavní prostor.
Škola se zaplnila žáky, jelikož v letošním roce se otevíralo šest
prvních tříd. Do roztocké školy dojíždí i žáci z Úholiček a již
se stalo tradicí, že je přichází přivítat první den paní starostka Kořínková, která dětem předala malý dárek. V současné
době je ředitelem školy Mgr. Petr Bezděka a učitelský sbor se

První školní den prvňáčků

Zdroj: archiv obce

postupně také rozrůstá podle počtu přibývajících žáků. Nyní
jich školu navštěvuje 680. Budova školy je ve všech ohledech
moderní a podle reakcí žáků i návštěvníků působí příjemně
a vstřícně. 16. prosince se koná Den otevřených dveří, takže
jste vítáni.
Dita Blechová, zástupkyně ZŠ

Výlet pro seniory
Komise pro rodinu obce Úholičky zve na výlet
– do skanzenu lidové architektury Zubrnice
– na zámek Ploskovice

v úterý 7. října 2014
Odjezd v 8 hodin z Návsi
Cena 300 Kč včetně oběda.
Návrat cca v 17. hodin.
Rezervace na OÚ nebo u paní Jakoušové
Telefon: 728 129 217

3

OBECNÍ NOVINY 9/2014

www.obec-uholicky.cz

Kalendář akcí
27. 9. 2014
7. 10. 2014

Svatováclavské slavnosti, začátek ve 14 hodin.

Náves, Úholičky

Výlet pro seniory do skanzenu lidové architektury Zubrnice
a na zámek Ploskovice. Odjezd v 8 hodin. Cena 300 Kč/osoba.

Náves, Úholičky

10. a 11. 10. 2014 Volby do zastupitelstev obcí a v naší obci
souběžně volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo.

MŠ ulice Na Chlumci 257,
Úholičky

18. 10. 2014

Výchozí stanoviště Švestkovna

Úholičská Ťapka II. ročník – pochod kolem Úholiček od 14 hodin.

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Nové knihy:
Konec prokrastinace, Petr Ludwig: jak přestat odkládat úkoly a povinnosti.
David a Goliáš, Malcolm Gladwell: nový pohled na to, co je
pro nás překážka a co nevýhoda.
Slepičí polévka pro pracující mámu, Slepičí polévka pro
matku a syna, Jack Canfield: zábava a inspirace pro pracující
maminky. Příběhy o výjimečném poutu mezi matkami a syny.
Čas mezi šitím, María Dueňas: mladá španělská švadlena žije

v Maroku v době nástupu fašismu. Román plný lásky, módy
a špionáže.
1984, George Orwell: analýza totalitního systému a beznadějnosti odporu jednotlivce.
Divergence, Rezistence, Aliance, Veronica Roth: román o budoucnosti. Společnost je rozdělena do pěti frakcí, každý šestnáctiletý si musí vybrat, k jaké frakci se přidá.
Hledej v životním prostředí: kniha pro děti, kde hledají v obrázcích a zároveň se učí o ochraně životního prostředí.
V knihovně na vás čeká další stovka nových knih zapůjčených
z knihovny v Kladně.
Martina Hrubešová, knihovnice
Knihovna je otevřena každé pondělí
od 15.30 do 19.30 hodin v bytovém domě.

INZERCE

nejen copycentrum

Fotoknihy na poĀkání
(20 vzorĤ)
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KalendáĢe z Vašich fotek
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Ztracenky pro dďti
(silikonové náramky s adresou) od 149,Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, obchod@powerprint.cz
Ot. doba po-þt 8-18 (pá do 17)
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Jak jsme hospodařili v období:

Za co jsme vydávali prostředky obce:
9%

300 000 000

21 %

■ Investice
do majetku obce

250 000 000

■ Nákup pozemků

200 000 000
6%
150 000 000

■ Nadstandardní
provoz obce

100 000 000
8%

50 000 000
0

■ Běžný provoz obce

■ Finanční produkty
■ Běžný účet

Příjmy
říjmy 2011–2014

Výdaje
ýdaje 2011–2014

48 %

8%

INZERCE

www.obec-uholicky.cz

OBECNÍ NOVINY 9/2014

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

Naši dobří rodáci v 1. světové válce
Ve vzpomínkách úholičských pamětníků jsme se několikrát dotkli i období druhé světové války, která přes svoji zběsilost naši obec zasáhla spíše okrajově. Tak tomu
ovšem nebylo u první světové války. Svědčí o tom 23 jmen
mužů z Úholiček na pomníku u odbočky na Libčice.

Josef Skála, narozen 1894, padl 5. 9. 1915 Solotaja
Orda, Syr-daria, Rusko
Zajímavé je, že u stejného jména na pomníčku je jiné datum
narození, 1897. Těžko dnes říci, kde se stala chyba, ale s největší pravděpodobností jde o stejnou osobu. Josef Skála měl podle
tohoto záznamu hodnost myslivce a patřil
Není snadné zjistit přesk praporu polních myslivců č. 22. Myslivecný počet obyvatel obce v té
ké prapory byly lehké pohyblivé jednotky,
době, ale jistě se jednalo o výkteré se často dostávaly do prvních linií
znamnou část tehdejší mužbojů a byly považovány za elitní. Dalo by se
ské populace. To samozřejmě
říci, že přicházely s moderním pojetím boje
není v českém kontextu nic
namísto dřívějších bitev sešikovaných řad.
výjimečného, podobný poDalší zajímavostí je údaj „Nicht legal nachmníček je v každé vsi. Přesto
gewiesen“, tedy že úmrtí nebylo řádně ověje ten počet na jednu malou
řeno. To může být z různých důvodů, ale
ves zarážející.
první, co nás napadne, je i možnost přeběhSamotný pomník byl vynutí k ruské armádě, to je však pouze spestavěn z iniciativy Václava
kulace. Jasné je, že místo skonu pana Skály
Beránka z č. p. 11 pod záštiodkazuje na vrcholící ofenzivu rakouskotou Josefa Wohanky, který
-uherské a německé armády proti carskému
také pro něj poskytl prostor. Slavnostní položení základního kamene pomníku v roce 1921
Rusku. Tato ofenzíva vycházela z časté, ale
Zdroj: archiv kroniky obce mylné představy, že lze Rusko porazit na
Zřízení pomníku však bylo
věcí celé obce a bylo bráno
vlastním území. Stejně jako dříve Napoleon
velice vážně. Zastupitelé stavbu odsouhlasili a za tím účelem
a později Hitler, i tehdy Ludendorf neuspěl a po mnoha vítězzřídili výbor, ve kterém měly zastoupení všechny tehdy činné
stvích se musely armády Trojspolku z Ruska odporoučet.
spolky. Jako základní kámen posloužil mlýnský kámen daroZáhadou je však přesné umístění úmrtí našeho rodáka do obvaný Josefem Hlaváčkem, mlynářem z Podmoráně. Do něj byla
lasti Syr Daria, což je řeka v střední Asii na hranici Turkmenistáslavnostně vložena dutina z dělového náboje, která obsahovala
nu. Ve stejné době probíhala ofenziva u Gorlice a Tarnowa, což je
pergamenovou listinu se zápisem o slavnostv Karpatech, a nepodařilo se mi zjistit, zda
ním položení základního kamene v roce 1921.
je možné, že by rakouská armáda operovala
Na stavbě se podílelo mnoho úholičských obtak daleko v týlu nepřítele.
čanů, a to zdarma bez nároku na honorář. SlavAnton Novák, narozen 1893, zabit
nostní odhalení proběhlo 6. 5. 1923 za účasti
1-10/3. 1915
celé obce.
Druhý záznam v knihách je bohužel
Letos uplyne přesně 100 let od chvíle, kdy
podstatně stručnější, byť pochází z dřívějprvní a bohužel nikoliv poslední světová válka
ší doby. Místo úmrtí bohužel chybí, jasné
je jen zařazení vojáka do 3. kompanie 8.
vypukla. Je proto zřejmé, že již tedy nemůžepluku infanterie. Z dostupných pramenů
me hovořit s přímými účastníky. Rádi bychom
lze zjistit, že tento pluk byl pod vedením
získali i nějaké informace od příbuzných lidí
obersta Roberta Trimmela nasazen v roce
z pomníčku, ale pro tentokrát se spokojíme
1915 do bojů proti ruské armádě na území
s dostupnými písemnými prameny.
Haliče. Lze tedy předpokládat, že zde na
Zajímal nás samozřejmě osud těchto souúzemí dnešní Ukrajiny Anton Novák také
sedů, především pak kde a jak zahynuli. Na
zahynul.
stránkách Vojenského historického ústavu lze
Na začátku jsme psali o nedostatku innajít v digitální podobě průběžně doplňované
formací o první světové válce v Úholičkách.
seznamy ztrát rakouských vojsk. Když člověk
Není to však úplně pravda. I když kronika
začne listovat těmito letitými dokumenty, Pomník po dokončení v roce 1923
Zdroj: archiv kroniky obce v té době vedena nebyla, první úholičský
běhá mu trochu mráz po zádech, jak zde příkronikář Josef Šára měl tak silné vzpomínbuzní vojáků pravidelně hledali jména svých
ky na první světovou válku, že cítil potřebu věnovat své anabázi
blízkých. První stránky těchto dokumentů svědčí o důkladcelou první část nové kroniky. A protože je to příběh nadmíru
nosti císařské administrativy, ale i o jisté naivitě. Všichni na
zajímavý, rádi bychom vás s ním seznámili v dalším čísle novin.
začátku války doufali v její rychlý průběh a ztráty byly dokuPokud máte někdo nějaké další informace o tom, jak se první
mentovány s největší pečlivostí. Tak tomu bylo do roku 1915,
světová válka dotkla naší obce, dejte nám, prosím, vědět.
poté dosáhlo vybíjení řad vojáků takové intenzity, že se stěží
stíhalo zaznamenávat pouhá jména. Snad proto tam pod hesPavel Soper, zastupitel
lem Úholičky lze najít jen dvě jména.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Všichni dobří? rodáci
V minulém čísle Obecních novin nás rozesmutnil článek
o zámku v Úholičkách. My se cítíme být rodáky, ale asi
ne dost dobrými, aby se nás někdo zeptal, jak to tady
dřív bývalo, kdo co postavil, kdo co vlastnil apod. Už
v minulých číslech byly uvedeny informace, které mapují historii obce poněkud zkresleně. Jako Úholičáků
se nás dotýká, že čtenář si opakovaně může představit
občana naší obce pouze jako lumpa – zloděje, vandala
nebo žháře.
Dočtete se poněkolikáté o devastaci parku a okolí zámku.
Park, který obec nikdy nevlastnila, byl přístupný, stejně jako
spousty jiných míst tady i v jiných obcích, které byly znárodněny. To, že proběhla revoluce v roce 1989 a následně rehabilitace osob, restituce objektů a hlavně změna systému na
demokratický je dostatečným důkazem toho, že považujeme
dobu, kdy byl majetek znárodněn, za jednoduše řečeno špatnou. Na druhou stranu všichni přebírali restituovaný majetek
ve stavu, v jakém se v devadesátých letech minulého století
nacházel. Nebo měli možnost ho odmítnout. Stýskat si po
dvaceti letech nečinnosti je zoufalé. A zcelení Wohankova majetku koupí budovy č.p. 6, je poněkud zavádějící. Budovu, kde
byl umístěn úřad a školka, daroval pan Svoboda obci (bohužel
bez pozemku) v době, kdy obec díky restitucím neměla žádný
obecní majetek a byla obcí chudou bez jakékoliv infrastruk-

tury. Po rekonstrukci budovy nákladem obce, ji obec byla nucena zhodnocenou odprodat zpátky původnímu vlastníkovi
v rámci majetkového vyrovnání v roce 2012. Opravy na zámku financuje majitel – věřte, že my to se svými nemovitostmi
děláme stejně. Ale na opravy zámku a parku nyní nějaká koruna asi bude, neboť obec kromě pozemku pod bytovým domem, odkoupila i dalších 20 000 m2 Na Habří. Další obchod
s obcí se projednává.
Vztah mezi občany obce a velkostatkářem Wohankou byl
dobrý, neboť dával práci mnoha místním lidem. Úholičky nemohly být bez Wohanky, Wohanka nemohl být bez Úholiček.
Pan Wohanka byl bohatý a velkorysý, proto mohl darovat pozemek, aby se mohla udělat silnice na Tursko, proto pronajal
Sokolu hřiště Na Habří atp. Dnes je bohatá obec, a tak může
pro realizaci projektů pozemky koupit. Nechť tyto peníze
přispějí k obnově zámku a přilehlého dvora, protože zámek
a obec patří k sobě. My bychom si přáli, aby zámek byl opraven a reprezentoval obec, jak tomu bylo dříve. Vztahy mezi
zámkem a obcí snad napraví čas, aby to že tu „žijeme spokojeně a pospolu“ byla pravda a nejen zbožné přání.
B. Heřmanský, M. Černá, Fr. Suchý, D. Zárobská, D. Jelínková,
Fr. Sochor, J. Dvořák, A. Kettnerová, J. Soukup, A. Pála,
V. Kozlová, M. Pála, A. Rožcová, J. Jakoušová, J. Dvořák,
J. Váňa, J. Váňová, B. Košíková, Š. Košík

Protiprávní nařčení představuje frašku
Milí čtenáři, zajisté jste si všimli, že většina článků
p. Vodrážky zůstává bez odezvy. Ale na jeho poslední
článek plný nesmyslů a jeho výmyslů nelze nereagovat.
Cituji: „…když soudkyně nařídila vyslechnout svědky
Dr. P. Svobodu a arch. P. Štencla, dostavili se místo nich na
další jednání bývalý zastupitel V. Kozel a současná zastupitelka J. Jakoušová…“ Nevím, proč se tito pánové nedostavili,

ale já se dostavila na řádné předvolání, a to nejen já a pan Kozel, ale i další bývalí zastupitelé. Stejně tak jako my jsme na
chodbě soudu viděli přiběhnout pana Vodrážku, musel i on
vidět nás, mimochodem ani jednoho z nás nepozdravil, asi
se ještě musí učit slušnému chování.
Nevím, z čeho usuzuje, že se lhalo hojně, ale ono se nadarmo neříká – podle sebe soudím tebe.
Jana Jakoušová, zastupitelka

Loučím se a děkuji za důvěru
Milí spoluobčané, rozhodla jsem se napsat tento článek, protože vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas ve
volbách, dlužím poděkování, ale nejen těm, kteří mě volili ale i těm, kteří mne po dobu mého volebního období
podporovali.
Práce v zastupitelstvu mne bavila, ale přesto jsem se rozhodla
nekandidovat. Jsem již ve věku, kdy špatně snáším to věčné
napadání. To, že jinak na poradě a jinak na veřejném zasedání,
na to už prostě nemám. Chtěla bych také poděkovat pí starostce Kořínkové, měla jsem možnost jako místostarostka
s ní denně nějakou dobu pracovat a věřte, je to člověk na svém
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místě. Je to člověk vstřícný, pracovitý, je přímá, rozhodná, obdivovala jsem její přístup k řešení věcí, a ač je mladá, mnozí by
se od ní mohli učit.
A tak já mám rozhodnuto, do volební urny vhazuji kandidátku, na které je ona lídrem. Věřím, že i vy vidíte ten kus
práce za jejího starostování, například narovnání vztahů
s restituentem, školka, komunikace, chodníky, úřad. Věřím,
že se dostavíte k volbám a dáte jí a jejím spolukandidátům
svůj hlas, aby nyní, když to nejhlavnější bude hotové, si mohli
opravdu „vysazovat kytičky.“
Jana Jakoušová, zastupitelka
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Poděkování
Čtyři roky utekly jako voda a blížící se volby signalizují
konec dalšího volebního období. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem zastupitelům za spolupráci.
Vím, že to se mnou nebylo vždy jednoduché, ale věřte, že
všechny ty často vášnivé debaty byly vedené snahou o nalezení opravdu nejlepšího řešení daného problému. A věřím,
že stejnou snahou byly vedeny kroky všech ostatních zastupitelů, že nám všem šlo o prospěch obce, byť se v jednotlivých názorech můžeme lišit. Za to nejcennější ovšem považuji změnu atmosféry na radnici pod novým vedením. Ne,
že by nebylo co zlepšovat, ale změna je ve srovnání s minu-

lostí veliká. Významně se změnila úroveň diskuze, vrátilo se
vydávání obecních novin. Ano, můžeme diskutovat o jejich
úrovni, vyváženosti a tak dále, ale to nejdůležitější je, že jsou
tu. A že nejenom v novinách máme všichni možnost sdělit
svůj názor. Využívejme toho i nadále. Vyslechněme všechny
strany a teprve pak si udělejme závěr.
Udělalo se toho za ty čtyři roky opravdu hodně. Je ale
i dost toho, co se nestihlo, co čeká na nově zvolené zastupitele. Nezbývá, než popřát všem voličům, aby měli při výběru
šťastnou ruku.
Alojz Šula, zastupitel

Modlitba k bohyni Chaosu
Před devíti lety jsem začal bydlet v ulici, kde výjezd
autem byl nebezpečný v obou směrech. Jedna mladá
maminka, motivována starostí o každodenní cestování s dítětem, se tehdy pokusila přesvědčit starostu
o umístění zrcadel. Muž ji ironicky odpověděl, že by si
na bezpečný výjezd mohla rovnou objednat pomocníky
se signálními praporky.
Na zasedáních jsem proto začal urgovat umístění zrcadel
v obou směrech. Teprve v dalším volebním období byla na
křižovatce s hlavní ulicí nainstalována dvě zrcadla, nikoliv
však na druhé straně ulice, kde výhled v ostré zatáčce zakrývá plot.
Po posledních volbách svitla naděje. Do vedení obce se
na přední funkce dostaly jen ženy. Podle vědeckých genderových studií jsou obecně empatičtější, mají cit pro detail

a zejména kladou důraz na mezilidské vztahy. Na veřejných
zasedáních jsem byl jimi opakovaně ujišťován, že v rámci dopravního řešení bude bezpečnost v ulici zajištěna. Volební
období skončilo a zrcadlo nikde.
Genderové vědkyně by měly zkoumat ženy v politice více
na základě reality. Mohly by třeba zjistit, že není náhodné,
že většina funkcí v obci (starostka, místostarostka, šéfredaktorka, kronikářka, atd.) je obsazena ženami. Strach z mužů?
Ne úplně – vždyť muži jsou slabí. To jen nejisté ženy provozují vládu jako genderovou kuchyni.
Teoretik chaosu a feminista se však nevzdává. Bezpečný
vjezd do zatáčky, kde není nic vidět, zajišťují nadále modlitby k bohyni Chaosu ve snaze ovlivnit nejen pravděpodobnost náhodné srážky, ale i to, co zůstává v zrcadle ženských
politických slibů nesplnitelné a neviditelné.
Miroslav Vodrážka

Úholičský pojem politična
V třicátých letech 20. století přišel německý politický
myslitel Carl Schmitt s koncepcí totalitního rozlišení
„přítel/nepřítel“. Dle něho nepřítel nemusí být morálně zlý, ani hospodářský konkurent a mohou se s ním
uzavírat i výhodné obchody. Stačí být jen „existenciálně jiným a cizím“, neboť to vyvolává pocit nejistoty
a odlišnosti.
Tento politický koncept se často nepřiznává, neboť jeho aktéři
se snaží prezentovat sebe sama v lepším světle. Prozrazuje je
ale jazyk, který odhaluje politický charakter. V obci se nepřítelem může stát například ten, kdo restituuje komunisty znárodněný majetek, kdo se stane aktivistickou náplavkou nebo
kdo kriticky vystoupí proti většinovému politickému názoru.
Obraz nepřítele slouží některým politikům jako laciný „zlatý
důl nutností“ přinášející pochybné kompetence. Dokladem
jsou nejen polistopadové antirestituční dopisy psané vedením
zastupitelstva „v zastoupení všech občanů“ proti těm, kteří
se dostanou k „bezpracnému zisku“, ale i současné postoje
starostky Ing. Kořínkové a některých místních politiků, kteří

se vymezují ke kulturně společenským akcím na úholičském
zámku argumentem, že není součástí obce. Ačkoliv se paní
starostka v minulých volbách prezentovala abecedou voliče,
kde pod písmenem S byla výzva dělat věci „společně“, na zámek nazírá politicky kafkovsky jako na podivné nepřátelské
území. Vzhledem k tomu, že většina budov je v obci také soukromá a uzavřená, zdá se, že jedinou součástí obce jsou už jen
někteří místní politici.
Miroslav Vodrážka
INZERCE

Mladá rodina se dvěma dětmi hledá
samostatně stojící dům ke koupi v Úholičkách
a blízkém okolí. Na stavu nezáleží, pozemek
min. 800 m2, max cena 3 600 000,– Kč.
Děkujeme za nabídky. Tel: 723 553 380
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V sobotu 18. 10. 2014
se koná turistický pochod
kolem Úholiček.

ÚHOLIČSKÁ
ŤAPKA
START je ve 14 hodin ve Švestkovně.
OBČERSTVENÍ na cestu bude zajištěno.
Každý účastník obdrží na památku ŤAPKU.
Pochod je vhodný pro rodiny s DĚTMI.
Některé úseky jsou sjízdné pouze se sportovní
verzí kočárku nebo LÉPE S KROSNOU!
TAM

ODTUD
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