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Otázky
pro starostku

Obec Úholičky je ke svým občanům štědrá nejen o Vánocích a s novým obdobím se množí dotazy, jak to
bude nadále s příspěvky. Přece jen, co je doma, to se
počítá.

?

Budou tedy v příštím období poskytovány
občanům příspěvky od obce, příp. jaké?

¢ Příspěvky občanům budou poskytovány i nadále, jejich
výše a pravidla pro poskytnutí se trochu změnila. Příspěvek pro děti školou povinné byl rozšířen na sportovní
a ozdravné aktivity dětí a finanční objem pro vyplácení se
navýšil, půjde o 4 000 Kč/dítě ročně. Pro seniory zůstává
nadále částka 2 500 Kč/osoba a rok. Nad ekologickým
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příspěvkem se příští rok chceme zamyslet a metodiku
jeho poskytování úplně změnit. Letos ještě bude vyplacen
podle loňských pravidel. Ostatní příspěvky (na odkanalizování RD, příp. na vývoz jímek) zůstávají beze změn.

?

Jak o příspěvky žádat? A musí občané splňovat
nějaká kritéria nebo si o příspěvek může žádat
každý?
¢ Základním kritériem je a bude trvalý pobyt v obci.
Další požadavky jsou vždy uvedeny přímo u žádostí o příspěvky na webových stránkách obce. U seniorů je to např.
věk přes šedesát let, u dětí plnění povinné školní docházky apod.

?

Proč nemůžou příspěvky čerpat občané, kteří
v obci nejsou přihlášeni k pobytu, ale dlouhodobě zde žijí nebo tady vlastní nemovitost?
¢ Důvod je jednoduchý. Obec získává daňové příjmy podle
počtu obyvatel. Za každého „trvale žijícího“ obyvatele
inkasuje obec cca 8 700 Kč ročně. Za občany žijící v obci
bez trvalého pobytu nedostaneme nic. Přihlásili byste se
k pobytu, kdyby tato částka byla každoročně připsána na
váš účet? Proč to tedy neuděláte pro svoji obec?
Vážená paní starostko, děkuji za letošní poslední rozhovor
a přeji Vám i Vašim spolupracovníkům mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce.
Martina Smolková, redaktorka

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2015
Vám přeje Terezie Kořínková, Petra Studecká

a všichni zaměstnanci Obecního úřadu Úholičky.

n Poplatky na rok 2015 můžete hradit od pondělí
5. 1. 2015. Úřadovna OÚ bude v lednu 2015 ještě na adrese
Roztocká 258 (přízemí BD Habří).
n Obecní úřad bude mezi vánočními svátky uzavřen (tj. od
23. 12. 2014 do 2. 1. 2015 včetně). V pondělí 22. 12. 2014
otevřeno do 18.00 hod
n Obecní knihovna bude otevřena 22. 12. 2014 a uzavřena 29.12. 2014. Po novém roce bude provoz zahájen
5. 1. 2015, stále v prostorech BD Habří. Dále každé
pondělí od 15.30 do 19.30 hod., roční poplatek –
dospělí 70 Kč, děti 30 Kč.
n Stavební úřad ve Velkých Přílepech bude
31. 12. 2014 uzavřen.

ZPRÁVY
Z OBCE

n Novela č. 229/2014 ze dne 23. září 2014,
která mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.,
specifikuje některé další povinnosti a oprávnění obce
a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem.
Obec je povinna zajistit sběr a likvidaci komunálního
odpadu, nebezpečných odpadů, separovaného odpadu –
papír, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložitelného odpadu. V naší obci funguje sběr všech těchto složek již několik let (např. popelnice na bioodpad nabízíme od roku
2013). U tříděného odpadu – plasty, sklo, papír, tetrapaky – si můžete vybrat způsob, který vám vyhovuje – můžete vytříděný odpad vhodit do nádob k tomu určených
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v prostoru za prodejnou potravin na Návsi, případně
využít malých sběrných kontejnerů v Podmoráni a u bytového domu Habří nebo si kupovat pytle, které vždy
první středu v měsíci umístíte před dům a svozová firma
je vyveze. Nově všechny tyto varianty budou uvedené ve
vyhlášce č. 1/2014, která vstoupí v platnost 1. 1. 2015.
Dovolujeme si vás upozornit, že novela tohoto zákona
umožňuje svozové firmě, potažmo jejímu zaměstnanci
(popeláři, který je u vývozu nádob na komunální odpad),
tuto nádobu nevyvézt, pokud obsahuje některou ze
složek separovaného odpadu, který do komunálního
n
odpadu nepatří. Zvažte proto variantu
třídění
t
odpadu, která je pro vás přijatelnější
a věřte, že po vytřídění odpadu (i v případě
používání pytlů na separovaný odpad za poplatek 10 Kč/ks) ušetříte a zjistíte, že vám
postačí nádoba na domovní komunální odpad
o menším objemu či četnosti svozu a náklady
na odpad budou menší! Velkoobjemové kontejnery budou do obce přistavovány nadále 2 ročně, společně s nimi můžete odkládat kovový a nebezpečný odpad. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete odkládat
celoročně do krabice k tomu určené, která je umístěna na
chodbě OÚ.
n Svoz vánočních stromků proběhne v pondělí 12. 1. 2015.
Nechte stromek před svým domem, zaměstnanci obce ho
odvezou.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Co nás čeká v roce 2015
Letošní rok byl, co se výdajů do investičních projektů a nákupů pozemků týká, pro naši obec rokem s nejvyššími vydanými částkami vůbec. Jak jste mohli vidět
o první adventní neděli na nádvoří, budeme mít již brzy
kompletně zrekonstruovaný statek na návsi. Vystavěli
jsme mateřskou školu, zrevitalizovali Roztockou ulici,
obnovili další polní cestu, památku a vysadili novou zeleň. Na výdajích se významně podílel i nákup pozemku
u MŠ, který proběhl v září.
Do dalších let neplánujeme žádnou investici takového rozsahu, jakou byla novostavba mateřské školy nebo oprava statku.
Přesto nám ještě zbývá několik investičních akcí dotáhnout.
V příštím roce by to měla být rekonstrukce ulice Na Habří, oprava čerpacích stanic na splaškové kanalizaci, zřízení bezdrátového obecního rozhlasu, výstavba víceúčelového hřiště a začne
postupná rekonstrukce veřejného osvětlení. Na statku dojde
k vybavení interiérů, včetně knihovny. Chtěli bychom dosázet
další aleje podél cest a zpřístupnit další plochy pro volný čas.
Příspěvky od obce jsou i nadále plánovány na ekologii, pro děti
i pro seniory. Chtěli bychom také zlepšit dopravní obslužnost
a připlatit na prodloužení dalších spojů do obce. Příjmy v roce
2015 budou nadále významně ovlivněny příjmy z poplatku za

Zprávy ze stavební komise
Dne 22. 11. 2014 se poprvé v novém volebním období
sešla stavební komise. Setkání tentokrát proběhlo na
statku čp. 10, kde byli členové komise seznámeni s průběhem prací. Práce na stavbě již skutečně finišují, proto
jsem považoval tuto prohlídku u největší současné stavby v obci za nanejvýš vhodnou. Zároveň jsme byli stavbyvedoucím informováni o navýšení objemu prací, které neobsahovala původní nabídka. Tyto vícepráce měly
vliv na úpravu harmonogramu prací, jejich rozsah se ale
vešel do limitu prací, pro který nebylo nutno dělat nové
výběrové řízení.
Největší problém na stavbě v současné době dělá stávající vlhké počasí, které trvá už několik týdnů. Díky vysoké vzdušné
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uložení odpadu, od roku 2013 se zvýšily
i příjmy daňové díky změně v rozpočtovém určení daní. Rozpočet na příští rok
bude vzhledem k vyšším příjmům oproti výdajům schválen jako přebytkový.
Pro nové období 2014–2018 byl
schválen rozpočtový výhled, který zahrnuje i další investiční akce – rekonstrukci ul. Nad Parkem, horní část ulice Podmoráň a Náves (2016),
opravy dalších čerpacích stanic a kanalizace v Podmoráni
(2016–2018), čištění potoka po rekonstrukci ČOV Velké Přílepy (2016), pokračování v obnově veřejného osvětlení (2016–
2018). Období bude celkově přebytkové a znovu se otevírá
otázka, co s finančními prostředky obce. Vítáme každý podnět,
jak peníze zhodnotit pro budoucí potřeby obce.
Dalším dokumentem pro rozvoj obce bude strategický plán,
který budeme společně zpracovávat po Novém roce. Jeho součástí bude i audit provozních nákladů obecních budov a nákladů na jejich postupnou obnovu. Cíle, které budou obsaženy
v tomto dokumentu, mají v novém programovacím období
vyšší šanci na úspěch, budeme-li žádat o dotace. Seznamte se
s rozpočtovým výhledem a spolupracujte s námi na přípravě
a tvorbě tohoto dokumentu.
Zdeněk Fiala, předseda finančního výboru
http://www.obec-uholicky.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/rozpocty/

vlhkosti je výrazně zpomaleno vysychání objektu a z tohoto
důvodu nelze zahájit pokládky podlah a některých interiérových prvků. Bohužel větru a dešti stále ještě poručit neumíme. Situaci navíc zkomplikovalo RWE, které určilo termín
montáže plynoměrů až na samý konec listopadu. Teprve od
tohoto data je možné objekt účinně vytápět, a tím i vysoušet
zabudovanou vlhkost. Všichni určitě chceme, aby práce byly
provedeny v odpovídající kvalitě, proto nelze akceptovat pokládku na podklady, které svou vlhkostí neodpovídají příslušným montážním postupům. Z tohoto důvodu komise doporučila posunutí termínu dokončení na polovinu ledna s tím,
že v průběhu prosince bude provedeno kontrolní měření vlhkosti, zda již odpovídá normovým hodnotám nebo zda bude
nutné jednat o případném dalším posunutí termínu.
Alojz Šula, předseda stavební komise

Silvestrovský výšlap
Pojďte s námi, stejně jako o loňském Silvestru, na odpolední výšlap po turistické stezce v okolí obce. Tentokrát se vydáme na novou polní cestu ke křížku a poté budeme pokračovat směrem na Stříbrník, kde si
připijeme. Sraz ve středu 31. 12. 2014 ve 13.00 hodin ve Švestkovně. Přípitek, občerstvení a dobrou
náladu s sebou!
Terezie Kořínková, starostka
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ZPRÁVY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
První adventní neděli se všechny děti sešly na návsi, aby
zazpívaly vánoční koledy a s napětím sledovaly rozsvícení vánočního stromu. Od tohoto dne nastalo z pohledu dětí velké očekávání a napětí, jestli přijde Mikuláš
s čertem nebo zda na ně Ježíšek nezapomene.
Na začátku prosince byl naplánován výlet do Muzea betlémů
na Karlštejně. Měli jsme smůlu. Ráno jsme se probudili a venku byla na silnicích námraza a led. Výlet se musel zrušit, protože bezpečnost dětí je na prvním místě. O výstavu betlémů
děti nepřijdou. Půjdou se podívat na výstavu v Úholičkách a je
dohodnut výlet do roztockého zámku, kde je také výstava papírových betlémů.
5. prosince přišli do školky Mikuláš s čertem. Děti se na ně
těšily, ale některé přece jenom měly trochu strach, protože neměly čisté svědomí a nevěděly, zda jejich zlobení nepřesáhlo
únosnou mez. Děti nikdy čertem nestrašíme a vždy říkáme, že
do školky chodí hodný čert, a když se přiznají, že občas zazlobí, tak jim to Mikuláš odpustí. Ráno děti kreslily pro Mikuláše
a čerta obrázky, které jim pak předaly. Děti z oddělení Žabiček
pro mikulášskou návštěvu zazpívaly a zatančily pod vedením
pí učitelek společně, pak se každý odvážil dojít k Mikulášovi
pro odměnu. Děti z oddělení Veverek si šly pro mikulášský ba-

Mikuláš, čert a děti

Zdroj: archiv MŠ

líček jednotlivě a každý řekl básničku nebo zazpíval písničku.
Čert si opravdu nikoho neodnesl a Mikulášovi se všichni přiznali, že občas zazlobí. Kdyby děti neřekly pravdu, tak by na
to stejně přišel ze zápisků v nebeské knize. Na závěr se děti
s Mikulášem a čertem vyfotily, aby každý viděl, že jsou odvážné a nebojí se.
Druhou adventní neděli vystoupili čtyři předškoláci s pásmem básniček a písniček na vítání občánků a setkání babiček
a dědečků. Původně nacvičovalo na vystoupení více dětí, ale
onemocněly a tito „čtyři stateční“ vše zachránili. Myslím, že
se jim vystoupení moc povedlo a zasluhují si za ně pochvalu.
Poslední týden před Vánoci proběhnou v obou třídách vánoční besídky a velmi očekávaná vánoční nadílka. Možná naši
školku navštíví i Ježíšek.
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Všechny děti byly hodné, všechny byly obdarované

Zdroj: archiv MŠ

Na závěr bych chtěla touto cestou moc poděkovat všem
svým kolegyním (pedagogickým i nepedagogickým) za velmi
dobře odvedenou práci v prvním roce provozu nové MŠ, za
hezký přístup k dětem a práci s nimi. Také za jejich spolehlivost a s tím spojenou odpovědnost. Všem přeji hezké prožití
vánočních svátků, hodně dárků pod stromečkem, radost z dětských rozzářených očí a do nového roku hodně štěstí, zdraví
a úspěchů.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
INZERCE

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
zazní na Štědrý večer ve 22.30 hodin
v prostorách zrekonstruovaného
statku č. p. 10 na návsi.



Srdečně zve
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KULTURA A SPORT
Adventní setkání po třinácté…
První adventní neděle připadla na 30. 11. 2014. Rozsvícení vánočního stromu se již stalo tradicí. Letošní
smrk nebyl z daleka, věnovali ho manželé Hofmanovi,
kteří bydlí přímo na Návsi. Rádi bychom jim tímto poděkovali.

Sousedská setkání při rozsvícení stromu

Zdroj: archiv J. Černý st.

Samotnému rozsvícení předcházel adventní trh, který byl
umístěn ve dvoře rekonstruovaného statku čp. 10. Zakoupit
jste si mohli adventní věnce, jmelí, svíčky, perníčky a další
adventní výrobky vyrobené dětmi z výtvarného kroužku či
ženami, místními i přespolními, které již tradičně do adventního obchůdku přispívají. Výtěžek z obchůdku, i od dětí
z výtvarného kroužku, zasíláme na konto SOS vesniček. Slavnostní slovo před rozsvícením pronesla paní starostka a paní
farářka J. Kučerová z Roztok. Vánoční vystoupení předvedly
děti z mateřské školky, koledy zazpívali členové úholského
pěveckého kroužku pod vedením M. Jiráně a paní starostka Kořínková slavnostně zapálila první svíčku na adventním
věnci. Svařák pro zahřátí připravili členové SDH Úholičky,
letos byl pro děti i svařák nealkoholický (cappy hot), sponzorovaný firmou Coca-cola, díky nové cvičitelce Lucce, která
se věnuje cvičení maminek s dětmi a pro firmu pracuje. Nechybělo ani domácí cukroví upečené místními hospodyňkami. Rozsvícený vánoční strom doplnilo nasvícení instalované
pod střechou statku čp. 10 a před ním. V přízemí statku jste
si mohli prohlédnout výstavu betlémů. A tak jsme zahájili vánoční čas…
Všem, kteří se podíleli na organizaci, případně dodali občerstvení, děkujeme.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Vítám tě na svět a gratuluji
V neděli 7. prosince 2014 jsme do obce přivítali pět nových občánků. Za poslední půlrok se narodili tři holčičky
a dva kluci a na vítání se dostavili v plném počtu. Obec
mládne neboť se více lidí narodilo, než nás opustilo.
Miminka přišly přivítat děti z místní mateřské školky, které
svým vystoupením potěšily i seniory-jubilanty, jenž se vítání občánků také zúčastnili. Celou společnost ještě doplnily

Půlstoletí spolu – manželé Kozlovi

Šenfeldovi a jejich malý Adámek

Zdroj: archiv OÚ

Zdroj: archiv OÚ

tři manželské páry, které přijaly naše pozvání. Oslavily totiž
v letošním roce krásné životní jubileum. Na společné cestě
životem spolu strávily krásných dlouhých padesát let a my
měli možnost jim pogratulovat ke zlaté svatbě. Posezení se
nám protáhlo až do setmění, všichni přítomní obdrželi malou
pozornost a na závěr si popřáli krásné svátky. Příští setkání
se uskuteční začátkem jara, a to v nových prostorách zrekonstruovaného statku čp. 10 na Návsi. Krásné svátky plné klidu
a pohody všem!
Božena Suchá, komise pro rodinu
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V Roztokách opět
vybojovali příčky vítězů
V umístění našich mládežníků na turnaji ve stolním
tenisu v Roztokách konaném dne 7. 12. 2014 získal
Jakub Dalihod ve skupině starších žáků třetí vítěznou příčku. Ve skupině dorostenců jsme měli tři
zástupce – Miroslava Dalihoda, který se umístil na
příčce nejvyšší. Jeho bratr Jakub obsadil druhý stupeň vítězů a Lukáš Navrátil se udržel ve stejné kategorii v první desítce účastníků.
V turnaji dorostenců naši hráči získali jasný postup ze základních skupin. Ve vyřazovacím pavouku na sebe narazili Jakub Dalihod a Lukáš Navrátil a po velkém boji zvítězil nejmladší člen našeho týmu Jakub, který si to následně
ve finále rozdal s bratrem Miroslavem, kde již zvítězil zkušenější…
Gratuluji všem k dalšímu úspěchu v kategorii mládeže.
Za oddíl stolního tenisu
Vilém Kozel, předseda oddílu

Kalendář akcí
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20. 12. 2014

Česká mše vánoční, začátek v 17.00 hodin.
www.libcickekrizovatky.cz

evangelický kostel,
Libčice nad Vltavou

21. 12. 2014

Rakovnická hra vánoční, tradiční divadelní vystoupení, v 17. 00 hodin.

statek na návsi, Úholičky

24. 12. 2014

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

nádvoří statku č.p. 10,
Úholičky

31. 12. 2014

Silvestrovský výšlap. Sraz ve 13.00 hodin.

Švestkova, Úholičky

10. 1. 2015

Tříkrálová Okoř. Milovníky novoročních výšlapů zve turistický oddíl Roztoky.
Vychází se v ranních hodinách. Více na http://trikralovaokor.a-tom.cz/

z místa bydliště
nebo stanovených výchozích tras

17. 1. 2015

Tradiční myslivecký bál ve 20.00 hodin. Kontakt 603 262 182.

sokolovna, Veltěž, Husinec – Řež

24. 1. 2015

Skautský ples – předtančení, tombola, hry, soutěže,
hraje kapela All Right Band. Začátek 19.00 hodin.

sokolovna, Tyršovo náměstí Roztoky

24. 1. 2015

3. Společný reprezentační ples městských částí Lysolají a Suchdola.
Začátek ve 20 hodin, vstupenky k zakoupení od ledna v obou radnicích.
Cena 200 Kč/osoba.

hotel Galaxie
Suchdolské náměstí,
Suchdol, Praha 6

25. 1.–1. 2. 2015

Týdenní lyžařský pobyt pro děti. Konkrétní informace a přihlášky
k získání na OÚ.

OÚ, Úholičky

www.obec-uholicky.cz
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DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Odvaha se cení
Náš soused, pan Miroslav Vodrážka, se nestal „rejpalem“
a „potížistou“ až tady v Úholičkách. Vždy se aktivně zapojoval do společenského a politického dění. V 80. letech
organizoval bytové semináře, na kterých přednášeli významní vzdělanci z disentu jako například Egon Bondy,
Milan Balabán, Milan Machovec, Václav Malý a další.
Spoluorganizoval i tajné schůzky mluvčích Charty 77
ve svém bytě na Starém Městě v Praze. Podílel se na vydávání undergroundového časopisu Vokno a úspěšně
rozmnožoval a vydával samizdaty. Jeho činy byly po zásluze odměněny – za minulého režimu persekucí a nyní
konečně i veřejným oceněním. V symbolickém 25. výročí
listopadových událostí byl panu Vodrážkovi udělen dne
21. 11. 2014 ministrem obrany ČR pamětní dekret a odznak za vyvíjení protikomunistické činnosti zaměřené
na obnovu svobody, demokracie a na oslabení komunistického režimu v Československu a dále za zabezpečování tisku a rozšiřování protirežimních materiálů.
Byl jsi oceněn za účast na odboji a odporu proti komunismu. Zajímalo by nás, zda v době, kdy jsi byl součástí undergroundu, jsi svoji činnosti vnímal jako boj nebo odpor proti režimu, nebo se jednalo spíše o projev svobody, která
nutně musela vyprovokovat reakci totalitního systému?
Jsem součástí generace, která politicky předčasně dozrála
díky okupaci Československa pěti státy Varšavské smlouvy
21. srpna 1968. Odpor ke komunismu jsme tak dostali do vínku. Zatímco předcházející generace byla marxisticky a materialisticky orientovaná, naše byla první, která s komunismem
nechtěla mít nic společného, ani s ohlupujícím zvyšováním
štěstí za pomoci konzumerismu. Proto jsme nemuseli řešit
generační problémy „zklamání“ a „zrady“ jako Dubček, neboť
okupace byla pro nás jen potvrzením, že v komunismu jde
především o moc. Navíc pro ty z nás, kteří se rozhodli radikálně umělecky myslet, se prolnuly dvě věci: potřeba umělecké
svobody, která byla nemyslitelná bez duchovní svobody a potřeba určitého společenství. To je důvod bytí undergroundu
jako radikální formy odporu proti životnímu stylu rodičů, patolízalské normalizační kultuře, kterou reprezentoval například Karel Gott a proti totalitnímu režimu.
V čem se lišila pozice undergroundu od hlavního proudu disentu představovaného především Chartou 77?
Historik Milan Otáhal na základě studia dokumentů komunistické tajné policie tvrdí, že underground byl z hlediska komunistické moci hodnocen jako radikální hnutí v disentu, které
„usilovalo o její svržení“. V jistém smyslu je to přehnané. Na
druhé straně byl radikální proti režimu tím, že jestliže Charta
77 chtěla vést „dialog s mocí“ – a k tomu v listopadu 1989 došlo, underground byl vůči komunistickému systému neloajální, uchyloval se k ilegalitě a komunisté nebyli žádní partneři
k dialogu. Je příznačné, že Ivan Martin Jirous řečený Magor
po listopadových událostech roku 1989 do holportu s komunisty nevstoupil, zatímco Václav Havel ano. Proto kromě
soudních a policejních postihů totalitní režim underground

Ministr obrany ČR Martin Stropnický předává panu Vodrážkovi pamětní
dekret a odznak
Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

potlačoval nejrůznějším způsobem. Když přátelé zakoupili
barák, tak je okamžitě vystěhovali, dům vyvlastnili a zbořili.
Když u kamaráda na baráku tajně odehráli koncert Plastici,
tak komunistická policie bojující proti vnitřnímu nepříteli
dům do základů vypálila. Prolnutí undergroundu a Charty 77
však bylo obrovským vzájemným obohacením.
Jak vnímáš roli undergroundu a nezávislé kultury obecně
v dnešní době?
Jako politicky nezastupitelnou. Dokazuje to příklad protiputinovské feministické punkové skupiny Pussy Riot, která se
nechtíc stala i protizemanovskou. V nedávné době se všechny
důležité kulturní podněty zrodily v sociální děloze nezávislé
kultury, počínaje výtvarnými, divadelními a hudební směry
přes životní styly jako bylo hnutí beat generation, hippies
nebo feminismus. Je zapotřebí jako v undergroundu na základě duchovního postoje neustále vzdorovat proti odlidštění
a pokřivení hodnot ve společnosti.
Lidé v Úholičkách tě znají jako velmi aktivního až aktivistického občana. Jak bys srovnal své politické působení
dnes a v době komunistického režimu? Jde o stejný druh
boje nebo se objevil nový nepřítel?
Globálně se politická situace radikálně proměnila a samozřejmě se objevují nová nebezpečí. Za komunismu jsem od státu
nic neočekával, i když jsem se na něho obracel v rámci různých
veřejných protestních petic. Dnes v rámci různých kauz vyjednávám s předními politiky a občas pendluji mezi senátem
a poslaneckou sněmovnou. Iluze si ale nedělám. Pokud však
například podám trestní oznámení, že se v obci krade a provozuje korupce, tak očekávám, že stát konat bude. Sociologové ve
svých výzkumech bohužel ukazují, že byť se režim po roce 1989
změnil, nezměnily se normalizační návyky a mentalita občanů.
Proto i v obecní politice převládá arogance moci, prokorupční
jednání, kolektivní stupidita, populismus a strach. Jak si lze
vysvětlit, že letos v září se pod vedením starostky Kořínkové
v poměru 6 hlasů proti 3 zastupitelstvo usneslo, že se obec
nebude odvolávat proti rozhodnutí prvoinstančního rozsudku
Okresního soudu Praha-západ ve věci náhrady škody ve výši
6 291 572 Kč, ale že naopak obec zaplatí bývalému starostovi
a dalším žalovaným náklady na řízení ve výši 862 338 Kč?
Renata a Pavel Soperovi
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Pokoj lidem dobré vůle
Je přirozené, že volební období přináší určité vyhrocení rozdílných názorů a potřebu rozdělovat lidi kolem
sebe. Na ty, kdo mě podporují a nejlépe obdivují a na
ty, kteří mě kritizují, nebo jen pochybují o mé dokonalosti. Myslím, že každý, kdo se kdy zapojil do demokratické politiky na jakékoliv úrovni, tento pocit v sobě
někde má.
Pak jsou dvě možnosti. Můžeme se nad něj povznést a přijímat
kritiku bez osobní zášti a bojovat proti ní jen věcnými argumenty. To je pracné a často nevděčné, protože i když jsou naše
argumenty pádné, ne vždy je musí obecenstvo pochopit. Jednodušší je druhá cesta. Na ní se šíří zvěsti o různých „loumpenkavárnách“ a vtírání se do přízně nehodných feudálů. Je to cesta
společného nepřítele a neúnavných drbů, vzteklého brblání
a neupřímných úsměvů přes potlačovanou nenávist.
Volby jsou za námi a Vánoce za dveřmi. K největším křesťanským svátkům patří přání dobré vůle mezi lidmi. Přeji tedy nám
všem, abychom ji v dalších letech našli co nejvíce. A s dobrou
vůlí i dost sil vybrat si první cestu, která jediná vede k opravdu
otevřené společnosti.
Pavel Soper, zastupitel

www.obec-uholicky.cz
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V tomto roce jsme se poněkud chaoticky snažili mapovat
některé momenty z historie obce. Pokud jsme se mohli
opřít o informace v kronice či jiné informační zdroje obsahující tvrdá data, jednalo se o poměrně bezpečnou práci.
Samozřejmě nám často mohlo něco uniknout a ne všechny zdroje byly spolehlivé, velké emoce to ale nevyvolávalo. Udělali jsme ovšem i mnoho rozhovorů se samotnými
pamětníky minulosti Úholiček. Tady jsme se už dostávali na hranici orální historie, kdy nejde o samotná suchá
fakta, ale o žitou historii pamětníků. Ta není nikdy stejná, i když se odehrávala ve stejné době. Nečinili jsme tak
úplně programově, protože důsledná práce v tomto oboru
by si vyžádala mnohem více úsilí a prostoru, který jsme
neměli. Naším hlavním cílem bylo přeci jen přes vzpomínky pamětníků a jejich srovnávání dojít k co nejobjektivnějšímu popisu událostí. Přesto jsme se nemohli a vlastně
ani nechtěli vyhnout subjektivnímu pohledu jednotlivých
pamětníků. Často nám přišel zajímavější, než samotné
strohé informace o tom, co se kdy postavilo, vyhořelo či
změnilo majitele.
Nutnost poměrně značného zhuštění informací do malého prostoru s sebou pak přinášelo i potřebu vlastní inter-
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pretace. Nelze jinak, než dát za pravdu našim kritikům, že
podání historie obce bylo zkreslené. Nemohlo být ani jiné,
protože nezkreslená a zcela objektivní historie neexistuje.
Když ji hledáte, vždy se vám ztratí v labyrintu interpretací
a osobních prožitků. A již to, že jsme podnítili určitou reakci, považujeme za úspěch a je jen přirozené, že tato reakce
více než fakta přinášela další interpretace a nové pohledy.
Pokud se podíváte na kroniku, najdete v ní spoustu zajímavých informací, ale nenajdete v ní život obce. Soupis narození a úmrtí, společenských či kulturních událostí nám
ukazuje, jak živá v určitém období byla společnost v obci.
Ale o tom, jak tuto společnost prožívali její aktéři, se však
dozvídáme velice málo. Bohužel tyto informace jsou pro
nás nedostupné, pokud nejsou pamětníci, protože i informace zprostředkovaná potomky je příliš zkreslená.
Jako příznivec historie v podobě individuálních prožitků lidí jsem tak rád za každou polemiku, která se objeví
v obecních novinách či na webu. Pro budoucí pokolení
mohou být tyto naše výlevy užitečnější, než strohé zápisy
v kronice.
Pavel Soper, zastupitel
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