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s novým rokem a s novým číslem se vracím k formátu úvodníku. „Otázky pro starostku“ byly dlouhodobě kritizovány a nadále tedy budu promlouvat o aktuálním dění v obci
prostřednictvím souvislého textu. Otázky na vedení obce
jsou samozřejmě kladeny z vašich řad i nadále, pokusím
se je zapracovat do svých příspěvků nebo předat svým kolegům.
Otázkou, kterou zahrnujete úřad v poslední době téměř
denně, je, kdy bude dokončen statek. Sportovci se těší, že
nebudou muset dojíždět a využijí stodolu na návsi. Malí
výtvarníci a hasiči se těší na své klubovny, protože společné prostory bytového domu nejsou k těmto aktivitám
ani určené, ani vybavené. Dospělí už mají chuť na točené
pivo z obecní hospody nebo na přečtení nových svazků knih
z obecní knihovny.
Buďme prosím ještě trpěliví, už brzy se dočkáme. Rekonstrukce historické budovy je sama o sobě náročná
a jedná-li se o stavbu, která bude veřejnou budovou, jsou
na ni kladeny vyšší požadavky z hlediska hygieny, požární
bezpečnosti a pohybu osob s omezenou schopností pohybu
a orientace. Některé prostory si tedy vyžádají ještě doplnění těchto opatření, aby mohla úspěšně proběhnout kolaudace.
Co se týká parkoviště nad stodolou v ulici U Studny,
můžete již využívat. Připomínám, že je možné si na Obecním úřadě vyhradit za poplatek parkovací stání na celý rok
a předejít tak dohadování se, které auto stojí komu na jeho
místě. Pokud tak neučiníte, nemůžete si místo nárokovat,
neboť se jedná o veřejné prostranství obce a parkovat zde
může kdokoli.
Obec se v současné době chystá vypsat výzvu na obnovení obecního rozhlasu. Na posledním veřejném zasedání
byl tento čin jedním občanem označen jako návrat do 19.
století. Místní dobrovolní hasiči vás obejdou s anketní otázkou, zda obnovit či neobnovit. Budeme rádi, když nám tuto
zpětnou vazbu dáte.
Ať nejsou vaše dny tak pochmurné jako současné počasí.
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Terezie Kořínková, starostka
Zrekonstruovaná stodola přivítala na Štědrý den první návštěvníky

Zdroj: archiv OÚ
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Zprávy z obce
• Svoz odpadu
Popelnice budou do 31. 1. 2015 vyváženy na staré známky.
Od 1. 2. 2015 Vám bez nové nálepky svozová firma odpad již
nevyveze! Známku obdržíte po úhradě poplatku na OÚ.

• Poplatek ze psů
Dále Vás vyzýváme k úhradě poplatku ze psů do 31. 3. 2015,
sazba poplatku je 150 Kč/pes, 300 Kč za každého dalšího psa.

• Rozšíření úředních hodin
Od února 2015 dochází k rozšíření úředních hodin, a to v pondělí
od 8 do 13hodin. Odpolední úřední hodiny v pondělí a středu
od 15 do 18 hodin zůstávají nezměněny. Pokud potřebujete
cokoli vyřešit mimo úřední hodiny, volejte a domluvte si schůzku
předem. Jinak Vás prosíme o dodržování úředních hodin!

• Nové kontejnery na tříděný odpad
Jak jste již jistě zaznamenali, došlo k rozšíření míst s kontejnery
na tříděný odpad. Vytříděné plasty a papír můžete vhazovat
do kontejnerů umístěných na parkovišti u Chaloupek (naproti
Konopáskovým a Černým), plasty ještě u bytového domu
na Habří. Prosíme, udržujte pořádek u kontejnerů a nenechávejte
zde ležet vytříděný odpad mimo nádoby, pokud je kontejner
naplněn!

• Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
(dále též jen „oznámení koncepce“), zpracovaný podle přílohy č. 7
cit. zákona, bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Do oznámení koncepce
lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
pod kódem koncepce MZP200K, kde rovněž naleznete
informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který
zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední
desce posledního kraje. Ministerstvu životního prostředí, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce
na úřední desce posledního kraje.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Noviny v novém
Jistě jste zaznamenali, že noviny mají novou tvář. Pozměnili jsme
nejen grafiku, ale i jejich tvůrce.
V redakční radě vystřídala slečna Červenková paní Smolkovou
a grafické práce převzala paní Soperová. Obě dámy jsou z Úholiček.
O co menší jsou jejich zkušenosti, o to větší je jejich chuť do práce
a znalost místního prostředí. Obec zvažuje i změnu pravidel pro
přispívání do Obecních novin. Pokud je zastupitelé schválí, budeme
Vás informovat v nějakém z příštích čísel. Zatím pište příspěvky
o rozsahu 1500 znaků tak, jak jste zvyklí.
Terezie Kořínková, starostka a členka redakční rady
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Činnost OÚ za rok 2014 v číslech
Počet přijatých/vypravených dopisů
Počet žádostí o informaci podle §106
Počet výběrových řízení

1577/6 denně
5
9

Počet realizovaných investičních akcí

5

5 200 000 Kč
Výstavba MŠ – dokončení			
Rekonstrukce statku č.p. 10 na návsi
9 300 000 Kč
- pokračování zajišťovacích prací
27 000 000 Kč
- pokračování rekonstrukce		
Revitalizace hlavního uličního profilu
Roztocká
9 200 000 Kč
- práce dle SOD
- práce dle dodatku (opravy objízdných tras,
500 000 Kč
protipovodňová opatření)
770 000 Kč
- přeložka ČEZ			
800 000 Kč
- přeložka O2				
300 000 Kč
- modernizace KTV – optika
2 500 000 Kč
Obnova asfaltového souvrství Roztocká
1 400 000 Kč
Rozšíření ploch veřejné zeleně
-1 150 000 Kč
- z toho dotace 			
250 000 Kč
Počet žádostí o dotace				
Počet uzavřených smluv			
Počet přijatých faktur			

0
58
654

Zdeněk Fiala, předseda finančního výboru

Co v obci povolit a co ne
V průběhu uplynulého měsíce se komise sešla na dvou jednáních,
kde kromě běžné agendy řešila i rozvoj obce a její průběžnou
modernizaci.
Jednalo se o změny v areálu skládky Regios, která předložila
záměry na změnu tvaru tělesa skládky a plochu pro třídění odpadů.
Dále byla komisi předložena žádost o změnu užívání rodinného
domu na psí hotel Mája. S těmito projekty komise vyjádřila
nesouhlas.
Co se týká rozvojových lokalit – Na Habří a Rokličky, zde komise
souhlasí se záměry za podmínky dodržení pěší prostupnosti území
a možnosti případného napojení na inženýrské sítě a komunikaci
z dalších lokalit, určených k zástavbě.
Stejně tak komise vyjádřila souhlas s úpravou ulice Podmoráň
a uložení sítí podél lesa do země. Komise dále navrhuje, aby obec
zvážila doplnění osvětlení do ul. Roztocká před hospodou.
Změnové listy, které řeší vícepráce a méněpráce na statku byly
částečně schváleny, zbytek bude přepracován a znovu posouzen.
Zápisy ze stavební komise jsou pravidelně zveřejňovány
na webu obce.
Alojz Šula, předseda stavební komise
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Má skládka vliv na kvalitu vody
ve studních?
Pan Herzán se dotazoval zastupitelů v předposledním čísle
Obecních novin, zda kvalita vody ve studních u rodinných domů
v Úholičkách je ohrožena skládkou komunálního odpadu, která
je umístěna nad obcí. Vyžádali jsme si od provozovatele skládky
monitorovací zprávu o měření jakosti podzemních vod, která
se pravidelně provádí. Studny v obci do monitorování nejsou
zahrnuty.
Podle provozního řádu skládky je monitorovací síť podzemní vody
tvořena čtyřmi hydrogeologickými vrty M1-M4. Vrt M1 je umístěn
v severním předpolí skládky a monitoruje, vzhledem ke směru
proudění podzemní vody, kvalitu vody ke skládce přitékající. Vrty
M2-M4 monitorují jakost podzemní vody areál skládky opouštějící.
Vrty slouží pro monitoring potenciálního vlivu skládky na okolní
hydrogeologický systém.
Měření se provádějí čtyřikrát ročně. Závěrečná monitorovací
zpráva uvádí, že: „ Většina z hodnocených ukazatelů byla prokázána
v množství běžném pro nekontaminovanou podzemní vodu,
popřípadě v hodnotách menších, než je mez detekce analytických
metod. Zvýšený obsah dusičnanů byl prokázán i ve vodě přitékajíc
ke skládce (vrt M1), proto je možno konstatovat, že původ těchto
látek s provozem hodnocené deponie nesouvisí. Výrazný vliv
skládky na jakost podzemní vody dle rozsahu realizovaných
analytických prací nebyl prokázán.“
Milan Jiráň, předseda komise životního prostředí
INZERCE

Zprávy obecní policie
Strážníci obecní policie zabezpečují veřejný pořádek i ve vaší obci
Úholičky. Obec střeží od roku 2006 a prioritou je zabezpečit lidem
klidný a bezpečný život.
V poslední době se strážníkům podařilo odhalit několik pachatelů,
kteří se zaměřovali na majetkovou trestnou činnost.
Dne 8. 1. 2015 přijala obecní policie oznámení o vloupání
do motorového vozidla v Úholičkách. Na místo se dostavila
hlídka, která mluvila s majitelem vozidla. Zároveň se strážníkům
podařilo zajistit informace k podezřelému vozidlu, které se mělo
v inkriminovanou dobu v obci pohybovat. Následně se šetřením
obecní policie potvrdilo, že posádka vozidla měla účast i na vloupání
do domu ve Velkých Přílepech.
Chtěl bych tímto požádat spoluobčany, aby si všímali svého
okolí a v případě, že jim bude připadat některé vozidlo s posádkou
podezřelé, aby si poznamenali registrační značku vozidla
a kontaktovali strážníky.
Vzhledem k počtu strážníků však není obecní policie schopna
zabezpečit nepřetržitou službu. V případě, že se strážníkům
v nočních hodinách nedovoláte, kontaktujte policii na lince 158.
Když strážníci zaznamenají váš hovor, určitě vám rádi pomohou
a poradí.
Obecní policie bude v nejbližší době jednat s vedením obce
o instalaci MKDS, která zvýší bezpečnost v obci převážně v nočních
hodinách. Dohlížecí kamerový systém se plně osvědčil v ostatních
obcích a strážníci ho využívají k zajištění důkazů proti osobám,
které páchají trestnou činnost. V minulosti se podařilo díky MKDS
objasnit i několik závažných skutků.
Podněty pro obecní polici můžete zasílat prostřednictvím
interaktivního formuláře na webových stránkách obecní policie
(www.obecnipolicie.info ).
Karel Král, vrchní strážník OP

Knihovna Úholičky
Johannes Mario Simmel
V lednu uplynulo šest let od úmrtí tohoto oblíbeného německého
autora.
Narodil se 7. 4. 1924 ve Vídni,
dětství prožil v Rakousku
a v Anglii. Ve škole se sice
zaměřil na chemii díky svému
otci, který byl chemik, ale brzy
se jeho život ubíral docela jiným
směrem. Po druhé světové válce
pracoval jako novinář, překladatel
a tlumočník americké vojenské
správy v Rakousku.
Psal
i
filmové
kritiky
a fejetony. Roku 1947 publikoval
svoji první sbírku povídek
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SETKÁNÍ V MLZE. Působil jako redaktor ve Vídni a Mnichově.
V období mezi lety 1950 a 1962 napsal sám nebo se spoluautory
celkem 22 filmových scénářů. Velký čtenářský úspěch
zaznamenala kniha NEMUSÍ BÝT VŽDYCKY KAVIÁR. Poté
se věnoval především psaní románů, týkajících se současných
témat jako je násilí, obchod s drogami nebo manipulace s geny.
Postupem času se stal čteným populárním autorem a jeho romány
byly přeloženy do mnoha jazyků. Dobrá desítka se dočkala
i filmové podoby.
Kritika neviděla v Simmelově tvorbě nic víc než obyčejnou
konzumní literaturu. Teprve s románem A S KLAUNY PŘIŠLY
SLZY se mu dostalo všeobecného uznání.

www.obec-uholicky.cz
Vlastní názor na jeho tvorbu si můžete udělat sami. V knihovně
máme jak výše uvedené romány, tak i knihy:
LÁSKA JE JEN SLOVO
MOJE MATKA SE TO NIKDY NESMÍ DOZVĚDĚT
NECHTE PROSÍM KYTKY ŽÍT
NIKDO NENÍ OSTROV
VŠICHNI LIDÉ BRATRY JSOU
A JIMMY ŠEL ZA DUHOU
a detektivky AFÉRA NINY B, JEN VÍTR TO VÍ.
Knihovna je otevřena každé pondělí mezi 15.30 a 19.30 hod.
Na návštěvu vás zve M. Hrubešová – knihovnice.
Martina Hrubešová, knihovnice

Kultura a sport
Vánoční hra
O poslední adventní neděli se nádvořím obecního statku rozezněl
hlas anděla. Jako každý rok zvěstoval narození boha v lidském
těle. Všichni, kdo přišli, tak mohli pocítit s drobným předstihem
kouzlo Vánoc, ke kterému jsme tak snad i my, ouholští komedianti,
opět trochu přispěli.
Díky za krásný konec
adventu všem hercům
v čele s letošním
Jezulátkem
Sabinkou
a díky i četným divákům
za pozornost, účast
a nějaký ten příspěvek
na náš zmalovaný talíř.
Dobrému
andělovi,
který pomáhá rodinám
s nemocnými dětmi,
jsme tak od našeho
anděla mohli poslat
za všechny lidi dobré
vůle krásných 1.552
pravých českých korun
a zbylo i na korbel piva
starého, neboť se nám
Anděl napomíná pastušky
Zdroj: J. Černý
zachtělo ho.
Pavel Soper, principál

Štědrý večer v Úholičkách
K tradičnímu Štědrému večeru neodmyslitelně patří Česká
mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou nám do Úholiček přijeli
zazpívat sboristé z Národního divadla. Zkrácená verze „rybovky“
zazněla v sále, který vznikl ve zrekonstruované stodole a je součástí
kulturně společenského centra obce.
Tento zážitek si přišlo vyslechnout mnoho občanů Úholiček, kteří
svou přítomností vytvořili příjemnou atmosféru. Poděkování patří
sboristům Národního divadla, organizačnímu týmu a paní starostce,
která každého návštěvníka přivítala a popřála mu krásné Vánoce.
Eliška Červenková, redaktorka

Sboristé Národního divadla

Zdroj: archiv OÚ

Promítání Úholičské filmové akademie
Kdy: 13. 2. 2015 od 19.30 hod.
Kde: v prostorách loutkového divadla Manetka na zámku v Úholičkách (vchod naproti odbočce na Libčice)

• Microbirth (režie Toni Harman and Alex Wakeford)
Úholičská filmová akademie pokračuje v promítání filmů oceněných na Life Science Film Festivalu. Nedávno vědci zjistili, že první
velkou dávku důležitých mikroorganismů získáváme již při narození z těla matky. Tato nová zjištění odhalují důležitost preference
přirozeného porodu. Film „Microbirth“ nejen že přináší mnoho nových informací, ale svojí vyhraněností jistě podnítí i živou diskuzi,
která bude po filmu následovat. Jste srdečně zváni. Film získal v roce 2014 hlavní cenu na LSFF v Praze.
Pavel Soper
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Vyhráváme i v novém roce
V neděli 11. 1. 2015 proběhly Okresní
přebory mládeže okresu Praha-západ
v Ořechu. Tento turnaj je velmi prestižní
a naši mladí chlapi se umístili opět
na předních pozicích.

Dorostenci:
účast 9 dorostenců a 1 dorostenka,
základní část hrána ve třech skupinách,
systémem každý s každým na tři vítězné
sety, do vyřazovacího finále postupují
první dva hráči ve skupině a třetí
ze skupiny A a C.

Starší žáci:
účast 11 žáků a 2 žákyně, základní část
hrána ve čtyřech skupinách systémem
každý s každým na tři vítězné sety,
do vyřazovacího finále postupují první
dva ve skupině.

Konečné pořadí:
1. místo
Petr Škoda - SK Viktorie Ořech
2. místo
Miroslav Dalihod - TJ Úholičky
3. místo
Václav Veverka - SK Viktorie Ořech
4. místo
Jakub Dalihod - TJ Úholičky
5. - 8. místo
Lukáš Navrátil - TJ Úholičky

Konečné pořadí:
1.místo
Jakub Dalihod - TJ Úholičky
2.místo
Natálie Cmíralová - Sokol Mníšek
3.místo
Jakub Lojek - Sokol Roztoky
Stolní tenisté opět zabodovali

Zdroj: H. Dalihodová

Gratulujeme k úspěchu.
Za oddíl stolního tenisu Vilém Kozel

Silvestrovský výšlap

Cvičení pro zdraví

Loňský silvestrovský výšlap jsme zahájili ve Švestkovně a vydali
se polní cestou až k obnovenému křížku. Zde jsme zapálili svíčku
pro ty, kteří se s námi na výšlap už nevydají a pokračovali směrem
na Stříbrník. Zde došlo i v poměrně mrazivém počasí na přípitek,
občerstvili jsme se cukrovím, které do batohu přibalily některé
účastnice a vydali se zpět lesní cestou kolem chat na Stříbrníku.
Výšlap jsme zakončili na „kulaťáku u knedlíkárny“, popřáli si
krásný nový rok a každý se vydal oslavit Silvestra.
Procházka před oslavami určitě přišla vhod a tak neváhejte
a přidejte se za rok k nám!

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek v 19.30 v prozatímních
prostorách v „bytovém domě“. Trochu posilujeme ochablé svaly,
trochu si protahujeme svaly zkrácené a vlastně se snažíme rozhýbat
celé tělo. Cvičíme na podložkách a velkých míčích s pomůckami
(malé míčky, posilovací gumy) a někdy využíváme pouze váhu
vlastního těla. Někdy to jde lehce, jindy je to dřina, ale vždy
odcházíme s dobrým pocitem, že jsme udělali něco pro své zdraví.
Ve stávajících prostorách už je nám těsno a tak se těšíme
do nových (doufáme, že už brzy). A já se těším i na případné nové
zájemce.

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Pavla Vacková, cvičitelka

Účastníky neodradilo ani mrazivé počasí

Zdroj: archiv OÚ

Cvičení s Pavlou

Zdroj: L. Pavlíčková
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Kalendář akcí
31. 1.
sobota

Po stopách sněhové královny - akce pro děti - 13-16 hod.
vstupné 50 Kč

zámecký park, Roztoky

6. 2.

Školní ples - od 20 hod.

Tělocvična ZŠ Žalov

7. 2.

Masopust ve Velkých Přílepech - od 11 hod.

Velké Přílepy

7. 2.

Rybářský ples - od 20 hod.

sál U Korychů, Velké Přílepy

Promítání Úholičské filmové akademie - od 19.30 hod.
Microbirth (režie Toni Harman and Alex Wakeford)

prostory loutkového divadla,
zámek Úholičky

14. 2.

Masopust v Roztokách a Úněticích - začátek ve 13 hod. na roztockém zámku

Roztoky, Holý vrch, Únětice

20. 2.

Jak si čert Fajkulín hledal nevěstu - loutkové představení pro dospělé - od 19 hod.

divadlo Manetka,
zámek Úholičky

Lyžařský zájezd do nejnovějšího lyžařského areálu na Plešivci
odjezd v 6.40 hod. z návsi

ski areál Plešivec

Masopust v Libčicích - od 10 hod.

Libčice n. Vlt.

pátek

sobota

sobota

13. 2.
pátek

sobota

sobota

21. 2.
sobota

21. 2.
sobota

Příspěvky občanů
Rok 2015 - rok pro rodinu
Rodina má v současné době mnoho podob. Od modelu rodiny s jedním rodičem, přes rodiny s dětmi ve střídavé péči, rodiny klasické s
více dětmi, až po fungující rodinné klany žijící s prarodiči a příbuznými téměř v jednom místě. Ať už má rodina ale jakoukoli podobu, v
žebříčcích lidských hodnot zůstává podle sociologických výzkumů stále na prvním místě.
V posledních letech se u nás, v Čechách, ale i v zahraničí mluví
o tom, jak zvládnout rodinu, náročnost zaměstnání a rychlost doby,
ve které žijeme. Jak zajistit spokojenost v životě, když, abychom
mohli založit rodinu a pečovat o ni, potřebujeme práci. A když
máme práci, která přináší uspokojení a finanční zabezpečení,
nezbývá moc času na uspokojivé fungování rodiny.
Problém, jak zvládnout rodinu a zaměstnání nebo podnikání,
tady ale byl odjakživa. Vždy odcházely matky a otcové za prací,
nebo jinou činností, a s péčí o děti či prarodiče jim pomáhal někdo
další z rodiny, nebo chůva, pomocnice v domácnosti, pečovatelka,
společnice. Vždy se scházely k sousedské výpomoci a péči
o děti starší členové domácnosti a také starší děti ke společným
a společenským aktivitám.
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I v současné době se ukazuje, jak komunitní způsob života
byl přínosný, a existují snahy, kterým se nyní věnuje pro-rodinná
politika, tento způsob života částečně obnovit. Skloubit práci
a rodinu možná ani v dnešní době nebude tak těžké, pokud budou
dostupné služby, které rodinám pomohou.
A jak to máte Vy? Jak se Vám daří sladit osobní a pracovní život,
využíváte nějakou pomocnou službu pro fungování své rodiny?
Nebo o tom zatím ještě přemýšlíte? Hodila by se Vám nějaká prorodinná služba v blízkosti vašeho domova - v Úholičkách? Pokud
ano, tak napište, nebo zkuste vyplnit přiložený krátký dotazník.
Karolina Nedělová, předsedkyně Prostor pro rodinu, o. s.
karolina@prostorprorodinu.cz
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Pohádka o temné redaktorce a
demokratické starostce
Na okraji tmavého informačního lesa v redakční chaloupce
polepené tiskařkou černí a smolou, žila jedna redaktorka.
Občané ji podle černě, kterou měla na rukách a ve tváři, říkali
Smolařka.
Na svém panství vládla temnou mocí. Dospělí se mu raději
vyhýbali a děti varovali, aby tam se žádnou zprávou nechodily,
neboť Smolařka každou informaci na černou smůlu zachytí, do
redakční pece strčí a teplou sní, takže nikdo nikdy se už nic
nedozví.
V jedné malé obci vládla spravedlivě starostka, která
nikdy nestranila lidem s pochybnými úmysly, nepodporovala
klientelismus a vždy se bila za svobodu slova.
Jednou se Smolařka dozvěděla o článku, který kritizoval
její temnou moc. V noci se přikradla do vsi a přímo ze stolu
starostky si text odnesla. Když se to starostka dozvěděla, hned
se do lesa vypravila, aby boj s temnými silami svedla.
Jak ji Smolařka spatřila,vytáhla kouzelný meč slov a snažila
se jí porazit argumenty, že text má víc znaků než je dovoleno, že
se do novin stejně nevejde a že kritiku není dobré trpět. Statečná
starostka však bojovala jako Xena. Odrážela jeden útok za
druhým až ji demokratickými argumenty přemohla. Článek
pak s velkou slávou publikovala v obecních novinách. Jenže
na poslední chvíli Smolařka použila kouzlo, které způsobilo, že
text byl i po vytištění neviditelný.
Zlí jazykové od té doby tvrdí, že starostka žádný boj
se Smolařkou nesvedla a že si panství informační temnoty jen
rozdělily mezi sebou.
Miroslav Vodrážka

A zase ty noviny
Připomínky především Mirka Vodrážky k obecním novinám jsou
stále stejné - obecní noviny nejsou profesionální, jsou hlásnou
troubou vedení obce, jsou neobjektivní. V zásadě každá z těchto
připomínek má reálný poklad, ale ne každá je podle mě stejně
závažná a relevantní.
Pokud jde o profesionalitu, nesdílím zcela přesvědčení, že je
nezbytně nutné, aby redaktorem novin byl zkušený novinář protřelý
několika periodiky. Důležitější je vazba na obec a především
kreativita a vize. Nezbytné penzum vzdělání lze podle mého získat
na časově omezených kurzech.
Otázka vize obecního periodika mě ovšem posouvá
k dalšímu a důležitějšímu budu kritiky dosavadního vedení novin
- nezávislosti. Právě v tomto bodě je pro mě hranice mezi dobrými
novinami a obligátním radničním plátkem, kterých jsou plné
Čechy. Minimálním prokázáním zájemce o práci redaktora by měla
být schopnost sestavit vizi o náplni novin podle určitého základního
zadání a tuto vizi veřejně obhájit. A samozřejmě takových zájemců
má být víc, aby bylo z čeho vybírat. Možná, že se víc takových
uchazečů nenajde, ale pokud mě paměť neklame, ještě jsme to
nezkusili.
Kromě organizace novin a článků by měl redaktor poskytovat
i nezávislé informace o dění v obci. To pochopitelně předpokládá
účast na dění, jistou zvídavost a snahu o objektivitu. Ta je sice vždy
nedosažitelnou metou, pokud je však usilování o ní podpořené
nezávislostí, pak je to víc, než čeho se můžeme dočkat v drtivé
většině profesionálních periodik. Takto vedená redakce pak může
požívat důvěry, o kterou se může opřít i při případných rozhodnutích,
jaké články přispěvatelů pro nedostatek místa vyřadit. Osobně
jako zastupitel žádná privilegia v tomto směru nežádám, pokud se
nejedná vysloveně o mou zastupitelskou agendu.
Pavel Soper, zastupitel

Jak dál s příspěvkem na ekologické vytápění
Koncem loňského roku obec vyplatila příspěvek na ekologické vytápění. V součtu za uplynulá léta tak už většina domácností v obci
obdržela dotaci ve výši desítek tisíc a všichni si tak nějak zvykli na tento dárek pod stromeček. Byl jsem jedním z těch, kdo stáli u jeho
zrodu, a proto jsem se letos sám sebe zeptal, zda příspěvek plní účel, pro který je poskytován.
Zamoření obce kouřem je nesrovnatelně nižší, než v dobách před
příspěvkem. Původní představa ale zahrnovala i to, že si lidé
s pomocí příspěvku našetří na nové kotle, šetrné k životnímu
prostředí. Obávám se ale, že toto se nestalo.
Navrhl jsem na jedné z předchozích porad zastupitelů zabývat
se tímto problémem a opravdu motivovat občany ke snížení
energetické náročnosti budov. Je to jednoduché - míň topím, míň
zamořuju, ať už jakýmkoliv zdrojem. Dohodněme si proto stav,
kterého bychom v energetické náročnosti budov chtěli dosáhnout.
Kdo tento stav naplňuje, dostane příspěvek. Kdo ne, ten může
dostat dotaci na zlepšující opatření, například zateplení, výměnu
oken nebo kotlů a podobně. Dotaci by šlo i sloučit za několik let
a vyplatit zálohově formou půjčky, která by byla po doložení faktur
splatná právě příspěvkem.
Systém je to dle mého přesvědčení jednoduchý a jednoznačně
vede ke snížení energetické náročnosti staveb v obci. A stejně tak

je i spravedlivý. Ti, co splňují nastavené limity, budou odměněni
za svou aktivitu a odpovědnost a dostanou příspěvek, a ti ostatní
obdrží dotaci formou půjčky, za snahu udělat pro sebe a tím i pro
nás všechny něco pozitivního.
Jsem přesvědčen, že by bylo dobré, kdyby se tato otázka stala
předmětem diskuse nejen mezi zastupiteli, ale i mezi veřejností.
Pokud vás toto téma zajímá, diskutujme o něm, řekněte svůj názor.
Podrobný popis mého záměru naleznete na webových stránkách
obce, zapojte se v diskusním fóru. Řekněte svůj názor zastupitelům
přímo nebo na veřejném zasedání. Zastupitelé nejsou žádná rada
moudrých, co musí vědět všechno. Bez přispění obyvatel obce
to bude jen názor devíti lidí. To je pro takové rozhodování trochu
málo. Pomozte nám.
Alojz Šula,zastupitel
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