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Vážení občané,
letošní květen byl v celé Evropě ve znamení oslav 70. výročí konce druhé světové války. I u nás v Úholičkách jsme 5.
května u pomníku padlých uctili jejich památku a položili zde
věnec. Děkuji mladým skautům a hasičům, kteří se setkání
aktivně zúčastnili i všem ostatním, kteří jste se na pár minut
zastavili a tuto událost si připomněli. Pro některé národy by
bylo luxusem žít 70 let v míru, a proto je potřeba si tuto událost připomínat, byť mnoho z nás ji nezažilo, a vážit si klidu,
ve kterém v naší zemi můžeme žít.
Od května už ve statku fungují i klubovny pro kroužky.
Prostory statku je možné využívat i „externě“. V případě vašeho zájmu využijte prosím rezervační formulář, umístěný na
našich webových stránkách (přímý odkaz http://www.obec-uholicky.cz/obec-uholicky/rezervacni-system-obce/ nebo QR
kód níže) a kontaktujte obec. Do tohoto formuláře byl přidaný
i prostor Švestkovny, která začíná být čím dál tím více využívaná a neradi bychom, aby se zde křížily vaše naplánované
akce, např. narozeninové oslavy. Využití obecními akcemi
bude ve formuláři vyznačeno také.
V tomto měsíci neproběhlo veřejné zasedání, ale konaly se
dvě veřejné diskuse. První byla na téma Podmoráň, kde bylo
odprezentováno nové řešení s cílem posunout projekt dále.
To se ale nestalo a vraceli jsme se zpět k původně plánovaným řešením (dešťová kanalizace, výška obrubníku u chodníku, typ dlažby apod.). Prostor k zaslání dalších připomínek
jsme si dali do 30. 5. 2015. Paní projektantka zkonzultuje
řešení na odboru dopravy a Policie ČR a předloží výsledek
zastupitelstvu obce, které rozhodne, jak v této záležitosti dále
postupovat.

Druhá diskuse, která proběhla minulé pondělí, byla nad
strategickým plánem obce. Z mnohahodinové diskuse je
třeba vybrat to pozitivní a to, co můžeme změnit k lepšímu.
Předložený dokument byl konceptem, na kterém se bude
a musí ještě pracovat. Budeme se snažit dokument zjednodušit a srozumitelněji provázat plány s finančními prostředky obce. Vysvětlíme lépe, že ne všechny výdaje minulých let
jsou nenávratně pryč a že majetek obce není jen finanční, ale
i nemovitý. Zvážíme, zda opravdu máme dát stopku všem naplánovaným projektům, které se týkají rekonstrukcí a obnovy.
Cítíme, že máte pocit, že váš názor není důležitý. Není to tak,
a proto připravíme anketu 2015, která bude sloužit jako podklad pro úpravy strategického dokumentu. Dostane se k vám
s příštím číslem novin. Vyplněním dotazníku máte možnost
budoucí vývoj v obci ovlivnit. Strategický plán jako moderní
nástroj řízení rozvoje bude obsahovat dlouhodobé směřování
rozvoje obce i krátkodobé cíle v důležitých oblastech života v obci. Dobrou zprávou také je, že dokument nemusí být
schválen promptně, a máme tak čas pro rozpracování dílčích
podkladů a je jen na nás, kdy schválíme jeho konečnou verzi.
Závěrem bych vás chtěla pozvat na Den na řece, který pořádá svazek obcí Údolí Vltavy a proběhne v sobotu
13. 6. 2015, tentokrát se vše bude odehrávat na řežském břehu. Zábavné odpoledne pro rodiny bude probíhat na řežském
hřišti a lodě všeho druhu budou brázdit tento vltavský břeh.
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
Vážení občané,

• Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu bude od pondělí 25. 5. 2015 do 29. 6. 2015
týdenní. Od července, respektive od 29. 6. 2015 včetně,
opět čtrnáctidenní.

• Obědy pro seniory
Senioři 65+, využijte obědové menu v restauraci Na Statku
dotované z rozpočtu obce. Menu je jednotné (polévka +
hlavní jídlo), za stravenku zaplatíte 60 Kč. Maximální
počet stravenek na měsíc je 15 ks/osoba. Stravenky
obdržíte oproti úhradě na OÚ u pí Klusoňové. Oběd je
nutno předem objednat přímo v restauraci. Dovoz zdarma.

• Kontrola spalinových cest
Opět po roce proběhne v rámci obce kontrola spalinových
cest ve vašich domácnostech, kterou zajistí Kominíci,
s.r.o. Termíny budou stanoveny, předpokládám, na konec
června až začátek července. Zájemci, kontaktujte pro
domluvení termínu pí Klusoňovou po 10. 6. 2015.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Hromadné očkování
psů a koček proti
vzteklině,
popř. dalším nákazám, proběhne

dne 13. 6. 2015 (sobota)
v době od 15:15 do 16:00
na návsi před prodejnou.
Cena vakcinace jednoho zvířete proti vzteklině činí
100,- Kč, cena kombinované vakcíny proti souboru
nejčastějších psích chorob činí 300,- Kč (+ 40,- Kč
za případné vystavení nového očkovacího průkazu).
Očkují se zdravá zvířata starší tří měsíců. Psi budou
předvedeni na vodítku a s náhubkem, osobou
fyzicky způsobilou zvíře zvládnout.
U štěňat, jejichž majitelé požadují kombinovanou
vakcínu, je na místě možné provést primovakcinaci už
od 4-5 týdnů věku s tím, že je třeba později provést
ještě dvě revakcinace.
Zvířata se zdravotními problémy je možno očkovat až
po zlepšení jejich zdravotního stavu.
U koček je nutné počítat s cenou vyšší (dle použité
vakcíny).

MVDr. Petr Slavík
tel. 607727743
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dne 4. 5. 2015 v odpoledních hodinách došlo k havárii
na vodovodním řadu v ul. K Višňovce. Bylo zjištěno,
že došlo k poruše redukčního ventilu vlivem vnitřního
opotřebení a stáří zařízení. Tato porucha byla ihned
v ten samý den odstraněna. Redukční ventil ovlivňuje
tlak vody ve vodovodní síti, proto i při jeho krátké
nefunkčnosti došlo k náhlému vzrůstu tlaku, který měl
za následek možné poškození pojistných ventilů u kotlů
v domácnostech.
Žádáme občany, kteří vlivem havárie zaznamenali
škodu na svém majetku, aby se obrátili na svou
pojišťovnu, která se po objasnění příčin škody obrátí
na naši společnost. Tímto se omlouváme za způsobené
potíže.
V případě dalších dotazů nás kontaktujte
telefonicky na tel. 220 910 331 či e-mailem na
info@1vodohospodarska.cz.
Ing. Martin Aleš, jednatel společnosti
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

Zprávy z MŠ
Je to již dva měsíce, kdy jsme vyháněli s dětmi zimu a vítali
jaro. Za tuto dobu se toho ve školce hodně událo.
Před Velikonocemi děti barvily kraslice, vyráběly velikonoční
ozdoby, povídaly si o tradicích s nimi spojenými, učily se
velikonoční koledy a písničky. Seznamovali jsme děti se
znaky jara, pozorovali jsme s nimi změny v přírodě, kvetoucí
stromy a květiny. Děti sázely do záhonků na zahradě školky
sazeničky jahod, semínka petrželky, pažitky a naklíčený
hrášek. Nyní o záhonky pečují, zalévají je a pozorují, jak vše
roste. Jahody nám již začaly červenat a děti je ochutnávají.
Koncem března jsme se s dětmi vypravili do divadla
Lampion v Kladně na pohádku O pejskovi a kočičce. O týden
později se ve školce uskutečnila přednáška pro děti na téma
„Chci zdravé zoubky“. V dubnu za námi přijel muzikant
p. Bílý s hudebním vystoupením „Pojedeme do ZOO“.
Pro rodiče a děti jsme připravili jarní dílničku, na které
společně vyráběli na šesti stanovištích různé výrobky. Na
každý stoleček jsme připravili předlohu toho, co budou
vyrábět, a materiál s výtvarnými pomůckami k výrobě. Přišli
nejen maminky, ale i tatínkové a všichni s dětmi stříhali, lepili,
skládali a malovali. Panovala zde příjemná tvořivá atmosféra.
Dílnička se vydařila a již nyní plánujeme, že ji v příštím roce
opět zorganizujeme.
Během jara jsme byli s dětmi na třech výletech. Jeden byl
na Čabárnu u Kladna, kam jezdíme pravidelně za zvířátky
do záchranné stanice. Děti zvířata krmily jablíčky a suchým
pečivem, hladily si ovce s jehňaty, kozy s kůzlaty i prasata.
Nemohli jsme je od nich vůbec dostat. Stále je hladily
a drbaly, byly z nich prostě nadšené. V budově byl pro děti
připraven program Rákosníček a hvězdy.
Další výlet byl do Muzea Policie ČR v Praze. Děti si
prohlédly muzeum, kde se všechny vyfotily na policejní
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motorce. Nejvíce si však užily dopravního hřiště. Jezdily na
koloběžkách, odrážedlech nebo kolech a učily se dodržovat
pravidla chování na silnici. Starším dětem se tato pravidla
celkem dařilo dodržovat, ale malé děti s tím měly ještě
problémy.
Cílem třetího výletu byla Tvrz Hummer blízko Horních
Počernic. Děti se ocitly ve středověkém gotickém městečku.
U vchodu nás vítali rytíři, kteří nás zavedli do areálu tvrze
a povídali si s dětmi o životě ve středověku. Pak se děti
rozdělily do tří družstev. Jedno družstvo vymýšlelo a kreslilo
erby, druhé lovilo ryby do hradní kuchyně a třetí krmilo
rytíře „knedlíky“, které mu házelo přímo do pusy. Všechna
tři družstva se postupně na stanovištích vystřídala. Následně
nás provedl jeden z rytířů naučnou stezkou okolo tvrze. Děti
se například dověděly, co dříve lidé jedli, jaká domácí zvířata
chovali, kde se stavěly hrady, proč byly opevněné a měly vodní
příkopy. Po zdolání stezky se děti vydováděly na dřevěné
„Opičí dráze“. Není divu, že jim vyhládlo a s chutí snědly
oběd, který na výlet připravily paní kuchařky. Odpoledne
rytíři seznámili děti se středověkými zbraněmi a ukázali, jak
se s nimi bojovalo. Paní učitelky předvedly lukostřelbu a mně
rytíři oblékli brnění, dali mi meč a štít a došlo také k boji.
Děti si užily zábavu i legraci. Na závěr si ještě zaskákaly

Jarní dílnička

Zdroj: archiv MŠ

v nafukovacím hradě. Zpět do školky se děti vracely plné
zážitků, které nezkazil ani malý déšť.
V dubnu také proběhl zápis nových dětí na školní rok
2015/2016. Na 16 volných míst byly přijaty všechny děti
z Úholiček, které k zápisu přišly, a dále děti ze smluvních
obcí, které přispívají na provoz mateřské školy.

Knihovna Úholičky

Monika Mintělová, ředitelka

Kniha Nový svět

Knižní veletrh 2015
V polovině května proběhl 21. mezinárodní knižní veletrh v Praze – Svět knihy.
Návštěva této akce je vynikajícím způsobem, jak se poměrně rychle seznámit
s většinou českých nakladatelství a dozvědět se přímo od vydavatelů, co podle
nich stojí za přečtení. Do naší knihovny jsme z tohoto veletrhu pořídili mnoho
titulů; od knih pro nejmenší s oblíbenými otevíracími okénky, přes knihy pro
začínající čtenáře, kde je text proložen obrázky, až po knihy pro dospělé.

!

Knihovna je v provozu v pondělí
od 15:30 do 19:30.

Najdete ji v budově obecního úřadu v prvním patře
vlevo od výtahu.
Knihovna bude otevřena před prázdninami naposledy
22. června a s pravidelným pondělním provozem
můžete opět počítat od 31. srpna t. r.
Přijďte se podívat, co nového přibylo do naší obecní
knihovny.
Martina Hrubešová, knihovnice

Nový svět

Zdroj: archiv knihovny

Chtěla bych vám představit
neuvěřitelně výtvarně zajímavou
knihu s českým názvem Nový
svět (v anglickém originálu
The Arrival). Autorem je Shaun
Tan, žijící v Austrálii.
Na 128 stranách vypráví příběh
bez jediného slova, jen v kresbách
tužkou. Tato kniha se sice tváří
jako kniha pro děti, ale dospělí v ní
najdou skryté obrazy a paralely,
které dětem mohou vysvětlit.
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Kultura a sport
Čarodějnice
Po roce opět čarodějnický slet v Úholičkách. Kvůli
nepříznivému počasí se akce přesunula do nově
zrekonstruovaného statku.
Pro děti byly připraveny soutěže a pro dospělé večerní
představení Ú-holek. K tanci nám tradičně zahrála kapela
Typ. Stejně jako každý rok se sešli nejen místní, ale
i přespolní. Točilo se pivo, prodával se guláš a opékaly se
špekáčky. Prostě Čarodějnice, jak se patří. Především díky
dobrovolným hasičům, kteří celou akci pořádali.
Ještě jednou díky SDH za povedený večer.
Eliška Červenková, redaktorka
Čarodějné masky na ochoze statku

Zdroj: archiv OÚ

Všechno, co má kolečka, jelo
Prvomájový závod jako každoročně přivítal dětské závodníky na odrážedlech i kolech z řad místních i přespolních.
Jelo se v pěti kategoriích ve sprintu i slalomu. Z naší obce na
stupně vítězů vystoupali: Kořínek V., Kořínek H., Vančák N.,
Tvrdík V., Pohlová K., Stárová, Stára, Horony, Horonyová,
Adlof, Fišerová, Tajčová, Jodas, Fišer, Konečná, Pech.
Vyhlášení se opět neobešlo bez slz při odchodu bez medaile,
ale vyhrát nemohli všichni. Tak alespoň sladkost do ruky, aby
to dřív přebolelo.
Jedenáct párů zápolilo o nejrychlejší průjezd slalomu
kolečkem naloženým živým materiálem. Kořínek s natrženým
lýtkem vzdal start, mě však dopravil do cíle v nejrychlejším
čase přespolní náhradník, druzí byli zkušení a několika lety
prověření T + M Dvořákovi a třetí skončili M. Machová a
Z. Fiala.
Medaile vydržely, diplomy nám trochu pokropil polední
deštík. Příští rok na návsi se těšíme.

Závody na kolech a odrážedlech

Zdroj: archiv OÚ

Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Zpráva z oddílu mladých hasičů Úholičky
Tak je to tady znovu. Opět jsme se vydali na závody s našimi mladými hasiči. Už potřetí. Trénujeme, učíme se, opakujeme
a pilujeme už známé.
Tentokrát jsme se vydali do Středokluk. Bylo těšení, ale i napětí a nervy. Naši malí závodníci se mezi 80 dětmi neztratili. I když
něco pokazili a ukápla i slzička z nervozity. Umístili se – na to, že jsou na úplném začátku – docela pěkně (polovina startovního
pole, někteří i lépe), přesná výsledková listina je na webu omhuholicky. Jistě k tomu přispěla i přítomnost některých rodičů,
kteří nás na závody doprovázeli.
A proto bychom vás rádi pozvali na naše první místní závody „Úholský hydrant“, které jsme naplánovali na 6. 6. 2015.
Přihlásilo se 15 pětičlenných družstev z pěti sborů. Tak přijďte podpořit naše malé hasiče na obecní statek. Hasičská družstva
se na trať vydají od 9:00. Budeme se těšit, abychom vám ukázali, co jsme se už naučili.
Zdeněk Fiala, starosta SDH Úholičky
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Dobrý den, sousede
Dnešní rubrika Dobrý den, sousede poněkud jinak. Minulý týden jsem jela večerním autobusem domů a zapovídala jsem
se se slečnou okolo 25 let, sedící naproti mně. Vyprávěla mi, že jede navštívit kamarádku do Úholiček, za kterou jezdí velmi
často, a tak se mi vnukla myšlenka udělat rozhovor s pravidelným návštěvníkem naší obce a „sousedkou“ z Prahy 6 o tom,
co ji právě na naší obci zaujalo a v čem by viděla případné zlepšení stávající situace. Navzájem jsme se představily a po chvíli
slečna Bára souhlasila s rozhovorem do obecních novin.
• Jaký jste měla pocit, když jste poprvé navštívila naši
obec?
Přesně si pamatuji, jaké milé překvapení na mě čekalo po
příjezdu do Úholiček. Dříve jsem jen věděla o skládce a vůbec
jsem netušila, jaká malebná vesnička na mě nedaleko Prahy
čeká. Hned po příjezdu do Úholiček mě příjemně překvapila
květinová cedule: Vítejte! Takové provedení jsem ještě nikde
neviděla, a tak jsem Úholičkám dala první plusový bod.
Nečekala jsem, že uvidím mnoho dalších zajímavých míst.
• Jaká zajímavá místa máte na mysli?
Oblíbila jsem si procházku po značené stezce na Stříbník.
Líbí se mi i vaše Švestkovna a ta vaše Obří houpačka, na
kterou jsem hned následující týden musela vzít svoji neteř, je
skvělá. Já i moje neteř jsme si ji oblíbily a houpaly jsme se
na ní celé odpoledne. Při čekání na autobus směr domů jsme
vyplnily čas na hřišti na návsi.

• Navštívila jste i obecní hospodu Na Statku?
Jednou jsem tam byla, jídlo chutné a za dobrou cenu. Začali
jsme s kamarády dělat výlety na kolech přes Úholičky, tak se
těším, až příště zase zajdeme.
• Na kolech?! Využíváte i přívoz na řece v Úholičkách?
Ještě nebyl čas, ale slyšela jsem, že je výborná cesta ze
Stromovky podél řeky, přes přívoz a na Okoř, tak se určitě
chystáme.
• Co byste případně změnila nebo uvítala v Úholičkách?
Je to hezká vesnice. Krásná příroda a příjemné prostředí
obce. Jediná věc, na kterou bych si musela zvyknout, je nižší
frekventovanost autobusů. Z Prahy jsem zvyklá na tramvaj
každé 3 minuty, ale to je nejspíš zmlsanost Pražáků.
• Doporučila byste návštěvu obce i vašim známým?
Rozhodně, ideální jednodenní výlet, především s dětmi.
Zúčastnila jsem se i několika kulturních akcí, např.
Čarodějnic. Byla jsem nadšená, příjemní lidé a skvělá zábava.

Kalendář akcí
6. 6.

Eliška Červenková, redaktorka

sobota

Otevřeno kolejiště KŽM Roztoky – od 10 do 17 hod.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti polovic, do 6 let zdarma

Kolejiště KŽM Roztoky

6. 6.

Dětský den s myslivci – od 9 hod.

Holý vrch - Únětice

6. 6.

O Honzovi z Čičovic - loutkové představení pro děti, od 14.30 hod.

Divadlo Manetka, zámek
Úholičky

6. 6.

Roztocké pivní slavnosti - 20 druhů točeného piva – od 14 hod.

Tyršovo náměstí - park,
Roztoky

13. 6.

Oslavy výročí znovuotevření Únětického pivovaru - od 13 hod.

Únětický pivovar,
Únětice

13. 6.

Den na řece - zábava na Vltavě a řežském břehu

Roztoky, Klecany, Řež

13. 6.

Léto Na Statku – nejen hudební festival – od 14.30 hod.

Na Statku, Velké Přílepy

14. 6.

Přílepské ladění – od 14 hod.

Louka v centru obce,
Velké přílepy

21. 6.

Kuličkiáda - od 15 hod.

Švestkovna

21. 6.

YoYo band – od 19 hod.

Náměstí, Statenice

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

neděle

neděle

neděle

5

obecní noviny 5/2015

www.obec-uholicky.cz

Příspěvky občanů

Strategický plán občany zajímá
V posledním měsíci proběhla dvě veřejná projednání obecních záležitostí. Jednou se jednalo o konkrétní záměr, podruhé
o dlouhodobé plány vedení obce. Je to věc spíše nevídaná, a proto stojí za to se zamyslet nad tím, co tato „novinka“ přinesla.
Nové není to, že bylo takové projednání formálně svoláno,
ale to, že se ho po dlouhé době zúčastnilo větší množství
občanů s jasně vyhraněným názorem. Představen byl
dokument, který vznikl jako společná práce uvolněných členů
zastupitelstva a členů finančního výboru. Vzhledem k tomu,
že opozice nebyla k jeho tvorbě přizvána, jedná se o jakési
vládní prohlášení vítězů voleb. Na rozdíl od jiných účastníků
jednání bych to nepovažoval za hlavní problém dokumentu,
pokud by to bylo takto jasně deklarováno. Je ovšem nasnadě,
že o to tvrdší se dá očekávat oponentura, a není možné se
divit, že jsme se jednotlivými stránkami probírali velmi
pomalu a ke každé bylo mnoho připomínek. Tentokrát totiž
byli přítomni i ti, kdo nesouzní s nadšením ze stále nových
staveb a tuší velké nebezpečí v dočasnosti nadstandardních
příjmů obce.
Zdaleka ne se všemi výhradami souhlasím, nakonec
investice jsem jako zastupitel sám schvaloval a věřím, že
vybudování kvalitní infrastruktury může naopak v budoucnu
vést ke snížení nákladů na chod „zchudlé“ obce. Tuto
skutečnost ovšem zjevně nejsme schopni dostatečně

vysvětlit. Vykládat si nízkou účast občanů na zasedání jako
automatický souhlas s politikou zastupitelstva se přitom
ukázalo jako naivní a mylné.
Mnohé by mohl osvětlit onen strategický plán, který se
bohužel z mého pohledu utápí v obecnosti a prostopravdách
typu „naším cílem je spokojená obec“. S trochou nadsázky
bych řekl, že řady takto vytyčených cílů lze snadno dosáhnout,
pokud nebudeme dělat nic, nebo spíše nic víc, než již děláme.
Naopak je třeba se zaměřit na to, co tu palčivě chybí, a to
je jasná ekonomická strategie a konkrétní dlouhodobé
cíle. Součástí současného návrhu je i pokus o analýzu
dlouhodobého společenského vývoje, což jsem kvitoval
s povděkem. Navíc během dlouhého večera zazněla spousta
podnětů, které by bylo škoda nechat spadnout pod stůl.
Můj návrh je využít probouzejícího se zájmu občanů
a uspořádat více podobných setkání, více cílených na
konkrétní oblasti tak, aby bylo možno v omezeném čase dojít
k nějakému závěru. První setkání by se mohlo týkat zajištění
peněz pro obec do budoucna.
Pavel Soper, zastupitel

Protidemokratický strategický plán obce
18. května t. r. byla „diskuze s občany“. Překvapení a šokovaní nebyli jen někteří občané. Když se pí starostka s místostarostkou
rozhodly strategický plán obce vydávat za produkt zastupitelstva, ostře se proti takové prezentaci postavili dva přítomní
zastupitelé.
Vedení použilo SWOT analýzu krajně amatérským způsobem
a hlavně v rozporu s metodou, která je založena na tzv. tvorbě
politik a která se začala používat ve Spojených státech,
zejména v marketingu pro dlouhodobé plánování velkých
obchodních společností.
Dámy nepochopily, co znamená identifikovat silné
a slabé stránky, a do analytické mřížky týkající se místní
správy například za slabé stránky na prvním místě uvedly
„ROZDÍLNOST POLITICKÝCH NÁZORů“.
Tak nepřímo vysvětlily, proč se vedení obce rozhodlo
připravit plán v utajení. Kdo má jiný názor, oslabuje obec...
Starostka Kořínková se projevila jako osoba, která je
s komunistickým myšlením více spjata, než si je sama
ochotna připustit. Skoro pět hodin občané a vyloučení politici

kritizovali strategický plán z různých stran. Jedni mu vytýkali,
že bez finančního plánu je takové plánování bezcenné,
druzí zdůrazňovali, že je konstruován do systémového
kolapsu a jeho příčinou jsou trvalé rozpočtové deficity. Jiní
poukazovali na socialistický způsob nakládání s majetkem,
který může uvést obec do situace, kdy nebude mít na běžný
provoz a obec bude muset prodávat pozemky a časem třeba
i nově zrekonstruovaný statek atd.
Třešničkou na dortu dlouhodobého plánování byla
prezentace grafu porodnosti do roku 2050. Dámy nepochopily,
že běh historie a utváření společnosti z převážné části řídí
nahodilost, nelinearity a neprediktabilní běh událostí.
Miroslav Vodrážka

Tož demokracii bychom měli…
„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty“, pravil před lety prezident Masaryk. Přesně tato věta mne
napadla 18. května t. r. po prezentaci strategického plánu obce na léta 2015 až 2018 nebo až 2022 nebo až 2051 nebo kam až
vlastně?
Pominu neurčitost data, do kterého současná starostka plánuje
Krásný cíl, ale jinak prázdná fráze. Bohužel, zároveň ale
budoucnost naší obce. Pominu skutečnost, že celý plán je ani náznak cesty, jak tohoto, řekněme ideálu, dosáhnout. Pět
jenom souhrn frází a představ, kam by měla naše společnost hodin plných obecných proklamací, proti kterým lze těžko
směřovat. Těžko také protestovat proti sdělení, že v roce něco namítat. Pět hodin plných velkých, ale prázdných slov.
2022 bychom měli být „harmonicky se rozvíjející obcí, jejíž A skutečnost? Poslední volby do obecního zastupitelstva
obyvatelé mají zájem na veřejném životě a perspektivě obce zvedly mimořádnou vlnu zájmu občanů o obecní politiku.
jako celku“.
Zájem neupadl ani po volbách, kdy řada občanů projevila
6

www.obec-uholicky.cz
zájem o práci v obecních komisích a výborech. Jak to
dopadlo, všichni víme. Starostka asi nemá příliš zájem, aby jí
někdo viděl do karet, natož aby jí někdo radil. Stačí jí vybraní
zastupitelé, stačí zvedat ruce. Mít názor? Nebo dokonce
protinázor? Takovou anarchii tu trpět nebudeme. Všichni
noví zájemci o práci v komisích byli odmítnuti.
Ano, občané mohou mít zájem, v tom jsme demokratičtí,
ale tím to také končí. Komise s více než třemi členy by prý
byly nezvladatelné. Nevím. Jsem předsedou stavební komise,
která má sedm členů, a nevidím v tom problém. Jsou v ní
rovnoměrně zastoupeni odborníci i lidé, kteří mají prostě
jenom zájem o to, jak tato obec bude vypadat. Jsme otevřeni
i názorům zvenčí, čehož hojně využívají i jiní zastupitelé,
kteří se účastní pravidelných jednání. Přestože starostka tvrdí,
že tato komise je složena ze sympatizantů opozice, své pevné
místo v ní má i současná místostarostka. Lze v takovém fóru
dospět k demokratickému rozhodnutí? Jsem přesvědčen,
že ano. Nemusíme hlasovat, stačí společně formulovat
stanovisko tak, aby bylo přijatelné pro všechny účastníky a to
i ty, kteří měli odlišný názor. To je podle mne demokracie.
Prezentace strategického plánu ukázala hodně o tom,
jakým způsobem přemýšlí vedení naší obce. Skutečně tady
chceme jednotnost rozhodování? Pak je zbytečné mít devět
zastupitelů, stačí pět. Převálcovat jiný názor jde snadno
i v tomto počtu. Zařadit rozdílnost názorů do negativ, jak se
to v rámci prezentace povedlo starostce, to už je jiný příběh.
Příběh, kterému nerozumím a nechci rozumět.
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Historie je plná vůdců, kteří jediní a sami vedli své
země do záhuby za halasného přikyvování svých nohsledů.
„Tady jsem všechno vymyslel, tady vám to předkládám.
Souhlasíte? Ano? Výborně, schváleno. Je, promiňte, nějaký
protinázor? Tak to řekněte. Už jste se vypovídal? Výborně,
umožnili jsme demokratickou diskuzi a teď se můžeme vrátit
k bodu schváleno.“ Tak to běží v Úholičkách v roce 2015.
Odlišné názory tu nechceme. Máme jasný cíl, harmonickou
společnost. Možná nám chybí skutečné vize. Možná si tak
úplně nevíme rady, co s majetkem obce, ale nebojte se, určitě
ho dokážeme utratit na nějaké bohulibé účely. Že bychom
měli myslet na budoucnost a zajistit příjmy obce i v době,
kdy ty ze skládky vyschnou? To je pravda, ale zatím nevíme
jak. Poradíte? Pokud víte jak, už teď bereme váš nápad za
svůj. Stejně jako jiné.
Myšlenka energeticky soběstačné obce, kterou jsme
prosazovali v rámci naší volební kampaně, najednou začíná
ožívat. Tenkrát to byla utopie, nyní se stává zvolna realitou,
jenom se to teď jmenuje energetická koncepce obce. Možná
by nás mohlo mrzet, že, ač jsme přišli s touto vizí, nikdo to
s námi nekonzultoval, ale to není důležité. Důležité je, aby
se tento koncept začal naplňovat a naznačený směr byl plně
v souladu s naší představou postupných kroků. A časem
se možná dopracujeme i k tomu, že jiný názor bude nejen
vyslechnut, ale i brán v úvahu při konečném rozhodnutí.
Jednou bude líp…, jen víru mít…
Alojz Šula, zastupitel

Vysvětlení k pojmu energeticky soběstačná obec a energetická koncepce obce
Energetická koncepce obce se zpracovává na základě zákona 406/2000 Sb. a je jedním z nástrojů, které jsou používány k tvorbě
strategických dokumentů obce stejně jako např. demografická analýza, územní plán a další. Zvolená řešení však musejí být
především ekonomicky návratná. Závěrem energetické koncepce obce tedy nemusí být její energetická soběstačnost, pokud
alespoň v dlouhodobějším horizontu nebude efektivní. Všechny myšlenky prezentované vaší kampaní budou moci být zahrnuty
a budou s vámi konzultovány. Pokud se neověří jejich reálnost, zůstanou i nadále utopií.
Petra Studecká, místostarostka obce

Stav přírody je věcí všech
Květen nás omamuje svými zvuky a vůněmi, svěží zelení tepající životem. Obávám se ale, že se v červnu, stejně jako minulý
rok, budeme divit, jak už ze stromů opadávají „suché“ listy. Budeme si říkat, že je to tím, že je právě moc sucho, nebo že je
všecko nějak dřív. Bohužel je to tak, že stromy jsou nemocné.
A nejen stromy, ale už i mnohé byliny. Nemoc – nebo
spíše nemoci – se neprojevuje pouze u kulturních rostlin
na zahrádkách a v obci, ale i v okolní přírodě. A zdá se mi,
že rok od roku se situace zhoršuje vzhledem k dlouhodobě
vlhčímu a teplejšímu počasí, které svědčí šíření houbovitých
a bakteriálních chorob rostlin, ale i škůdců.
Například prakticky všecky vzrostlé borovice v okolí
nesou jistý počet větví s rezavě zbarveným, odumřelým
jehličím – zde se jedná patrně o houbovitou chorobu sypavku
borovou, schopnou v poměrně krátké době devastovat
celé porosty. Žloutnutí až černání a předčasný opad listů
(podobné změny i u bylin) je nejspíš způsobeno nějakým
bakteriálním onemocněním, možná spálového charakteru. Na
napadených rostlinách se daří škůdcům, kteří potom choroby
dále roznášejí. Onemocnění rostlin se šíří větrem, deštěm,
šíří je hmyz či ptáci. Choroboplodné zárodky snadno přežijí
i několik zim (zvláště jsou-li to zimy mírné, jaké známe
z posledních let).

Obávám se, že šíření rostlinných chorob v krajině i zahradách
se může stát jen velice obtížně řešitelným problémem a že,
i kdybychom se jím začali zabývat nyní, může jít o velmi
náročnou záležitost.
Podala jsem zastupitelstvu obce podnět, aby oslovilo
akademické odborníky, kteří by provedli průzkum napadení
rostlin v Úholičkách a okolí chorobami a škůdci, na jehož
základě by v případě pozitivních nálezů navrhli obci
komplexní řešení pro území našeho katastru. Výzkum by měl
zahrnout rovněž rozbory půdy a vody.
Doufám, že se pletu. Ale onemocnění rostlin různého,
zejména bakteriálního původu, straší a zaměstnávají botaniky
i zemědělce v celé Evropě. Lépe vědět, na čem jsme, raději
dříve než pozdě. Úholičky by se mohly stát vzorem osvícené
a zodpovědné obce, ostatně odborná analýza stavu přírodního
prostředí i chemických dispozic přírodních zdrojů by
měla být jedním z východisek současné snahy o vytvoření
dlouhodobého strategického plánu (udržitelného) rozvoje.
Hana Herrmannová
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