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Vážení občané,
je za námi další měsíc, jarní sluníčko střídají sněhové přeháňky. Na statku bylo ale jasno. Tedy jasné bylo, co se bude
dělat – uklízet, stěhovat, třídit a znovu zařazovat do nových
skříní a regálů. Prostory obecního úřadu jsou opravdu reprezentativní, vše voní novotou a je radost tu pracovat. Obecní úřad už funguje spolu s novou zasedačkou, knihovna už
se také netísní v garsonce byťáku a má k dispozici rohový
prostor „za hodinami“. Druhé patro se vybavuje pro kluby
a kroužky. Stodola a její přísálí už slouží sportovcům. Obec
má krásné kulturně-společenské centrum. V těchto dnech je
už hotová i výsadba na veřejném prostranství v okolí statku
a na nádvoří.
Nyní musíme zapracovat na okolí statku, konkrétně přeměnit garáže (bývalou pastoušku) na stavbu, která se do návsi
bude hodit jak objemem, tak stylem, ve kterém bude obnovena. Tak, jak se to podařilo s budovou statku čp. 10.
Součástí návsi, stejně jako zámeckého parku, Rafandy,
Chaloupek a Podmoráně, je potok. A právě nyní po rekonstrukci čistírny ve Velkých Přílepech chceme začít řešit problém jeho zanesení a znečištění. Naše obec nechá zpracovat
studii revitalizace potoka v celé délce, která bude zahrnovat
odtěžení nánosů, úpravu břehů, v horní části toku doprovodnou výsadbu a úpravu břehů pro pěší nebo cykloprovoz.
V dolní části toku půjde o čištění a opravy kamenného opev-

nění. Prošla jsem s pí projektantkou, která se zabývá projekty
zaměřenými na životní prostředí, celou trasu a navrhla jsem
rozdělit budoucí komplexní projekt na několik stavebních objektů tak, aby je bylo možné financovat z různých dotačních
titulů EU. V oboru Životní prostředí se tato témata určitě najdou. Výzvy budou pravděpodobně vypsány až v roce 2016,
ale máme alespoň čas na kvalitní zpracování podkladů, protože štěstí přeje připraveným.
Co se týká projektu Podmoráně, sumarizovaly jsme s pí
projektantkou všechny připomínky a konstatovaly jsme, že
neexistuje řešení, které by zohlednilo všechny. Je navrženo nové řešení, které zohledňuje většinu z nich a respektuje
v co největší míře jedinečnost této lokality. Ve středu 6. 5. od
17 hodin proběhne další setkání nad tímto projektem. Děkuji
všem za projevené názory a věřím, že posuneme řešení této
lokality k přijatelnému cíli.
A co se týká problematiky územního plánu, ten řeší intenzivně pí místostarostka Studecká a strategii obce do dalších
let v otázkách dalších investic, provozu energetické úspory
a dalších témat finanční výbor s jeho předsedou p. Fialou.
Budeme rádi za každou připomínku či námět z vašich řad.
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
• Dodržování nedělního klidu
S nástupem jarního počasí opět začínají zahradnické a venkovní
stavební práce. Jen připomínáme všem, že dle platné vyhlášky
v neděli mezi 12. a 16. hodinou nesekáme, neřežeme, zkrátka
nehlučíme a dopřejeme sousedům (a vlastně i sobě) klidné
nedělní venkovní posezení u kávy.

Zprávy ze stavební komise

Oběd Na Statku vyhráli Hrubešovi, kteří nejen, že přišli
v největším počtu na DEN ZEMĚ, ale také nevynechali žádný
z předchozích jarních úklidů obce v minulých letech.

Na posledním jednání, konaném 8. 4. t. r., komise
schválila umístění stavby RD v Podmoráni.
Dále se komise zabývala otázkou podrobných
územních studií, které požaduje vyhláška k územnímu
plánu. I přesto, že je v současné době připravován nový
územní plán, měl by být tento požadavek stále ještě
platného územního plánu respektován a obec by jako
pořizovatel těchto studií v souladu s požadavky vyhlášky
měla tyto studie zadat. Finanční náklady na pořízení
by ale měli nést stavebníci v rozsahu dle velikosti
zastavovaného území s tím, že k finančnímu vyrovnání
dojde v rámci plánovací smlouvy. Pro zajištění kontinuity
s budoucím územním plánem doporučuje komise zadat
tyto studie zpracovatelům nového územního plánu.
Zároveň komise počítá – s ohledem na jejich významný
regulační prvek – se zachováním platnosti studií i pro
nový územní plán.
Dále komise provedla analýzu stávajícího územního
plánu. Po rozsáhlé debatě komise doporučuje zachovat
a nerozšiřovat plochu stávajícího zastavitelného území
s tím, že rozsah případné výstavby bude etapizován co do
velikosti a času a tím dojde k jeho postupnému rozdělení
v rozsahu minimálně příštích třiceti let. Dílčí úpravy je
potřeba udělat i ve vyhlášce k územnímu plánu, protože
některé body jsou tam popsány neurčitě a není z nich
zřejmé, co na jejich základě přesně požadovat.
Po dokončení rekonstrukce statku doporučuje komise
zadat zpracování studie návsi, na základě které by byly
stanoveny požadavky na dotvoření celého centrálního
prostoru obce.

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Alojz Šula, předseda stavební komise

• Ceník nájemného
Na 5. veřejném zasedání zastupitelstva obce byl schválen
ceník nájemného v prostorách zrekonstruovaného statku
čp. 10:
velký sál – stodola
150 Kč/h nebo 2000 Kč/akce (max. 48 hodin) bez vybavení,
příp. s vybavením (stoly atd.) 3000 Kč/akce;
malý sál – zasedací místnost
100 Kč/h, příp. 1600 Kč/akce (max. 48 hodin) včetně
vybavení.
Nájemné je stanoveno pro externí zájemce. Místní spolky,
kroužky, tělocvičné aktivity jsou od nájmu osvobozeny.

• Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Dále zastupitelé na 5. veřejném zasedání schválili nařízení
obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje,
které nabývá účinnosti dne 8. 5. 2015. Pokud Vás bude někdo
podomním či pochůzkovým prodejem obtěžovat a nabízet
tímto způsobem zboží či služby, neváhejte kontaktovat obecní
policii, která je s nařízením seznámena.

• Soutěž o oběd v restauraci Na Statku

2

www.obec-uholicky.cz

www.obec-uholicky.cz

obecní noviny 4/2015

Knihovna Úholičky
Knihovna je přemístěna do krásného prostoru nového
obecního úřadu.
Přijďte se podívat, půjčit knihy nebo časopisy, popovídat si a
odpočinout si.

Otevřeno každé pondělí
od 15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice
Nová knihovna - Náves 10

Zdroj: M. Hrubešová

Kultura a sport
Znovuzrození kroužku mladých hasičů
Držím v ruce starou členskou průkazku mladých hasičů, listuji v ní a zjišťuji, že poslední členské příspěvky, které tam jsou
zaplaceny a orazítkovány, jsou z roku 1993. Tehdy – bylo to v pondělí po schůzce – náš velký, přísný, ale spravedlivý vedoucí
p. Jiří Dvořák zamyká naši hasičárnu a nikdo z nás netuší, že už se tam jako mladí hasiči nikdy nepodíváme…
Nikdo už se neptá proč, čas stejně vrátit nejde, a tak jsme se
vydali každý svou cestou. Z dívek se staly ženy, z chlapců
muži, studovali jsme různé školy, šli na vojnu a posléze
založili rodiny. Čas ubíhal a v roce 2014 se mi donesla
fáma, že prý chce někdo obnovit Sbor dobrovolných
hasičů Úholičky. Vyptával jsem se a postupně zjistil, že
s touhle myšlenkou přišli Honza Uhlíř a Zdeněk Fiala, mí
spolubojovníci z mladých hasičů. Proběhla anketa, zda
obnovit či neobnovit sbor. Hned jsem souhlasil a navrhl, že
obnovíme i kroužek mladých hasičů. Můj nápad byl přijat
a stal jsem se hlavním vedoucím, protože jako jediný mám
školení na vedoucího. Rok se sešel s rokem, měsíc s měsícem
a den se dnem, píše se 15. září 2014 (17 hodin) a je tu den
D. Po předchozím avizování jsme znovu po 21 roku obnovili
kroužek MLADÝCH HASIČŮ ÚHOLIČKY.
Za krásného slunného počasí jsme se s budoucími hasiči
sešli v areálu Švestkovna. Na první informační schůzku
dorazilo 17 dětí jak z Úholiček, tak i z bližšího okolí –
Roztok, Noutonic… Jako první si vzal slovo starosta sboru
Zdeněk Fiala a přivítal nadšence a jejich rodiče. Vysvětlil,
co je záměrem kroužku, a pak předal slovo mně. Vysvětlil
jsem organizaci kroužku, co zájemce čeká a nemine, jaké
jsou podmínky přijetí a co musejí děti na kroužek povinně mít
(pevnou obuv a pití). Na první informační schůzku se přišel
podívat i náš milovaný a léta uznávaný vedoucí mladých
hasičů p. Jiří Dvořák a slavnostně nám předal hasičskou
kroniku. Touto návštěvou nás všechny mile překvapil a za
celý kolektiv mladých hasičů mu moc DĚKUJEME.
Po oficiální části první schůzky jsme si přesedli k ohýnku,
děti si opékaly buřty a my s rodiči jsme se domlouvali na
organizačních podrobnostech, např. že se kroužek bude konat
vždy v pondělí od 17 do 19 hodin a že vedoucí budou náš
nejmenší „potěr“ vyzvedávat ze školky a tím rodičům ulehčí
situaci s odváděním dětí na kroužek. Chtěl bych založit tradici
a každoročně organizovat takové „buřtování“, kde společně

Původní hasičárna na návsi, dnes obchod

Zdroj: kronika mladých hasičů

s rodiči vyhodnotíme uplynulý rok.
Od prvních schůzek jsme nacvičovali slib mladých hasičů,
který děti slavnostně složily na Dni armády, při příležitosti
uctění památky padlých za 1. světové války.
Současně s nácvikem slibu jsme se intenzivně věnovali
učení uzlů a jiných důležitých věcí, které by měl každý
znát, ať už jsou to telefonní čísla integrovaného záchranného
systému, hasicí přístroje, co čím hasit nebo i to, co by měl
znát každý člověk, a to jak se zachovat v krizových situacích
(při požáru, povodních atd.).
Překlopil se rok 2014, píše se rok 2015 a hned v lednu
jsme dostali pozvánku na závody v uzlové štafetě, kterou pro
nás uspořádalo SDH Praha-Suchdol; cílem těchto závodů
bylo, aby se začínající děti seznámily s atmosférou závodů,
aby nasály vůni nervozity… Tímto SDH Praha-Suchdol
děkujeme.
Přes zimu jsme našli azyl v bytovém domě, kde nám obec
bezplatně půjčila prostory v zasedací místnosti. Tam jsme
trénovali a trénovali a 11. dubna 2015 jsme se dočkali a odjeli
3
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do Klínce na naše první ostré závody po letech od rozpadu
původního kroužku. Své síly jsme změřili v okresním kole
uzlové štafety. Dle propozic pořadatele jsme vyrazili se sedmi
soutěžícími a dobrou bojovou náladou. Největší nervozitu
jsem cítil jak já, tak i vedoucí Martin Macinka. Soutěžící se
k celé soutěži postavili čelem a důstojně reprezentovali náš
sbor. O výsledné umístění nám tolik nešlo, ale přesto byla
naše nejlepší soutěžící 11. z celkového počtu 45. Pro nás je to
fantastický úspěch.
Dále jsme se jako mladí hasiči zúčastnili celorepublikové
akce „UKLIĎME ČESKO“, kde jsme pomáhali uklidit naši
obec. Do budoucna nás čekají další závody, např. Májový
závod ve Středoklukách nebo okresní kolo hry Plamen.
Chtěl bych touto cestou za nás za všechny, co se staráme
a vedeme kroužek mladých hasičů v naší obci, poděkovat
p. JIŘÍMU DVOŘÁKOVI; bez něho a jeho ženy pí Dvořákové
bychom dnešní mládež nevedli. Naše kroky k „hasičině“
začínaly právě u něho, kdy nás tvrdou, ale laskavou rukou
naučil to, co umíme a co jsme do života potřebovali. Dále
bych chtěl poděkovat pí starostce Tereze Kořínkové za
podporu a finanční pomoc při vedení kroužku a pořizování
vybavení, bez kterého kroužek nejde vést, starostovi sboru
a vedoucímu družstva Zdeňku Fialovi, dalšímu vedoucímu
družstva Martinu Macinkovi, dále všem, kteří nám drží

Slib mladých hasičů

Zdroj: K. Valeš

palce, a především rodičům, že nám ty naše hasiče svěří
do „výchovy“.
A vy, co o nás ještě nevíte a máte doma kluka nebo
holku, které „hasičina“ zajímá, neváhejte a kontaktujte nás na
e-mailu omhuholicky@seznam.cz.
Ohni zmar!
Kamil Valeš, hlavní vedoucí
www.omhuholicky.webnode.cz

Velikonoční trh v Úholičkách
V sobotu 4. 4. t. r. proběhl velikonoční trh ve stodole čp. 10.
Návštěvníci se mohli těšit z domácích pochoutek nebo ze
zdobení vyfouklých či dřevěných vajíček. Nejen pro děti byla
připravena dílna na pletení pomlázek a zdobení perníčků.
Dále si návštěvníci trhu mohli zakoupit velikonoční suvenýry
nebo jarní kytičku.
Proběhla i soutěž o nejlepší mazanec, kterou vyhrála
pí Renata Stárová – z mazancového těsta upekla a nazdobila
krásné věnečky. Výherkyni gratulujeme!
Eliška Červenková, redaktorka
Vítězné věnečky

Zdroj: E. Červenková

Setkání seniorů
První setkání seniorů proběhlo v sobotu 28. 3. 2015 od 14 hodin v salonku restaurace Na Statku. Sešlo se nás asi 40.
Nejdříve jsme probrali organizační záležitosti – zda se
schůzky stanou pravidelnými, jaké další akce by senioři
uvítali a zda mají zájem o dovoz jídel z místní restaurace. Poté
následovala zábava, k poslechu i tanci zahrály harmonikářky
a volná zábava se protáhla do podvečerních hodin.
Další setkání bylo v sobotu 25. 4. 2015 od 14 hodin
o patro výše, v zasedací místnosti obecního úřadu. Tentokrát
se o zábavu postaral s harmonikou p. Blín z Libčic. Paní
starostkou byli pozváni i jubilanti, kteří oslavili své 70. či
75. a vyšší narozeniny koncem roku 2014 nebo v lednu až
dubnu 2015. Pro všechny bylo připraveno drobné pohoštění,
pro jubilanty malý dárek a pamětní list, který jim předala
4

pí starostka. Ta všechny zúčastněné také informovala
o schválení příspěvku pro seniory nad 65 let na obědy z místní
restaurace. Příspěvek je ve výši 25 Kč/oběd (doplatek bude
60 Kč/oběd), lze čerpat na maximálně 3 obědy v týdnu podle
předem stanoveného jednotného menu. Oběd si můžete
nechat dovézt nebo si ho dát přímo v restauraci. Zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadě, platby půjdou též přes úřad,
obdržíte stravenky, na které budete obědy čerpat.
Závěrem pí starostka všechny pozvala na květnový výlet
do Čáslavi a na zámek Žleby.
Božena Suchá, komise pro rodinu
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Kreativci z Úholiček, spojte se!
Prostory zrekonstruovaného statku na návsi se už pomalu otevírají veřejnosti. Bílé stěny chodeb září novotou, ale také
prázdnotou. Co s tím? Pomozte nám je zaplnit originální výzdobou!
Vyzýváme tedy všechny nadšence starší 10 let, kteří rádi malují, kreslí,
vyrábějí a jinak kreativně tvoří, aby přišli v sobotu 23. května v 9.30 hodin
do ateliéru výtvarného kroužku na statku na návsi a pomohli nám zaplnit
prázdné chodby vlastními výtvory.
Připravili jsme pro vás několik zajímavých technik, každý si může
vybrat to, co ho bude nejvíc bavit a zajímat. Uplatnění zde najdou nejen
zdatní malíři (mistři), ale i ti, kdo dávají přednost rukodělné výrobě
(dělníci), nebo ti, kteří si myslí, že nejsou vůbec výtvarníci, ale chtějí
pomoci (otroci).
Pracovat budeme (s polední pauzou na oběd) až do večera, podle
potřeby můžeme pokračovat i v neděli.
Nestyďte se a přijďte si vytvořit naši malou společnou úholičskou
galerii!

Prázdné chodby na statku

Zdroj: R. Soperová

Michaela Machová, Renata Soperová, organizátorky

Kalendář akcí
5. 5.

Pietní akt u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války - od 18 h.

Pomník padlým,
Úholičky

6. 5.

Diskuse s občany o Podmoráni - od 17 h.

zasedací místnost,
OÚ Úholičky

36. ročník výstavy elegance historických vozidel VETERÁNI
- od 9 h.

Středočeské muzeum
Roztoky

Diskuze s občany - od 19 h.

zasedací místnost,
OÚ Úholičky

úterý

středa

8. 5.
pátek

18. 5.
pondělí

21. 5.

Seminář - Jak najít svoje správné místo v rodině, práci a ve společnosti Městská knihovna
- od 10 h.
Roztoky

23. 5.

Jarní bleší trh - přijďte prodat či koupit téměř cokoliv!				 Tyršovo náměstí,
www.blesak-roztoky.cz - 9 - 15 h.
Roztoky

čtvrtek

sobota

26. 5.

Výlet na zámek Žleby - odjezd v 8 h. z návsi

Žleby

29. 5.

Den dětí – hry a soutěže - 16 – 18 h.

DDM V Zátiší, Kralupy
nad Vltavou

30. 5.

Pohádkový les - pro děti od 7 let. Začátek od 10 h.

Tiché údolí, Roztoky

úterý

pátek

sobota
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Závěrečný turnaj mládeže ve stolním tenise
TJ Úholičky – oddíl stolního tenisu zorganizoval 12. 4. 2015 ve spolupráci s RSST Praha-západ závěrečný turnaj mládeže
včetně vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií za ročník 2014/2015.
Turnaj se konal v nově vybudované tělocvičně v čp. 10.
Nádherné prostředí nové tělocvičny bohužel trochu pokazila
celkově malá účast. Ti, co to mají z okresu Praha-západ
nejdále, dorazili v počtu 4 hráčů (TJ Mníšek), z našeho
oddílu nás reprezentovali Miroslav Dalihod, Lukáš
Navrátil, Jakub Dalihod a Hubert Kořínek, nejmladší
účastník. Z jiných oddílů se bohužel nedostavil nikdo.
Nadšení pořádat podobné turnaje nám malá účast nevzala.
Vyzkoušeli jsme nové prostředí krásné herny (nejlepší
v okrese), organizaci turnaje, a potvrdili jsme si tak
schopnost takové turnaje pořádat.
Vilda Kozel, oddíl stolního tenisu

Výsledková část
• OP ve čtyřhře:
účast 4 dvojice, hráno v jedné skupině systémem každý
s každým na tři vítězné sety
Konečné pořadí:
1. místo Miroslav Dalihod, Lukáš Navrátil, TJ Úholičky
2. místo Natálie Cmíralová, Michal Jirota, Sokol Mníšek
3. místo Martin Šír, Karel Kalbáč, Sokol Mníšek
4. místo Jakub Dalihod, Hubert Kořínek, TJ Úholičky

• Dvouhra:
účast 8 hráčů, hráno v jedné skupině systémem každý
s každým na tři vítězné sety
Konečné pořadí:
1. místo Natálie Cmíralová, Sokol Mníšek 		
2. místo Lukáš Navrátil, TJ Úholičky
3. místo Miroslav Dalihod, TJ Úholičky 		
4. místo Jakub Dalihod, TJ Úholičky

Ocenění tenisté
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Zdroj: V. Kozel

Na výborné přípravě a hladkém průběhu turnaje se podíleli
členové oddílu TJ Úholičky Miroslav Dalihod a Vilém
Kozel, za což jim patří dík.
Mirko Fürst, hlavní rozhodčí
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Příspěvky občanů
To už nebudou Úholičky
Tento povzdech zazněl na poradě zastupitelstva nad plánem výstavby v jedné třetině ze šesti rozvojových lokalit určených
stávajícím územním plánem pro výstavbu. Já tyto pocity zcela chápu. I naše sdružení šlo do voleb s plánem zachovat Úholičky
jako malou obec uprostřed zeleně zapuštěnou do malebného údolí. Nakonec se stejnou vizí zvítězili v soutěži i současní
zhotovitelé nového územního plánu. Jenže všechno je trochu jinak.
Pozemky jednou určené k zastavění se jen těžko budou
přebarvovat a naprosto souhlasím, že by to vůči vlastníkům
těchto pozemků nebylo spravedlivé, i kdyby to šlo uskutečnit,
což tak úplně nejde. Zdá se tedy, že zánik Úholiček jako
malé obce je neodvratný, byť k němu může dojít až třeba
v horizontu desítek let. Heslem dne je totiž etapizace. To je
naprosto v pořádku, nelze jednoznačně říci, že zvýšení počtu
obyvatel na přibližně dvojnásobek musí nutně znamenat jen
negativa.
Jen si nejsem jist, kde vznikl konsenzus o tom, že touto
cestou chceme jít. Zatím jsem vlastně v obci nepotkal
člověka, který by si takto mohutný rozvoj přál. Přesto se na
něm občané zřejmě nezvratně dohodli v roce 1998, kdy byl
schválen stávající územní plán s oněmi zuřivě červenými
a do okolí bujícími rozvojovými lokalitami. Nám, co jsme do
Úholiček přibyli později, nezbývá, než se s tímto dědictvím
smířit a přetavit ho v co nejvíce pozitiv.
Výše zmíněná etapizace nám dává možnost poměrně
pečlivého plánování. Ve světle budoucího rozvoje tak dostává

potřeba jasné vize pro Úholičky poněkud jasnější obrysy
a nejde přitom již jen o jistě důležitou otázku, z čeho budeme
živi, až dojdou peníze ze skládky. Nárůst obyvatel může
znamenat, že bude zase všeho nedostatek - míst ve školce,
vody v obecním vodovodu, kapacity kanalizace. Nebo to také
může znamenat, že se konečně mohou uskutečnit vize, které
se dosud zdály utopické, včetně úholičské školy.
O tom, jak to dopadne, se rozhoduje nyní, kdy se pracuje
na novém územním plánu, ke kterému se může veřejnost
vyjadřovat. Zároveň je na 18. května t. r. naplánováno veřejné
projednání nového strategického plánu. Řada rozhodnutí
učiněných v blízké době může rozhodnout o budoucnosti
obce na desetiletí, během nichž se zastupitelstvo může
mnohokrát obměnit. Bylo by proto skvělé, kdyby tentokrát
tato rozhodnutí mohla být podložena širším konsenzem.
K tomu může přispět každý, kdo se zúčastní veřejného
projednání strategického plánu obce a nového územního
plánu.

11. bleší trh v roztokách
••••••••••••••••••••••••••

Prostor pro mlčící většinu

Máte doma nepotřebné věci?

Sháníte něco s duší a příběhem?

Pavel Soper, zastupitel

Nízká účast občanů na veřejných zasedáních a anketách
vede k tomu, že se nerealizují pouze projekty, se kterými
občané aktivně nesouhlasí. Často se realizují velmi nákladné
projekty jenom proto, že občané aktivně nevyslovili
nesouhlas. Tyto projekty mohou být v rozporu s potřebami
a přáními mlčící většiny.

Počet prodejních míst omezen
rezervace nutná
• www.blesak-roztoky.cz • 777 852 195 •

Jednou z možností, jak zapojit tuto nejpočetnější skupinu
občanů do dění obce, je změnit způsob výběru a realizace
rozvojových projektů obce.
Zamyslete se nad ideou, že občan se stane fiktivním
majitelem podílu na příjmu obce ze skládky. A občan
rozhodne, do kterého projektu chce svůj fiktivní podíl nebo
jeho část vložit. V případě, že žádný z projektů nepovažuje za
smysluplný, může tyto prostředky odložit na pozdější dobu.
Každý může navrhnout projekt. Projekt se bude realizovat
v případě, že splní nutné podmínky (nutné dodefinovat) a od
občanů získá dostatek jejich podílů (finančních zdrojů, včetně
zdrojů na „neočekávané“ vícenáklady).
Realizovaly by se pouze projekty, pro které občané
aktivně vyjádří svůj souhlas.
Navrhuji, aby na stránkách obce proběhla diskuse ke
smysluplnosti této myšlenky a k pravidlům pro její realizaci.

za pár korun do klobouku hraje výtečná kapela
rajtaraj

Peter Wojtovič

Přijďte prodat, koupit nebo vyměnit!

·· nezbytné i zbytné věci · umění ··
····· řemesla · dětské výrobky ·····
· občerstvení · aktivity pro děti ·

KDE: Park na Tyršově náměstí, Roztoky u Prahy
KDY: sobota 23.5. 2015 od 9 h do 15 h
•

Bleší trh podpořilo město Roztoky, Sdružení Roztoč
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Politické osvícení
Letošní první zasedání zastupitelstva trvalo skoro 6 hodin. Proč se oživilo dlouhé jednání, které pí starostka vždy kritizovala?
Příčina je v připraveném politickém scénáři. Jako ve správném
dramatickém divadelním kusu bylo třeba diváky postupně
připravit na špatnou zprávu. Obec, stavební úřad, ale i odbor
územního plánování v Černošicích plných 17 let chybně
rozhodovaly o výstavbě - nikdo nepožadoval podrobnou
územní dokumentaci, kterou před každou stavbou požaduje
obecní vyhláška.
Zastupitelstvo se rozhodlo vyvarovat se dalších chyb.
To vypadá zdánlivě rozumně, nebýt podivné účelovosti
a shody. Simuluje se představa, že zčistajasna a nezávisle na
sobě došlo ke koordinovanému osvícení všech chybujících
subjektů. K osvícení došlo navíc ve chvíli, kdy si někteří
majitelé stavebních pozemků požádali o souhlas s výstavbou.
Zdá se, že představení má zakrýt zákulisní dohodu, že

Lesní zasedání

v souvislosti s novým územním plánem se politici rozhodli
vybrané pozemky ve výstavbové zóně přeměnit na ne-stavební.
Proto byl připraven mnohahodinový scénář o osudové
nápravě v řízení obecních věcí. I v zápisu ze zasedání je
uvedeno, že pak „proběhla živá a rozsáhlá diskuse o nutnosti
regulačního plánu, pochybení obce či stavebního úřadu, které
se zúčastnili všichni přítomní“. Jeden z přítomných vlastníků
p. Štencel prohlásil, že se mu jednání obce jeví jako neférové.
Ostatní vlastníci (p. Chlupatý, Chundela, Junek, Rajniš,
Svoboda, Šabach a další) nebyli přítomni. Je otázka, zdali se
celé představení neodehrálo především proto, že je politicky
namířené jen proti některým vlastníkům.
Miroslav Vodrážka

INZERCE

Nedávno jsem při procházce v lese došel k malé mýtině
a na ní jsem spatřil podivnou sešlost. V kruhu seděl
mladý kolouch, vedle něho divoké sele, pak zajíc a trochu
stranou stará kachna. Byli tak zaujati sami sebou, že si
nevšimli, že je sleduji a pomalu se k nim blížím.
Náhle jsem zcela jasně uslyšel, jak kačena nahlas
zakvákala: „Jsou to sráči!“ Tiše jsem se přibližoval
a v pravidelných fázích se ozýval odsudek kačeny.
Po chvíli jsem pochopil, že zvířátka vedou spor o tom,
jak do jejich života zasahuje člověk. Jako při většině
rozepří se názorové spektrum klenulo od obhajoby až
po absolutní odsudek. Divoké sele neustále odporovalo
kachně, neboť nedaleká skládka byla jeho bohatou
zásobárnou životních zdrojů. Mladý kolouch, který stál
dlouho názorově uprostřed, se nakonec postavil na stranu
kachny a stěžoval si, že se zastupitelé z místní vesnice
rozhodli na konci lesa postavit podél cesty vedoucí k řece
vysokou zeď, jakoby zvířátka byla nějakými teroristy.
To bylo na mlýn staré kačeny, která začala kvákat, jak
do místního potoka po léta přitékají sračky ze sousední
čističky, takže tam nežijí už ani koljušky. Naposledy
vylezla z potoka tak obalená černým smradlavým kalem,
že ji doma starý kačer nepoznal. Nezbylo jí nic jiného, než
za cenu ohrožení života se vykoupat v jednom zahradním
bazénku, kde na ni neustále útočil rozběsněný rotvajler.
„Jsou to sráči!“ opětovně zakvákala a na protest se zvedla
a odkolíbala pryč.
Za chvíli jsem zůstal na mýtině sám a hluboce jsem
se styděl za člověka, který si hrdě říká zoon politicon –
živočich politický.
Miroslav Vodrážka
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