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Vážení občané,
děkuji všem, kteří reflektovali na naše anketní otázky a doručili vyplněný formulář na obecní úřad. Současně bych ráda požádala ty, kteří tak prozatím neučinili,
o jejich zodpovězení.
Nahlédla jsem do ankety, kterou nám v průběhu prázdnin doručujete na adresu
obecního úřadu. Častou otázkou nebo výtkou je neopravená silnice do Velkých
Přílep. V tomto vydání vás již mohu konečně informovat, že akce se začne realizovat od září, v průběhu srpna proběhlo předání staveniště firmě Strabag a.s.
A kudy se bude chodit, když zanikne pěší zóna, se také řeší. Máme již k dispozici
studii cesty podél potoka včetně výsadeb a revitalizace potoka v celém rozsahu.
Projekt bude dále rozpracováván a projednáván, abychom mohli požádat o dotace
z nového dotačního období. První tituly jsou již otevřené a projekty zaměřené na
oblast vodního hospodářství a na oblast ochrany a péči o přírodu a krajinu budou
podporovány. Zanedbaný a bahnem zanesený potok, na který také poukazujete, bychom rádi řešili pomocí dotací. Hledáme vhodný titul, který zajistí úpravu a čištění
nejen v extravilánu (OPŽP), ale i uvnitř obce, kde je jeho delší část.
Dále nám vytýkáte, že se ptáme na rozdělení příjmů ze skládky, ale nevíte, jaké
vlastně jsou. Predikce příjmů je každoročně obsažena v rozpočtu obce, který se
schvaluje koncem roku na budoucí období. Reálné příjmy jsou obsaženy v závěrečném účtu obce, který je zveřejněn vždy na jaře spolu se zprávou o auditu.
V letošním roce se optimistická předpověď, která vycházela z minulých let, nenaplní. Předpokládáme, že skládkovné bude cca 24 miliony korun. Odliv komunálního
odpadu z Úholiček způsobilo otevření další etapy na skládce Uhy, kam je lepší
dopravní dostupnost a do regionu vstoupila také konkurenční firma, zabývající se
svozem a likvidací odpadu.
Se skládkou souvisí i zápach, na který si v poslední době více stěžujete. Obce,
které jsou sdružené ve svazku Od Okoře k Vltavě, iniciovaly opět vznik kontrolní
skupiny. Z každé přilehlé obce byl nominován jeden člen. Skupina by měla, jak
tomu bylo v minulosti, dohlížet na správný provoz skládky, zejména na pravidelné překrývání vrstev komunálního odpadu. Pravidelně bude kontrolována i kompostárna, která je také původcem zápachu.
Stav lesů, některých pozemků a nemovitostí, které jste vyjmenovali v kolonce
„Co se mi v obci nelíbí, čeho si nejméně cením“, nemůže obec přímo ovlivnit, neboť nejsou v jejím vlastnictví. Aktuálně vám však můžu sdělit, že lesy mají nového
správce a v létě byly zahájeny jejich prořez, těžba a čištění.
A co jsme opravili a vylepšili na našem? V průběhu prázdnin byla opravena
zóna pod obří houpačkou tak, aby i menší děti mohly nastoupit na houpačku z obou
stran, a dopadová plocha byla doplněna drobným kačírkem. Některé herní prvky,
plot či altán dostaly nový nátěr. Vyčistil se potok v Podmoráni pod viaduktem
a natřelo se zábradlí. Všechny stezky, které jsme v minulých letech zpřístupnili, se
prosekly a proklestily a podle vaší zpětné vazby soudím, že jsou hojně využívané.
Nová cesta z rokliček k vodojemu včetně výsadeb se bude realizovat teď na podzim.
Pochybujete-li o vhodnosti použitých rostlin, vězte, že rostlinné druhy jsou konzultovány s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která dává souhlas s přidělením
dotace. V průběhu září by měl být zprovozněn bezdrátový obecní rozhlas.
Přeji všem klidný návrat do práce a dětem do školy a zvu vás na pravidelnou
zářijovou akci, kterou jsou Svatováclavské slavnosti. Letos díky novému zázemí ve
statku spolupořádáme v rámci těchto slavností i PřeDivO (Přemyslovská divadelní
orba). V rámci tohoto festivalu vystoupí několik ochotnických divadelních souborů
a proběhne výstava obrazů.
Terezie Kořínková, starostka

Opravená zóna pod obří houpačkou Zdroj: archiv OÚ
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Zprávy z obce
• Výměna průkazů OZP a parkovacích průkazů
Vzhledem k nutné výměně průkazů OZP a parkovacích
průkazů oznamuje Městský úřad Černošice, že dne
1. 10. 2015 od 9 do 12 hodin bude možnost výměny
na Městském úřadu v Roztokách u Prahy. Konečný čas
je orientační, v případě zájmu se pracovnice zdrží dle
potřeby. Další termíny (výhledově přelom listopadu
a prosince) budou ještě upřesněny. Držitel se musí
k výměně dostavit osobně s občanským průkazem,
platným průkazem ZTP nebo ZTP/P a průkazovou
fotografií, případně, pokud ho má, se starým parkovacím
průkazem. Osobní účast není nutná, pokud má soudem
ustanoveného opatrovníka, ten se pak musí dostavit
s opatrovnickou listinou a občanským průkazem,
v případě nezletilých dětí vyřizuje průkaz zákonný
zástupce.

www.obec-uholicky.cz

Změny v obecní kabelové televizi a internetu
od září 2015
• V měsících září, říjen a listopad 2015 bude možné objednat
zřízení nové nebo uvedení do provozu dosud neaktivované
přípojky obecní kabelové televize bezplatně – bez úhrady
poplatku 3.500 Kč; pokud zřizovací náklady nepřevýší
3.500 Kč a přípojka bude následně používána nejméně 12
měsíců.
• Od září 2015 nebudou účtovány aktivační poplatky
pro zapojení nebo opětovnou aktivaci přípojek. Netýká se
přípojek vypnutých z důvodu nezaplacených služeb.
• Od září 2015 bude limit rychlosti internetu nastaven
na 25/5 Mbps (stahování/odesílání) u přípojek kabelovým
modemem a 30/10 Mbps u ostatních přípojek.
• Během září budeme testovat nový typ kabelových
modemů pro vyšší rychlosti připojení s nastaveným limitem
60/10 Mbps. Pokud vše proběhne dle plánů, budeme tyto
přípojky nabízet od října 2015.
Další informace získáte na servisním telefonu 733 119 236.
Milan Novák, správce kabelové televize

• Informace o poruchách dodávky elektřiny, plynu a vody
V případě poruch v obci na jednotlivých sítích
vás žádáme, abyste volali přímo provozovatele
těchto sítí – ČEZ 840 840 840, RWE 840 11 33 55,
1. Vodohospodářská s.r.o. Velké Přílepy 728 504 744.
Na stejných telefonních číslech Vám budou poskytnuty
i informace ohledně plánovaného času opravy, případně
další bližší informace. Pokud je výpadek plánován
předem, informujeme vás prostřednictvím vývěsek,
na webových stránkách obce a jde-li o elektřinu, je
oznámení o přerušení dodávky vylepeno na sloupech
elektrického vedení. Pokud jde o havárii a je výpadek
elektrického proudu, není v moci zaměstnanců úřadu
podávat informace občanům jednotlivě. Děkujeme za
pochopení.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Co patřilo na statek?
Rádi bychom zeď za pódiem na statku stylizovali do starých časů.
Pokud máte doma kosu, cep, dřevěné
hrábě, kola od vozu nebo celý
žebřiňák, prostě cokoli, co se na
statku dříve používalo a překáží vám
to, rádi si to od vás vezmeme.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Nalepte si Úholičky do deníku
Suvenýr z výletu do Úholiček, úlovek do turistického deníku
a samozřejmě krásná procházka. To vše se ukrývá pod
turistickou vizitkou č. 3389, kterou můžete od srpna t. r.
v obci zakoupit na úřadě nebo v obecní restauraci. Pokud
ještě nemáte ani turistický deník, můžete si ho koupit také
a začít se sbíráním známek právě u nás.
Eliška Červenková, redaktorka

Turistická vizitka Úholiček

Zdroj: archiv OÚ

Kultura a sport

Vypečený výlet aneb kdo přežije
Po výletě do Českého Krumlova jsme volali již dlouho. Je
to ale z Úholiček přece jen kus, a tak jsme výlet pojali jako
dvoudenní.
První den jsme prošli zahrady a prohlédli si otočné hlediště,
přes zámek a zrcadlové bludiště došli do starého města, kde
jsme poobědvali. Je to krásné a starobylé město a stojí za to si
ho projít. Proto je také denně vyhledáváno desítkami turistů,
o čemž jsme se přesvědčili už na benzínce při frontě na toaletu.
Odjezd autobusu byl naplánován na podvečer z Nového
Spolí od jezu, kde jsme pozorovali vodáky a obdivovali další
památku – dřevěnou krytou lávku přes řeku.

Zprávy z MŠ
Léto v Little England
Naše Mateřská škola a jesle Little England zahájily své
působení letním programem „Dobrodružné léto“, který byl
určen jak dětem předškolního věku (3 – 6 let), tak dětem
mladšího školního věku (1. – 3. třída ZŠ).
Koncept našeho vzdělávání je dvojjazyčný, proto také
aktivity týdenních témat probíhaly jak v českém, tak
i anglickém jazyce. Přestože v této oblasti pracujeme již
dlouho, nepřestane nás udivovat, jak rychle a přirozeně děti
reagují na cizí jazyk a jsou schopné jej aktivně používat.
Léto jsme zahájili „cestou do pohádky a zpět“a pokračovali
dál „cestou kolem světa“. Setkali jsme se s piráty, stali se
agenty v týdnu „po stopách Sherlocka Holmese“. „Cestou
po zvucích“ jsme se přenesli do „světa dospělých“. Pět
dnů naše raketa stoupala k měsíci a prověřili jsme fyzické
schopnosti v „olympijském týdnu“. Každý turnus byl jiný,
plný zábavy a nejrůznějších aktivit. Děti s námi strávily
několik netradičních večerů v podobě filmové noci „Movie
& Popcorn“, jejíž součástí bylo pečení pizzy, sledování filmu
v anglickém jazyce a přespání v prostorách mateřské školy.
Pořádali jsme výlety do okolí a snažili se využít zázemí
a příjemné prostředí obce Úholičky. Hodně času jsme trávili
ve Švestkovně a věříme, že děti, které zde byly poprvé, se
určitě vrátí i se svými rodiči.
Současně probíhal i program dětí z mateřské školy, které
s námi již zůstanou v nadcházejícím školním roce. Naše
dobrodružné léto začalo být ještě dobrodružnější, když se
k nám v posledních týdnech prázdnin přidali i ti nejmenší.
Tedy děti, které budou navštěvovat jesličky Little England.
V současné době se také rozrostl náš team o skvělou
paní učitelku, která bude pracovat s dětmi v jeslích, a také
o rodilého mluvčího. Děkujeme dětem, které byly úžasné
a předaly nám spoustu energie do další práce, jejich rodičům
a vstřícnému prostředí obce. Více o letním programu na našich
facebookových stránkách: Little England – dvojjazyčné
vzdělávání.

Ubytovna ve Vyšším Brodě

Zdroj: J. Černý st.

Nocleh jsme měli zajištěn v dalším jihočeském městečku,
Vyšším Brodě. Zde se nám organizátoři postarali o další
zážitek, a to pobyt v turistické ubytovně, plné rozjařených
vodáků, kteří se radovali ze života do časných ranních hodin.
Sotva vodáci usnuli, my museli vstávat, neboť nás čekaly tři
sta kilometrů do Štýrska.
Tu lehčí část cesty jsme měli za sebou, to jsme ale
druhý den v šest ráno ještě netušili. Čekala nás „procházka“
Medvědí soutěskou. Já jsem se rozhodla pro její zdolání
a nelitovala jsem, i když s každou další špriclí ubývala
energie. Od posledního žebříku jsem mířila už přímou cestou
k jezeru. Vrcholovou prémii jsem nedala a raději obešla
jezero s mnoha zastaveními a Trojskou krávou.
Těším se na další výšlap a doufám, že budu mít nejen
já, ale i moji vrstevníci ještě dost sil na mnoho podobných
výletů.
Božena Suchá, komise pro rodinu

Lenka Trávníková, učitelka MŠ
Výprava za dobrodružstvím

Zdroj: J. Černý st.
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Medvědí soutěskou za alpským dobrodružstvím
Název soutěsky zní česky, ale nenechte se mýlit. Je to jen překlad „Bärenschützklamm“, která se nachází v rakouském
Štýrsku, kam jsme se vydali z Úholiček na turistický výšlap začátkem prázdnin. Ten, kdo tráví rád čas aktivně, se k nám
přidal a zdolal s námi 164 lávky a žebříky ve skalní soutěsce nad vodopády.
Někdo fotil, někdo se kochal a jiný byl rád, že se drží
zábradlí a překonává sám sebe. Komu nestačila první část
výletu, tak poté, co se občerstvil na Guter Hirte a disponoval
dostatkem sil a elánu, měl příležitost vystoupat do výšky
1720 m na Hochlantsch. Statečných nebylo sedm, ale celých
dvacet. Cesta vedla logicky pořád do kopce a při vedru,
které začátkem července panovalo, byla trasa náročná i pro
zkušeného turistu. Na vrcholu se zdálo, že přijde bouřka,
nebe se zatáhlo a zahřmělo. Naštěstí počasí zahrozilo jen pár
kapkami deště a za chvíli vylezlo opět sluníčko.
Po zápisu do knihy horolezců jsme začali klesat dolů do
údolí. Nohy se nám ale už trochu motaly. S úlevou jsme uviděli
jezero v Teichalmu, u kterého byl přistaven autobus. Tam už

čekali i ti, kdo neměli ten zběsilý nápad škrábat se do takové
výšky. Odpočatý a u jezera zrelaxovaný zbytek výpravy nás
přivítal. Prý se báli, že nás chytne bouřka v horách. My jsme
se báli víc, to mi věřte. Rychle jsme se ošplouchli v jezeře
a šup zpátky domů.
Cesta rychle ubíhala, protože plni zážitků jsme se bavili
a smáli až do Čech. Se setměním autobus utichl a přišla na
nás únava. Naštěstí ne na pana řidiče, který nás bezpečně
dovezl zpátky na náves. Těšíme se na další výpravu a bereme
i přespolňáky, to se ví!
								
Terezie Kořínková, starostka

Výtvarná dílna 2015
Jako každý rok jsme se mohli těšit z výtvarné dílny, organizované Renatou Soperovou. Letos se uskutečnila na dvoře nově
zrekonstruovaného statku, kde jsme měli možnost tvořit na téma Indiáni.
Jako různorodá skupinka dětí od šesti do patnácti let jsme
objevovali zvyky nejrůznějších kmenů Jižní, Severní nebo
Střední Ameriky.
I přes obrovská vedra jsme pilně pracovali na svých
uměleckých dílech, kterých nebylo málo. Mezi naše
nejoblíbenější se řadí například indiánské totemy, mayská
sluníčka nebo přivolávače deště.
Celý týden jsme měli možnost získávat orlí pera. Každé
symbolizovalo jinou dovednost. Mezi nejobtížnější se řadilo
orlí pero mlčení nebo orlí pero odvahy. To jsme měli možnost
splnit středeční večer, kdy jsme se společně vypravili do
Švestkovny na krátkou noční bojovku.
Také jsme v průběhu týdne měli možnost vykoupat se
u paní Chundelové, které tímto moc děkujeme.
V pátek na nás čekala nelehká cesta za pokladem, při
které jsme zároveň poznávali okolí Úholiček. Po cestě nás ale

čekal ještě jeden nelehký úkol - nachystat vernisáž. Zbývalo
nám jen pár desítek minut, a tak jsme natahovali provazy na
umístění našich výtvorů, chystali občerstvení a douklízeli
poslední výtvarné potřeby.
Naštěstí jsme vše včas stihli a když se začali scházet první
rodiče, vše bylo na svém místě. V době vernisáže jsme také
měli možnost získat poslední orlí pero, které symbolizovalo
lukostřelbu.
Když už se vernisáž chýlila ke konci, občerstvení ubývalo
a všude kolem se to hemžilo rodiči, Renata nám všem rozdala
speciální orlí pera, pro každého jiné. Symbolizovalo nějakou
speciální vlastnost, kterou jsme se za dobu dílny předvedli.
Když se už začalo stmívat, spokojení, naplnění uměním,
jsme s hromádkou výtvorů odcházeli domů. Těšíme se příští
rok, třeba i s vámi.

Indiáni s nalezeným pokladem

Závěrečná výstava prací na statku
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Zdroj: R. Soperová

Anna Pohlová, Eliška Soperová, účastnice dílny

Zdroj: R. Soperová

www.obec-uholicky.cz

obecní noviny 7-8/2015

Táboříme od rána do večera
A to doslova, protože na noc chodí každý zase pěkně domů. Už ani nepočítám, pokolikáté letos trávíme týden s úholičskými
dětmi.

Odpočinek ve Švestkovně

Zdroj: archiv OÚ

Třetí červencový týden jsme opět absolvovali nabitý
program. Letos zaměřen na tábornické dovednosti včetně
stavění stanu, šifrování, poznávání přírody a uzlování.
Pondělí patřilo Švestkovně a výletu na Okoř. Na úterý
byl připraven vodácký výlet na Sázavu. Vzhledem k nízkému
vodnímu stavu na úseku z Týnce do Pikovic nebylo možné
řeku sjíždět, a tak jsme se přesunuli na Berounku, kde bylo
vody o něco více a mohli jsme doplout z Berouna do Zadní
Třebáně. Úsek je splavný, ale mnohem méně záživný, řeka se
plazí a s peřejemi na Sázavě se to nedá srovnat. Lodivodi byli
večer stahaní jak koně, ale dětem se to líbilo.
Středečnímu teplotnímu rekordu jsme se schovali nejprve
do bazénu, který nám propůjčila paní Vlasáková, za což jí
znovu moc děkujeme. Odpoledne jsme strávili v chladných
komnatách roztockého zámku, kde jsme si prohlédli obě
stálé expozice. Ta „Život v letovisku“ je moc hezky udělaná
a návštěvu můžeme jen doporučit. Zmrzlina byla jasnou
tečkou za tímto dnem.
Čtvrtek byl o poznání chladnější a ráno naskákala
v lanovém centru všem husí kůže. Nevím, jestli z té výšky
nebo z ranního chladu. Letos konečně někteří dosáhli

požadované tělesné výšky sto čtyřicet centimetrů a mohli
se vydat na vysoké překážky s instruktorem. My, co jsme
menšího vzrůstu, jsme nepohrdli dětskou sekcí, která je pro
pětileté účastníky také dobrodružná. Aby nám líp chutnal
oběd, zašli jsme si ještě zaskákat do trampolínového parku.
Po pikniku na louce a poledním odpočinku jsme se „dodělali“
v aquaparku.
A byl tu pátek. Den s hasiči a štafetou se stříkáním na cíl,
prohlídkou techniky na náplavce v Podmoráni včetně odvozu
hasičským autem do Švestkovny. Tam na nás čekala tábornice
Romana s kotlíkem buřtguláše. Z ohně prostě chutná nejlíp!
Závěrečná bojovka přinesla poslední body, které jsme
sbírali celý týden a které se daly směnit za peníze do
obchůdku. Děti odcházely s nákupem, diplomem a malou
odměnou. My dospělí s únavou a hřejivým pocitem, že se
dětem týden líbil.
Děkuji všem, kdo se nezištně podíleli na celém týdnu:
Romče za skvělé jídlo, paní Jarce, Věře, Božence a Janě za
výborné koláče k svačině, Marcele, Míše, Petře za pobyt
s dětmi, Hynkovi a Zdeňkovi za lodivedení a ostatním
hasičům za páteční program.
Terezie Kořínková, táborová vedoucí

Vodácký výlet na Berounku

Zdroj: archiv OÚ

Letní kino ve Švestkovně
Druhý ročník letního promítání filmu ve Švestkovně proběhl
v červenci.
Letos byla na programu americká muzikálová klasika
z roku 1978 Pomáda. V hlavní roli zpívá, hraje a tančí
populární dvojice John Travolta (Danny Zucco) a Olivia
Newton-Johnová (Sandy). K této romantické komedii bylo
možné zakoupení občerstvení v podobě buřtů, klobás či
jiných dobrot. Počasí vyšlo a tak jsme mohli pozorovat film
z dek na trávě, popřípadě ty více zkušení vědí, že přinést si
svojí kempingovou židli není taky naškodu. Díky paní Jiřině
Hendrychové, která připravila dort v podobě zlaté cihly, jež
obec získala za rekonstrukci statku v soutěži Vesnice roku.
Poděkování patří také všem organizátorům za příjemně
zakončený pracovní týden.
Eliška Červenková, redaktorka
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Kalendář akcí
Dožínkové setkání - program od 12.00 hod.
- předání dožínkových věnců sedláků starostům
- koncert Ivana Hlase, Kateřiny Svobodové & Tajemoje, Křížobandu
- projekce filmů se zemědělskou tematikou
- tradiční selské občerstvení

areál zámku, Úholičky

Chili Papas - koncert, vstupné dobrovolné - od 19.30 hod.

hospoda U Lasíků,
Únětice

12. 9.

Slavnosti pravého a levého břehu - kulturně-sportovní program
- od 10.00 hod.

přívoz Roztoky, Klecany

19. 9.

Úsměv anděla - benefiční akce
- výstava obrazů malířky Mgr. Martiny Konvičkové, prodejní výstava Golf Snail Úholičky
keramických šperků a užitkové keramiky, dětský bazárek a další

25. 9.

PřeDivO (Přemyslovská divadelní orba) - divadelní festival
- od 18.30 hod.

statek, Úholičky

26. 9.

PřeDivO (Přemyslovská divadelní orba) - divadelní festival
- od 14.15 hod.

statek, Úholičky

Svatováclavské slavnosti - od 14.00 hod.

Náves, Úholičky

6. 9.
neděle

9. 9.
středa

sobota

sobota

pátek

sobota

26. 9.
sobota
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Cvičení pro zdraví
Před šesti lety jsme se začaly scházet k pravidelnému cvičení,
které je kombinací zdravotního a rehabilitačního cvičení a je
zaměřeno na protažení svalů a procvičení kloubů celého těla,
na posílení břišních, zádových a hýžďových svalů, posílení
svalů pánevního dna a hlubokých svalů podél páteře.
V nové zasedačce OÚ je dostatek místa, tak ráda přivítám
i nové zájemce, kteří mají chuť si cvičení vyzkoušet.
Potřebujete pouze odvahu a jakékoli pohodlné oblečení.
Těším se na vás.
Pavla Vacková, cvičitelka

Výtvarný kroužek v novém
ateliéru
V novém školním roce bude pokračovat i výtvarný kroužek
v Úholičkách. Opět se budeme scházet každé úterý.
Kroužek je určen pro děti od 5 let, které už zvládají alespoň
částečně pracovat samostatně. Horní věková hranice je
neomezená, v případě zájmu můžeme otevřít i výtvarku pro
dospělé.
V nově zrekonstruovaném statku máme k dispozici
nádherný ateliér, naše schůzky tedy budou probíhat v
2. poschodí statku na návsi.

• mladší děti (5-7 let)
• starší děti (8-15 let)

út
út

15:30 - 16:30
16:30 - 18:30

Přihlásit se můžete buď telefonicky na čísle 608 046 276,
nebo přijďte rovnou v úterý na kroužek.
Začínáme v úterý 15. 9. 2015!
Renata Soperová, lektorka

Příspěvky občanů
Chudoba moci
Sociologové analyzující příčiny komunistického krachu
poukazují na jeho praxi vylučovat schopné lidi. Obecní
politika se provozuje obdobným způsobem. Důležité je
uchopení moci, nikoliv schopnosti lidí.

Za plotem je obecní

Palec nahoru tentokrát
patří paní Macákové,
která osazuje a udržuje
obecní pozemek před
svým domem.
Těší nás se na
rozkvetlý záhon dívat.
Děkujeme.
Upravený záhon paní Macákové
Zdroj: archiv OÚ

Po nových volbách projednávalo zastupitelstvo otázku
rozšíření finančních a kontrolních výborů. Někteří přítomní
občané se nabídli, že jsou ochotni se podílet na práci pro
obec i vzhledem ke své zkušenosti úspěšných manažerů
zahraničních firem, podnikatelů atd.
Vítězná strana PRO ÚHOLIČKY SPOLEČNĚ v čele
se starostkou Terezií Kořínkovou, místostarostkou Petrou
Studeckou, Boženou Suchou a dalšími tuto možnost odmítly.
Letos vedení obce projednávalo Strategický plán rozvoje na
období 2015-2022 a když se po kritické diskuzi ukázalo,
že vedení nemá žádnou koncepci jak zajistit financování
obce do budoucna, obrátila se na závěr starostka ke skupině
přítomných občanů, kteří ji upozorňovali na neprofesionálnost
předloženého strategického plánu, a požádala je, aby obci
pomohli zajistit její finanční budoucnost. Oslovila i ty, které
v minulosti odmítla.
V posledních novinách manželé Feitzovi poděkovali
vedení obce za realizaci obecního blahobytu, přestože
neprodukuje bohatství, ale především proinvestovává
peníze ze skládky, často nehospodárně, a tím se kapitál
obce zmenšuje. Komunistický režim nedokázal realizovat
bohatství společnosti, protože schopní lidé byli odmítání
zejména z třídních důvodů. Obdobně nemůže být bohaté
společenství, kde platí ideologicky falešné heslo PRO
ÚHOLIČKY SPOLEČNĚ, a ve skutečnosti se schopní lidé
nepustí ani do výborů.
Miroslav Vodrážka
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Nepopulistická
politika drobných
investic
Před 12 lety se obyvatelka z ulice Pod lesem,
která měla malé dítě, obrátila na vedení
obce, aby zajistila bezpečný provoz v ulici.
Starosta se jí tehdy vysmál. Teprve nedávno
byla nainstalována zrcadla z výjezdu do
Podmoráňské ulice. Byla ale umístěna
tak, že zasahují do soukromého pozemku
a zeleně, která je obrůstá, a zmizela tak jejich
funkčnost (viz foto).
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PřeDivO’15
P¤EMYSLOVSK Á DIVADELNÍ ORBA

Hud

Na počátku léta jsem zašel za starostkou
a vysvětlil jí, že obec nemůže delegovat
svou odpovědnost za dopravní bezpečnost
na soukromníka pozemku, a navrhl jsem
jednoduché řešení. Slíbila brzkou nápravu,
ale nic se neudělalo. Na druhé straně ulice se
obec ani po 12 letech neobtěžovala zrcadla
instalovat.
O čem vypovídá tato obecní politika?
Stačí se podívat do ulice, kde bydlí starostka,
kde se bezpečnost ulice rychle prosadila za
pomoci mnohamilionových investičních
prostředků a nezapomnělo se ani na estetiku
v podobě velkých okrasných truhlíků na
nových chodnících.
Pro vedení obce je politika drobných
investic málo populisticky výdělečná, a tak
se stala otázkou nezávazných slibů. Malý
politik má představu, že jeho velikost se
nedá poměřovat vlastními schopnostmi,
znalostmi a nezávislostí, ale především výší
proinvestovaných peněz, často bez ohledu
na ekonomičnost. Poslední Průzkum potřeb
občanů čtou mnozí obyvatelé s pochybnostmi,
neboť se obávají, že je především zaměřen na
legitimizaci dalších neadekvátních obecních
investic, které povýší politická ega aspoň na
úroveň příjmů ze skládky.
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STATEK

18:30
Vernisáž výstavy obrazÛ
Miroslavy Oberreiterové

20:00
Mátový nebo citron?
divadelní spolek KIX
(konverzaãní komedie)

15:30
O slepiãce
Spolek roztockých loutkáﬁÛ Kvítko
(loutková pohádka)

16:20
Myší kožíšek

26. 9. 2015

Tﬁebivadlo
(pohádka pro celou rodinu)

14:00—22:00
Svatováclavské slavnosti

17:40
Krvavé kﬁtiny

NÁVES

pouÈ, hudební a taneãní vystoupení
(taneãní skupina Ú-holky, Malá dechovka
Kmochovka, skupina TYP),
veãerní ohÀová show

STATEK
14:15
Pipi punãochatá

Divadelní spolek Úholiãky
(historická hra J. K. Tyla
na motivy legendy o sv. Václavu)

19:00
Duch
Ochotníci Nelahozeves
(konverzaãní komedie)

Divadelní spolek Úholiãky, dûtská sekce
(dûtské pﬁedstavení
podle A. Lindgrenové)

>O< Mowshe 2015

Zrcadlo na výjezdu do ulice K Podmoráni
Zdroj: M. Vodrážka
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