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všude se zazelenalo a všechno kvete. Cesta do Velkých Přílep kvetla spíš odpadky.
Ale to už je minulostí. O jarní brigádě jsme s nimi zatočili, nasbírali jsme jich přes
čtyřicet pytlů. Minule jsme vás vyzývali k účasti, aby v tom hasiči a pár nadšenců
nezůstalo samo. Ale některé výzvy jsou zkrátka marné. Když se podívám na fotografie, které máme za pět ročníků brigád, vidím, že každý rok chodí stejné jádro.
Chválím hlavně děti, které k tomuto úkolu přistupují velmi zodpovědně a zúčastňují
se vždy v hojném počtu. Děkuji ale i všem ostatním, kteří se vydali pomoci i přes
ranní déšť a zimní počasí.
Duben je každoročně také spojen se zápisem do mateřské školy. Na ten letos
dorazilo opět velké množství místních tříleťáčků. Ráda bych na tomto místě nechala
rozplynout obavy z toho, že je školka opět nedostačující a že se všechny děti nedostanou do školky. Ano, nabírali jsme děti z okolních obcí, ale v době, kdy nebyl dostatečný počet dětí z Úholiček. Letos jsou místa rezervována pro místní a všichni,
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Dokončení ze str. 1

kdo přišli k zápisu a mají trvalý pobyt v naší obci, jsou do
školky přijati.
V průběhu dubna t. r. jste také mohli nahlédnout do studie hasičské zbrojnice na návsi, kterou chceme vybudovat
z bývalé pastoušky. Vyzývali jsme vás k tomu v minulých
novinách. Nikdo tak ke dni uzávěrky nového čísla neučinil.
A na závěr se ještě vrátím k poslednímu březnovému dni,
kdy se u nás uskutečnilo setkání starostů Středočeského
kraje, které pořádal Spolek pro obnovu venkova. Jednalo
se o motivační seminář k soutěži Vesnice roku. Zúčastnili
se jak zástupci organizací, kteří soutěž vypisují a hodnotí,
tak i spousta zástupců obcí, kteří přijeli sdělit své zážitky
z průběhu této soutěže a motivovat ostatní k účasti. Místo
pro konání semináře bylo vybráno s ohledem na fakt, že
statek č. p. 10 získal vloni ocenění Zlatá cihla a program
obsahoval i prohlídku tohoto zrekonstruovaného souboru
budov. Občerstvení na akci zajistily pí Pálová a pí Hendrychová a účastníci setkání nestačili žasnout, jak výborně to
vypadá a ještě líp chutná. Ukázali jsme, co jsme mohli, ale
zatím nanečisto. Teď ještě uspět mezi přihlášenými obcemi,
až proběhne den D s hodnotitelskou komisí. Zatím nevíme,
kdy to bude. Předpoklad je druhá půlka května. Všechny
spolky a kroužky se určitě do prezentace obce zapojí a doufám, že i vy, obyvatelé.
Těším se na viděnou opět na některé kulturní či sportovní akci, které i v měsíci květnu proběhnou. Po Čarodějnicích to budou například závody na kolech a odrážedlech,
memoriál Josefa Suchého (závody v požárním útoku) a výlety.
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
Jarní počasí nás opět vyburcovalo k činnosti na
zahradách a kolem svých domů. Dbejte prosím obecní
vyhlášky a neobtěžujte své okolí nadměrným hlukem
o svátcích a v neděli od 12 do 16 hodin.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Pozvánka do divadla
Ráda bych vás pozvala na energií sršící hudební
komedii Vyhazovači do Divadla Radka Brzobohatého.
Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem
disco klubu Cinders. Hlavní hrdinové, 4 vyhazovači,
náctiletí hoši, připravující se na svůj velký večer. Paletu
lidských charakterů doplní roztomilé nakadeřené slečny,
užívající si narozeninovou párty, kněz, 2 rapeři a mnoho
dalších postav, všechny ztvárněny čtyřmi zpívajícími
herci, z nichž každá nabízí svůj osobitý příběh.
Komedie Vyhazovači, pátek 17. 6. 2016 od 19 hodin DRB.
Délka představení: 2 hodiny 20 minut včetně 15minutové
přestávky.
Hrají: O. Brzobohatý/P. Pálek, E. Čekan, V. Hájek
a P. Vágner.
Vstupenky na OÚ u pí Klusoňové.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Kontejnery
Od pátku 15. 4. do pondělí 18. 4. 2016 byly po celé obci na obvyklých stanovištích rozmístěny kontejnery na velkoobjemový
odpad. Tentokrát jsme ještě na každé stanoviště přidali kontejner na bioodpad.
V pátek dopoledne jsme vás prostřednictvím infokanálu žádali
o důsledné třídění odpadů. Přesto musím konstatovat, že se
našli jedinci, kteří sice bioodpad vytřídili, ale do kontejneru
ho umístili v plastovém pytli!? Pak musí přijít někdo další,
kdo odpad z pytlů vysype a pytle samotné vloží do vedlejšího
kontejneru. Takovéto přetřiďování je v počtu 7 kontejnerů
v obci velice personálně náročné, neboť pokud tak neučiníte,
bioodpad se stává odpadem komunálním a skončí na skládce
komunálního odpadu, čemuž jsme se snažili přistavením
kontejnerů zabránit.
Co se týká velkoobjemových odpadů, také bychom vás
rádi požádali o ohleduplnost k ostatním občanům. Vedle
kontejnerů odkládejte pouze odpad nebezpečný (lednice,
televizory, bojlery atd.), nikoliv koberce, nábytek apod.
Drobné elektrospotřebiče patří do schránky umístěné v přízemí
obecního úřadu. Pokud máte doma skutečně odpadu tolik, že
jím naplníte větší část kontejneru určeného pro spádovou
oblast, pořiďte si kdykoliv během roku kontejner vlastní. Sice

za něj musíte zaplatit, ale domnívám se, že cena pro místní
občany není oproti ceně skutečné nijak závratná (menší
kontejnery jsou za 850 Kč a větší za 1 500 Kč). Stejná možnost
je i při likvidaci bioodpadu, můžete si od firmy Jena objednat
kontejner, který vám přistaví za 700 Kč, nebo dovézt odpad
na kompostárnu zdarma (přívěsný vozík apod.). Kontejnery
můžete objednávat u p. Matějky na tel. 603 197 225.
A na závěr bych vás ještě ráda požádala, pokud vytřídíte
např. plasty do žlutého pytle, nevhazujte ho do kontejneru
na plastový odpad. Za takto zlikvidovaný odpad platíme
Regiosu dvakrát; jednou při nákupu pytlů a podruhé při
vývozu kontejneru. Pokud nechcete nebo nemáte možnost
vytříděné pytle doma skladovat do svozu, který je první
středu v měsíci, raději tento pytel nechte u kontejnerů na
tříděný odpad, pracovníci obce je svezou do kontejnerového
místa na Habří a nechají odvézt v určeném termínu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Knihovna Úholičky
Jaká byla noc s Andersenem?
V pátek 1. dubna t. r. proběhla Noc s Andersenem, jedná se o celostátní akci pro děti, kterou každoročně pořádá Klub
dětských knihoven SKIP ČR a při níž letos nocovalo na 1 633 registrovaných místech celkem 95 824 dětí a také pár dospělých.
V Úholičkách jsme se toho pátečního večera vydali na
„Plavbu kolem světa moři a oceány“. K cestě se odhodlalo 40
mladých námořníků, ti nejmenší z nich si do posádky přibrali
své rodiče. Děti měly za úkol navštívit všechny světadíly.
Každý světadíl byl jedno stanoviště někde v budově obecního
úřadu a teprve po splnění určitého úkolu se mohly vydat dál.
Záznam z lodního deníku jedné z posádek: „Kdysi dávno
v jedné předaleké galaxii, v Evropě, ve státě Česká republika
se našli dva odvážní mořeplavci a rozhodli se přeplout svět.
Jeli do Itálie a tam koupili loď.“ Všichni vyplouvali z Evropy,
ale až po vyluštění křížovky, která obsahovala instrukce
k plavbě. Další směr cesty si každá loď určila sama.
Pokud je příznivý vítr zavál do knihovny, čekal je tam
úkol procvičující paměť a postřeh a pokud jim oboje sloužilo
dobře, zjistili plavci, že se ocitli v Africe. Knihovna sloužila
jako navigační centrum, byly tam připravené atlasy a děti
měly zaznamenávat i jakými moři na své cestě pluly.
Stodolu, v našem případě Asii, obsadili hasiči. Děti si
vyzkoušely svou fyzickou zdatnost, jak umějí mířit na cíl
a jestli coby námořníci umějí uzlovat. Z deníku toulavého
námořníka: „Vrátil jsem se zpět ke své lodi, předem jsem si
natrhal pár šťavnatých kokosů a vyplul jsem na širé moře za
další záhadou.“
Podkroví bylo zasvěceno dvěma kontinentům, barevné
slunečné Austrálii, která byla královstvím Renaty Soperové
a kde se to hemžilo pestrými rybkami, želvami a jinou zvířecí
havětí, kterou si děti vyrobily ze starých CD.
Severní Amerika byla opravdu jazykovým oříškem
pro mnohé české námořníky. Měli za úkol roztřídit názvy

pohádek H. Ch. Andersena, které byly v jazyce anglickém,
španělském a francouzském, a přiřadit je k oblasti na mapě,
kde se tímto jazykem mluví.
Velkým hitem byla pro většinu cestovatelů Antarktida,
kde na ně na půdě obecního úřadu čekalo vyhřáté iglú s pí
starostkou a hromadou tučňáků. Respektive hrou procvičující
logiku. Zápis z dalšího lodního deníku: „Tučňáci a logika
v Antarktidě, mrazu plno. Nakonec jsme šťastně dopluli na
rodný kontinent + EU.“
Posledním kontinentem byla Jižní Amerika, kde byla
připravená tzv. čuchačka. Námořníci se zavázanýma očima
měli pouze po čichu poznat dobroty typické pro tento

Plnění jednoho z úkolů

Zdroj: archiv knihovny
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kontinent. Vanilka, kakao a káva se poznají snadno, ale se
třtinovým cukrem už to tak snadné není.
Když všechny posádky zdárně dopluly domů, čekala je
odměna v podobě hranolků s kečupem a spousty dobrot.
Pak jsme se rozloučili s nepřespávači a 31 přespávajících
dětí a několik odvážných dospělých si udělalo pelíšky
v zasedačce. Promítli jsme si český film Malá mořská víla, ve
který jsme vkládali velké naděje, že děti uspí, ale nestalo se.
Záchrana přišla v podobě profesionálního předčítače Pavla
Sopera, který nám neuspěchaně přečetl dlouhou pohádku
H. CH. Andersena Slavík.
Ráno jsme měli budíček v šest. Díky úžasným pekařkám
a pekařům z řad rodičů a přátel přespávajících stůl na snídani
vypadal jako na svatbě, plný dobrot a laskomin. V osm ráno
jsme si řekli: „Ahoj příští rok na Noci s Andersenem nebo
dříve v knihovně či na jiné akci.“
Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili svým časem,
silami, vtipem, přenocováním i pečením.
Martina Hrubešová, knihovnice

Kultura a sport

Vítání občánků
Čáp se chlubí: Klapy, klapy, klapy,
nosím na svět jenom samé chlapy.
Holky nosí umouněná vrána,
kam se hrabe na mě, veterána.
Vrána ale zaletěla do Úholiček za poslední půlrok víckrát.
Minule jsme si stýskali, že nemáme ani jednu holčičku. Teď
jich máme pět a jedna je hezčí než druhá. Šestici nových
občánků uzavíral chlapeček.
Všichni přijeli v kočárcích se svými rodiči a prarodiči na
slavnostní uvítání do života na obecní úřad. Děti z mateřské
školy za klavírního doprovodu pí ředitelky přišly přivítat své
nové kamarády zpěvem, básničkou a tanečkem. Pak si vzala
slovo pí starostka a její dojemný projev zhodnotili naši malí
občánci následovně: jedno miminko si během slavnostní řeči
říhlo na celé kolo, druhé miminko během projevu usnulo
a třetí se z toho pokakalo. Zbylým občánkům děkujeme za
pozornost.
Nakonec jsme děti pohoupali v kolébce a oblékli je do
dresu „Jsem z Úholiček“. Děkujeme rodičům, že nám přišli
děti ukázat. Děkujeme, že omlazujete Úholičky.

Za čepicí měl jsem kvítek bílý

Božena Suchá, Komise pro rodinu

A mnoho dalších písniček nejen od pana Hašlera zaznělo
v sobotu 9. dubna t. r., kdy jsme měli naplánované další
posezení se seniory.
Sešli jsme se v salónku naší restaurace. Nejdříve jsme
popřáli jubilantům. Těm, kteří měli narozeniny od Nového
roku a přesně řečeno těm, kteří naše pozvání přijali a přišli.
Ostatní si přišli posedět, popovídat si a někdo i zatančit.
Prohlédli jsme si fotokroniku obce za rok 2015 a samotné
nás překvapilo, kolik se toho v obci dělo. Jsme rádi, že na
mnoha akcích můžeme být přímými účastníky nebo dokonce
aktivními účinkujícími. Slíbili jsme, že podpoříme prezentaci
obce v soutěži Vesnice roku, ve které jsme vloni uspěli se
statkem. Letos se pokusíme o trhák.
Další akcí pro seniory je již tradiční jarní výlet, tentokrát
na zámek Sychrov a do svijanského pivovaru. Začátkem
června proběhne akce pro celou rodinu, výlet do Drábských
světniček. Senioři - turisti jsou vítáni. Bude to rozhodně méně
náročné než loňská Medvědí soutěska.
Božena Suchá, Komise pro rodinu

Malí občánci

Zdroj: archiv OÚ

Bojoval váš praděda ve válce?
To jste mohli zjistit na besedě, která se konala v úterý 19. 4. t. r.
s archivářem z Okresního archivu v Dobřichovicích.
Téma bylo první a druhá světová válka a aktivní účast rodáků
z Úholiček v nich. Pan Buchtele přinesl staré kroniky, ve
kterých jsme mohli vyhledat naše pra, pra, prapředky. Přinesl
i kroniku divadelního souboru “Radost”, která se dostala
v roce 2014 do archivu v Dobřichovicích, neboť přislíbili
její restaurování. Když se našla v Úholičkách, byla úplně
plesnivá. Disponujeme její kopií.
Je velká škoda, že byl tak malý zájem a přišlo jen pár
lidí. Bylo ale potěšující, že přišel p. Jaroslav Jílek, který není
naším občanem, a přesto ho tato historie zajímala, neboť se
jednalo o jeho rodinu. I my ostatní jsme se dotazovali na naše
předky, o kterých toho moc nevíme. Pan Buchtele přislíbil, že
vypátrá, co bude v jeho silách.

Posezení v restauraci Na Statku
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Expedice přes tři vrchy

Den země

Před pár lety se uskutečnila úspěšná expedice několika
zdatných borců z Úholiček, jejímž cílem bylo zdolat dva
významné vrchy Českého středohoří, nejprve Lovoš a pak
i ten nejvyšší – Milešovku. A protože s věkem mládneme
a přibývá nám sil, rádi bychom letos zdolali metu zase o něco
vyšší.
Opět budeme postupovat alpským stylem bez přídavného
kyslíku a fixních lan, o šerpech nemluvě. Tentokrát však
budou cílem hned tři vrcholy. K Milešovce a Lovoši přidáme
i zříceninu starodávného hradu Ostrý, čímž překročíme
hranici kilometrového převýšení.
Nejsme žádní sebevrazi, a proto máme připraveno i několik
ústupových tras v případě nepříznivé povětrnostní situace
či nezvladatelné chuti na pivo a posezení v hospodě. Jedna
skupina se určitě vydá po zdolání Milešovky příjemnou
procházkou po rovině do Lovosic.
Všichni odvážlivci jsou srdečně zváni do týmu. Vlak odjíždí
v sobotu 28. 5. v 9:00 z Úholiček směr Kralupy. Návrat
přeživších v pozdních večerních hodinách. Zajištěny jsou
průvodcovské služby, jinak vše potřebné s sebou.

V sobotu 16. dubna t. r. proběhl v Úholičkách Den země,
letos jsme uklízeli kolem silnice do Velkých Přílep.
Sraz byl v 9 hodin ráno, abychom byli ještě plní sil a stihli vše
do oběda. Každý z nás vyfasoval pytel na odpadky a mohlo
se vyrazit. V rukavicích a s hráběmi jsme našli nejrůznější
„poklady“. Od starých kýblů přes zrezlou pilu na dříví po
snad všechny součástky auta.
Po uklizení odpadků pro nás bylo připraveno občerstvení
v podobě limonády a sušenky, které nám dodalo sílu ke druhé
etapě úklidu – vyřezávání větví a křoví. V poledne bylo
hotovo. Myslím, že každý šel domů s pocitem, že udělal něco
dobrého pro naši obec.
Eliška Červenková, redaktorka

Pavel Soper, zastupitel

Pohled na Lovoš a Milešovku

ilustrační foto

Uklízelo se směr Velké Přílepy

Zdroj: archiv OÚ
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Kalendář akcí
1. 5.
neděle

6. 5.
pátek

7.-8. 5.

sobota-neděle

8. 5.
neděle

13. 5.
pátek

14. 5.
sobota

14. 5.

Závody na kolech a odrážedlech, od 9:30

Náves, Úholičky

Festival dokumentárních filmů - doŘEŽ, Trabantem do posledního
Řež - Polepšovna Ducha
dechu, od 19:00
Otevřeno kolejiště KŽM Roztoky
od 10:00, vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč (do 6let zdarma)

Klubovna KŽM Roztoky druhá nádražní budova

37. ročník soutěže elegance historických vozidel - Veteráni 2016

Středočeské muzeum,
Roztoky

Hry a klamy - zahájení výstavy, experimentujte a hrajte si s IQ

Středočeské muzeum,
Roztoky

Kde je únětický sládek, tam je Ivan Mládek - 5 let znovuotevření Únětický pivovar,
Únětického pivovaru, od 13:00
Únětice
Memoriál Josefa Suchého, od 10:00

Náplavka, Úholičky

Muzejní noc - národní zahájení festivalu, 15:00 - 23:00
vystoupí např. Ewa Farna, Blabuburo, Roztoč, BBQ kvartet
vstup zdarma

Středočeské muzeum,
Roztoky

22. 5.

Kulový král UBU - turnaj petanque, od 10:00

Hřiště, Únětice

24. 5.

Výlet pro seniory - zámek Sychrov, svijanský pivovar, odjezd v 7:30

Náves, Úholičky

Expedice přes tři vrchy - turistický výlet na Milešovku
odjezd vlakem v 9:00

Vlakové nádraží,
Úholičky

28. 5.

Pohádkový les, od 10:00

Tiché údolí, Roztoky

28. 5.

Jarní bleší trh v Roztokách, od 9:00

Tyršovo nám., Roztoky

4. 6.

Výlet pro celou rodinu do Českého ráje, odjezd v 8:00

Náves, Úholičky

5. 6.

Kuličkiáda, od 14:00

Švestkovna, Úholičky

Vyhazovači - divadelní představení

Divadlo Radka
Brzobohatého, Praha

sobota

20. 5.
pátek

neděle
úterý

28. 5.
sobota

sobota
sobota
sobota

neděle

17. 6.
pátek

Příspěvky občanů

Vlajka pro Tibet

V posledním čísle bylo zastupitelstvo obce pokáráno za nejasný postoj k akci „Vlajka pro Tibet“. Pokud vím, jednali jsme
o tom jen jednou před rokem či dvěma a i když postoj zastupitelů nebyl jednotný, nakonec jsme se rozhodli k vyvěšení vlajky
se přihlásit.
Přihlášení bylo nakonec jen deklaratorní, protože jsme žádnou mě nikdy nebyla jen symbolem jedné utlačované země, ale
tibetskou vlajku neměli. Proč se ani později nevyvěsila, obecně boje za lidská práva. Po událostech kolem návštěvy
nevím, každopádně mi stále připadá nejdůležitější, že lze čínského prezidenta v Praze se to asi nejen pro mě stává
snadno dohledat Obec Úholičky mezi 753 radnicemi, které se i symbolem svobody slova a rovného práva na vlastní názor.
v roce 2016 k akci přihlásily.
Práva, které se mi nyní ve vlastní zemi už nezdá být tak
Osobně budu tento postoj nadále podporovat a budu samozřejmé, jak jsem si ještě nedávno myslel.
Pavel Soper
rád, pokud se vlajka příště vyvěsí i fakticky. Tato akce pro
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Ještě slovo ke křížku
Nemohu se zdržet reakce na poslední text souseda
p. Vodrážky v obecních novinách (3/2016) na téma obnovený
rozcestník s křížkem u křižovatky silnice s obnovenou alejí.
Pan Vodrážka nejprve pochybuje o mé kvalifikaci a pak
obecně poučuje o funkci drobných památek v krajině jako
nositelích estetických, kulturních, náboženských a dalších
významů.
Nedělám to nikdy, ale v tomto případě si dovoluji informovat
o své zpochybněné kvalifikaci. Aktivně pracuji jako historik
architektury a technolog v oboru ochrany a obnovy památek
nepřetržitě od roku 1965, jsem v odborné veřejnosti snad
trochu uznáván i jako autor stovek průzkumů památek
a návrhů zejména barevnosti fasád i interiérů a řešitel obnovy
drobných architektur v krajině.
Souhlasím s p. Vodrážkou, že „obnova památek je
především interpretací díla“. Náš sloup je totiž právě takovou
soudobou interpretací. S využitím všech dochovaných
součástí původního díla byla postavena interpretace, nikoliv
vymyšlená replika původního vzhledu, o tom jsem ostatně
podrobně psal minule. Pokud tedy byl např. železný kříž
s korpusem nahrazen kamenným symbolem téhož, nebyla
porušena žádná památkářská zásada, jen osobní představa
p. Vodrážky. Ke způsobu žehnání křížku (o svěcení v pravém
slova smyslu nelze v tomto případě hovořit) mohu mít
výhrady, samotný akt byl důstojný.
Povídání páně Vodrážkovo o drive-in křížcích či
o multikulturním a multináboženském symbolu je jen
provokací, na kterou je škoda věcně reagovat. Domnívám se
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Palec nahoru

Tentokrát patří palec
nahoru rodině Bártových
za to, že kus svého
pozemku
„věnovala“
veřejnému prostranství
a obohatila ho sochou
sv. Floriána.

ostatně, že debata o rozcestníku začíná být nudná, navrhuji
její ukončení, sloup naštěstí stojí a jsou důležitější věci.
Na závěr předkládám hlavolam: na vlastním pozemku
zde v Úholičkách jsme se ženou na křižovatce Roztocké
a Haškovy postavili před patnácti lety pilíř se skulpturou
sv. Floriana. Ta skulptura je kopie barokního originálu, pilíř
betonový novotvar, hlavice pod sochou pískovcová replika
klasicistní desky. Na nic si to nehraje, roste na tom břečťan.
Podle našeho soudu jsme veřejný prostor obce obohatili –
nebo ne, pane Vodrážko?
Jan E. Bárta

Krize institucí
Správná občanská společnost je doménou dobrovolnických sdružení a spolků – tedy institucí zakládaných občany za jiným
účelem, než je osobní profit. V zastupitelstvu působí aktivisté různých spolků, sdružení a institucí, ale dosud se nestalo, co je
v odborné literatuře definováno jako střet zájmů, klientelismus a co odporuje morálním zásadám v souvislosti s nakládáním
s majetkem obce a nekvalitním plánováním potřeb.
Nedávno byl obnoven sbor dobrovolných hasičů a když
se poprvé prezentoval na veřejném zasedání v čele se
zastupitelem a velitelem jednotky Zdeňkem Fialou, třetím
trvale placeným obecním politikem, prohlásila pí starostka,
ať si nemyslí, že je obec bude automaticky sponzorovat.
Divadlo? Po krátké době otočila a hájí nutnost velkých
investic: postavit požární zbrojnici přímo na návsi za pár
miliónů, schváleny jsou počáteční investice do hasičů 400
tisíc a pravidelné provozní náklady 100 tisíc atd.
Nejproblematičtější je nekulturní zastavování centra obce
- jako když komunisté stavěli dálnice napříč historickými
centry měst.
Proč musí být technická budova s velkými auty v centru
a ne jinde, může mít i prozaičtější důvody: „i chlapi mají své
dny“, říká známá reklama. A nová hospoda je na návsi.
Zdálo by se, že slabé političky ve vedení radnice se
dostaly do vleku mužské hasičské lobby. Ve skutečnosti
musí vyjít vstříc významné vnitrostranické volební skupině.
Ekonomická hodnotící kritéria pro investice se tak nemusejí
řešit a starostka si vystačí s typem článků jako „Hasičárna
nehoří, Ježíši Kriste“. Proč by měla zdůvodňovat stavbu
technické budovy pro auta v centru obce, která omezí
i parkování a vyprodukuje další závazky obce včetně
finančních a pracovních?

Pokud by existovala skutečně územní potřeba zajistit
požární ochranu a další úkoly, asi by nebyl problém investice
obhájit. Když ale v sousedních Roztokách je i profesionální
jednotka požárníků první kategorie, která zajišťuje výjezd
s více družstvy do dvou minut v územní působnosti 20 minut,
jsou potom oprávněné vysoké náklady na jednotku, jejíž
členové nevykonávají službu jako své zaměstnání, která spadá
až do předposlední páté kategorie bez územní působnosti
a kde se běžně toleruje časové prodlení víc jak 10 minut
i předepsaný počet malé výjezdové jednotky? Hasiči hájí
nutnost investic v novinách 3/2016 nikoliv základními úkoly
ze zákona, jako je odvrácení rizik vzniklých při mimořádných
událostech, ale že zajišťují mladý oddíl hasičů a volnočasové
aktivity s dětmi. Proč ale místo toho obec nepodporuje přímo
dětské aktivity jako nějaký smysluplný pionýrský spolek
s uniformami? Argumentace sboru naznačuje, že se jedná
spíše o klientelistické hobby/lobby a nepřímo poskytuje
vysvětlení, proč může být někdo třetím placeným obecním
politikem v malé obci. I když pí starostka ustoupila kritice,
co se týče výšky stavby, a nehájí ani nutnost stavět kanceláře
hasičům, řeší se problém jak vyřešit vysokou věž na sušení
hadic. Navrhuji ji postavit za dotace v podobě čapího hnízda
jako symbol krize institucí.
Miroslav Vodrážka

7

Katka Svobodová & Tajemoje – V mlze
Katka Svobodová je sousedka, kamarádka a hudebnice z Úholiček a Tajemoje je
její kapela. Je to už nějaký čas, co jsem ji poprvé zaslechl kdesi na internetu, ale
naživo se mi to poprvé podařilo až na loňských dožínkách. Ještě teď mi mrznou
ruce, když si vzpomenu, jaká byla tehdy v zámeckém parku zima a jak mi bylo
líto hudebníků, kteří museli prokřehlými prsty a hlasivkami vytvářet hudbu.
I tak to byl zážitek a říkal jsem si, že na tuhle kapelu musím zajít někam do tepla.
Stalo se tak začátkem dubna v Malostranské besedě, kde Tajemoje křtila své první
skvělé album „V mlze“ pod dohledem Ivana Hlase, táty a kmotra v jedné osobě.
Tajemoje, to je hlavně Katčin krásný sytý hlas a klavír jako tradiční zbraň velkých
šansoniérek. Už si poctivě koupené cédéčko řadím někam mezi Hegerovou a Edith
Piaf. Vše doplněno nápaditým doprovodem dalších nástrojů. Katka po tátovi navíc
zjevně podědila i lehkost při psaní textů. Rýmy plynou krásně s hudbou, aniž by
někde vyčuhovaly a rušily ji. Nic zbytečně komplikovaného, a přesto smysluplné.
Nezbývá než popřát nové desce dlouhou řadu nadšených posluchačů. Kátě a její
kapele pak spoustu skvělých koncertů a další desky, stejně dobré jako „V mlze“.
Pavel Soper

Pro volnou chvilku

Bludiště s tajenkou

Návod na luštění:
Pokud najdete správnou cestu bludištěm, získáte z nasbíraných
písmen tajenku, kterou tvoří citát Jana Wericha.

Vyluštěné tajenky zasílejte e-mailem na adresu
noviny@obec-uholicky.cz, do předmětu zprávy napište
„Křížovka“. Ze správných odpovědí vylosujeme 1 výherce
a odměníme ho.
Výhercem z minulého čísla je Julie Soperová a získává
zmrzlinový pohár v restauraci Na Statku. Gratulujeme!
INZERCE

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny
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