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Obec Velké Přílepy dostojí svému slibu a podmínce stavebního povolení na rekonstrukci čistírny a vyčistí koryto potoka od
sedimentů od výústního objektu po zámecký park. Součástí čištění bude i odstranění křovin, které rostou z koryta a ze břehu,
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V rámci Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy se opět podařilo najmout brigádníky, kteří čistili břehy. Bez této pravidelné
údržby by se nedalo po březích vůbec projít. Je to příjemná procházka i projížďka na kole, pokud vám nevadí krátkými úseky
Pokračování na str. 2

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku Středočeského kraje

Zdroj: J. Černý st.
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Dokončení ze str. 1

kolo vést. Můžete se dostat po obou březích z Roztok či Klecan až do Nelahozevsi.
Jak už všichni víte, je letošní léto spojeno také s naším vítězstvím v krajském kole v soutěži Vesnice roku. V červenci
se na nádvoří statku konalo slavnostní předávání ocenění
v rámci této soutěže a přijeli jak zástupci z řad vyhlašovatelů této soutěže, tak z řad všech zúčastněných obcí ve Středočeském kraji. Pozvaných hostů byla velká řada, z některých
obcí přijely celé výpravy s vlajkonoši podpořit své starosty.
V průběhu odpoledne se vytvořily i nové vazby – hasiči jsou
pozváni na závody do Hvožďan, zkušenosti si vyměnili i včelaři a samozřejmě zástupci obcí.
Na nás bylo připravit zázemí pro tuto akci podle pokynů
Ministerstva pro místní rozvoj, pod jehož taktovkou je soutěž pořádána. Součástí programu měl být i kulturní program,
nejlépe z místní produkce. To byl vzhledem k táborům a k dovoleným trochu oříšek. Díky rodičům, kteří přivedli své děti –
malé skřítky, kteří postavili bránu jako ve filmu Ať žijí duchové, díky slečnám, které se ujaly rolí hostesek a pomáhaly nám
s obsluhou hostů, díky baletce, houslistovi a torzu Ú-holek,
kteří vystoupili v rámci programu, díky Pozdnímu sběru, že
zakončil program svými Českými panenkami, doprovázenými
velkým potleskem. Díky Milanovi, že vzal na sebe zodpovědný
úkol se zpěvem státní hymny. Díky všem, kdo se o hladký průběh akce a příjemnou atmosféru postarali. Myslím, že jsme si
nejen toto odpoledne, ale i vlastní soutěžení ve Vesnici roku
užili a dotace ve výši milionu korun, která do Úholiček putuje,
je krásnou třešničkou na dortu.
Jak jsem avizovala na začátku tohoto příspěvku, ještě
nás toho moc čeká. Není divu, že naši obecní knihovnu pod

Zprávy z obce
• Přerušení dodávky elektřiny
V pátek 9. 9. 2016 od 8 do 15 hodin bude v celé obci
přerušena dodávka elektřiny z důvodu plánované údržby.

• Svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad Úholičky a FCC Regios, a.s. pořádají
v sobotu 24. 9. 2016 od 11:45 do 13:45 mobilní svoz
nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec
Úholičky
Sběrna bude přistavena:
11:45 - 12:20 prostranství na návsi
12:25 - 12:55 ”Chaloupky”
13:00 - 13:45 ”Podmoráň”
Romana Klusoňová, asistentka starostky

• Prodloužení linky 316 do Kralup nad Vltavou
Od zahájení nového školního roku, tj. od 1. 9. 2016, bude
ve špičkách pracovních dnů prodloužena trasa stávající
příměstské linky 316 do Kralup nad Vltavou. Linka nyní
zajišťuje spojení obcí Holubice, Tursko, Velké Přílepy,
Statenice a Horoměřice pouze s hlavním městem Prahou,
konkrétně se stanicí metra Bořislavka na lince A.
Filip Drápal, Ropid
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vedením úžasné knihovnice Martiny nominovala komise do
celostátního kola o nejlepší knihovnu. Takže nástup do práce začne Martina prezentací naší knihovny a doufejme, že to
bude s podporou věrných čtenářů. První zářijový týden nás
čeká celostátní kolo soutěže Vesnice roku a další představení
obce, tentokrát čtyřhodinové. Účast a pomoc přislíbily všechny spolky, obě školky, hospoda, obchod i zámek a zemědělci
se svou oslavou úrody. Chceme do toho dát všechno, když
už jsme se dostali tak daleko. Už nebudeme mít možná další
příležitost se v celostátní konkurenci o úspěch pokusit. A tím
to opět neskončí, protože slavnostní vyhlášení republikového
kola proběhne 17. září v Luhačovicích, kde je mimo jiné přichystán i Jarmark venkova, kde bude každá ze třinácti finálových obcí prezentovat, co se tu peče, vyrábí a co je pro náš
kraj typické. Šikovné Úholičanky už schraňují své ruční práce, vymýšlejí, které pečivo zaujme nejvíce. Nápady vítáme,
výrobky, které nám půjčíte, vrátíme. Jsem ráda, že bude mít
naše obec na vyhlašování výsledků podporu, přesto, že je to
tak daleko. Několik míst v autobuse ještě máme, pokud chcete
jet do Luhačovic také, ozvěte se.
A teď možná pro někoho smutná zpráva. Vzhledem k nabitému září se organizátoři Slavností dohodli, že je posuneme
na říjen. Můj původní návrh letos Slavnosti vynechat neprošel a padl protinávrh zkusit říjnové posvícení. Vnitřní prostory na to už máme a budeme mít dost času si vydechnout
a akci připravit. Věřím, že to pochopíte, podpoříte zářijovou
Vesnici a přijdete se pobavit do statku v říjnu.
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy obecní policie
Vážení spoluobčané,
musím konstatovat, že závěr prázdnin byl pro strážníky obecní
policie opravdu náročný.
Vše začalo sérií vloupání do rodinných domů a zahradních
domků. Ztrácelo se vše, co pachatelé unesli, a s výběrem si
hlavu rozhodně nelámali. Jednou to byla jízdní kola a jindy zas
vybavení zahrad.
Nejhorší však bylo, že pachatelé se nebáli vstoupit do
spících domů a okrádat lidi v jejich přítomnosti. Co dodat, tento
způsob trestné činnosti je kvalifikován jako velmi závažný a je
nutné s ním podle toho bojovat. Před strážníky obecní policie
vyvstal velký úkol a samozřejmě i problém, protože v počtu
tří strážníků je nemožné najednou ohlídat 35 km2. Bohužel
je nutné dodat, že trestná činnost stále stoupala a přenášela se
i na denní službu. Strážníci začali kombinovat výkon služby
tak, aby maximálně zabezpečili bezpečnost v obcích, které mají
ve správě.
I přes vynaložené úsilí a obětavost bezpečnostních složek,
tj. Obecní Policie Velké Přílepy, Městské policie Roztoky,
Policie ČR a SKPV Praha-západ, se nedařilo snížit nápad trestné
činnosti, potažmo dopadnout pachatele. Musím říci, že v tomto
případě se naplno projevil úbytek v řadách strážníků i policistů.
Bohužel i nedávné reformy a změny zákonů se dotkly těchto
složek, kdy jejich řady opustila spousta schopných lidí. Myslím
si, že nemá cenu rozvádět věc do konkrétních případů, ale
určitě stojí za zmínku, že i obce a města v našem okolí marně
hledají strážníky a policisty, aby mohlo dojít k doplnění jejich
stavů.
Všechen tento zmatek nahrává lidem, kteří páchají
trestnou činnost a dobře vědí, že se proti nim nemá kdo
postavit. Strážníci společně s policisty podnikli opakované
akce, které byly zaměřené na trestnou činnost v regionu, ale
touženého výsledku se jim nedařilo stále dosáhnout. Jak státní,
tak obecní policie prováděla vyhodnocování událostí a úzce
spolupracovala s kriminální službou, aby se podařilo konečně
zabránit krádežím, které nebraly konce. Jak jsem již uvedl,
všechen shon a náročnost nočních služeb se podepisovaly jak
na strážnících, tak na policistech.
Musím konstatovat, že se však osvědčil kamerový systém,
a to ve dvou případech. Za prvé se dařilo monitorovat místa,
kde se kamery nacházejí. Za druhé bylo zjištěno, že se
pachatelé MKDS obávají, a proto směřují svoji činnost mimo
tento systém. Tím se podařilo vyhodnotit několik případných
lokalit, kde bylo možné počítat s nápadem trestné činnosti.
Dne 19. 8. 2016 v 02:30 prováděla hlídka obecní policie
hlídkovou činnost v jednom z vytipovaných míst v obci Velké
Přílepy, kdy si strážníci všimli dvou osob, které se již nestačily
před strážníky ukrýt. Strážníci neprodleně přistoupili ke kontrole
dotyčných osob, kdy bylo zjištěno, že dotyčné osoby nemají
doklady totožnosti, a nemohou se tak věrohodně prokázat.
Vzhledem k tomu, že popis možných pachatelů se nápadně
shodoval s dotyčnými osobami, došlo na jejich prověření.
Ovšem co ty osoby měly a co se marně snažily ukrýt, byly
baterky a rukavice. Některé věci se nacházely v úkrytu na
intimních místech. Ano, vynalézavost podobných jedinců
nezná mezí.
Vzhledem k výmluvám typu, že nemohou spát a pomáhá
jim noční procházka, že hledají obojek na psa, který jeden z

Policejní zásah

Zdroj: K. Král

nich ztratil. Následně další strážník obhlídkou okolí zjistil,
že se nedaleko nachází motorové vozidlo, které je naloženo
možnými odcizenými věcmi. Což se následně potvrdilo.
Dotyčné osoby se již ze spárů strážníků nedostaly, a to i
přesto, že se o to pokusily. Jejich akce byla zmařena a následně
zacvakla služební pouta. Poté nastoupili na scénu kolegové z
Policie ČR, kteří se dostavili na místo a strážníci jim předali
podezřelé osoby včetně nalezeného vozidla. Policisté začali
okamžitě jednat a na místo se dostavila dvojice kriminalistů,
která si podezřelé osoby převzala a odvezla k výslechu.
Nutno dodat, že chytit pachatele je jedna věc, ale tím práce
nekončí, protože je nutné je také z trestné činnosti usvědčit.
Toto je práce již zmíněných kriminalistů, kterým se podařilo
dotyčným osobám rozvázat jazyk.
Věřte, že se jedná o zdlouhavou a psychicky náročnou práci.
Následné výstupy ukázaly, že se strážníci a policisté trefili
do černého. Musím dodat, že se jedná o ten pravý okamžik,
který naplňuje všechny ženy a muže zákona, kteří slouží lidem
v obcích i městech. Po všech těch náročných službách si můžou
na chvilku odpočinout, ale opravdu na chvilku, protože nebude
trvat dlouho a budou tu zas jiné KZO (kázeňsky závadová
osoba).
Chtěl bych na závěr říci pouze jedno, že se strážníci
a policisté snaží zajistit bezpečnost lidí v regionu, a to všemi
dostupnými prostředky. Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto
případu, a ukázali tak kriminálním živlům, že nepolevíme
v jejich stíhání.
Obecní policie Velké Přílepy oslaví dne 1. 9. 2016 již 10 let
od svého založení. Věřím, že i nadále budou strážníci obecní
policie úspěšní při zabezpečování veřejného pořádku v obcích,
které mají ve správě.
vr. prap. Karel Král, velitel OP
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Knihovna Úholičky
Nový školní rok s dětskou knihou
DOBRODRUŽSTVÍ RYCHLÉ VEVERKY, VELKÝ
ZÁVOD a POKLAD, Pavel Čech: Každý dospělý v sobě
nosí kus svého dětského světa a téměř každý by se do něj rád
alespoň na skok vrátil s vlastními dětmi. Co si má ale takový
dospělý počít, když zjistí, že jeho potomek se možná pohybuje
v úplně jiném vesmíru? Příběh obsažený v této knize nabízí
jednu z možných odpovědí - hravou, vtipnou a půvabnou. Obě
knihy jsou psané formou komiksu, první se zaměřuje na auta
a druhý na cesty mořem.

nějakou přítelkyni, která by mu všechny ty pusinky, co u nich
doma krade, dala. Spolu se sousedkou přiberou do party ještě
Eminu prima babičku, která svou vnučku o prázdninách hlídá,
a pustí se do akce. S Vincentem, který ze sebe před jakoukoliv
ženou nedostane ani slovo, to ale bude pěkná fuška…
HLOUPEŽNÍCI, M. Kratochvíl: Matyáš Pazdera má tatínka,
který vyrábí z porouchaných věcí robotíky – malé roboty, kteří
mají dělat různé věci, bohužel ani jeden z nich nefunguje.
Jednoho z robotíků Matyáš omylem rozšlápne. Zrovna toho,
který má hlídat, aby nemluvil sprostě. Matyáš se bojí tatínkovi
přiznat pravdu, a tak mu namluví, že za všechno může soused.
A tu noc se v jeho pokoji zjeví Hloupežníci – tři hloupí
pidikluci, kteří nedělají nic jiného, než že lžou, pomlouvají
a vyvádějí zlomyslnosti. A podle jejich slov teď Matyáš patří
k nim. Ta představa je děsivá, ale naštěstí v sobě má Matyáš
mluvící světýlko, které mu pomůže všechno napravit.
Pro začínající čtenáře:
PANENKA BÁRA a AUTÍČKO KARLÍK, L. Rožnovská:
Vhodné také pro genetickou metodu čtení.
Pro krapet pokročilejší čtenáře:
DETEKTIVOVÉ A ZACHRÁNĚNÉ PENÍZE a ZLODĚJI
KABELEK, Z. Pospíšilová

Dětské knihy v knihovně

Zdroj: M. Hrubešová

KOUZELNÁ BATERKA, O. Černá, M. Kukovičová:
Franta touží po pejskovi. Pejsek doma však nepřichází v úvahu!
Naštěstí dostane od kouzelného dědečka baterku, která světlem
„oživuje“ úplně obyčejné věci. Třeba odhozené plastové lahve,
jehličí, klacky, tkaničky nebo špačky cigaret. Jenže to není jen
tak! O oživlé „něco“ by se měl Franta umět postarat. S pejskem
z pet lahve to ještě jde, ale co s oživlým chuchvalcem vlasů
nebo obrovitánskou housenkou z peřin?
PROČ MLUVÍME ČESKY, D. Krolupperová: Jak vznikají
názvy měst a vesnic nebo příjmení? Co jsou to mrtvé jazyky?
Jaké existují druhy písem? Co se dá vidět jazykohledem a co je
uloženo ve slovomorně? To a spoustu jiných věcí o jazyce, řeči
a písmu se děti dozví prostřednictvím dvou děvčátek Veroniky
a Viktorky a malého cara, který je vezme na pohádkový výlet
do Říše češtiny. Autorka knihy zasvěcuje zábavnou formou do
tajů jazyka, odhaluje jeho zákonitosti i zvláštnosti, a probouzí
tak v malých čtenářích chuť objevovat mateřštinu.
EMA A PUSINKOVÝ LUPIČ, R. Král, L. Urbánek: Když
vám to v rodině neklape, maminka s tatínkem se na sebe už
moc neusmívají, řádí u vás nejspíš v noci pusinkový lupič.
I osmiletá Ema má pocit, že se k sobě její rodiče nechovají
tak hezky jako dřív. Rozhodne se tomu přijít na kloub a na
pomoc si vezme lehce bláznivou sousedku, o které si myslí, že
je čarodějnice. Společně odhalí nesmělého Vincenta, co se tak
stydí žen, že si žádnou nemůže najít, a musí po nocích chodit
krást pusinky jiným lidem. Aby se maminka s tatínkem měli
zase rádi jako dřív, potřebuje Ema pusinkovému lupiči sehnat
4

A alespoň jednu knihu pro dospělé:
KOSTÝMEK JACKIE KENNEDYOVÉ, N. M. Kelby:
Kate působí v proslulém módním salonu, kde se jí jednoho
dne naskytne příležitost podílet se na vytvoření kostýmku pro
první dámu. Snaží se objednávku na růžový kostýmek dovést
k naprosté dokonalosti. Sama žije v iluzích o spokojeném
a přepychovém životě první dámy, o společenském postavení
i životě ve vyšších sférách. Až po tragických událostech onoho
listopadového dne roku 1963 si uvědomí, že skutečné štěstí
spočívá často v těch nejběžnějších a nejobyčejnějších věcech.
Martina Hrubešová, knihovnice
Zdroj: Kosmas

Palec nahoru
Tentokrát palec nahoru patří zábradlí
u paní Valtrové, která ho ozdobila
květináči. Stará se tak o kousek
veřejného prostranství. Děkujeme.
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Kultura a sport

Prázdniny začínají ve Švestkovně
Letošní léto a prázdniny jsme zahájili přespáváním ve Švestkovně. Pro některé táborníky to bylo první přenocování ve stanu.
Sešli jsme se v 18 hodin, zahráli jsme si několik her. Mimo
jiné jsme zatloukali do pařezu hřebíky. Tato soutěž měla
největší úspěch a děti si podávaly kladívko a pařez jsme
prošpikovali kovem. K večeři jsme měli, jak jinak, buřty na
ohni. U táboráku jsme si zazpívali u kytary a od nejmenších
vyráželi podle světýlek pro poklad. Pár strašpytlů, které jsme
na stezku nedostali, se našlo. Snad se za rok osmělí. Pak se
šlo do hajan. Tedy šlo se do stanů, ale zážitky byly tak silné,
že nikdo nemohl usnout. Kolem půlnoci se stany utišily.
Ovšem kolem páté ráno už se zase někdo budil. Když si
pro děti rodiče v osm ráno přicházeli, měli jsme už po snídani
a ranním sportování. Sbalili jsme stany a za rok se uvidí.
Musím se vyspat do foroty.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Večeře

Zdroj: T. Kořínková

Hurá na Sázavu!
Dalším letním podnikem byl týdenní docházecí tábor. Základnu jsme měli na statku v Úholičkách, ale moc jsme v ní
nepobývali, protože jsme výletili a sportovali.
První den byl v domácím prostředí. Dopoledne jsme strávili a byl to slalom mezi kameny s cross country korytem řeky.
na novém hřišti pod školkou, kde jsme soutěžili ve štafetách, Byla to dřina a někteří vedoucí ztráceli nervy. Nepomohlo
zahráli si fotbal a proběhli i novou cestu okolo školky. Po ani občerstvení v Kamenném Přívozu. Od Žampachu už
obědě jsme vyrazili na úholičskou stezku přes obří houpačku to frčelo a pomalu se v malebném údolí řeky, obsypaném
do Podmoráně a s výstupem na Stříbrník zpět na náves. Nanuk chajdami, vytrácelo dopolední zoufalství. Dětem se výlet
na konci byl zaslouženou odměnou. V úterý jsme si vyrazili líbil a my dospělí si máme ještě dlouho o čem vyprávět. Třetí
na Sázavu. Nedělní vodočet nevěstil nic špatného, v úterý den a koupání v aquaparku Beroun. Všichni spokojení, ale
bylo ale všechno jinak. Přesto, že pršelo, vody bylo málo už trochu unavení. Ve čtvrtek jsme podnikli celodenní výlet
do Šťastné země. Nejvíc děti zaujal geopark, kde si mohly
na modelech vyzkoušet, jak meandruje řeka, jak se drtí
kámen apod. Páteční dopolední program patřil hasičským
dovednostem. Voda nám nebyla souzená, takže se útočilo
pouze technicky, ne naostro. Děti z kroužku SDH naučily
ostatní děti, jak se uzluje, spojují hadice a další pravidelným
tréninkem nabyté zkušenosti. Po buřtguláši z kotlíku ve
Švestkovně už zbývalo jediné – proměnit nasbírané body za
nákup v obchůdku. Týden uběhl a děti se loučily s tím, že se
těší na další akci.
Prázdniny jsou pryč a táboření je konec, ale nezoufejte,
zase pro vás něco připravíme. Ráda bych poděkovala všem,
kdo do toho jdou se mnou a dětem se věnují nebo nám
vytvářejí zázemí: Romaně, Markétě, Jardovi, Marcele, Míše,
Zdendovi, Hynkovi, Honzovi, Kamilovi, Martinovi Ch.,
Tomášovi a pí Marušce za výborný koláč k svačině.
Výprava na raftech

Zdroj: T. Kořínková

Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Letní výtvarná dílna byla opravdu vykutálená
V druhém srpnovém týdnu se uskutečnila další letní výtvarná dílna. Letos slavila krásné kulaté 10. narozeniny, a proto
hlavním a spojujícím motivem bylo vše kulaté, oblé, oválné a okrouhlé.
Každý den od 9 do 17 hodin jsme se scházeli na nádvoří statku,
O to, aby i naše bříška byla dostatečně kulatá, se starala
kreslili, malovali, stříhali, lepili, vyráběli a všelijak jinak obsluha restaurace Na Statku a dařilo se jim to opravdu výtečně.
tvořili. Nechybělo ale samozřejmě ani plno her na protažení
Jedinou stinnou stránkou celé dílny bylo počasí, které nás
nejen ztuhlých zad a unavených rukou. Nelehkou práci nám poprvé za 10 let opravdu dostalo. Zima a déšť nás dvakrát
zpříjemňovalo předčítání pohádek, samozřejmě také „kulatých“ vyhnaly z našeho obvyklého venkovního stanoviště a donutily
(o kruhu, žárovce, citronu, kulovém blesku nebo o hodináři, co nás otestovat, kolik lidí je schopno nacpat do ateliéru v podkroví
měl o kolečko navíc).
statku.
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Zdroj: R. Soperová

Naštěstí zrovna ve čtvrtek se počasí na chvíli umoudřilo a my
se mohli vydat na celodenní výlet do trojské botanické zahrady.
S paní průvodkyní jsme si prošli celou venkovní expozici

a dozvěděli se plno zajímavostí z rostlinné říše. Nakreslili jsme
si pár kulatých květů a kaktusů a honem jsme utíkali na přívoz
a autobus zpátky domů.
V pátek po úspěšném dodělání všech výrobků jsme se
vydali hledat poklad do ouholských lesů. Děti musely zdolat
třikrát bludný kruh a splnit všechny úkoly, aby získaly šifru
(samozřejmě psanou cirkulárním písmem) a dozvěděly se, kde
hledat poklad. Jakmile byl kulatý poklad úspěšně a spravedlivě
rozdán, zbyla už jen chvilka na přípravu vernisáže všech prací,
které děti za celých pět dní vytvořily. Počasí opět vypadalo
velmi nevlídně, proto jsme se rozhodli výstavu přemístit do
vnitřních prostor. Naše obecní víceúčelová stodola tentokrát
dostala příležitost přeměnit se na uměleckou galerii. Tedy
alespoň na chvíli, než si děti rozebraly všechny své výtvory
a vydaly se domů.
I přes nepřízeň počasí se dílna vydařila. Děti byly skvělé
a doufám, že se s některými budu vídat během celého školního
roku na výtvarném kroužku, který startuje opět v září.
Renata Soperová, výtvarný kroužek

V Chlumu s vodníky
Jeden srpnový týden trávíme už tradičně s maminkami a dětmi. Střídáme lokality a poznáváme Čechy. Letos jsme vybrali
Chlum u Třeboně.
První srpnový týden je v Chlumu tradiční akce – Vodnický
Chlum, která nabízí od pondělí do pátku program hlavně pro
děti, který jsme částečně využili. Zhlédli jsme průvod vodníků,
prošli jsme pohádkový vodnický les a prošli tvořivé vodnické
dílny na náměstí. Zbytek týdne jsme měli samozřejmě
program svůj. Děti by nejraději běhaly celý den po okolí
s tablety a chytaly Pokémony, ale to jsme jim nedopřáli. Letos
vedla přehazovaná a maminkám se nepodařilo porazit dětské
družstvo ani jednou. Děti hrály turnaj v badmintonu, byli
jsme se podívat v Třeboni a vyrobili si několik ručních prací.
Závěr týdne patřil kabaretu. Všechny děti si připravily scénku,
tanec nebo písničku. U kluků vedlo vyprávění vtipů. Protože
je Třeboňsko spojené i s rybníky a rybami, dostaly děti letos
medaili ve tvaru kapra a jako dárek nůž – rybičku.
Děti s vodníky

Zdroj: T. Kořínková

Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Kalendář akcí
3. 9.

Prezentace obce v celostátním kole Vesnice roku, 7:30-11:30

Úholičky

3. 9.

Dožínkové setkání, 10:30-17:00, vstup zdarma

Zámek Úholičky

10. 9.

Slavnosti pravého a levého břehu - tradiční festival u Vltavy

Přívoz Roztoky-Klecánky

17. 9.

Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku v Luhačovicích
- odjezd z návsi v 6:00

Luhačovice

18. 9.

Divadélko Romaneto – Námořnická pohádka z Kampy, od 16:00

CVA (kino), Pražská 129,
Velké Přílepy

23. 9.

Žonglérská dílna – rozšiřující žongléřský workshop pro kohokoliv od 10
Sokolovna, Únětice
let pod vedením žongléra Mattia Comisso, 18:00-20:00

30. 9.

Zootropolis – animovaná dětská dobrodružná komedie, od 15:00 a 17:00, Kino Velké Přílepy,
vstupné 40 Kč
Pražská 129

sobota
sobota
sobota
sobota

neděle
pátek

pátek

22. 10.
sobota
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Vesnice roku 2016

Příspěvky občanů

V roce 2015 naše obec získala Zlatou cihlu za soubor budov
čp. 10 a v letošním roce se zadařilo a byli jsme oceněni Zlatou
stuhou v rámci Středočeského kraje. Myslíme, že všem, kteří
se na přípravách podíleli, a zejména pracovníkům úřadu
a hlavně pí starostce patří velké poděkování.
Sami jsme se spolupodíleli na této akci a víme, co to
obnáší. Proto nás velmi mrzí, že jsou mezi námi lidé /např.
p. Vodrážka/, kteří zpochybňují práci druhých a celou soutěž
nemístně zlehčují. Věříme, že takových lidí není mnoho
a více je těch, kteří si tohoto ocenění váží a budou držet palce
i v celostátním kole. Proto nás přijďte povzbudit na prezentaci
naší obce v sobotu 3.září, budeme si muset tentokrát
přivstat – začínáme v 7:30. Jestli se nám to povede, uvidíme
17. září v Luhačovicích, kam pojedeme na vyhlášení výsledků
celostátního kola. Je vidět,že máme ještě spoustu práce kolem
příprav na prezentaci, a proto nám nezbude čas na přípravu
Svatováclavských slavností. Ty, jak jistě víte, vznikly před
šesti lety /na návrh p. Šuly/v rámci předvolební kampaně.
Protože by těch oslav a setkání během září bylo moc,
sejdeme se tentokrát v posledním týdnu října a oslavíme
tradiční posvícení. Zkrátka nepřijdou děti, pro které bude
připraven program, ani senioři, kteří si budou moci popovídat
i zatančit při dechovce, hasiči připraví občerstvení, divadelní
spolek vystoupí s nějakou pěknou hrou, možná bude i nějaké to
taneční překvapení, na které jsme si zvykli. Koláčky a nějaké
dobroty díky našim místním kuchařinkám budou zajisté také,
a tak už nezbývá, než přijít s dobrou náladou a společně si to
užít. Všem přejeme krásný zbytek léta a těšíme se na vás.
B.Suchá a J.Jakoušová, komise pro rodinu

Příkopy

Slýchám od řady známých, kteří občas projíždějí naši obcí, velmi pozitivní ohlasy na proměnu, kterou Úholičky v posledních
pár letech prošly. Ta změna je viditelná na první pohled a nemalou zásluhu na tomto stavu má určitě současná starostka a její
aktivní přístup. Titul „Vesnice roku Středočeského kraje“ a slušná prémie k tomu je tak logickým završením tohoto stavu.
Na této skutečnosti nic nemění ani fakt, že z 1145 obcí odkaz našich předků, dovolil jsem si navrhnout, že slavnosti
Středočeského kraje přišlo pouze 17 přihlášek. Možnost měli přece nemusí organizovat pouze starostka, ale když si
všichni. Byla to starostka, kdo vymyslel scénář prezentace úkoly rozdělí zbývajících osm zastupitelů, tak to určitě taky
naší obce, a byla to ona, kdo přesvědčil občany k aktivní zvládneme. Zvláště, když zastupitel Fiala za hasiče prohlásil,
účasti. Je bohužel rysem naší doby, že nejdůležitější je že hasiči přípravu určitě zvládnou, a Pavel Soper se stejným
správně se prezentovat. Já osobně bych očekával, že komisaři názorem přidal za divadelníky. Zbývalo vymyslet hudbu
navštíví naše spolky, seznámí se se skutečným životem v naší a scénář, který by vše spojoval. Vymyslel a spoluorganizoval
obci. To jsou podle mne důležité hodnoty, na kterých můžeme jsem první ročník slavností, a tak mi i přes pokročilý termín
stavět a za které se určitě nemusíme stydět. Před komisí se tento úkol nepřišel jako neřešitelný. Navrhnul jsem proto
však stačilo pouze dobře odprezentovat. Starostka správně urychlenou schůzku všech zastupitelů, na které si rozdělíme
pochopila, co je po nás žádáno a její plán se podařil. Stejnou úkoly. A zároveň, aniž bych čekal na reakci na svůj návrh,
jsem začal žhavit linky na všechny možné kontakty, které by
možnost měli všichni.
Navrch to u nás vypadá skoro idylicky, ale jaké je to nám pomohly zajistit kvalitní produkci. A jak mne upozornili
zevnitř? Bohužel, hluboké příkopy zůstávají stále vykopány doma, i v obci je řada výborných hudebníků, kteří u nás ještě
a nějaká snaha o jejich zahrnutí zůstává v nedohlednu. Stále nepředvedli své umění a bylo by dobré je oslovit. Výborný
jsme tu my a oni a přes milé úsměvy se tento stav nemění. nápad. Trochu mi ale začínalo být divné, že na můj návrh
Dostal jsem na počátku srpna spolu s dalšími zastupiteli dotaz nepřišla žádná reakce. Začínalo to budit dojem, že jsem byl
od starostky. Díky úspěchu ve Vesnici roku jsme postoupili odstřižen od komunikace. To je takový zažitý folklor ve
do celostátního kola. S tím je opět spojená prezentace, která spolupráci našeho zastupitelstva. Tento dojem mi potvrdila
je plánována na začátek září. To opět vyžaduje hodně práce žena, když přišla s informací, že slavnosti jsou zrušeny a že se
a navíc účast starostky na vyhodnocení v Luhačovicích to rozhodlo včera na poradě zastupitelů, na které jsem nebyl.
v závěru září. Proto starostka požádala zastupitele, zda Ona byla nějaká porada?
by nebylo s ohledem na význam této akce vhodné zrušit
Ano, byla. Tedy ne zastupitelů, na které se starostka
„Svatováclavské slavnosti“. Protože se domnívám, že slavnosti původně obrátila, ale pouze aktivních organizátorů, jak mi
patří v naší obci už neoddělitelně k svátkům, připomínajícím sdělila v následujícím e-mailu. A slavnosti nejsou zrušeny,
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ale pouze přesunuty na říjen. Prý aby bylo možné je opravdu
kvalitně připravit, protože si to občané zaslouží a s ohledem
na vytížení s přípravou prezentace na celostátní kolo Vesnice
roku na to není čas. Nechápal jsem, jak souvisí prezentace
„Vesnice roku,“ konaná 3. září, s akcí, která bývá poslední
týden stejného měsíce, když i vyhlašování této akce vyžaduje
účast pouze starostky. Pochopil jsem tak jediné, nejsem

aktivní organizátor, proto o mou účast nikdo nestojí a můj
názor nikoho z dalších zastupitelů nezajímá. Detaily nemá
smysl řešit, ty jistě sáhodlouze vysvětlí starostka ve svém
úvodníku. Prezentace a sebeprezentace. My a oni. I tak může
vypadat idylické soužití ve Vesnici roku. Chápu. Jenom ten
pocit trapnosti v ústech zůstává i po použití opravdu kvalitní
zubní pasty.
Alojz Šula

Mezi demokracií a věrchuškou
V české společnosti probíhá v současné době diskuze o směřování naší politiky. Nové publikace i politické bilboardy se
snaží různým způsobem odpovědět či jen demonstrovat sounáležitost s určitou politickou kulturou a odpovědět například na
otázku proč v Česku vládne stále odlišný způsob politického jednání a myšlení na rozdíl od západních sousedů.
V minulém čísle obecních novin jsem poukázal na
nepřípustný politický postoj starostky Terezie Kořínkové,
když v souvislosti s plánovanou výstavbou v obci, o kterou
projevil zájem i zastupitel Alojz Šula, mu sdělila: „My vás tu
nechceme!“
Předpokladem standardní politické kultury je schopnost
politika své postoje veřejně vysvětlovat a obhajovat, nikoliv
před nimi utíkat, vyhýbat se jim nebo se ohánět politickou
funkcí nebo imunitou, jak je v Česku obvyklé.
Bohužel politici se stále vyznačují zvláštní ignorancí, kdy
k vlastním problémům se staví jako by neexistovaly, byly
neviditelné nebo řešitelné jen v rámci politického mlčení.
Představitelé komunistického režimu se vyznačovali
podobnou schopností. I pro ně byla důležitá neviditelnost
problémů a neexistence kritických hlasů (ať se jednalo
o korupci nebo zamlčování černobylské havárie). Politika
zbabělých útěků je jen cestou k politickému pokrytectví
a schizofrenii.
I starostka obce Úholičky na jedné straně deklaruje
(například v souvislosti soutěže o Vesnici roku), že politika
obce je „moderní“, „kulturní“ a „přátelská“, na druhé straně
prosazuje koncept politické hostility: „My vás tu nechceme!“
Vzhledem k tomu, že letos obec Úholičky získala ocenění
Vesnice roku Středočeského kraje, vytváří se v Česku
nebezpečný politický precedent.
Ukazuje se, že skrytým kritériem úspěšnosti je politika
vylučování, neboť – pokud některé vyloučíme, potom
náš kmen může v další politické soutěži demonstrovat
svou jednotnost pod maskou „modernosti“, „kulturnosti“
a „přátelskosti“.
Starostka Terezie Kořínková se dlouhodobě snaží vytvořit
jednoduché kmenové prostředí, kde se lidé budou shodovat
v názorech a postojích. Typologie a psychologie této kultury
odpovídá spíš politickému tribalismu, tedy historicky starému
kmenovému myšlení, než moderně demokratickému.
Politici jsou však zodpovědní všem občanům, nikoliv jen
těm, od nichž dostanou voličské hlasy. Proto je i starostka
obce Terezie Kořínková povinna veřejně vysvětlit, proč
vylučuje druhé. Pokud učinila politickou chybu, měla by ji
napravit například omluvou.
Pokud není schopna učinit jedno ani druhé, potom by

měla odstoupit, protože se stává rizikem pro obec právě tím,
jak účelově prosazuje obecní politiku a jak zatemňuje její
rizika.
Tím by se mohla zařadit na stranu těch západních
političek, které v konkrétních případech dokázaly uznat svou
politickou chybu a i odstoupit.
Geopolitické hranice mezi Západem a Východem se
totiž vedou mezi distribuovanou demokracií, v níž převažuje
úcta k druhým, a mezi věrchuškou, kde platí nevstřícnost,
hulvátství a intolerance.
Miroslav Vodrážka
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

OBECNÍ NOVINY • Číslo 7-8/2016 • Vychází jako měsíčník • Registrováno MK ČR E 19884 • Uzávěrka tohoto čísla 24. 8. 2016 • Uzávěrka příštího
čísla 21. 9. 2016 do 12 hodin • Náklad 320 ks • Vydává: Obec Úholičky • Členové redakční rady: Ing. Terezie Kořínková, Renata Soperová, redaktorka:
Kamilla Hrubešová, grafické práce: Renata Soperová • Adresa redakce: Náves 10, 252 64 Úholičky • tel.: 220 930 641 • Příspěvky zasílejte na adresu:
noviny@obec-uholicky.cz • Za obsah příspěvků odpovídají výhradně jejich autoři • Příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce • Soukromá inzerce
zdarma • Firemní inzerce: 1 strana–500 Kč, 1/2 strany–300 Kč, 1/4 strany–200 Kč, 1/8 strany–150 Kč • Tisk: powerprint, Brandejsovo náměstí 1219,
Praha 6-Suchdol

