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Vážení občané,
nesporně největší událostí měsíce dubna byla návštěva prezidenta republiky v naší
obci. Kam zápisy do kroniky sahají, není o takové návštěvě zmínka a asi zase na
dlouhou dobu nebude. Pan prezident navštívil naši obec jako jednu ze třinácti, které se vloni utkaly o titul Vesnice roku a vyhrály svá krajská kola. Setkání s občany
proběhlo v rámci jeho návštěvy Středočeského kraje. Na průběh návštěvy, kterou
okomentovala mnohá média, se každý chystal po svém. To, že jsou Střední Čechy
a zejména příměstská oblast horká půda, protože tady voličská základna není taková jako v jiných částech republiky, věděl Miloš Zeman i my. V posledních volbách
většina voličů v Úholičkách chtěla jiného prezidenta, ale nezbývá, než respektovat
celostátní výsledky voleb. Brzy budou další a máme příležitost to ovlivnit. Z mého
pohledu proběhlo setkání uvolněně a kdo chtěl, ten vyjádřil, co měl na srdci. Děkuji všem spolupracovníkům za profesionální přístup k organizaci tak náročné akce.
Další událostí čistě místního významu bylo doručení petice občanů z ulice Podmoráň „Chodník ani dešťovou kanalizaci nechceme“. Mrzí mě, že projekt, který
zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, který byl komunikován s vlastníky
přilehlých nemovitostí, bylo zapracováno množství připomínek, se stále nedaří
posunout dál. Mrzí mě, že projekt, který zajistí bezpečnost chodců, systematic-
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Návštěva prezidenta republiky v Úholičkách

Zdroj: J. Černý st.
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ké parkování, které nebude bránit průjezdu vozidel zimní
údržby, uloží sítě do země a odvodní komunikaci, nebudeme moci pravděpodobně zrealizovat příští rok v součinnosti s Krajskou správou a údržbou silnic, která by po našich
výkopových pracích navázala s položením nového povrchu.
Mrzí mě, že neumím vyřešit úpravy tak, jak si v Podmoráni
přejete, např. ponechat funkční škarpu pro odtok dešťové
vody a současně v tomto prostoru zajistit parkování. Uplatněte prosím své námitky v rámci územního řízení, nevytrhávejte ale prosím věci z kontextu a své návrhy podložte technicky možným řešením a já věřím, že tento projekt, který se
projednává a bude podán na Stavební úřad, se nakonec
podaří dotáhnout do realizace. V zastupitelstvu podporu
má, odsouhlasili jsme také nákup pozemků, přiléhající ke
komunikaci v dolní části od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, na kterých by se mohlo také lépe
parkovat.

Zprávy z obce
Určitě jste si všimli, že máme novou uvítací ceduli. Kotvu,
která je v ní umístěná, jsem dostala ke svým narozeninám,
protože mám lodě a vodu ráda. Ale kam takovou obří
kotvu umístit? Rok jsem ji přesouvala z místa na místo, až
padlo rozhodnutí udělat z ní návěstí, protože máme kotvu
v obecním znaku. Nejlepší by byla na náplavce, ale tam jsme
se o její osud obávali. Nahoře Na Habří je přece jen víc na
očích a mohla by vydržet. Návěstí navrhl, vyrobil a s pomocí
hasičů osadil na místo úholičský rodák pan M. Veselý.
Nápis s logem vylaseroval další místní občan pan Navrátil.
Děkujeme.
Terezie Kořínková, starostka
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Terezie Kořínková, starostka

• Polední klid v neděli a o svátcích

Vítejte v Úholičkách

Nová uvítací cedule

Akce, která začne už letos, je úprava návsi. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby hasičské zbrojnice a po
zahájení této stavby navážou další investice jako je uložení
sítí ČEZ do země a úprava návsi, spočívající v novém mostku
přes potok, který spojí obě části návsi, v doplnění výsadeb
a úpravě prodejny potravin. V prostoru před potravinami
musí být ale v předstihu zrekonstruována jedna podzemní
stavba – hlavní čerpací stanice odpadních vod. Výběrové řízení na tuto stavbu je také v běhu.
Na náves je opět možné zajít nejen na pivo, ale i na dobré
jídlo do znovu otevřené restaurace Na Statku.
Ráda se s vámi uvidím na tradiční akci pálení čarodějnic,
na výletě nebo na plavbě novým parníkem, doufejme, že už za
příjemného jarního počasí.

Zdroj: archiv OÚ

Po dlouhé zimě máme konečně jaro a můžeme se začít
věnovat zvelebování našich zahrad a domů zvenčí.
Dodržujte prosím platnou vyhlášku a nepoužívejte
hlučné stroje o nedělích a svátcích od 13 do 16 hodin.

• Revize komínů
Po roce je opět čas revizí našich komínů. Obec opět
organizuje hromadnou akci s firmou Kominíci s.r.o.,
pro domluvení termínu volejte paní Klusoňovou,
tel. 220 930 641.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Knihovna Úholičky
Jaká byla noc s Andersenem?
Vyvedená. Pokud se chcete dozvědět, co konkrétně si děti užily, čtěte dál.
Večer 31. 3. t. r. se nás na úřadě sešlo kolem padesátky, a tak
si dokážete představit, jaký byl v zasedačce šrumec. Většina
rodičů odevzdala děti a dobrůtky, za což vám všem pekařům,
pekařkám a zásobovačům mnohokrát děkujeme, a prchla.
Hra se nesla ve znamení Čtyřlístku, děti měly za úkol
oběhnout stanoviště s postavičkami z tohoto komiksu.
Stodolu obsadili hasiči - Pinďa, děti lítaly od značky
k značce a plnily tělocvičné úkoly.
Renata Soperová, naše výtvarná podpora - Bobík,
připravila pro děti výrobnu záložek, mohly si vybrat skládaná
zvířátka nebo tradičnější z proplétaného a různě skládaného
barevného papíru. Záložky se povedly a i malé děti si to užily.
Velkým letošním hitem bylo pletení housek. Těsto bylo
už připravené, moc děkujeme. Velkovýrobnu housek měla
na starosti paní starostka - Fifinka v růžových šatečkách

Pletení housek s Fifinkou

a s mašlemi ve vlasech. Houstičky byly označené jmenovkou,
a tak si každý pekař snědl tu svou. Ráno několik dětí úkolovalo
své maminky, že jim musí udělat těsto a budou doma péct
housky.
Poslední postavičkou je Myšpulín a protože je to vědec, tak
se mu při jednom pokusu podařilo roztrojit a my měli rázem
3 myšpulíní stanoviště. Na jednom se konstruovaly vlaštovky
a měřilo se, kam až doletí. Startovalo se pochopitelně
z letiště v Třeskoprskách a dolet byl do Maloprsk, Středoprsk
a ti největší borci doletěli do Superdupermegaprsk. Další
stanoviště byla šifra v knihovně a pro malé děti hledání
obrázků. Holčička se štětcem dala všem pěkně zabrat.
Poslední stanoviště Myšpulína byla přiřazovací hra, kde byla
řada českých vynálezců s jejich vynálezy, a děti přiřazovaly
obrázky, které se k jednotlivým objevům hodily. Větší děti
měly za úkol přiřadit k obrázkům i odpovídající anglická
slovíčka.
Závěr byl v zasedačce, kde děti navrhovaly a poté ze
špejlí a měkkých bonbónů sestrojily své vynálezy.
Následně jsme se rozloučili s nepřespávači a po rozložení
spacáků jsme se společně podívali na kreslený film Dvanáct
úkolů pro Asterixe. No a někteří z nás i usnuli. Nejmenované
slečny se probudily ve 4 ráno a za vytrvalého hihňání
zajistily budíček i pro své okolí. Postupně jsme se probouzeli
a občerstvovali na výborných buchtách, koláčcích, ovoci
a jiných dobrotách.
Na rozloučenou dostaly děti časopis Čtyřlístek. Akce se
povedla, všem pořadatelům a účastníkům patří dík. Ahoj za
rok!
Martina Hrubešová, knihovnice

Zdroj: M. Hrubešová

Kultura a sport
Odpadků bude asi pořád dost
V sobotu 8. dubna t. r. jsme se jako každý rok připojili k akci
„Ukliďme Česko“. Vrhli jsme se opět po čase na Švestkovnu.
Vyhrabala se rokle, vysbíraly se odpadky, vyklestila se další
část rokle, aby zde mohla být umístěna lanová překážka.
Současně hasiči připravili hranici na čarodějnice, a velká
část klestí se tak zužitkovala. Hasičské děti měly závody,
a tak jsem se o účast na brigádě trochu obávala. V devět ráno
jsme se na místě hledali. Do desíti se nás ale sešlo docela
dost a práce krásně odsýpala. Děti se vydaly s odpadkovými
pytli směrem ke křížku a směrem Na Habří. Obě skupinky se
vrátily s pytlem plným odpadků.
Při svačině zaznívá každý rok stejná otázka: „Kdo
tam ty odpadky dává? Nikdo z nás to přece nedělá“.
A když dosvačíme, uklízíme obaly od sušenek. „Svah by
chtěl zpevnit. Co takhle dát nějaké plazivé rostliny nebo
jehličnany?“ navrhuje další brigádník, který ho hrabal. I to

Letos se uklízelo ve Švestkovně

Zdroj: archiv OÚ

už jsme vyzkoušeli, rostliny byly ušlapány dřív, než se ujaly,
a jehličnany se vypařily. Že by si je někdo odnesl domů?
Poslední úvaha je asi ve smyslu: „Myslíš, že někdy budeme
jako v Rakousku? Že se budeme starat o veřejná prostranství
jako by byla naše? Že nebudeme krást vysazené stromky?“
Opravdu nevím, ale moc bych si to přála.
Terezie Kořínková, starostka
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Úholští hasiči opět v akci
V sobotu 25. 3. 2017 proběhla brigáda SDH, a to na zbourání obecní pastoušky.
Ale již čtvrtek před tímto termínem oddíl mladých hasičů
tuto stavbu vystěhoval od veškerého hasičského vybavení.
Naše vybavení potřebné jak na závody dětí a dospělých, tak
i vybavení k potřebám jednotky našlo dočasné uskladnění
u Chundelů na statku. Mockrát děkujeme.

sice úplně nevyšly, nervozita byla veliká, ale nevadí, poučení
na příště. I tak Úholičky A 7. místo, Úholičky B 12. místo
celkově. Ještě se musím zmínit o velikém odhodlání Elišky
Staňkové, která se při svém kvalifikačním běhu zranila, avšak
doběhla v plném nasazení (rozsekla si horní ret a po dokončení
disciplíny byla odvezena na šití do kladenské nemocnice).
Sobota před Velikonocemi se nesla také v duchu
hasičského sportu. Tentokrát vyrazili sbírat vavříny
dospělí členové našeho sboru. Závody kralupského SDH
s mezinárodní účastí nazvané „Kralupský šestiboj“, letos
sedmý ročník. A výsledky tohoto klání nás motivují do dalších
závodů. Úholičky A čtvrté místo, Úholičky B jedenácté
místo a naše děvčata skončila na patnáctém místě z osmnácti
zúčastněných týmů. Nutno podotknout, že pravidla tohoto
závodu nerozlišují kategorii žen a mužů.
Zdeněk Fiala, starosta SDH Úholičky

Bourání pastoušky

Zdroj: J. Černý st.

Dne 8. 4. 2017 se část našeho sboru zúčastnila brigády
„Ukliďme Česko“, uklízela se Švestkovna a při té příležitosti
jsme postavili hranici na čarodějnice. Oddíl mladých hasičů
se svými vedoucími odjel na závody Železný Soptík ve
Hřebči. Jednalo se o devátý ročník tohoto závodu a účastnilo
se 17 soutěžních týmů. Naši závodníci si s tratí závodu
poradili se ctí a ukázali, že pravidelné tréninky mají něco do
sebe.
Po prvním kvalifikačním kole postoupili do finálového
kola: Míša Tydlitátová, Emma Veselá, Eliška Sodomková za
mladší kategorii. Za starší postoupili: Adam Špaček, David
Chundela a Kristína Konopásková, která po prvním kole měla
druhý nejlepší čas ze všech závodníků. Finálové běhy nám

Závod Železný Soptík ve Hřebči

Zdroj: J. Černý st.

Pohyb je život
Plesová sezóna skončila, ale my tančíme dál.
Ú-holky se připravují na celorepublikovou přehlídku
pódiových skladeb, která se bude v květnu konat v Olomouci.
Olomouc 2017 = evropské město sportu. A proto je přehlídka
situována právě sem. Není to pro nás úplně za rohem, ale
výlet spojíme i s prohlídkou města. Jedeme s osvědčenými
skladbami, které máme dlouho nacvičené, ale máme
i novinku. Zabrousily jsme do lidovky a zapojily obě složky
Ú-holek (Pozdní sběr i Výběr z hroznů) dohromady. V rytmu
polky se promícháváme na parketě v červených sukních
s bílou halenou tak, jako když se tančily Máje na sokolském
hřišti. Kostým jsme co nejvíc přiblížily kroji, který nám vloni
přinesla paní Milada Nováková, která ho našla po předcích na

půdě. Těšíme se, že tuto skladbu budeme moci brzy předvést
i tady v Úholičkách. Tančíme pro radost, a proto nemusíte
mít strach se k nám přidat. Nejde nám o špičkové výkony, ale
o čas strávený v partě a s dobrou náladou. Asociace, která nás
zastřešuje, má v názvu SPORT PRO VŠECHNY. Argument
– já se stydím – není vůbec na místě.
Palce nám můžete držet doma nebo se s námi vydat
20. května na výlet a podpořit nás přímo ve sportovní
hale. Ú-holčičky uvidíte už v dubnu ve Švestkovně na
čarodějnicích.
Terezie Kořínková, cvičení s Kořenkou

Pozor změna!
Tradiční závody na kolech a odrážedlech nebudou na prvního máje, jak bylo zvykem. Rodiče bývají hodně unavení
po čarodějnicích a děti nám ráno na startu chybějí. Závody budou v září jako předzávod plánovaného crosscountry.
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Pozvánka do divadla
Na kulturní červen
bych vám ráda nabídla
autorský
muzikál
Ondřeje Brzobohatého
a Lubomíra Feldeka,
nádherný
historický
příběh plný hrdosti
a lásky, který nikdy
nezestárne - Cyrano muž bez bázně a hany,
legendární
postava,
symbol cti, odvahy a mužnosti, gaskoněc s proslule
dlouhým nosem, který se na smrt zamiluje do své
sestřenice Roxany. Své city se jí ale neopovažuje přiznat,
a tak smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne v krásném,
ale hloupém Kristianovi... Touha a nenaplněná láska
na pozadí válečných bojů... Silný příběh umocněný
romantickými písněmi a famózní hudbou Ondřeje
Brzobohatého aneb slovy autora: “Rostandov Cyrano
pod Roxaniným balkónom deklamuje - môj spieva. Spev
pod balkónom je taký starý ako poézia, hudba a láska”.
Pátek 16. 6. 2017, Divadlo Radka Brzobohatého,
od 19 hodin, vstupenka za 350 Kč. Hrají: Ernesto
Čekan, Hana Gregorová, Petr Vágner, Pavlína
Mourková, Dagmar Čárová a další.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

INZERCE
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Kalendář akcí
30. 4.

Pálení čarodějnic - od 17:00

Švestkovna, Úholičky

6. 5.

Bleší trh - od 9:00 do 15:00

Nám. 5. Května, Roztoky

6. 5.

Kurz kresby portrétu - od 13:00 do 17:00

Centrum volného času,
Kralupy nad Vltavou

8. 5.

38. ročník soutěže elegance historických vozidel, Veteráni 2017
- od 9:00 do 15:30

Středočeské muzeum
Roztoky

8. 5.

Výstava modelové železnice „Vysočany v Roztokách“
- od 10:00 do 17:00

Klubovna KŽM, vlakové
nádraží Roztoky

11. 5.

Seminář: Výchova dětí s tabletem v ruce
- od 18:00 do 20:00, vstup zdarma

Městská knihovna,
Roztoky

13. 5.

Regionální den Pražské integrované dopravy - od 10:00 do 17:00

Velké Přílepy

20. 5.

Přehlídka pódiových skladeb

Olomouc

23. 5.

Výlet na zámek Manětín - od 7:30, cena 350 Kč

Náves, Úholičky

16. 6.

Divadelní představení Cyrano - od 19:00, vstupenka za 350 Kč

Divadlo Radka
Brzobohatého, Praha

neděle

sobota

sobota

pondělí

pondělí

čtvrtek

sobota

sobota

úterý

pátek

Příspěvky občanů
Chodník do Podmoráně
V reakci na petici části obyvatel obce a na řadu nepřesných vyjádření, která kolem toho kolují, bych se rád vyjádřil
k připravované výstavbě chodníku do Podmoráně.
Je důležitou povinností představitelů každé obce dbát
o bezpečí jejich obyvatel. V souvislosti s plánovaným
rozvojem železniční dopravy, kdy vlaky v Úholičkách budou
stavět každých 20 minut, lze předpokládat značný nárůst
dopravy k vlakům. Tento bude ještě umocněn po dokončení
opravy komunikace na Přílepy, kterou při návštěvě Úholiček
přislíbila hejtmanka. Nárůst dopravy se netýká pouze
parkujících vozidel na náplavce, ale i těch, kdo přivážejí
cestující k vlaku a zpět. Je bohužel skutečností, že zvláště ti,
co jedou k vlaku, často spěchají.
Ano, je pravdou, že chodník nelze zatím udělat v celém
úseku. Do hustě zastavěné spodní části Podmoráně se
opravdu nevejde. To ale nemůže být důvodem pro to, neřešit
zbylé části. Nevěřím vyprávěním o tom, jak se zde jezdí
bezpečně, a nechci čekat ani na to, až se zde stane nějaká
nehoda. Proto tuto stavbu podporuji. Není ani pravdou, že
se chystáme zabetonovat Podmoráň. Chodník bude snížený
tak, aby umožňoval snadné přejetí a tím i vyhnutí se vozidel.
6

Podobně je to řešeno i v okolí úřadu, kde toto spíše optické
oddělení respektují řidiči i chodci. Nebudou tam ani žádné
dvoumetrové palisády. V místě, kde je nutné zajistit svah
proti ujetí, to bude řešeno kamennou zdí výšky do jednoho
metru a délky cca 50 m. Tento úsek se vyhne místům, která
jsou bezprostředně umístěna proti stávajícím domům. Zbytek
svahu bude zpevněn pomocí půdokryvných rostlin. Ano,
dojde i na určité omezení dopravní obslužnosti v Podmoráni
během stavby. V současné době se ale starostka snaží
dojednat řešení, která tato opatření omezí na nejnižší možnou
míru. Dopravu je nutné zajistit nejenom pro obyvatele, ale
i pro vodárnu. Jsem přesvědčen, že realizace této stavby ve
finále přispěje k bezpečnosti silničního provozu, jehož nárůst
lze očekávat, a že se plánované stavbě v budoucnu dostane
přijetí i od současných odpůrců.
Alojz Šula
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Zemanova sexistická jízda nakonec Prezidentská návštěva
v obci narazila
Příjezd prezidenta jakožto jednoho
5. dubna 2017 se uskutečnilo v obci setkání s prezidentem
Milošem
Zemanem,
uspořádané
hejtmankou
Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou
a starostkou obce Úholičky Terezií Kořínkovou.
Jelikož prezident seděl sám uprostřed dvou političek,
moderátor mu položil otázku týkající se zastoupení žen
v politice. Prezident nejdřív odpověděl, že „výraznost
političek není dána jejich pohlavím, protože nejdřív
musí něco dokázat“. V následující odpovědi ale na
dotaz týkající se jeho chronických sexistických bonmotů
zopakoval vulgární „vtípek“ o „přeříznutých aktivistkách“
a nakonec se zaštítil sexistickým výrokem amerického
prezidenta Donalda Trumpa, který o své protikandidátce
Hillary Clintonové na Twitteru napsal: „Když nedokázala
uspokojit ani svého manžela, nedokáže uspokojit
Ameriku.“
Přítomné řady úholičských občanů, které přišly
podpořit starostku, ho odměnily frenetickým aplausem.
Žádná z političek však netleskala. Obě mlčely v duchu
kritické výtky Simone Beauvoirové, která ve slavné
knize Druhé pohlaví napsala: „ženská pasivita se stává
posvátnou“. Mlčení se stalo pro obě ženy bezpečným
stropem, který je ochraňoval před „hrůzou z dějin“, že by
musely něco říci, co by mělo rozměr vzpoury „druhého
pohlaví“ proti stařeckému sexismu. Byť byly političky
početně v převaze, opět dějinně prohrály.
Paradoxně to nebyly ze zastupitelstva ženy, které
vyjádřily veřejný nesouhlas s názory prezidenta, ale
jen dva muži: Pavel Soper a Alojz Šula. A s nimi další
občané.
Miroslav Vodrážka

Návštěva pana prezidenta
Dovolte mi, abych se vrátila k návštěvě pana prezidenta
v Úholičkách. Byl to pro mne, a předpokládám i pro
některé další občany Úholiček, neskutečný zážitek. Nikdy
by mne nenapadlo, že pan prezident zavítá právě k nám.
Většina občanů, vyjma pana Šuly, mne zná a pochopí,
že jsem v nervozitě přemístila Labe na Šumavu. Čekala
jsem, že to nezůstane bez odezvy, ale každý by měl začít u
sebe, a tak, když nesu heslo “Stop hulvátství“, měl bych se
podle toho chovat a nechodit kolem starších spoluobčanů
bez pozdravu a pouze s úlisným úsměvem na rtech, na
to my vesničané prostě nejsme zvyklí. Dále bych se s
vámi chtěla podělit o další zkušenost, kterou jsem nabyla.
Ano, vím, že pan prezident má spoustu odpůrců, ale byl
demokraticky zvolen a to by se mělo respektovat. Jaké
však bylo mé překvapení, jak se odpůrci chovají, počkají,
až je natočí média, v našem případě ČT, a odkráčejí.
Nevím, kdo z vás sledoval 5. dubna Události v regionech,
ale to, že paní redaktorka přestěhovala Úholičky z okresu
Praha-západ na Kladensko nebo informace o rozšíření
místních komunikací kvůli průjezdu autobusu, o kterém
se nemluvilo, ale i další zkreslené zprávy byly pro mne
na veřejnoprávní televizi nepřijatelné. Možná byla paní
redaktorka nervózní jako já nebo to byl úmysl.
Jana Jakoušová

z nejvýznamnějších
představitelů státu je pro každou obec událostí. To bez ohledu
na skutečnost, kdo tím prezidentem je. Stejně tak tomu bylo
i v naší obci, kam dorazil prezident Zeman v rámci své vyhlášené
okružní cesty po obcích, které v loňském roce obdržely titul
Vesnice roku. Pozvání starostky stejně jako hejtmanky lze
v tomto směru chápat jako čistě formální.
Je právem prezidenta navštívit kteroukoliv obec, stejně tak
je i právem občana vyjádřit svůj názor na to, jakým způsobem
je tato funkce vykonávána. Pokud nesouhlasím s tím, když se
prezident prezentuje hloupými sexistickými vtipy, bonmoty,
které se nezakládají na pravdě, urážkách, napadání a dehonestaci
části společnosti, je mým právem se k tomuto chování vyjádřit.
Toto vyjádření přitom vůbec nesnižuje význam titulu „Vesnice
roku“, není tak namířeno proti starostce, která se o tento titul
zasadila, ani proti občanům, kteří ji v tomto podpořili. Je to čistě
proti způsobu výkonu prezidentské funkce způsobem, který se
podle mne s touto funkcí neslučuje. Proto není ani důležité, kdo
tuto funkci aktuálně zastává. Podle mne jde o obecné principy,
které si mnoho obyvatel této země s výkonem prezidentské
funkce spojuje. O principy humanity, charakteru, který je vzorem
pro naše nejmenší, pravdy, která vítězí. Je na každém z nás, zdali
si uvedené principy spojujeme i se současnou hlavou státu. Já ne.
A je skutečností, že s tímto názorem nejsem sám, což dokázaly
ohlasy z celé republiky, které náš protest proti tomuto způsobu
politiky podpořily.
Alojz Šula, zastupitel obce

Fenomenologické poznání
Filozof Edmund Husserl přišel na počátku 20. století s poznáním,
že pravda může být definovaná jen jako prožitá zkušenost toho,
jak se nám věci nebo svět samy jeví. Prožitkem ale nemyslel
jenom nějaký subjektivní pocit, ale smysluplnou zkušenost
z přirozeného světa, kde se nám „věc sama“ nenásilně dává
taková „jaká je“: jako když například sledujeme západ slunce.
Na posledním zasedání toto osvícené poznání na chvíli
zpřítomnila zastupitelka paní Jakoušová, byť paradoxně poté,
co zastupitelstvo včetně ní opět navýšilo investici na stavbu
hasičárny (první návrh cca 4.9 mil., další 5,7 mil., pak 7,5 mil.,
nově 9 mil.).
Položila totiž otázku, zdali zastupitelé, po zbourání pastoušky
na Návsi, neuvažují o vyklizeném prostoru jako o klidové zóně
a přesunutí výstavby zbrojnice jinam v obci?
Po odstranění pastoušky se otevřený prostor na Návsi jeví
opravdu jako nejvhodnější varianta jak urbanisticky „naplnit“
toto malé místo, oproti velké garáži.
Proč neuvažovat koncepčně a nepostavit zbrojnici Na Habří
spolu se sportovištěm, kde by se děti mohly vyřádit a kde je
nebudou ohrožovat projíždějící auta jako na Návsi?
Může však politik nebo politička změnit svoje špatné rozhodnutí
ve světle pravdy, byť by byla fenomenologicky zcela evidentní?
Husserlova filozofie nám tak ukazuje rozdíl mezi dobrou
a špatnou urbanistickou politikou. Ta dobrá životní prostor
s respektem „naplňuje“, zatímco ta špatná - bez ohledu na to, jak
se věci a svět sám jeví - ho jen násilně „zastavuje“.
Miroslav Vodrážka

Poznámka redakce: Paní Jakoušová není od roku 2014
zastupitelkou obce.
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