Měsíčník obce Úholičky

www.obec-uholicky.cz

11/2017
Vážení občané,
ještě jeden měsíc a jsme zase o rok starší. Než to ale nastane, musíme stihnout ještě
několik věcí. Dostat pod střechu a do fasády novou hasičárnu, připravit potrubí pro
odvodnění svodů z hasičárny a plochy této části návsi do potoka. Schválit sestavený rozpočet na rok 2018 a dotáhnout územní plán k novému veřejnému projednání.
A co přinesl minulý měsíc? Byly zahájeny pozemkové úpravy a společně s pozemkovým a katastrálním úřadem jsme v terénu určili jejich obvod. Byli k tomu
přizváni i všichni vlastníci dotčených pozemků. Jen malá část z nich se pochůzky
zúčastnila. Ze zaměřeného terénu bude vznikat projekt pozemkových úprav v průběhu následujících měsíců. Z pochůzky jsem zjistila, které pozemky a odkud pokud
jsou obecní, což není ve volném terénu moc vidět. Také některé z nich přes zimu
vyčistíme a zprůchodníme pro další procházky obcí. Čistit budeme i pozemky u potoka směrem na Velké Přílepy, které jsme odkoupili. Čištění obce probíhalo tento
měsíc i v Chaloupkách, kde jsme nechali vyčistit obrovské nánosy bahna ze dna
a břehů. Hasiči pak břehy o víkendu omyli a spláchli i přilehlou silnici. Doufám, že
se v létě dostaneme i k přespárování kamenného zdiva a hlavně, že Povodí naváže
na naši činnost v dalších úsecích. Apeluji zde ale i na všechny občany, kteří u potoka bydlí. Posekaná tráva, shrabané listí ani spadané ovoce, natož suť do potoka
nepatří. Naším potokem neteče tolik vody, aby to dokázala odplavit. Vše se zde
usadí o dům dál. Nikdo z nás nedělá rád sisyfovskou práci.
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Dokončení ze str. 1

V listopadu proběhlo samozřejmě i několik kulturních
a sportovních akcí. Přivítali jsme nové občánky, jak se dočtete dále. Já vám mohu k demografickému vývoji v obci sdělit dobrou zprávu, a to, že během roku se narodilo deset dětí
a umřeli čtyři spoluobčané, což je dobrá bilance. Obec mládne.
Ať není vaše předvánoční období hektické, ať se stihnete setkávat s přáteli a těšit na Ježíška a doufám, že tradiční
obecní akce k tomu přispějí. Těším se na setkání s vámi hned
tuto neděli u rozsvícení vánočního stromu.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Volby prezidenta
Volby se konají ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné
II. kolo volby proběhne 26. a 27. ledna 2018. Volební
místnost je v obci Úholičky v zasedací místnosti
obecního úřadu na Návsi čp. 10, 1. patro. Právo volit má
pouze státní občan ČR, který alespoň druhý den volby,
tj. 13. ledna 2018 dosáhl věku nejméně 18 let (ve II. kole
může volit i státní občan ČR, který alespoň druhý den
druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18
let). Hlasovat nemůže volič z důvodu omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) nebo
z důvodu omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva. Občan ČR, který nemá trvalý pobyt na území ČR,
může volit, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů
vedeném zastupitelským úřadem – o tento zápis musí
volič na příslušném zastupitelském úřadě podle místa
bydliště v zahraničí včas požádat. Hlasovat pak bude na
zastupitelském úřadě, kde je v seznamu zapsán, případně
může i zde požádat o vydání voličského průkazu, se
kterým pak může hlasovat v kterékoli volební místnosti
na území ČR i v zahraničí. Voličské průkazy pro I. kolo
voleb se vydávají nejdříve 28. prosince 2017 a nejzazší
termín pro osobní převzetí průkazu je středa 10. ledna
2018 do 16 hodin, pro II. kolo volby pak 24. ledna 2018
do 16 hodin. Volič může o vydání průkazu požádat
osobně, písemně, kdy bude žádost opatřena úředně
ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané
POUZE prostřednictvím datové schránky voliče.
O vydání voličského průkazu žádá volič v místě svého
trvalého pobytu.

Zprávy z MŠ
Děti si podzimní období ve školce užívaly. Podzim poznávaly
ve všech jeho podobách a znacích. Samy se přesvědčily
o změně počasí, pocítily, jak se ochlazuje nebo co dokáže
silný vítr a že je třeba se správně do takového počasí oblékat.
Pozorovaly přírodu a učily se ji vnímat. Viděly, jak na začátku
podzimu dozrává některé ovoce, jak se mění barvy listů, které
pak ze stromů opadávají, a sledovaly ptáky, kteří se srocovali
do hejna a odlétali do teplých krajů. Při procházkách si
všímaly, jak lidé pracují na zahradách a polích a připravují je
na zimu. Ve školce jsme si povídali o volně žijících zvířatech
a jejich přípravě na zimu. Své znalosti si děti z oddělení
Veverek ověřily prací se vzdělávacím programem „V lese“
na Magic boxu, který funguje stejně jako interaktivní tabule.
Také jsme s dětmi pouštěli draka, sbírali přírodniny a vyráběli
z nich různé výtvory, učili je podzimní básničky a písničky.
Paní učitelky si s dětmi povídaly o tom, jak předcházet
nemocem, které na podzim některé z nich potrápí.
Největší podzimní událostí ve školce byl „Den
strašidýlek“. Rok od roku vymýšlí rodiče nové tipy krásných
kostýmů, jako jsou například strašidla, duchové, kostlivci,
bílé paní, dýně, čarodějnice, pavouci a další. Děti se na tento
den hodně těšily. Moc dobře věděly, že si na strašidýlka jen
hrají a že nikoho nesmí strašit. I letos bylo v obou třídách
veselo, tančilo se, zpívalo a ozýval se dětský smích a výskání.
Nikdo, ani malé děti, se nebál. Paní učitelky byly převlečeny
za dvě čarodějnice, pavouka a hejkala. Prostě v tento den
jsme byli za strašidla všichni.
V říjnu jely starší děti na výlet do roztockého zámku na
výstavu „Zámecké imaginárium“, kde si pohrály s loutkami
a hračkami od bratří Formanů. Výstava se všem moc líbila,
byla interaktivní a děti si mohly téměř se vším pohrát. Na
druhý výlet, do čokoládovny v Šestajovicích, jely děti z obou
oddělení. Čokoláda je pro ně dobrůtka, ale nikdo neví, jak
se vyrábí. Děti se nejen vše o výrobě čokolády dozvěděly,
ale také si ji samy vyrobily a ozdobily sušeným ovocem,
kokosem a oříšky. Malovat barevnou čokoládou na bílou
čokoládu, to se každému hned tak nepoštěstí, ale děti si to
mohly vyzkoušet. Každé si pak domů přivezlo zabalené
své výrobky, tj. dvě čokolády, které si samo nazdobilo
a namalovalo, a také čokoládu se lžičkou, kterou si mohly
rozpustit v mléce nebo jen tak sníst. Výrobky byly z kvalitní

• Poplatky na rok 2018
Poplatky na rok 2018 – svoz komunálního odpadu,
zábory a poplatky ze psů – můžete hradit osobně na OÚ
od středy 3. 1. 2018. Připomínám, že popelnice budou
na známky z roku 2017 vyváženy do konce ledna 2018.

• Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet obce na rok 2018 je zpracován, s jeho
návrhem se můžete seznámit na úřední desce obce jak
elektronické www.obec-uholicky.cz, tak fyzické na
budově úřadu. Návrh bude schvalován na veřejném
zasedání zastupitelstva obce 18. 12. 2017.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Výlet do čokoládovny v Šestajovicích
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belgické čokolády. Po práci v čokoládové dílničce si děti
prohlédly minifarmu s různými domácími zvířaty, která je
zřízena v areálu firmy.
Ve školce proběhly další akce. Jedna z nich se jmenovala
„Šifra mistra Braila“, kde se děti seznámily, jak žijí nevidomí
lidé, jak jim pomáhají vycvičení psi nebo jak tito lidé čtou
Brailovým písmem. Děti si se zavázanýma očima zkusily
chodit se slepeckou holí a viděly, co všechno dovede
speciálně vycvičený vodící pes. Další akce se týkala také
očí. Aby se hned v předškolním věku podchytily oční vady,
proběhlo ve školce preventivní vyšetření očí „Lví očko“.
Rodiče dětí, u kterých vyšetřovací přístroj objevil nějaké
nesrovnalosti, byli informováni a bylo jim doporučeno
navštívit očního lékaře. Ten pak určí, zda jde či nejde o oční
vadu. Další podzimní výlet byl do Divadla Lampion v Kladně
na představení pohádky „Červená Karkulka“.
Nyní všechny děti nacvičují koledy a těší se na adventní
setkání v Úholičkách a rozsvícení vánočního stromu na návsi.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna Úholičky

Knihovna otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30

Kultura a sport

Úholičská ťapka

Sešli jsme se poslední říjnovou sobotu na náplavce
v Podmoráni a vyrazili za vlajkonošem (vlastně vlajkonoškou)
Sárou, která nesla vlajku Úholiček směrem na Řež a dále
přes Letky do Libčic.
Když jsme překročili hranici katastru Libčic, vlajkonoška
vyměnila vlajku za libčickou a pod tou jsme došli až
k městskému úřadu, kde na nás čekal zastupitel Libčic pan
Urbánek a dovedl nás na Liběhrad. Pověst říká, že na tomto
libém místě nechala již roku 711 kněžna Libuše postavit
dřevěný altán. Počátky hradu sahají do 14. až 13. století,
z původního hradiště se zachovalo však málo, většina
opevnění byla zbourána při stavbě železnice v 19. století.
Z Liběhradu je překrásný výhled na Vltavu a protější břehy.
Překvapilo mne, že je místo, tak daleko historicky sahající,
neupravené a málo označené. Přesto, že je to tak blízko
Úholiček, zjistili jsme, že jsme tam skoro nikdo nebyl.
Prohlédli jsme si i nedaleký evangelický hřbitov a vyrazili
směr Tursko. Kopeček jsme zvládli po silnici směrem na
Kralupy a pak odbočili na polní pěšinu.
U křížku jsme opět vyměnili vlajku tentokrát za turskou
a pokračovali jsme přes Těšinu k Obecnímu úřadu Tursko.
Tam už na nás čekal pan starosta V. Vlk, provedl nás úřadem
a vyrazil s námi na Krliš. Cestou nám povídal o barokním
zájezdním hostinci a o kostelu Svatého Martina. Krliš je
vyvýšenina nedaleko kostela a stojí tam údajně Čestmírova
mohyla, která je spojována s mýtickou bitvou Čechů proti
Lučanům. Prohlédli jsme si mohylu a čekalo nás překvapení
- na Krliši měl pan starosta pomocníka, který nám starším
naléval dobrou slivovičku, byly připravené upomínkové
předměty a něco sladkého. My starší jsme připili na
zdravíčko a také na zahřátí, i když musíme říci, že počasí
nám vyšlo a nezmokli jsme, ti mladší se vrhli na krabici
sladkých koláčků. Bylo to milé a moc panu starostovi i jeho
pomocníkovi děkujeme.
Pak jsme vyrazili okolo skládky na Úholičky, kam
jsme vkráčeli s naší vlajkou. Bylo to dost kilometrů, ale

Přípitek na Krliši

Zdroj: archiv OÚ

zvládli jsme to v pohodě, my starší i ti nejmladší. A protože
v Úholičkách bylo posvícení a v hospůdce podávali kachní
speciality, skončili jsme tam nad plnými talíři, popili pivečko
a rozešli jsme se domů. Všem do sbírky přibyla další ťapka.
Bylo to hezké a už se těšíme na ročník 2018.
Jana Jakoušová, účastník pochodu

Tradiční ozdoby z korálků
Třetí lekce Šikovné Ú-holky proběhla 10. listopadu a tvořily
jsme ozdoby z korálků.
Hlavně děti navlékaly o sto
šest. Někteří se s výrobky
nedokázali rozloučit, a tak
si je odnesli domů. Přesto
máme co nabídnout v našem
adventním obchůdku. Když
čtete tyto řádky, máme
už nazdobené i adventní
věnce. Novoroční dílnička
proběhne hned 5. ledna a v
Korálkové ozdoby Zdroj: archiv OÚ příštím čísle sdělíme, na jaké
téma bude zaměřená. Nebojte se přijít, i když jste ruční
práce nikdy nedělali, my vás to naučíme a třeba je začnete
mít i rádi jako my. Vlastnoruční výrobek potěší dvojnásobně
a je vždy originální.
Terezie Kořínková, Ú-holka
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Zprávy z univerzity v Úholičkách Nová vánoční hra
Víte, že poutní místo všech světových náboženství je na
Srí Lance? A že první liniová turistická značka spojila
Prahu se Šumavou? Že ne? Posluchačky virtuální univerzity
v Úholičkách už to vědí a i spoustu dalších zajímavých věcí
z oblasti cestování.

Divadelní soubor „Přátelé sobě“
chystá opět na začátek vánočních
svátků tradiční českou divadelní hru.

První semestr se pomalu
chýlí ke konci a už si
vybíráme další téma.
Ať už to bude baroko
či něco jiného, věřím,
že se budeme i nadále
setkávat ve stejném
nebo raději hojnějším počtu. Všichni jsme totiž zjistili, že
strávit dopoledne získáváním nových poznatků a sousedským
povídáním je veskrze příjemné. Testy jsou od toho, abychom
si zopakovali látku a měli dobrý pocit, pokud ho splníme
dobře. Žádný stres se nekoná.
Po Novém roce rádi uvítáme nové zájemce. Pár míst se
v zasedačce ještě najde. Termíny včetně vybraného tématu na
další semestr včas zveřejníme.

Po hře Rakovnické a z Rosic jsme
sáhli po Komedii o hvězdě od
Václava Kopeckého. Nejedná se
tedy o hru v pravém slova smyslu
lidovou, ale spíše o pokus spojit
různé tradiční hry do jednoho díla.
Děj je pochopitelně obdobný jako
v předešlých hrách. Asi nebude
Tři králové přijdou i letos
velkým spoilerem, pokud předem
prozradím, že opět dojde k jednomu velmi důležitému
narození. Mohu ale slíbit, že tentokrát bude hrát daleko větší
úlohu svatá rodina. Objeví se i dosud nevídané postavy, jako
například lopupežník. Nebudou chybět ani více či méně
známé koledy a vánoční zpěvy.
Pojďte s námi zahájit čas vánoční v pátek 22. prosince
od 18:30 do stodoly obecního statku. Dobrovolné vstupné
poukážeme tradičně na bohulibé účely Dobrému andělovi.

Pavel Soper, tutor projektu

Pavel Soper, principál

Vítáme a přejeme, propojujeme generace
Tak, jak je v naší obci dobrým zvykem, vždy na jaře a na podzim vítáme nově narozené děti a zároveň popřejeme našim
seniorům, kteří dovršili 70, 75 a každý další rok navíc.
V neděli 5. listopadu jsme v zasedací síni obecního úřadu
přivítali osm z deseti narozených batolat. Vítání malých
občánků bylo zpestřeno úžasným vystoupením dětí z naší
mateřské školy. Toto vystoupení bylo opravdu velmi dojemné
a určitě orosilo nejedno oko zúčastněných rodinných
příslušníků. Poté paní starostka, způsobem sobě vlastním,
popřála dětem i jejich rodičům vše dobré a každé dítko
dostalo dárek, maminka kytičku. Pak proběhlo společné foto
u kolébky, někdy i s celou rodinou.
Dalším obohacením kulturního dění bylo setkání téhož
dne se všemi pozvanými důchodci (důchodci proto, že ne
všichni mají věk nad sedmdesát, a i když tedy nejsou v sekci
jubilanti, rádi je vídáme). Toto setkání se velmi vydařilo,
ostatně o tom svědčí i velká účast. Sešlo se nás přes padesát.
K dobré pohodě přispěl i pan Blín s panem Fouskem,
kteří hráli na přání oslavenců. A protože se těchto setkání

Vítání nových občánků a setkání se seniory mělo velkou účast
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zúčastňuje stále více lidí, chtěli bychom příští sraz uspořádat
ve stodole. Ten se uskuteční 30. 12. 2017 ve 14:00. Bude to
seniorské rozloučení se starým rokem a ochutnávka vašeho
cukroví, pokud ještě nějaké zbude.
Také bych ráda upozornila na probíhající kurz univerzity
třetího věku -U3V, který zprostředkovali manželé Soperovi.
Semestrální kurz je zaměřen na Cestování „Co možná
neznáte“. Na kurz chodí deset posluchaček a všechny si to
chválí a už přemýšlejí o dalším tématu.
Abychom uspokojili nejen seniory, připravili jsme
zajímavou besedu o zvonařství. O slovo jsme požádali
odborníka na slovo vzatého, našeho občana pana Manouška.
Bude to jistě zajímavé vyprávění obohacené o promítání
v zasedačce prostřednictvím naší audiovizuální techniky.
Těšíme se na účast nejen seniorů.
Božena Suchá, Komise pro rodinu

Zdroj: archiv OÚ
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Tramtará – cirkus v Úholičkách
Tramtará, velevážené publikum, náš cirkus může začít! Tedy on už vlastně skončil. Letošní lampioňák totiž patřil všem
akrobatům, divé zvěři, žonglérům a šaškům.
Počasí se s námi, jak už to tak na podzim bývá, příliš nemazlilo,
ale nejsme přece z cukru. Všechna představení tak proběhla
podle plánu a publikum se královsky bavilo. Proskakovali
jsme zapálenou obručí, hledali uprchlou cirkusovou zvěř,
chodili po provaze a sestřelovali plechovky golfovými míčky.
Šašek Radek všechny bavil svými fórky a krasojezdkyně Elda
předváděla své umění na svítící jednokolce.
Průvod jsme ukončili na nádvoří statku u letos možná
posledního táboráku. Nakonec nám pak pozvaní žongléři
předvedli, jak to vypadá, když to vezmou do rukou
profesionálové.
Doufám, že si všichni náš cirkusácký průvod užili a příští
rok dorazí zase v hojném počtu.
Proskakování hořící obručí

Pavel Soper, organizátor

Zdroj: J. Svoboda

Tak trochu jiný trénink
Tak trochu strašidelný trénink zažily děti z oddílu stolního
tenisu v úterý 31. října. Místo rozsvíceného sálu je tentokrát
čekala tma, jen podlaha byla osvícená lucerničkami.
Trenérka Radka se převlékla za umrlce a nachystala pro děti
netradiční přivítání. Jakmile děti trenérku našly, rozdělily
se do dvou týmů a plnily několik halloweenských úkolů.
Soutěžily například v hledání indicií , týmové spolupráci při
převlékání pavoučího trika nebo ve slalomu mezi lucernami.
Nejvíce se ale zasmály u motání mumie z toaletního papíru.
Vyhráli nakonec všichni a samozřejmě došlo i na standardní
trénink s pingpongovými pálkami.
Radka Ducháčková se letos může opravdu těšit z velké
účasti. Na úterní tréninky chodí i 14 dětí, ve věku 8 až 14
let. Pro děti, které každý měsíc reprezentují oddíl na turnajích
mládeže, přidala dokonce ještě tréninky ve středu. A výsledky
jejího trénování jsou znát, v současnosti si v celkovém
bodování po třech odehraných turnajích oddíl TJ ÚHOLIČKY
drží první a druhou příčku v kategorii nejmladších žáků
a bronzovou příčku v kategorii dívek.

Děti zažily trochu strašidelný trénink

Zdroj: R. Ducháčková

Za všechny spokojené děti a rodiče děkuji Radce
Ducháčkové za její přístup, čas a energii, s jakou se dětem
věnuje.
Petra Svobodová, rodič

Turnaj ve stolním tenisu 17. 11. 2017 – smíšené čtyřhry a děti
8.ročník tohoto turnaje proběhl tradičně v naší tělocvičně za podpory Obce Úholičky a TJ Úholičky, z.s. Turnaje se zúčastnilo
celkem 16 hráček a hráčů a dále 13 dětí.
Základní kola proběhla rozlosováním do čtyř skupin.
V dospělé kategorii se následně odehrálo semifinále a finále.
Nejúspěšnější smíšenou dvojicí byla Radka Ducháčková
a Tomáš Vágner, na druhém místě se umístila dvojice Petra
Vojtěchová a Tomáš Rudolf a na třetím místě skončila
dvojice Terezie Kořínková a Antonín Krásný.
V dětské kategorii byly také rozlosovány 4 skupiny, ale
protože děti základní část odehrály velmi rychle, připravili
jsme jim následně podle výkonnosti další dvě skupiny každý
s každým… Děti odehrály s nadšením každý více jak 10
zápasů. V kategorii dětí zvítězil Honza Svoboda, na druhém
místě se umístil Péťa Ducháček a na třetím místě Kristinka
Konopásková.
Za pořadatele tohoto turnaje děkuji všem za účast
a sportovní výkony, doufám, že se na příštím ročníku v roce
2018 sejdeme ve větším počtu.
Zástupci dětské kategorie

Zdroj: V. Kozel

Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu TJ Úholičky

5

obecní noviny 11/2017

www.obec-uholicky.cz

Dobráci
Tak nám skončila závodní sezóna jak pro děti, tak pro dospělé hasiče. Musím neskromně říci, tedy vlastně napsat, že se nám
dařilo mnohem lépe než v minulých sezonách. Jak děti, tak dospělí hasiči, ale především naše Blondies, se umísťovali na
předních místech startovního pole. Tím, že skončila závodní sezóna, pro nás práce nekončí. Stále trénujeme a pracujeme.
Za hasiče bych chtěl poděkovat naší starostce a její asistentce vím, že některým spoluobčanům je tato stavba trnem v oku.
za Svatováclavské slavnosti, které obec za přispění našeho Já jsem přesvědčen, že tato stavba bude skvěle sloužit svému
SDH pořádá. Děkuji jim hlavně za přípravu této akce, která účelu pro nás hasiče a především i vám občanům. Všem
je rok od roku lepší a lepší, a za jejich neutuchající píli přeji, aby pomoc hasičů nepotřebovali. I když všichni dobře
a snažení, s kterým se do přípravy této akce vrhají. Nikdo víme, že hasičů a i těch dobrovolných je stále více třeba. Za
neví, jak složité a zdlouhavé tyto přípravy jsou. Díky, Terko poslední měsíc jsme pomáhali na dvou akcích. Jedna byla
a Romčo.
požár domu a následná likvidace škod poté. A druhá spadlé
Zpět k hasičům. Do konce roku ještě spolu s obcí stromy při silném větru na návsi a na silnici na Libčice.
připravíme adventní setkání na statku a o jarních prázdninách
Děkuji všem členům SDH za práci pro sbor a obec. Děkuji
vyrazíme s dětmi na oblíbený lyžařský výcvik, který náš našim spoluobčanům za podporu úholského sboru.
sbor také spolupořádá. Hasičárna nám utěšeně roste a moc
Zdeněk Fiala, starosta SDH Úholičky
se těšíme na naše nové krásné moderní zázemí. Samozřejmě

Pozvánka do divadla
Po vážnějším tématu
představení Želary, které
jsme zhlédli v listopadu
v divadle Rokoko, bych
vás ráda pozvala na leden
do Divadla U Hasičů
na anglickou komedii
Když kočky nejsou
doma… Komedii o tom,
co všechno se může stát,
když dvě sestry najednou
odjedou na společnou dovolenou a jejich muži zůstanou
v Londýně bez dozoru. Pokus o celkem nevinný zálet se
dvěma švagrům změní v nečekané dobrodružství plné
napětí, humoru a překvapivých zvratů ohrožujících celou
jejich další existenci. Pokud se tedy chcete pobavit, máte
možnost v pátek 26. ledna 2018 od 19 hodin, Divadlo
U Hasičů. Vstupenky jsou za 200 Kč a objednávejte je na
OÚ u paní Klusoňové.
V představení hrají: R. Štolpa, H. Sršňová,
J. Galinová, L. Vaculík, D. Révaiová nebo K. Lišková a
J. Zimová.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Kalendář akcí

od

30. 11.

Betlémy, tentokrát ze Slezska - výstava

Středočeské muzeum,
Roztoky

3. 12.

Adventní setkání - od 16:00

Náves, Úholičky

6. 12.

Vánoční koncert Leony Machálkové - od 19:00

Centrum volnočasových
aktivit, Velké Přílepy

9. 12.

Adventní koncert sboru Marika Singers - od 18:00

Hotel Academic, Roztoky

20. 12.

Zpívání v rotundě - pěvecký sbor SCANDULA, od 18:00

Rotunda, Holubice

22. 12.

Komedie o hvězdě - vánoční divadelní představení úholičského stodola na statku,
ochotnického spolku, od 18:30
Úholičky

30. 12.

Setkání seniorů - od 14:00

čtvrtek

neděle
středa

sobota
středa
pátek

sobota
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Příspěvky občanů
Pár poznámek ke zbrojnici
Úholičky se v posledních letech výrazně mění a naprostá většina těchto změn mě těší. Jedna z nich mě ale každý den naplňuje
smutkem a pocitem selhání. Jde o změnu vzhledu návsi spojenou s výstavbou nové požární zbrojnice. Nejde přitom o stavbu
jako takovou, ale o její dominanci celému prostoru. Sám jsem pro výstavbu zbrojnice hlasoval, i když ne v dané podobě, a jistě
se najdou i zastánci současného řešení, i když ve svém okolí jsem žádné nezaznamenal. Zbrojnice už stojí a nepochybuji, že
hasičům bude dobře sloužit, v podstatě není o čem psát. Pokud tak přesto činím, dělám to jen proto, že si myslím, že by průběh
realizace projektu mohl být poučením pro všechny zúčastněné.
Na začátku na návsi stála stará budova a většina návrhů něco dělat. Ve stejné době se ovšem zvedla vlna nevole části
vzešlých z workshopů a diskuzí počítala s nahrazením objektu občanů vůči stavbě jako takové. Odstranění pastoušky ukázalo,
jinou stavbou. Byly i návrhy budovu nenahrazovat a ponechat jak půvabně vypadá prázdný prostor. Byl vznesen návrh na
odpočinkovou zónu, ale z mnoha diskuzí nakonec vyplynulo, že uspořádání referenda o realizaci stavby. Otázka velikosti stavby
by zde nějaký objekt oddělující náves od silnice být měl. S tím se tak zdála být marginální. V té době by již zastavení stavby
jsem se stotožnil. Myšlenka na požární zbrojnici na tomto místě znamenalo značné finanční ztráty. Přesto jsem byl pro ho i v této
vznikla hned při obnově hasičského sboru v Úholičkách a vedla fázi uspořádat. To, že se nakonec většina zastupitelstva rozhodla
se o ní řada poměrně vášnivých diskuzí. Nakonec se dospělo jinak a schválila realizaci stavby, není popřením demokracie. Ta
ke kompromisu, že zde zbrojnice vznikne, pokud na ni obec má svá pravidla a občané mají dost prostředků, jak do procesu
získá dotaci a zároveň pokud se omezí původní návrh a místo schvalování staveb zasáhnout. Pokud již ke schválení dojde, je
výstavby nových kluboven budou hasiči využívat podkroví možnost zvrácení takového plánu omezená a nelze očekávat, že
statku. A zde zřejmě došlo k nedorozumění. Můj požadavek na bude zastupitelstvo vyhlašovat referendum na základě každého
zmenšení stavby souvisel s názorem stavební komise, jmenovitě podnětu. I tak je možné se referenda domoci pomocí petice. To
pak tehdejší místostarostky, že nová budova by objemově sice není ze zákona závazné, ale nedovedu si představit, že by byl
neměla výrazně převyšovat původní objekt. I když bylo jasné, jednoznačný výsledek zcela ignorován. Otázkou tedy zůstává,
že vzhledem k účelu to nelze zcela dodržet, dohoda na zrušení zda byli občané dostatečně a včas informováni o plánované
funkčního podkroví mohla vést k objemovému omezení stavby. stavbě a měli tady možnost zasáhnout, dokud byl čas. Po zvážení
Šlo i o snížení nákladů, ale to až v druhé řadě.
všech okolností je můj osobní názor takový, že o skutečnosti, že
Tak jsem dohodu vnímal a je mojí chybou, že jsem její se stavba má na návsi realizovat, bylo informací dostatek, naopak
naplnění kontroloval relativně pozdě, až když se měl schvalovat o finální podobě stavby nikoliv, a to by podle mě mohlo být
výsledek výběrového řízení na dodavatele. Tehdy jsem si poučením pro další realizace. Jedná se o tak zásadní projekt, že
vyžádal projekt a zjistil, že došlo pouze k úpravám vnitřků ve chvíli, kdy bylo jasné, v jaké podobě bude realizován, měl být
a zvenku zůstalo vše stejné včetně výšky stavby. Z jednání znovu jasně prezentován veřejnosti za využití všech dostupných
zastupitelstva pak vyplynulo, že i pro paní starostku byl fakt, informačních kanálů. Diskuze nad studiemi, náčrty a ideami jsou
že nedošlo ke snížení projektované budovy, překvapením. jistě užitečné, ale musí být zřejmé, kdy už je podoba finální a kdy
V té době ovšem nebyla stavba zahájena a možná s tím šlo ještě je realizace skutečně na spadnutí.
Pavel Soper

Druhý život hasyčárny
Ano, čtete správně, není to chyba, protože zničení malebného kusu naší obce, navíc v samém jejím centru, se může leckomu
jevit jako syčáctví. Kolos úholičský už strmí ve své závratné výšce uprostřed návsi a na mohutnosti této hmoty nic nezmění
ani její opentlení a povrchové zvelebení.
Ale podívejme se na stavbu také pozitivně a “z dlouhodobější prostory. Úholičky se tak stanou možná první obcí, kde dojde
perspektivy”. Až jednou staří hasiči zestárnou tak, že neudrží k opačnému jevu – profánní prostor změní se v sakrální.
nejen stříkačku, ale ani klíčky od auta, a mladí hasiči půjdou
A to bude, sakra, stát zato!
Libor Hofman
za svými normálními mladickými zájmy, budova osiří. A co
pak s ní?
Není snadnějšího řešení – konečně bude stát uprostřed Pastouška zpátky na svém místě
návsi to, co tam skutečně patří a co dělá vesnici vesnicí. Poštovní schránka na rohu ulice zatím odolává, ale
Kostel. Dvougaráž se promění v chrámovou loď, vyzdobenou jablůňka, která stála vedle ní, na jaře líbezně kvetla a na
místními umělci, věž bude osazena zvonem, v přístavbách podzim osvěžovala nejednoho kolemjdoucího, už podlehla
vznikne třeba farní byt. Pokud tohle neměl architekt na mysli barbarskému řádění hranatého nádoru, neboť ji nějaký
při tvorbě projektu, pak mu ruku určitě vedla ruka Boží, tlachapoud či žvahlav během letošního podzimu podřízl.
Jedinou útěchou nám občanům úholičským teď je vize
protože stavba má dokonce dokonalou orientaci středověkých
katedrál s oltářem na východní straně a vzhled i kompozice zachycená slovy v článku Druhý život hasyčárny, kde se
stavby – slepenec tří těles – se velmi podobá některým dovídáme o budoucnosti této novostavby. Pastouška se tak
po několika peripetiích vrátí neobvyklým způsobem na své
skandinávským či karpatským kostelům.
Po dokončení této proměny, až hasičárna získá svůj druhý místo, dokonce povýšená nejen rozměrem, ale i významem
(věčný?) život, také symbolicky skončí doba postsocialismu, – bude z ní pastouška s duchovním pastýřem.
Amen.
upomínající nedávné časy, kdy kostely, pokud rovnou
Libor Hofman
nebyly zbourány, byly proměněny ve sklady či jiné užitkové
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Kdo se bojí minulosti?
Jeden ze základních principů západní politické kultury a zejména demokracie spočívá v omezení koncentrace moci v rukou
jednotlivce, skupiny nebo strany. Už v 18. století kritici neomezené absolutní moci formulovali principy, které jsou dodnes
měřítkem politického systému: nezávislost moci zákonodárné, výkonné a soudní. Vliv tisku a televize přinesl ve 20. století
i omezení moci médií. Pojem jako například „berlusconizace“ společnosti se stal natrvalo varovným signálem nebezpečné
koncentrace mediální a politické moci a není náhodné, že u nás ožil právě v souvislosti s masívní kampaní politického hnutí
ANO, kdy Andrej Babiš koupil v roce 2013 mediální skupinu Mafra.
v minulém režimu argumentovali i komunisté, a jak je známo,
I když kritici neomezené moci formulovali svoje principy
především v souvislosti, aby zabránili zneužití státní moci, to reprezentovali odstrašující nedemokratický systém.
To, že se obecní politici po dlouhém váhání nakonec
neznamená, že moc obecních úřadů může fungovat na jiných
rozhodli, že budou publikovat příspěvky občanů (na rozdíl od
principech.
Pokud jsem v minulém čísle upozornil na nedemokratický dřívějšího politického vedení, které vydávání obecních novin
princip, kdy v čele obecních novin je starostka Terezie ze stejných důvodů zastavilo), nedokazuje demokratičnost.
Starostka a zastupitelé nechápou, že dobrá politická kultura
Kořínková, upozornil jsem pouze na politickou nekulturnost
zastupitelstva, jehož důsledkem je, že obecní noviny pak je systém a nikoliv politická osvícenská blahosklonnost nebo
nepřinášejí elementární informace o dění v obci, jak se stalo libůstka a že do rukou vedení obce nepatří moc nad novinami.
v případě dožínkového setkání rodinných farem na zámku Podle starostky skutečnost, že jsem ve svém článku připomněl
v Úholičkách a předávání věnců 11 starostům/kám v září nekulturní propagandistické úholičské „kronikaření“ za
komunistického režimu, je důkazem útočnosti, zášti, dokonce
2017.
Skutečnost, že starostka napsala, že jsem měl o dožínkovém konspirační teorie a pochybné potřeby „neustále se vracet do
setkání informovat sám, pouze potvrzuje oprávněnost kritiky minulosti“.
Jinými slovy: není správné si připomínat minulost,
nekulturní obecní politiky. Starostka tím dala demonstrativně
na vědomí, že ve svém mediálním výkonu není ničím například, že už v 18. století kritici neomezené moci jako
omezena, respektive, že se bude nadále řídit jen osvícensky John Locke nebo Montesquieu formulovali principy, které
absolutistickými preferencemi, politickými zálibami jsou dodnes měřítkem západní politické kultury. Obavy jsou
důvodné - současní politici by se ve srovnání s minulostí mohli
a choutkami: například, že zámek není součástí obce.
Její omyl spočívá však v tom, že za důkaz demokratičnosti ukázat v pravém světle, respektive jako politici pošilhávající
vydává to, že noviny přetiskují i kritické příspěvky. Podobně po osvícenském absolutismu-despotismu.
Miroslav Vodrážka
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