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v létě jde všechno pomaleji než v běžném roce a v tom letošním parném to platí
dvojnásob. Přesto se ale některé věci posouvají kupředu, i když ne zrovna mílovými
kroky.
O prázdninách proběhlo vstupní jednání se Správou železniční dopravní cesty
na téma bezbariérového přístupu na vlakovou zastávku směrem na Prahu. Dlouho
jsme upozorňovali na to, že schody jsou příkré a nebezpečné zejména pro starší
lidi. Výtah s obsluhou shora se také nedá považovat za bezbariérové řešení. Zatím
není na stole žádné řešení, jak by měl přístup vypadat, zvažuje se několik variant.
Je ale zřejmé, že překonat výškový rozdíl mezi silnicí a nástupištěm, respektovat
podjezdnou výšku viaduktu, nezasáhnout necitlivě do těsně přiléhající zástavby
bude pro projektanty velkým oříškem. Doufejme, že se takové řešení najde a zapadne i do ekonomického rámce SŽDC, který je investorem stavby.
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Dokončení ze str. 1

Co se týká cyklostezky kolem Vltavy z Úholiček do Libčic,
resp. Letek, podařilo se nám dostat na kolo i vedoucího odboru dopravy Středočeského kraje a podle posledních informací se zpracovává výzva k podání nabídky na dopracování
projektové dokumentace pro stavební povolení. Jak si možná pamatujete, územní rozhodnutí je stále v platnosti. Navrhované řešení vede stezku nad řekou na přisypaném břehu,
a eliminuje tak jízdu po kolejích nebo v jejich blízkosti např.
z nádraží Řež do Letek.
Odbor územního plánování v Černošicích předkládá obcím koncepci územní studie krajiny, na kterou dostalo dotaci.
To je možná dalším z důvodů, proč váznou práce na pořizování územních plánů obcí. Smlouva s novým pořizovatelem
je uzavřena a čekáme na předání kompletní dokumentace
k územnímu plánu z Černošic. V čem spočívá a co řeší územní
studie krajiny celého území Prahy-západ, vám sdělím po ústním jednání nad konceptem, po kterém snad budu moudřejší.
Náves je skoro hotová. Stále čekáme na přeložení kabelů
a odstranění sloupů, které jsou v majetku ČEZu. Provádějící
firma nemá smlouvu s obcí, ale s ČEZem, a je těžké ji tedy
úkolovat. Na moji žádost upřednostnili práce před zbrojnicí,
aby mohla být plocha upravena a předána obci. Se zelení stále čekáme, až poleví vedra a výsadba bude efektivní. Počítáme s úpravou trávníků, založením záhonů i výsadbou stromů.
Za pomoci brigádníků pracujeme na převedení další části
kabelové televize na optiku. Pro tuto investici jsme se rozhodli díky poruše koaxiálního kabelu, ke které došlo v průběhu července. Děkujeme majitelům přilehlých nemovitostí za
vstřícnost při provádění těchto prací a přeparkování vozidel
po dobu výkopových prací. Děkujeme také sousedům, kteří
umožnili těm, kdo neměli o víkendu televizní signál, sledovat
vysílání, zejména sportovních přenosů, u sebe.
V září nás čekají pravidelné slavnosti, na které všechny srdečně zvu. Při této příležitosti si připomeneme také sté výročí
vzniku naší republiky ať už programem, tak výstavou dobových materiálů z naší obce.
Dospělým přeji šťastný návrat do práce, dětem do školy
a prvňákům, ať vykročí pravou nohou na devítiletku.
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
• Bioodpad
V září a říjnu bude svoz opět týdenní.

• Volby do zastupitelstev obcí
V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 se konají
volby do zastupitelstev obcí. Volit do zastupitelstva
naší obce může občan ČR, který je v obci přihlášen
k trvalému pobytu a alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18ti let, případně občan jiného členského
státu EU, který je v obci přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu, druhý den voleb dosáhl věku
18ti let a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů v obci (žádost o zápis musí být podána
nejpozději ve středu 3. října 2018 do 16 hodin).
Cizinci – občané členského státu EU, kteří již o zápis
do dodatku stálého seznamu požádali v minulosti,
zůstávají zapsáni do doby, dokud sami nepožádali
o vyškrtnutí nebo neztratili právo volit (změna pobytu
či ukončení pobytu na území ČR). Volič si může ověřit
v úředních hodinách na OÚ, zda je v dodatku stálého
seznamu veden, případně může požádat o doplnění či
opravu svých údajů. Voličské průkazy se pro volby do
zastupitelstev obcí nevydávají. Kompletní informace
o volbách najdete na www.mvcr.cz/clanek/volby-dozastupitelstev-obci-65656.aspx.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Představujeme nový regionální dopravní systém PID Lítačka
Od konce letošního léta bude cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji k dispozici rozšířená
služba platby za jízdné. Cestující budou mít na výběr mezi více platebními kanály. Dojde tak k zásadní modernizaci stávajícího
systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující
dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden
platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než
100 000 osob, které denně do Prahy ze Středočeského kraje
dojíždějí.

• Na co se můžete těšit?
Nově si cestující bude moci zvolit nosič svého dlouhodobého
časového kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo
bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa
nebo Mastercard, které jsou běžně v České republice
vydávány a vlastní je většina obyvatel. Dalším novým
nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD,
kterou zajisté využijí ti, kdo cestují často vlaky ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na
bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako
na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (ten bude spuštěn
během léta letošního roku), nebo jako doposud na přepážkách
ve Škodově paláci či v některém z předprodejních míst ve
stanicích metra.

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova
a cestující si budou moci zakoupit libovolnou časovou
jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit
dlouhodobý kupón aktivovat k validátorům ve stanicích
metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut
po jejím zaplacení.
Již dnes si do svého mobilního zařízení můžete stáhnout
aplikaci PID Info, která vyhledává spojení
a nabízí další údaje o cestování v Praze a Středočeském
kraji. Se spuštěním regionálního dopravního systému PID
Lítačka bude tato aplikace, kterou si můžete stáhnout zdarma,
nahrazena novou uživatelsky přívětivou aplikací PID Lítačka,
s níž bude možné zakoupit si všechny druhy krátkodobých
jízdenek platné od několika minut až na tři dny.
Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:
- nakoupit jednorázové jízdné;
- pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
- přeposlání jízdenky třetí osobě;
- vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
- přehled parkovišť komerčních a městských P+R.
V rámci nového systému bude spuštěn také zcela nový
webový portál přehledným e-shopem, kde si pohodlně
cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si také
bude možné:
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
- nahrát kupón na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu,
IN kartu ČD;
- aktivovat kupón online (již nebude nutné chodit k validátoru
v metru);
- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
- změnit nosič během platnosti kupónu;
- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí
především rodiny a firmy pro své zaměstnance).

ilustrační foto

Zdroj: Ropid

Ing. Filip Drápal, Ropid

Knihovna Úholičky
Knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž!
Určitě jste si užili dovolených a prázdnin a protože si chceme letní vzpomínky udržet
co nejdéle, obracíme se na děti s výzvou: „Nakresli, co jsi zažil/zažila o prázdninách“.
Obrázky můžete do 26. září nosit do knihovny (otevřeno každé pondělí od 15:30 do
19:30), v jiné dny na obecní úřad, případně je můžete vhodit do schránky OÚ. (Prosím
nezapomeňte obrázek označit jménem a vaším kontaktem.)
Vyhlášení vítězů bude v pátek 28. září na Slavnostech. Zajímá vás, o co se bude
soutěžit? Vítěze čeká roční členství v naší knihovně a ještě něco navíc.
Na obrázky i vaši návštěvu knihovny se těší
Martina Hrubešová, knihovnice
dotazy - knihovnauho@yahoo.com
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Kultura a sport

Mlékem a strdím oplývá

Tak právě toto řekl praotec Čech, když vylezl na Říp a rozhlédl se do krásné české země. I my jsme měli tu možnost vidět
Čechy jako na dlani z památné hory v rámci programu letošního docházecího – přívesnického tábora. Navštívili jsme
i rotundu a povyprávěli si, komu je zasvěcená.
z kotlíku chutná a nezbyde ani lžíce buřtguláše. Postavili
jsme deset stanů a můžeme psát recenze. Vyhrává stan
Husky s nejjednodušším, a tudíž nejrychlejším systémem
stavění. Po dobrém jídle, celodenním vedru a stezce odvahy
usnuli všichni brzy. Ale ráno bylo krušné. První povídalka
se vzbudila už v pět hodin a svým vyprávěním a chechotem
probudila další a další. V sedm už jsme byli na nohou úplně
všichni.
Na snídani jsme zašli do statku, kde na nás čekal doslova
snídaňový rautík. Za ten a za všechny svačinky vděčíme
Ú-holkám z Pozdního sběru – Marušce, Věře, Božence, Janě
J. i Janě P., Laďce a Hance. Obědy vařila teta Romana. Teta
Marcela s námi byla vždy a všude. A kluci Zdenda, Hynek,
Honza a Martin s námi jeli vodu. Všem mockrát díky a těším
se na příští rok.
Hora Říp

Zdroj: archiv OÚ

Svatého Jiřího jsme si pamatovali, protože ten má kopí a vráží
ho do chřtánu drakovi. Na druhého světce jsme ale nemohli
při kontrolních otázkách cestou zpátky z výletu přijít. Po
nápovědě, že je zasvěcená: „Svatému Vo…..“, se mi dostalo
nesprávné odpovědi od jednoho místního dítka, že se jedná
o Svatého Vola. Správně je Svatý Vojtěch, což už si všichni
budeme pamatovat.
Další vyprávění bylo o Karlu IV. a ten přišel na řadu, když
jsme jeli Berounku z Berouna do Karlštejna. Na Berounku
jsme se vrátili po třech letech a je to jeden z úseků, který se
dá zdolat, aniž by loď drhla o dno v bezdeštném létě. Kurz
pádlování budeme ale muset zopakovat, protože někteří vodu
čeří, míchají či hladí, jen nezabírají tak, aby se loď hnula
kupředu. Lodivod tedy nesmí ztrácet ani fyzické síly ani
nervy.
Kromě spousty dalších aktivit jsme přečkali noc v přírodě
a uvařili si v kotlíku na ohni večeři. Je neuvěřitelné, jak

Terezie Kořínková, táborová vedoucí

Zdolali jsme i pyramidu

Zdroj: archiv OÚ

Zámek Žleby

Zdroj: archiv OÚ

Poznáváme okolí Sečské přehrady
Po loňském vydařeném letním pobytu jsme se vrátili na
stejné místo, do rekreačního střediska v Horním Bradle.
Sportovní vyžití je tu bezkonkurenční, jsou zde kurty na
tenis, nohejbal i volejbal.
My jsme tedy hráli přehazovanou, badminton a ringo.
Fotbalová hřiště využili zejména kluci. Vnitřní bazén nebyl
skoro potřeba, protože počasí přálo koupání i venku. Petanque
a bowling jsme zařadili pro pestrost aktivit. Blízkost lesa láká
k bojovkám a hrám v přírodě. Všichni nakonec našli správnou
cestu při orientačním běhu i cíl při stopované.
Okolí nabízí také několik cílů turistických nebo
kulturních. V zámku Žleby jsme měli to štěstí, že probíhala
akce „Oživlá zámecká kuchyně“, při které kuchtíci
a kuchtičky v dobových kostýmech roztopí původní kamna
s pecí a nabízejí návštěvníkům čerstvé a voňavé koláče. Na
4
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zřícenině hradu Lichnice je zase nová rozhledna Milada,
na kterou jsme nemohli nevylézt. Do Hlinska jsme zajeli
do skanzenu na chaloupky a přímo v Horním Bradle jsme
zhlédli, jak se vyrábějí ručně skleněné vánoční ozdoby. Je to
jeden z posledních závodů tohoto druhu a děti to i přes naše
prvotní obavy, že je prohlídka manufaktury nebude bavit,
zaujalo. V přilehlém obchůdku jsme pak utráceli za ozdoby
navzdory tomu, že je srpen. Některé maminky budou mít celý
stromeček v novém kabátě.
			
K táboru patří i vaření na ohni a po
bramboračce a guláši jsme letos dělali na ohni v kotlíku
vdolky. Napekli jsme jich sto padesát a namazali džemy
z úholičského ovoce. Ten den se na svačinu těšili všichni
nejvíc. Vdolky nestačili ani vychladnout, natož ztvrdnout.
Děti nám rostou a maminek, které s dětmi jezdí, ubývá.
Rády přivítáme mezi sebou nové maminky a děti.

Trocha stínu na Lichnici

Zdroj: archiv OÚ

Terezie Kořínková, táborová vedoucí

Výtvarný kroužek pokračuje opět každé úterý
Nový školní rok sice ještě ani nezačal, my na výtvarném kroužku už ale máme vše připravené. Vzhledem k tomu, že nám na
poslední srpnový týden vyšel termín naší každoroční letní výtvarné dílny, máme už teď vše pěkně čerstvě uklizené, probrané
a setříděné. Stačí jen přijít a můžeme se do toho zase pustit!
Naše pravidelná setkání budou probíhat opět každé úterý
v ateliéru v 1. patře statku na návsi. Čas mezi 15:30-16:30
bude opět patřit menším dětem od 5 let. Přijít mohou i mladší
děti, pokud ovšem budou mít s sebou doprovod dospělého,
který jim bude pomáhat. Starší děti tráví v ateliéru delší čas,
a to dobu mezi 16:30-18:30. Společně se pouštíme už do
náročnějších projektů, které vyžadují i více času na realizaci.
Opět nabízím i možnost večerního tvůrčího relaxu pro
dospělé. V loňském roce se sice ozvalo pár zájemců, ale počet
nebyl dostačující, abychom kurz otevřeli. Ale po dohodě tu
možnost lekcí pro dospělé určitě je.
Cena zůstává stejná, tj. 1 000 Kč za pololetí na osobu.
Připomínám, že je možné platit lekce i jednotlivě, pokud si
nejste jistí, že budete moci přijít každé úterý. Cena za lekci
pro děti je 60 Kč a 80 Kč pro dospělé.
Přihlásit se můžete přímo u mě na tel.: 608 046 276 nebo
mailem na soperova@seznam.cz. Začínáme v úterý 18. září.
Ptáčci z kartonu, vlny, knoflíků a peří (děti 5-7 let)
Zdroj: R. Soperová
Už se na všechny moc těším.
Renata Soperová, vedoucí výtvarného kroužku

Virtuální Univerzita třetího věku opět otevírá v Úholičkách
své brány
Zimní semestr 2018 začíná v úterý 2. října a setkávat se budeme každých
čtrnáct dní vždy v úterý od 9:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
V anketě mezi stávajícími posluchači zvítězil pro tento semestr kurz
„Kouzelná geometrie“. Nejde o žádnou matematiku, ale spíše o to, jak
geometrické znalosti odpradávna ovlivňovaly a posouvaly lidské vědění.
Kurz tak propojuje historii, architekturu a umění. Téma lze ovšem ještě
změnit, dokonce i po prvním setkání.
Rádi přivítáme nové zájemce z řad našich či přespolních seniorů.
Těšíme se na vás.
Pavel a Renata Soperovi, tutoři projektu
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Proč nemá želva uši?

Cvičení pro zdraví

Znáte odpověď na tuto otázku? Pokud ne, navštivte
v neděli 9. září nové představení dětské sekce úholičského
ochotnického spolku Přátelé sobě. A uvidíte věci zcela
nevídané.
Pásmo povídek Miloše Macourka s názvem “Žirafa nebo
tulipán?” sehrají Fany Machová, Kačka Pohlová a Julie
Soperová v rámci 6. ročníku SPG Tour - benefiční akce, která
podporuje nadační fond Úsměv anděla. Tento golfový turnaj
s bohatým doprovodným programem proběhne na golfovém
hřišti Golf SNAIL v Úholičkách a představení “Žirafa
nebo tulipán?” přijde na řadu kolem 17. hodiny v úholičské
premiéře. Přijďte se pobavit.
Renata Soperová, pomocná režisérka

Po prázdninové přestávce opět začínáme se cvičením.
V našich hodinách cvičíme jednoduché cviky na uvolnění,
protažení a posílení jednotlivých svalových skupin, cviky
na mobilizaci velkých kloubů a balanční cviky zvyšující
stabilitu těla.
I vy se můžete přidat.
Pavla Vacková, cvičitelka

Pro Úholičky společně
Hlavní aktérky

Zdroj: P. Soper

Příspěvky občanů
Malé bilancování
Blíží se říjen a spolu s ním se blíží i čas komunálních voleb.
Možná by nebylo od věci zkusit trochu bilancovat uplynulé
období. Ano, hodně se postavilo, opravilo, vybudovalo.
Obec získala titul „Vesnice roku.“ Za to vše si určitě
zaslouží ocenění paní starostka, která je pod řadou těchto
aktivit podepsaná. To vše je hezké, ale osobně považuji za
nejdůležitější něco jiného, a to je život v obci.
Množství toho, co se u nás děje, narostlo geometrickou
řadou. Společenské akce, spolky, kroužky, hasiči, lidé se
stále častěji setkávají, baví se spolu, poznávají se. Vesnice
naprosto zásadním způsobem obživla, a to je pro mne to
nejdůležitější. Změnila se komunikace mezi zastupiteli, věci
se najednou dají domluvit a i opozice má řadu možností, jak
prosadit svůj názor. Ano, ne vždy se shodneme, ale většina
rozhodnutí vychází až po prodebatování všech možností
a nalezení dohody, protože právě tato různost stanovisek,
různost pohledů na jednu věc nám umožňuje vyvarovat se
chyb. A jsem přesvědčen, že o to nám všem jde.
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I do letošních komunálních voleb jde naše kandidátka
a bude usilovat o vaše hlasy.
Jsme stabilní tým lidí, kteří mají obec rádi a je to vidět
na jejich práci pro obec a také vytrvalosti, se kterou
to dělají. Přibylo nám několik vrásek, šedin, ale také
zkušeností. Do týmu jsme přibrali i dva nové kandidáty.
Věříme, že právě nový, mladý a v dobrém slova smyslu
nezkušený pohled na věc přispěje k dobrému řízení
obce.
Obec tvoří hlavně její obyvatelé. Věříme, že i vy
Úholičané máte zájem určovat osud své domoviny,
chcete zde společně žít, pracovat i radovat se. Zkrátka
společně usilovat o pohodové soužití v naší krásné
obci.
Terezie Kořínková

Co se na druhou stranu bohužel nepodařilo, to je větší
zapojení se lidí do řízení obce. Účast na veřejných zasedáních
je minimální a díky tomu citelně chybí bezprostřední impulzy
od občanů. Tady určitě zůstává velký dluh do budoucna, na
který by bylo dobré se zaměřit. Řešit věci dříve, než když
nastupuje stavební firma. Získávat od občanů podněty, co
jim chybí, zpětnou vazbu. Aby život v obci nebyl jenom
o prostavěných milionech, ale i o soužití. Jsme na dobré
cestě, ale rezervy zůstávají, pojďme je řešit.
Alojz Šula

www.obec-uholicky.cz

obecní noviny 7-8/2018

Vlastně mě to vůbec nezajímá
V blíže neurčeném místě i čase na rodinné dovolené byl
vyslechnut tento rozhovor.
Rodič: Tebe to tu nebaví?
Dítě: Ale jo.
Rodič: Tak proč se tváříš tak otráveně?
Dítě: Tak mě to nebaví, no.
Rodič: Ale vždyť jsi chtěla k moři!
Dítě: Vy jste chtěli k moři.
Rodič: Ale tebe jsme se ptali a ty jsi nic neřekla.
Dítě: Protože mi to bylo jedno, mně je jedno, kam jedeme.
Rodič: Ale vždyť je to tu fajn.
Dítě: Vždyť nic neříkám.
Rodič: Říkáš, že tě to tu nebaví!
Dítě: Protože se mě ptáte.
Rodič: Tak když tě to nebaví, to jsme mohli zůstat doma a ušetřit
spoustu peněz.
Dítě: No to asi jo.
Pokud jde zvláště o dospívající děti, není podobný rozhovor
ničím zvláštním a jen ukazuje, jak to mají rodiče a děti občas
se sebou navzájem těžké. Ale shodou okolností se mi tento
rozhovor stále znovu vybavuje, když pod tlakem okolností
přemýšlím o blížících se komunálních volbách. Ne že bych
považoval občany za děti. Ale v určitých směrech mi přijde
vztah některých občanů k obci podobný jako je tomu v rodině.
Nejde jen o blízkost kontaktu v malé obci, jde mi spíše
o rozdílnou míru zájmu o fungování obce či rodiny. Rodič
často nechápe, jak může adolescent přistupovat ke společně
trávenému času s takovou mírou nezájmu. Zdá se, že řeší tak
závažné osobní problémy, že jediné, co od rodiče očekává, je,
aby mu dal pokoj a pak samozřejmě kapesné.
Stejně tak se občan zainteresovaný na obecní politice,
například zastupitel, diví, jak je možné, že jiní občané tak
ostentativně ignorují veřejné dění a zpozorní jen, pokud jim
z jejich pohledu obec hází klacky pod nohy, případně jim
naopak nabízí nějaký ten příspěvek. Pramen nepochopení
ze strany představitele obce i rodiče je v podstatě stejný;

„tolik dobrého jsme pro tebe udělali a ty jsi tak nevděčný“.
Vyhnout se podobným sporům v rodině je velmi obtížné
a není divu, že spousta rodičů rezignuje a smíří se s tím,
že svým dětem nerozumí, překousnou jejich kyselé ksichty
a toužebně očekávají dobu, kdy budou moci nechat ratolesti
opravdu dělat, co samy chtějí.
Pokud to naopak nevzdáte, úspěchy se dostavují bez záruky
a jen občas. Z vlastní zkušenosti ale vím, že každý moment,
který s dětmi strávíte tak, jak chcete vy i ony v souladu a obě
strany to baví, stojí za tu námahu. Nedá se totiž příliš očekávat,
že takové chvíle přijdou náhodou, že vymyslíte stovky věcí
a jedna z nich bude ta pravá. Daleko víc se mi osvědčilo
zapojit děti do procesu vymýšlení a nespokojit se s odpovědí
„mně je to jedno“. Vyhlídnout si ten správný okamžik, kdy je
potomek ochoten diskutovat a pomalu jej přimět k tomu, aby
si ujasnil, co vlastně chce.
Otázkou je, proč by něco takového měl dělat zastupitel
obce. Zastánce autoritativní správy věcí veřejných nad tím
mávne rukou a stejně jako rodič skousne občas nějaký ten
kyselý ksicht s odkazem na to, že lidi si stejně budou pořád
stěžovat. Sázka na druhý přístup je nejistou cestou, která snad
může pomalu zvyšovat počet těch, kteří svou obec nepovažují
jen za nepříliš významný rámec svého života, ale zároveň
jako příležitost, jak svůj život významně obohatit.
Z mého pohledu máme v tomto směru v Úholičkách stále
co dohánět už proto, že tato cesta je založená na tom, že nikdy
nejste spokojeni s tím, čeho jste dosáhli. Je spousta aktivit
a spousta aktivních občanů, kteří s nadšením přijímají právě
to, co je jim nabízeno. Pak jsou tu ti, kteří zatím nevědí přesně,
čeho se chytnout ani proč. Pokud se nám zatím nepodařilo je
oslovit, nezbývá, než to zkusit znovu a jinak. A nejen vymyslet
něco nového, ale zkusit je motivovat k realizaci vlastních
nápadů. Jak jsem již řekl, cesta je to nejistá a úspěch bude
občasný a bez záruky. Ale i tak to podle mě stojí za to.
Pavel Soper

Nový megalit
Dočkali jsme se. Náves je vydlážděna a může konkurovat kdekterému náměstí sousedního velkoměsta. Není však taková obří
vydlážděná plocha na vesnici spíše projevem nevkusu a arogance moci?
Nechejme promluvit Karla Klostermanna (Spravedlnost
lidská, 1896): Nač máme purkmistra? Na dláždění! Jako by
dláždění musilo být! Chodili jsme dlouho dost po Sušici i bez
dláždění. Je teď svoboda! Zda by člověka čert nevzal s tou
svobodou? Tážu se vás, co je to svoboda? Vy nevíte? Tedy
vám to povím. Svoboda je, když člověk smí šidit bližního, jak
chce a jak umí, a ten bližní si to musí dát líbit!
Máme tedy místo původně (studenty architektury)
projektovaného parku uprostřed vesnice hasičská kasárna
i s apelplacem. Zbývá jen doufat, že se nová dlažba nebude za
pár let likvidovat a nahrazovat nějakou ještě novější, jako se
to stalo mezi krámem a rathausem. Ovšem když jsou peníze,
proč by se nerozhazovaly?

Doufám též, že se po šestnácti letech, ve kterých
se vesnice, kam jsme se přistěhovali, změnila v město
s dlážděnými náměstími a kilometry chodníků, konečně naše
životní prostředí zklidní a my přestaneme bydlet uprostřed
permanentní stavby, přestanou nám praskat omítky od
těžkých strojů a bucharů a dům se přestane chvět jako při
zemětřesení. I když kdoví? Jámy pro podzemní elektrické
vedení zejí a ohrožují obyvatele už přes dva měsíce, starostka
slibuje dokončení, ale víte, jak to je – sliby neurazí.
Libor Hofman
(Pozn.: megalit = velká stavba z kamene – na naší návsi ovšem
pouze z imitace kamene)
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Malá inventura obecní politiky
5. a 6. října 2018 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí, proto se nabízí možnost provést malou inventuru
obecní politiky a zjistit, co je pro ni charakteristické nebo naopak, co v ní chybí.

• Populismus
V posledních letech se v obci prosadila hegemonická
unifikace obecní politiky, která je výsledkem odborně
řečeno „plebiscitní demokracie“. Současné politické vedení
obce totiž posiluje redukovanou podobu demokracie ve
formě populistických názorů a požadavků, které slouží jako
potvrzení suverenity a legitimity politické většiny. Omezuje
se demokratická pluralita, politická rovnost a různorodost
a posiluje se polarizace. Pravidlo většiny nezajišťuje kvalitu
demokracie. Populistické heslo přinést politiku „blíže
k lidem“ vede ke zjednodušování sociálních zájmů a politické
kultury a posiluje nezdravou koncentraci moci.
Například politický subjekt, v jehož čele stojí Ing. Terezie
Kořínková, obsadil po posledních volbách přední politické
funkce v zastupitelstvu. Paní starostka se inaugurovala do
čela obecních médií a nepřipustila autonomii některých
odborných obecních výborů atd.

• Stupidizace veřejného mínění
Strategie hegemonické unifikace obecní politiky vede
k eliminaci role politiky a demokracie. Je výrazem politické
správy redukované na „praktická řešení“ a „praktická dobra“.
Populistické tvrzení, že „v naší obci si nehrajeme na politiku,
my děláme věci pro lidi“ vede nejen k falešné depolitizaci
demokracie, ale i k epistemické stupidizaci veřejného mínění.
Politické
pokřivení
společnosti
je
vedeno
pseudovznešenými důvody o nepolitičnosti. Nadpolitičnost
se prosazuje populistickou „rozumností“. Ve skutečnosti

je projevem deformace politického diskursu, neboť
hegemonická unifikace obecní politiky vede k pěstování do
sebe uzavřených společenství.
Praktickou ukázkou stupidizace veřejného mínění je
tvorba obecních novin pod vedením starostky Terezie
Kořínkové, kdy je veřejnost ohlupována donekonečna se
opakujícími tématy dle prostoduché komunální šablony
založené na redukční politické a kulturní informační dietě.
Cílem stupidizace veřejného mínění je omezit tvorbu
veřejného mínění. Například v případě problematické
výstavby požární zbrojnice v centru obce vedení obecních
novin neiniciovalo žádné rozhovory s obecními politiky ani
s odborníky na urbanistiku, ale ani s veřejností.
Proto mnohá výstavba v obci probíhá necitlivě (někdy
i nezákonně), jak to dokládá nejen výstavba velkoobjemového
bytového domu Na Habří, kde byla původně naplánovaná
výstavba menších rodinných domů nebo zmiňovaná vyšší
technická stavba v centru obce postavená na místě malého
přízemního obydlí.
Malá inventura obecní politiky dokladuje, že chybí pěstování
pluralitní politické kultury, chybí rozvíjení demokratického
dialogu, který kultivuje veřejné mínění a obecně chybí vize.
Hodnota demokracie nespočívá v otázce, kolik staveb
a počinů zastupitelstvo v obci realizovalo, ale že podporuje
politickou různorodost, možnost rozvíjení alternativní politické
agendy a že přináší možnost změny.
Miroslav Vodrážka

Myšlenky z pejskodromu
Když jsme si před lety pořídili psa, byla většina úholičských psů trvale za plotem, mnozí na řetězu. Venčení bylo raritou,
častěji jste potkali psy, kterým se podařilo utéct. Od té doby se hodně změnilo, obnovené cesty připomínají pejskodrom. I já
pravidelně vyrážím. Krom jiného je to příležitost zahloubat se.
První roky našeho pobytu v Úholičkách byly ve znamení se nové cesty občas
střetů s budovateli černé skládky v Rokličkách, v houštích stávají příležitostí pro
devastovat
a příkopech se skvěla kvanta odpadků a popelnice zdaleka veřejnost
nebyla běžnou výbavou každého domu. Dnes převládá zemědělské porosty už
v extravilánu rostlinný pokryv a tříděný odpad je poměrně ne jen drobným polním
ale
prostě
slušně vytříděný. Určitě na tom mají lví podíl aktivity pychem,
organizované obcí, ale změnil se také přístup nás všech. řáděním „v přírodě“.
Nejen, že již není normální vyvalit odpad za humna, ale najde I na vysazené lípě kdosi
dokazovat
se i dost těch, kteří jsou ochotní se jen tak mimoděk sehnout potřeboval
a zatoulaný odpad odnést. Važme si toho. Snad časem pomine svou výjimečnost tím,
i nešvar pohozených krabiček od cigaret, plechovek od že ji zlomil. Čerti nás
nápojů, vlhčených ubrousků, které nejsou z papíru a jen tak se ženou brali, když
před
rokem
se nerozloží, nebo papírků od bonbónů, po kterých se letos jsme
polámané
z jara docela dobře dala sledovat vycházková trasa některých ošetřovali
venčitelů. A ještě jedna rezerva – chodníky jsou vcelku prosty koruny mladých stromů
psích exkrementů, nikoli však polní cesty. Ač pejskař, vadí třešní, protože kde kdo
mi ta kvanta psích exkrementů ponechaných „přírodě na při česání razil heslo
pospas“ v prostoru, kde mimo jiné korzují rodiny s malými „příroda si poradí“. Suchý strom u vjezdu do obce
Zdroj: R. Rajmon
dětmi. Znovu a znovu se mi vybavuje kresbička Vladimíra Zbytnělé paty kmenů zas
Jiránka s poněkud vágusoidními mládenci a výrokem tiše připomínají, že posedlost vyholením trávy do posledního
stébla znovu a znovu zatíná strunu sekačky do kůry a vodivých
„Příroda, VOLE!“
Přibylo cest a okolí obce je na dosah. Pro mnohé je to pletiv stromů. Někdy mám pocit, že jsme propadli představě
hlavně otevřený prostor, kde se rozvolňují pravidla. A tak „udržovaná zeleň = golfové hřiště“. V těchto vyprahlých dnech
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už je to asi jedno, ale stejně se nemohu zbavit dojmu, že při
vyšším travním porostu by únik vláhy z půdy mohl být menší.
Co raději nasměrovat úsilí do potlačování invazní křídlatky,
která tiše na některých místech v okolí košatí? A vrtají mi
hlavou i další paradoxy: Pořídili jsme květnou louku a pak
na nemalé její části zřídili skládku. Revitalizujeme metodou
devitalizace houštin a pak necháváme u cesty navrtaná
polínka, aby si měl hmyz kam zalézt, a vyvěšujeme krmítka
pro ptactvo, kterému jsme napřed vyklučili teritorium.
Zaléváme květinové záhony a necháváme schnout vysazené
stromy. Jako by bylo jednodušší vysadit lípu než muškát.
Tolik má úvaha z pejskodromu. O prioritách,
hodnotách a odpovědnosti. Nás všech.
Radko Rajmon

SDH při letním zalévání alejí

Zdroj: archiv SDH

Kalendář akcí
1.-2. 9.

sobota-neděle

INZERCE

Food Festival - Foodparade festival je vhodný i pro rodiny s dětmi,
Zahrady Trojského
degustační menu, kuchařská zóna, workshopy. Bohatý doprovodný
zámku, Praha 7
program, www.foodparade.cz
Kašpárkův svět - výstava o historii rodinného loutkového divadla

Středočeské muzeum
Roztoky

Proradost - hudební festival, od 14:00

Posezení Na Statku,
Velké Přílepy

sobota

Bleší trh - 9:00-15:00
- více informací a přihlašování na www.blesak-roztoky.cz

Tyršovo náměstí,
Roztoky

9. 9.

Úsměv anděla - benefiční akce s doprovodným programem

Golf SNAIL, Úholičky

13. 9.

Tátova volha - letní kino, od 20:00, vstup zdarma

Areál TJ Sokol, Roztoky

15. 9.

Slavnosti pravého a levého břehu - festival, od 10:00

U přívozu RoztokyKlecany

7. 9.-6. 1.
8. 9.
sobota

8. 9.
neděle
čtvrtek

sobota

23. 9.
neděle

Design Lock - více jak 30 vybraných prodejců s širokou paletou ručně Středočeské muzeum
vyrobených výrobků, 10:00-17:00
Roztoky

28. 9.

Svatováclavské slavnosti

náves, Úholičky

2. 10.

Začátek zimního semestru Virtuální Univerzity třetího věku - od 9:00

zasedačka OÚ, Úholičky

pátek
úterý
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