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ÚVODNÍK
Vážení občané,
poslední období rezonuje naší obcí otázka, zda povolit nebo
nepovolit navýšení tělesa skládky. Na toto téma jednala komise životního prostředí na svých posledních schůzkách, kde
zvažovala, jakým způsobem, a na jak dlouho by nás skládka
zatížila z hlediska životního prostředí. Otázku finančního přínosu pro obec jsme probírali na finančním výboru. Zastupitelé si uvědomují, že rozhodnutí je velmi zodpovědné, a proto
si stanovili několik otázek, na které chtějí znát odpovědi nebo
alespoň názory odborníků, než přijmou k této problematice
jakékoliv rozhodnutí.
Ptáme se, zda fólie a těsnící vrstvy, které jsou navržené
na původně projektovanou výšku, obstojí při dalším zatížení.
Ptáme se, zda lze po dobu dalšího navážení nainstalovat nahoru na těleso skládky mobilní zábrany proti úletům. Víme, že
v minulosti byla zpracována analýza zdravotní nezávadnosti
skládkového plynu, ale chtěli bychom zpracovat její aktuální
verzi. Co se týká výsadby zeleně, požadujeme vysázení stromů
a keřů po obvodu skládky směrem na Libčice po provozovateli. Současně ale zastupitelé vidí jako jednu z priorit vysázet
více zeleně na této straně obce a skládku od obce více odizolovat. To je ovšem závislé na výsledcích jednání s vlastníky pozemků. V tomto ohledu nám ale do jisté míry mohou
pomoci právě probíhající pozemkové úpravy, kde budou pozemky k výsadbám vyčleněny a budou připraveny ke směnám
nebo koupím. Poslední otázku položí asi každý z vás: Do kdy

bude skládka fungovat? Je třeba si uvědomit, že provozovatel
skládku neopustí. Pokud by se přestalo skládkovat a skládka
se zrevitalizovala (do tří let po uzavření), na ploše zůstanou
technologická zařízení, která zde byla vybudována. Několik
let po uzavření skládky se musí stále jímat a zpracovávat
metan. Takže představa o přístupném kopci, rozhledně nebo
zimních radovánkách je zatím otázkou daleké budoucnosti.
Skládka dnes není povolena do časového termínu, ale do stanoveného objemu. Je tedy na strategii firmy, jakým způsobem
bude skládku plnit s ohledem na čas. Pokud bychom povolili
navýšení skládky, byla by to i dobrá výchozí pozice k vyjednání „tvrdších“ podmínek pro provozovatele. Preferovali bychom, kdyby jednou z nich byl i termín ukončení navážení do
tělesa skládky.
Doufám, že až budete mít noviny v ruce, bude úprava zastávek na návsi již hotova a autobus pojede opět ve své trase.
Také bude přeložen plyn v ulici Nad Parkem, aby se mohla
vybudovat další část gabionové zdi. Aktuální je opět i projekt
„Podmoráň“ a posunu v projektu úprav – parkovacích stání,
chodníku a odvodnění, se budeme věnovat v příštím čísle.
Dovoluji si vás pozvat na červnové akce, z nichž největší
bude Den na řece. Těším se na výlet se seniory a na prvňáčky,
které v knihovně pasujeme na čtenáře.
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Volby do Evroopského parlamentu 2019
Výsledky v obci:

Česká pirátská strana 		
STAN/TOP 09 			
ANO 2011 			
ODS 				
KSČM 				

49 hlasů
47 hlasů
42 hlasů
30 hlasů
12 hlasů

další strany v jednotkách hlasů.
Celková účast v obci byla 39,9 %
(234 voličů z celkových 586, platných hlasů 231)

• Revize komínů
Každoroční pravidelné hromadné revize vašich komínů
s firmou Kominíci s.r.o. proběhnou 18. a 19. června. Ještě
zbývá několik volných termínů. Pro objednání termínu
volejte na OÚ.

• Poplatky za KTV a internet - změna
V úhradě poplatků za výše uvedené služby dojde s
účinností od 1. 7. 2019 ke změně. Nově budete za službu
platit přímo provozovateli, nikoliv obci. Těm, kteří mají
platby prostřednictvím SIPO, budou změny provedeny
automaticky. Vy, kdo platíte hotově, budete platit přímo
panu Novákovi (oproti dokladu či faktuře, způsob
vybírání bude upřesněn) a vy, kdo máte trvalé příkazy,
budete muset provést změny na svých účtech. Číslo účtu,
na který budete platby odvádět, vám sdělíme v dopise,
který bude všem uživatelům doručen přímo do schránky
během června. Pro případné dotazy volejte OÚ nebo
přímo provozovatele KTV pana Nováka 733 119 236.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Souhrn usnesení z 6. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 27. 5. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/6VZ/2019 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
11) Rozpočtové opatření č. 3/2019
12) Sleva na nájmu za restauraci
13) Stravování pro seniory
a přesunutí bodů:
2) Směna pozemků – cesty vzniklé po pozemkových úpravách
5) Odprodej bytu č. 22 v BD
na příští jednání.
Usnesení č. 3/6VZ/2019 – Smlouva o zřízení služebnosti
(věcné břemeno) přípojky ČEZ pro nové RD v ul. Na
Habří
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
(věcného břemene) č. IV-12-6021775/4 Úholičky, Na Habří
p. č. 425/21 a 425/34 – kNN za cenu 10 000 Kč se společností
ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 4/6VZ/2019 – Kupní smlouva na pozemek
parc. č. 432/2 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku parc. č. 434/2
o výměře 2737 m2, v k. ú. Úholičky za cenu 1190 Kč za m2,
celkem tedy za 3 257 030 Kč.
Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 071737/2019 zpracovaného dne 10. 4. 2019 Ing. Milanem
Mintělem, kde je stanovena cena obvyklá ve výši 931 Kč/
m2 a s přihlédnutím ke znaleckému posudku, zpracovaném
Ing. Zdeňkem Mazákem v březnu 2019, kde je stanovena
cena obvyklá sousedního pozemku parc. č. 425/24 částkou
1450 Kč/m2. Oba pozemky jsou předmětem územní studie
U Hřiště, zaregistrované u Městského úřadu Černošice,
úřadem územního plánování dne 28. 4. 2016 a jsou určené
k zástavbě rodinnými domy a k výstavbě potřebné dopravní
a technické infrastruktury.

celkem tedy 247 m2, které jsou ve vlastnictví pana Jakuba
Hraběty a Lenky Hrabětové, K Podmoráni 94, Úholičky, za
pozemky parc. č. 450/30 o výměře 14 m2, 454/31 o výměře
8 m2, 355/41 o výměře 6 m2, 355/40 o výměře 219 m2, celkem
tedy 247 m2, které jsou ve vlastnictví obce, na základě GP
č. 656-12/2019 zpracovaného Ing. Ivo Haufem, potvrzeného
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, územním
pracovištěm Praha–západ
pod č. PGP-1095/2019-210
24. 4. 2019.
Usnesení č. 11/6VZ/2019 – Rozpočtové opatření č. 3/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.
Usnesení č. 12/6VZ/2019 – Sleva na nájmu za restauraci
Zastupitelstvo schvaluje slevu z nájmu restaurace v období
6-12/2019 ve výši 50% tedy na částku 6 250 Kč.
Usnesení č. 13/6VZ/2019 – Stravování pro seniory
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na stravování pro
seniory na 35 Kč. Nárok na 15 stravenek za měsíc zůstává
beze změny.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 3/6VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o zřízení služebnosti (věcného břemene) se společností ČEZ
Distribuce a.s..
Pověření č. 4/6VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
s rodinou Ženíškových.
Pověření č. 6/6VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu směnné smlouvy
s Hrabětovými.

Usnesení č. 6/6VZ/2019 – Směna části pozemku parc. č.
14, 373/1, 335/24 a 454/1 v k. ů. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků parc. č. 14/2
o výměře 240 m2, 615 o výměře 5 m2, 616 o výměře 2 m2,

Romana Klusoňová, asistentka starostky

OZNÁMENÍ
Očkování psů a koček proti vzteklině
V obci Úholičky (v prostoru u hasičárny) provede v níže uvedeném termínu
soukromý veterinární lékař MVDr. Milan DUDEK (KVL 3901) hromadné očkování psů a koček proti vzteklině.
·

V sobotu 22. června 2019 od 13:00 do 14:00,
cena za očkování proti vzteklině: 90 Kč.

Zájemci o očkování předvedou zvířata a předloží očkovací průkazy. V případě, že zvíře nemá vystaveno
očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový. Při očkování je možné také zakoupit
přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům nebo naočkovat psa a kočku sdruženou vakcínou.
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Kauza skládka
Redakce požádala o vyjádření k článku pana Vodrážky v novinách č. 4/2019 „Ekologická rizika a problémy, o kterých
politici v Úholičkách mlčí“ předsedu představenstva společnosti FCC Regios a. s., pana Libora Luňáčka a paní Ing. Evu
Kučerovou z České inspekce životního prostředí, inspektorát Praha. ČIŽP bohužel do uzávěrky své vyjádření nedodala, na
obci je k nahlédnutí Protokol ČIŽP o kontrole na skládce FCC Regios ze dne 12. a 13. 9. 2018. Současně pan Luňáček nabízí
zájemcům z řad občanů obce Úholičky prohlídku areálu skládky a dodává, že v současné době probíhá ukládka odpadů do
nově vystavené kazety. Každý, kdo má zájem o informace přímo od zdroje, se tak může seznámit se systémem zabezpečení
jednotlivých vrstev a fází na vlastní oči. Vedle samotného tělesa skládky pak zájemci mohou vidět i všechny provozované
technologie, a to včetně kogenerační jednotky na odtah skládkového plynu. Jen pro představu, kogenerační jednotka na
skládce FCC Regios a.s. zpracuje hodinově 200 m3 až 250 m3 skládkového plynu.
Krátce se vrátím do historie skládky komunálních odpadů
FCC Regios. Společnost .A.S.A. ČR (dnes FCC ČR) nebyla
investorem a zakladatelem této skládky. Majitelem Regiosu,
resp. majoritním akcionářem a tehdejším provozovatelem
skládky, byla dánská společnost DenWaste. Souhlas
s výstavbou skládky dali jednotliví zástupci přilehlých měst
a obcí, které v prvopočátku byly akcionáři této společnosti.
DenWaste se později dostala do ekonomických problémů
a nadále již neinvestovala do technologií na zpracování
odpadů. Majoritní akcionář se tedy rozhodl prodat svůj balík
akcií ve společnosti Regios firmě FCC.
Po převzetí společnosti Regios a.s. jsme převzali,
mimo jiné všechny povinnosti a smluvní závazky bývalého
managementu. Připravili jsme rozsáhlý investiční plán.
Počítal s výstavbou nových technologií, např. s linkou na
výrobu alternativního paliva nebo moderní třídicí linkou,
posléze s kontrolou všech zabezpečovacích prvků této
skládky a případnou obměnou zařízení.
Jedním z prvních kroků bylo obnovení „občanské komise“
pro kontrolu skládky. Jejími členy se stali dobrovolníci z řad
občanů přilehlých obcí, kteří s naší firmou sestavili tzv.
Memorandum – pravidla pro získávání veškerých dostupných
informací o skládce. Jako soukromý subjekt jsme souhlasili,
že budeme členům této komise dle podepsaných pravidel
plně k dispozici. Na jejich žádost budeme informovat
o provozu skládky a jednotlivých technologií. Tuto komisi
nikdo nezrušil a pan Vodrážka, pokud má skutečný zájem
o pravdivé informace, se může stát jejím členem.
Nyní si dovolím reagovat na konkrétní body uvedené
v článku pana Vodrážky:

Zabezpečení skládky
V nedávné době jsem v pořadech ČT 1 a TV Prima podrobně
popisoval prvky zabezpečení této skládky. Nechci tedy
čtenáře unavovat výčtem velkého množství norem, zákonů
a předpisů, které musela tato skládka plnit, a to před
výstavbou tělesa skládky, dále při samotné výstavbě, stejně
jako v následném průběhu ukládání odpadů. Normy a právní
předpisy naše společnost bude muset dodržovat více než 30
let po uzavření posledního sektoru skládky.
Zásadní informace v souvislosti se zabezpečením skládky
FCC Regios je, že existuje několikanásobné jištění, které
zabezpečuje, že nemůže docházet ke kontaktu skládkových
vod s okolím. Jedná se zejména o tyto prvky:
a) Výběr lokality – moderní skládky (kam patří i skládka
Regios), které již byly stavěny dle nové legislativy, byly
stavěny v oblastech s nízkou hladinou podzemní vody. Proto
byla vybrána lokalita MČ Ďáblice – Březiněves a ze stejného
důvodu lokalita Úholičky – Tursko. Pro porovnání zmiňuji
i druhou skládku, kterou provozujeme.
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Pohled na skládku z Řivnáče

Zdroj: J. Černý st.

b) Minerální těsnění – základem každé moderní skládky
je trojmocná vrstva přírodního minerálního těsnění na bázi
jílových spraší. Tyto tři vrstvy mají koeficient nepropustnosti
10–9. Jinými slovy lze říci, že těmito vrstvami by skládková
voda neprotekla.
c) Vysokohustotní folie – jedna z dalších vrstev
pro zabezpečení ochrany životního prostředí je PE
vysokohustotní folie. Ta je umístěna na dně skládky,
umisťuje se však i na rekultivované části skládky. Projekt
nařizuje, aby se neprodyšně uzavřela spodní část této folie
s částí, která byla položena v rámci rekultivace již naplněné
skládky. Tím je vytvořen naprosto uzavřený systém, který
pojme veškeré navezené množství odpadů. Je zcela oddělen
od okolního životního prostředí. Při samotné aplikaci této
fólie dochází ke kontrole jejího případného poškození, a to
elektromagnetickou cestou. Dodavatelská firma nám musí
předat certifikát o neporušenosti PE folie.
d) Systém drenáží a odtahů skládkového plynu – veškeré
vody, které se dostanou do skládkového tělesa v podobě
srážek nebo jsou obsaženy v samotném odpadu, jsou
izolovaně sváděny do jímky skládkových vod. Tuto vodu pak
využíváme v procesu metanogeneze (vysvětleno dále v textu),
vracíme ji tedy zpět do skládkového tělesa. V provozním řádu
je popsána možnost odvozu této vody do smluvní biologické
čističky odpadních vod. V praxi tato situace ještě nenastala.
Spíše zaznamenáváme nedostatek vody potřebné pro udržení
procesu biologické konverze. Samotný skládkový plyn je pak
pomocí skládkových studní odčerpáván horním odtahem do
kogenerační jednotky.
e) Systém monitorovacích vrtů – skládka je vybavena
předepsaným počtem geologických vrtů ve směru spádového
gradientu toku spodních vod. Kvalita těchto vod je od začátku
provozování skládky kontrolována nezávislou akreditovanou
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laboratoří, kdy v předepsané četnosti jsou vody v dynamickém
stavu odebírány z těchto vrtů a následně analyzovány.
Výsledky těchto rozborů jsou předkládány při pravidelných
kontrolách České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
f) Systém porovnávacích vrtů – v okolí skládek jsou
vytipována odběrná místa pro odběr spodní vody. Odběry jsou
analyzovány a porovnávány s kvalitou vod z monitorovacích
vrtů.

Problematika metanu (CH4) ve skládkovém plynu
a) Souhlasím s vyjádřením pana Vodrážky, že metan je
všeobecně pro ozónovou vrstvu horší ve srovnání s oxidem
uhličitým (CO2). Odborná literatura udává různé násobky
nebezpečnosti pro ozonovou vrstvu. Ze studií na VŠCHT
mám v paměti desetinásobnou negativní účinnost v interakci
s ozónovou vrstvou.
b) Na rozdíl od pana Vodrážky, v souvislosti s technologiemi
typu bioplynových stanic nebo řízených skládek
komunálního odpadu, vidím v metanu spíše zdroj energie
než zabijáka ozónové vrstvy. Skládkový plyn obsahuje cca
41 – 48 % objemu metanu. Celá skládka je tedy uměle odsávána
a skládkový plyn je přiváděn do kogenerační jednotky. Zde
je metan řízeně spálen za vzniku tepla a zejména přeměny na
elektrickou energii. Pro úplnost je třeba dodat, že metan po
své konverzi v kogenerační jednotce přechází na CO2 a H2O.
c) Mohu pana Vodrážku ubezpečit, že středně velký chov
hovězího nebo vepřového dobytka vyprodukuje násobně větší
koncentrace metanu než samotné skládkové těleso po dobu
svého provozování. Připomínám, že metan vzniká zejména
samovolnými biologickými pochody při rozkladu organické
hmoty (hnilobný proces). Zdrojem metanu je tedy i např.
špatně zabezpečený septik. S nadsázkou lze konstatovat, že
téměř jakýkoli živočišný organismus, kam řadím i nás lidi, za
svůj život vyprodukuje určité množství tohoto plynu.
d) Jak jsem uvedl výše, technologové vidí v řízené
genezi skládkového plynu a v metanu samotném spíše
„kamaráda“ než nepřítele. Technologové, kteří jsou pověřeni
řízením moderní skládky, tak záměrně startují zmíněnou
metanogenezi, tedy vznik samotného metanu.
e) Technologie zpracování skládkového plynu myslí i na
případnou havárii kogenerační jednotky. Proto je kogenerační
jednotka na skládce FCC Regios vybavena vysokoteplotní
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pochodní (tzv. flérou), která v případě poruchy na motorech
kogenerační jednotky spálí vznikající metan dle rovnice:
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Na závěr se omlouvám všem čtenářům za obsažnou reakci
na článek pana Vodrážky. Chápu obavy jeho i dalších občanů,
proto jsem se snažil konkrétní body popsat z perspektivy
25leté praxe v oboru. Vím, že skládka při určitém
atmosférickém tlaku občas obtěžuje okolní obce zápachem.
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách dochází,
zejména při výsypu odpadu od dodavatelů s nezabezpečenou
dopravní technikou, k úletům polétavých složek. Na
odstranění těchto nepříjemných dopadů pracujeme intenzivně
a průběžně. Snažíme se informovat starosty blízkých obcí
o dění na skládkách a případných nestandardních událostech,
jakou bylo např. zahoření technologie TAP.
Dovolím si nesouhlasit s panem Vodrážkou, že jsou nějaké
informace občanům záměrně zamlčovány. Celý areál skládky
je pravidelně kontrolován ČIŽP a dalšími institucemi. Do
zápisů z těchto kontrol je možné nahlédnout.
Tím se vracím na začátek a položím na zamyšlení zásadní
otázku: proč by zástupci FCC ČR měli zájem něco tajit,
když naprosto dobrovolně souhlasili s fungováním občanské
komise? Odpověď a zhodnocení naší práce za posledních 15
let však již ponechám plně na vás.
Společnost FCC (tehdy ještě jako společnost .A.S.A.)
nikdy neuvažovala o návozu nebezpečného odpadu na
skládku Regios u obce Úholičky. Tedy ani v době, kdy
investovala do nákupu majoritního balíku akcií společnosti
Regios a.s., ani nikdy později. Do tělesa skládky byly naší
společností vždy ukládány pouze odpady kategorie „Ostatní“,
tzn. takové, které v žádném případě nevykazují ani jednu
ze čtrnácti dosud evidovaných nebezpečných vlastností.
Důkazem je i to, že skládkové těleso provozované společností
FCC Regios, a.s. je typu S-OO a nikoli S-ON. Od tohoto se
nemíníme odklonit ani do budoucna.
Situace z roku 1997, kterou popisuje pan Vodrážka, se
pravděpodobně odehrála v době, kdy skládku vlastnila dánská
firma DenWaste a pan Vrba byl předsedou představenstva
původní společnosti. Veškerá rozhodnutí bývalého
managementu této společnosti nemají nic společného se
společností FCC (.A.S.A.), jak zcela nesprávně uvádí pan
Vodrážka.
Libor Luňáček,
předseda představenstva společnosti FCC Regios a.s.

Participativní rozpočet
Kritika toho, co vše si radnice zase vymyslela, je oblíbeným tématem povídaček v obci. Proto se zastupitelé rozhodli, že
prostor pro uplatnění svých nápadů dostanou i občané.
Chybí vám v obci nějaké zařízení pro trávení volného času,
pro sport nebo snad chcete uspořádat kulturní akci? Tak hurá
do toho. Pro letošní rok vyčlenili zastupitelé 200 tisíc Kč na
projekty participativního rozpočtování. V jeho rámci mohou
občané podávat návrhy, které by měly obohatit náš život.
Celý projekt je připraven, zbývá doladit poslední detaily, aby
mohl být schválen ještě před prázdninami. To se očekává na
veřejném zasedání na konci června, kdy zároveň proběhne
veřejná prezentace celého projektu. Ke stejnému termínu

bude možné začít podávat návrhy. Čas na to budete mít až
do konce prázdnin. Následně budou vybrány návrhy, kterým
nebrání žádné technické, legislativní ani finanční překážky.
Ty postoupí do hlasování, ve kterém obyvatelé naší obce
vyberou nápady, jež budeme realizovat. A jak ukázala anketa,
zájem je velký. Tak se už všichni těšme, co nového nám
spoluúčast občanů na rozhodování o investicích přinese.
Alojz Šula, zastupitel
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Pravidla pro vydávání Obecních novin
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstvo schválilo nová Pravidla pro tvorbu a vydávání Obecních novin Úholičky.
Přestože došlo jen k několika změnám, předkládáme stručný přehled všech důležitých pravidel, která je potřeba dodržet,
pokud chcete zveřejnit svůj příspěvek v Obecních novinách (ON).
•

•

•

•

•

•

•

Do novin se zařazují pouze příspěvky dodané do uzávěrky
daného čísla. Uzávěrka je zpravidla předposlední středu
v měsíci ve 12:00. Přesné datum najdete v tiráži každého
čísla ON.
Své příspěvky zasílejte e-mailem na adresu
noviny@obec-uholicky.cz. Texty zaslané na jiné adresy
(např. starostce nebo zastupitelům) se do rukou redakce
vůbec nemusí dostat, a proto vám nemůžeme zaručit
jejich zveřejnění.
Texty nezasílejte v těle e-mailu, ale jako samostatný
soubor v příloze. Přípustné jsou jakékoliv běžné textové
formáty (.doc, .docx, .txt, .rtf, odt…). Prosíme, ne PDF!
Plakáty, inzerci a další graficky zpracované příspěvky
zasílejte v běžných rastrových formátech (.pdf, .jpg, .gif,
tiff, .png…)
Pro názorové články je stanoven limit 2500 znaků
(včetně mezer), a to pro všechny přispěvatele bez ohledu
na to, zda jsou zastupiteli nebo ne. Do každého čísla
novin může autor zaslat jen jeden názorový článek.
Redakce si vymiňuje právo na krácení a úpravu článků
s nadlimitním počtem znaků. Autor bude vyzván ke
zkrácení textu, případně úpravu provede redakce po
společné konzultaci s autorem.
Redakce má právo neotisknout text, ve kterém jsou
uvedena tvrzení, která by zakládala právní odpovědnost
vydavatele za trestný čin pomluvy anebo za zásah do
důstojnosti, cti, vážnosti fyzické osoby nebo pověsti
právnické osoby.

Nová pravidla obsahují i další body, které se týkají redakce
novin či redakční rady. Kompletní Pravidla pro tvorbu
a vydávání Obecních novin Úholičky najdete na obecním
webu www.obec-uholicky.cz v sekci Obecní noviny.
Redakce

Plán sociálních služeb
V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava
nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na období 2020–2022.
Do tvorby plánu bychom rádi zapojili také osoby z řad
veřejnosti a subjekty, které mohou prostřednictvím
svých odborníků přinést poznatky z praxe a návrhy
na změny problematických oblastí. Pokud máte zájem
zapojit se do procesu tvorby nového plánu, který
by měl zlepšit dostupnost sociálních služeb, můžete
nás kontaktovat prostřednictvím formuláře na tomto
odkaze https://goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2. Na
základě Vašich návrhů některé z vás případně oslovíme
s žádostí o zapojení se do pracovní skupiny. Účast
ve skupině není honorována, předpokládáme, že dle
tematického zaměření se skupina sejde v tomto roce
1 – 3x v Praze.
Jakub Šlajs, DiS., Krajský úřad Středočeského kraje

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Nové knihy v knihovně od českých autorů
Ráda bych vám představila některé úlovky z letošního veletrhu Svět knihy. Jedná se o české autory a jako bonus jednoho
polského.
Jakub Szántó, Za oponou války: Prvotina z pera válečného
reportéra a zpravodaje České televize na Blízkém východě
nám přibližuje dramatické zážitky z frontových linií, míst
teroristických útoků i státních převratů a revolucí. Coby
vystudovaný historik zprostředkovává události očitého
svědka na pozadí dějin. Knihu doprovází bohatá obrazová
příloha autorových fotografií z terénu.
Alena Mornštajnová, Tiché roky: Nový román známé
spisovatelky nezpracovává velké historické téma, nýbrž
intimní rodinné drama, kde hlavní roli hrají náhody a lidské
charaktery. Stejně jako u románu Hana však jde o silný,
strhujícím způsobem vyprávěný příběh, který si čtenáře
podmaní od první do poslední stránky.
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Radka Denemarková, Hodiny z olova: Rozsáhlý román
inspirovaný autorčinými pobyty v Číně. Příběh několika velmi
odlišných rodin, pocházejících z různých prostředí a zemí,
všichni si prožijí svou “hodinu z olova”. “Tučná kniha sice
poukazuje na brutální poměry v Číně, hlavně ale upozorňuje,
jak se k tamnímu režimu lísají Evropané a zejména Češi.
Diplomaté, programátoři, velvyslanci, mimoňové. Postavy
z románu se potkávají na večírcích české ambasády
v Pekingu a štěbetají: “Jste v Číně poprvé? Jaký byl váš let?
Jak se vám Čína líbí?” Diskutovat o diktatuře je declassé.
Tady se vydělávají peníze. Tady se žije ekonomickým
pragmatismem.” (J. Zbořil, recenze, aktuálně.cz)
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Pavla Horáková, Teorie podivnosti: Vypravěčka Ada
Sabová, mladá vědkyně z Ústavu mezioborových studií
člověka, je v mnohém typickou moderní intelektuálkou, která
se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru. V obojím
už má za sebou leccos, a tak není prosta jistého cynismu,
či spíše sarkastického vnímání světa, lidí kolem sebe i sebe
samé. Na pozadí pátrání po zmizelém synovi své kolegyně
zaznamenává kolem sebe zdánlivé nahodilosti, za nimiž však
tuší zákonitost a provázanost. Pro všechny tyto jevy hledá
zastřešující definici, svou „teorii podivnosti“.
Jaroslav Rudiš, Český ráj: Parta chlapů se pravidelně schází
ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají jména,
jen staré indiánské přezdívky. Tady je nikdo neruší, tady se
cítí svobodní a mohou být těmi, kým doopravdy jsou. Jejich
sebestředný svět rámují tragikomické vzpomínky na minulost
i nejistota z vlastní budoucnosti. Novela o současných
mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za
vysokou zdí, který možná obývají ženy…
Hana Marie Körnerová, Co neodvál ani čas: Životní
příběhy tří žen. Hlas kukačky: Napínavý příběh o pátrání
po tajemství, o němž se i v nejužším rodinném kruhu jen
šeptá. Příběh o rozplétání složitých lidských vztahů táhnoucí
se hluboko do minulosti. Minuta na rozloučenou: Mariannu
nudí život, rozhodne se přerušit studia a doprovázet otce
– profesora přírodních věd – na výpravu do argentinského
pralesa. Projde tvrdou psychickou i fyzickou zkouškou. Po
návratu do civilizace mění svůj postoj k životu a vnímá jinak
i přátelství, lásku a zodpovědnost za druhé.
Zbigniew Czendlik, Uchem jehly: Kniha rozhovorů vychází
z oblíbeného pořadu České televize Uchem jehly. „Netradiční“
moderátor si zve již několik let na lanškrounskou faru hosty,
kteří ve svém životě a ve své kariéře dosáhli významných
úspěchů, a jejichž životní zkušenosti mohou být inspirativním
vzorem. Hosty jsou například Stanislav Bernard, Lucie Bílá,
Věra Čáslavská, Helena Klímová, Jan Potměšil, Liběna
Rochová, Tomáš Sedláček ad.

přezdívkami. Život je nádherný: Spisovatelka popisuje svůj
každodenní život v době od Štědrého dne roku 2010 do 23.
prosince roku 2011. Píše o svých nejbližších a jejich a svém
zápasu s nemocí maminky, píše o odlidštěné úřednické
mašinerii, se kterou se nemíní smířit, píše o svých synech
a jejich svobodné cestě životem, citlivě vnímá a reflektuje
literaturu, film a divadlo. Současnost konfrontuje s časem
disentu a tvoří tak jedinečnou kroniku naší doby. Boží a jiná
muka: Fejetony otištěny v letech 2004–2009 v Hospodářských
novinách, Pražském deníku, MF DNES a Právu. Některé
nebyly otištěny nikdy, protože je Tereza Boučková napsala
až pro tuto knížku.
A hrst dalších: Michal Vieweg, Povídky o nelásce; Bára
Nesvadbová, Momentky; Zuzana Součková, Diagnóza žena;
Alice Kopřivová, Nejsem namalovaná; Kateřina Dubská,
Z kopce do kopce.

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

Martina Hrubešová, knihovnice

INZERCE

Blanka Hošková, Dietnikum: Přemýšlíte někdy, co se
vlastně děje na upravených zahradách a za nablýskanými
okny vilek na předměstích? V „naší“ ulici se sešly tři ženy
v kritické životní situaci, každá je jiná, ale možná proto je
pojí velmi silné přátelské pouto. Otevírá se před námi příběh
o lásce, velkém zklamání a ještě větší důvěře. A také o tom,
že když někomu vezmete naději, začne se topit. V sobě,
v alkoholu…
Marta Davouze, Víkend s Miriam: Příběh vysokoškolského
pedagoga, který se platonicky, ale hluboce zamiluje do
herečky Miriam, manželky svého přítele. Je spíš samotář
a pozorovatel než bojovník, přesto se i bez vlastního přičinění
ocitá v tíživých situacích. Duchovní pouto, které ho váže
k Miriam, je to jediné, co ho vnitřně posiluje, a snad proto se
obává překročit hranici přátelství. Příliš pozdě se dozví, jak
hrozivou zkušenost měla za sebou, a příliš pozdě pochopí, že
i ona ho vroucně milovala.
Tereza Boučková, Indiánský běh / Křepelice / Když
milujete muže: Vzpomínky na dětství, dospívání a dospělost
v období totalitního režimu jsou nejen kontroverzní výpovědí
o době, ale i o reálných lidech, byť skrytých za důmyslnými
7
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KULTURA A SPORT
Dubnové setkání seniorů
Jarní setkání seniorů proběhlo v salonku restaurace Na
statku v neděli 28. dubna. Po krátké pauze se k nám vrátil
pan Blín (sice bez kolegy pana Fouska) a zahrál seniorům
společně s panem Blažkem. Musím přiznat, že hlavně
seniorkám pan Blín a jeho produkce, včetně vtipných
bonmotů, velmi chyběl.
Na začátku setkání předala Renata Soperová absolventské
certifikáty studentkám a jednomu studentovi za ukončený
semestr univerzity třetího věku. Popřáli jsme všem jubilantům
a jubilantkám, kterých tentokrát dorazilo málo. Všichni
obdrželi kytičku a drobný dárek. Pozvánky doručujeme
všem, kdo mají kulaté 70. či půlkulaté 75. narozeniny a pak
vás již zveme každoročně. Přijďte na setkání i vy ostatní nad
60 let, pozvánka je vždy předem zveřejněna a na všechny se
těšíme! Nebo s námi pojeďte na výlet, tentokrát vyrážíme
v úterý 18. června do Klášterce nad Ohří.

Příjemné setkání v restauraci Na Statku

Zdroj: archiv OÚ

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Výstava Má vlast cestami proměn
V sobotu 18. května se v jedenáct hodin na pražském Vyšehradě rozezněly fanfáry, které ohlásily začátek slavnostního
zahájení 11. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn. V novém ročníku se představuje 109 proměn zanedbaných míst
v České republice a jedno ze Slovenska.
Najdete mezi nimi i rekonstrukci statku čp. 10 v Úholičkách.
Nejúspěšnější proměny 10. ročníku ocenili prof. Jan Pirk
a arch. Josef Pleskot, čímž byl minulý ročník uzavřen
a patronka výstavy Blanka Stehlíková zahájila ročník
jedenáctý. Přípitkem na podiu pokřtila katalog vystavených
proměn. Novinkou bylo představení ceny Kvetoucí město/
obec a Ceny souznění. Poté následovala výsadba potomka
památného stromu – odkopku památné lípy z Chyše
z Karlovarského kraje.

Po celý den běžel na podiu i v přilehlých sadech bohatý
kulturní program. Z Karlovarského kraje přijel folklorní
Soubor písní a tanců Dyleň, odpoledne si návštěvníci
zazpívali se skupinou Šlapeto. V sadech probíhal jarmark
výrobců regionálních řemeslných výrobků a specialit. Děti si
užívaly nejrůznější dílny a svou zručnost představili studenti
učňovských škol. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout
vyšehradské památky za symbolické vstupné a rádi využili
komentovaných prohlídek. Výjimečně byla zpřístupněna
hrobka
Slavín
na
Vyšehradském
hřbitově. Celý program zakončil koncert
Karlovarského symfonického orchestru
v bazilice sv. Petra a Pavla.
Vzhledem k tomu, že výstava je putovní,
budete si moci prohlédnout její část v září na
úholičských Svatováclavských slavnostech.
Všechny vystavené proměny najdete na
www.cestamipromen.cz. Můžete zde také
hlasovat pro nejlepší proměnu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Zahájení výstavy na Vyšehradě
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Na kole po jedenácté
Cvičení s Kořenkou pořádá mnoho sportovních akcí v obci i mimo ni. Jarní sportovní víkend na kolech se konal letos už po
jedenácté. Za ty roky jsme projeli dost koutů České republiky a děti nám mezi tím trochu povyrostly. Dnes už nečekáme my
na ně, ale oni na nás. Po kopcovitém ročníku dáme rovinaté Třeboňsko nebo Hradecko. Jezdíme zatím na vlastní pohon,
elektrokolo máme v partě jen jedno, ale vzhledem k věku ho tolerujeme.
Letos jsme se vydali k sečské přehradě do Železných hor.
Počasí nás úplně nepodrželo, v chatkách se muselo přitopit
a sem tam sprchlo. Terén je to kopcovitý a třetí den už nám
nohy trochu tuhly, ale trasy jsme splnili podle plánu a zbylo
dost sil i na nohejbal, přehazku, pétanque, badminton, bowling
a bazén. Tak velké sportovní zázemí rekreační středisko
nabízelo. Nezapomněli jsme ani na kulturu a navštívili jsme
i zámek ve Slatiňanech a Kočičí hrádek. Cestou domů stihl
někdo ještě zámek Žleby nebo Karlovu Korunu.
Plná penze v místní jídelně zajistila stravování na
jedničku a večerní posezení bylo doplněno dovezeným sudem
a vlastními půllitry. Ubytování s námi sdílela parta důchodců,
kteří jezdí pravidelně mnoho let. Kéž by nám byli příkladem
a my jsme vydrželi jezdit jako oni. Do důchodového věku už
nám zbývá jen devatenáct ročníků. Sportu a kolu zdar a těším
se za rok.

Cyklovýprava do Železných hor

Zdroj: T. Kořínková

Terezie Kořínková, cvičení s Kořenkou

Další stopa Tomíků, tentokrát na Posázavské stezce
Druhý nedělní víkend jsme si užili v pravém trampském srubu na Posázavské stezce. Toto kouzelné místo v kaňonu Sázavy
objevili čeští turisté již ve dvacátých letech 20. století a vybudovali zde stezku, která vede z malé obce Petrova do Kamenného
přívozu.
A musela to být opravdu dřina. Nachází se tu nespočet schodů
vysekaných do skály a po různu zpevněných úseků do podoby
krásných vyhlídek. Jak vědí vodáci, Sázava zde před tím, než
se ztratí ve Vltavě, naposledy nabere dech a řítí se údolím
v peřejích, které prověří zručnost kormidelníků i postřeh
háčků. Pěším turistům pak hučení řeky dodává pocit, že se
nachází v kaňonu divokého západu, nebo na Plitvických
jezerech. Prostě někde, kde lze čekat za každým stromem
alespoň jednoho Apače. Trampské chaty a sruby jsou pak
kapitola sama pro sebe. Dodnes si zde lidé užívají romantiku

Posázavská stezka

Zdroj: P. Soper

starých osad v „orlích hnízdech“ zbudovaných s velkou
vynalézavostí na těch nejbizarnějších místech. Elektřina
nebo voda jsou luxus, který tu nikomu nechybí. Nakonec
ke studánce je to jen půl kilometru. Po deštivé noci strávené
u kamen vás pak čeká invaze mloků skvrnitých, kterých
je na úbočí vrchu Medníka nespočet. Užili jsme si tu dva
krásné dny, ale samotná stezka rozhodně stojí i za jednodenní
výlet. Nakonec z Prahy jste tu vlakem od pradávna zvaným
Posázavský pacifik za půl hodiny.
Pavel Soper, vedoucí oddílu
Trampská chata Psí zub

Zdroj: P. Soper
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Moderní je nesekat, aneb nechme trávu růst
Milí spoluobčané, s vidinou dalšího horkého léta jsem se rozhodla zpracovat náhled do problematiky sucha a úholičských
zahrádek.
Normální je nesekat – tímto mottem se chlubí například
Ač je krátce sečený anglický trávníček pro mnohé symbolem
čistoty a bezpečí, přírodě krátký střih rozhodně neprospívá, ba Ostrava. „Z našeho okolí pomalu mizí různé druhy rostlin
naopak jí dokonce velmi škodí. Častá seč trávy totiž trávníky a hmyzu. Přispívá k tomu také městský způsob udržování
poškozuje a tím napomáhá kritickému vysychání půdy zelených ploch, který představuje šestkrát do roka velmi
a ke snižování druhové biodiverzity – tedy snižování počtu nakrátko posekaný trávník,“ řekla mluvčí radnice v Moravské
druhů živočichů, kteří by v trávě hledali své útočiště. Neboť Ostravě a Přívozu Ludmila Kadrnková. Příroda funguje jako
vzhledem k tomu, že jsme vesnice obklopená nekonečnými řetězec. Jakmile tedy jeden z článků přestane fungovat,
lány řepky a obilí, které se mohou “chlubit” statusem nastávají problémy u článků dalších. Nedostatek travnatých
ploch vede například k nižšímu počtu opylovačů, dalšího
polopouště, už vodě a zvířatům příliš úkrytů nezbývá.
Na majitele trávníků apeluje i Český svaz ochránců hmyzu a bezobratlých. Jedním z následků může být malá
přírody (ČSOP) i Ministerstvo životního prostředí. „Řídký úroda ovoce nebo nedostatek úrodné půdy, kterou tvoří právě
porost nezadrží sluneční paprsky. Ty dopadají na mnohých zástupci bezobratlých v roli rozkladačů.
Mnozí se sice ohrazují, že je třeba v české krajině provést
místech přímo na půdu, kterou vysušují. Voda po holé
zemi snadno steče pryč, místo aby se vsakovala. Poraněné daleko rozsáhlejší a radikálnější změny, než se dohadovat
rostliny přitom potřebují pro zacelení ran více vody. Pokud ji nad frekvencí a délkou seče, s čímž nelze nic jiného, než
nemají, jsou náchylnější k uschnutí. Trávník tak v důsledku souhlasit. Ovšem je třeba upozornit na fakt, že velké změny
zbytečného pokosení pomalu usychá, až může zmizet úplně,“ vyžadují dlouhé administrativní procesy a je nejjednodušší
uvádí tisková zpráva ČSOP. Kdo by navíc chtěl mít místo začít na vlastní zahradě. Ono i těch pár travnatých zahrad
chladivé zelené oázy rezavé strniště? Boj s uschlými trávníky navíc udělá velký rozdíl. Kdyby své návyky změnil každý
je zároveň naprosto jednoduchý a finančně nenáročný. Stačí pátý majitel travnatého pozemku, získá Česká republika o
totiž snížit počet sečí nebo zvýšit zálivku. V období sucha, 20% více zelených ploch. Proto bych vás chtěla poprosit,
kdy je ale voda nedostatkovým zbožím, je radno zvolit abyste se pokaždé, když sáhnete po sekačce, rozmysleli, zda
variantu první. Ideálním počtem jsou podle odborníků zhruba to váš trávník opravdu potřebuje.
Anna Portešová
tři sezónní seče.

Skládka

Desatero dobrých mravů zastupitelů

Jedním z hlavních témat současné doby, které rezonují
v diskuzích mezi občany, je otázka, zda souhlasit s navýšením
skládky o cca 300 tisíc tun. Z hlediska čistě technického
to představuje přibližně 10% schváleného objemu a 150
milionů pro obec. Celý projekt má v současnosti ještě hodně
neznámých, proto se nechci vyjadřovat ani pro ani proti,
chci se ale vyjádřit k jiné věci.

1. Nepoužívám a nezneužívám MOC.
2. Když mám opačný názor, sednu si s občanem
k oválnému stolu a vyslechnu ho.
3. Když je většina proti, poslouchám ji, co říká.
4. Chovám se jako dobrý hospodář a neutrácím miliony
pro výhled z okna.
5. Když mi dojdou argumenty, nepoužívám proti
občanovi advokáta.
6. Když mi občan pošle e-mail, odpovím mu.
7. Nemanipuluji s informacemi.
8. Dodržuji noční klid. Vyvaruji se hlučných oslav po
22. hodině, budu ohleduplný.
9. Usiluji o to, aby v naší obci nebyly ŽÁDNÉ skládky.
10. Nemyslím si, že mám vždy a za každých okolností
pravdu.
Odměnou dodržování tohoto desatera, vám všem
bude spokojený občan, který bude chodit na nepřipravené
veřejné zasedání a bude mít zájem o to, co pro něj děláte.
V obci bude příjemná atmosféra a nebudou se psát žádná
Desatera.
Děkuji za pochopení a dodržování.

Obec ze skládky za léta jejího provozu získala stovky
milionů korun. Rozhodnutí o založení skládky padlo na
počátku devadesátých let. Ve stejném termínu se připravoval
i náš územní plán, který již se skládkou počítal. A právě
v rámci tehdy připravovaného územního plánu se počítalo
i s vybudováním pásů ochranné zeleně, které měly skládku
odblokovat od obce, vytvořit pohledovou barieru, snížit
prašnost a snad i trochu odfiltrovat zápach. To byla devadesátá
léta a dnes? Skládku máme, stovky milionů na různých účtech
také, jen na tu ochranou zeleň se nějak zapomnělo. Proto
navrhuji, zastavme se v čase a dříve než budeme rozhodovat
o případném navyšování skládky, začněme budovat i ty prvky,
které by nás měly alespoň trochu ochránit. Peněz ze skládky
na to máme dost, vraťme z nich alespoň kousek i krajině.
Alojz Šula, zastupitel

10

Pavel Erben

OBECNÍ NOVINY 5/2019

www.obec-uholicky.cz

Skládka nás zajímá

Anketa a jak dál se skládkou

Těžko najít něco, co určuje podobu naší obce víc než skládka.
Opravené chodníky a další vymoženosti jsou tu díky příjmům
ze skládky. Skládka je i předním faktorem zhoršujícím
životní prostředí v obci. Nelze proto dost zdůraznit, že by
demokratické procesy a komunikace obce s občany neměly
selhat v tak důležité otázce, jako je žádost provozovatele
skládky o další navyšování skládky.

V minulém čísle obecních novin bylo zastupitelstvo obviněno
panem Vodrážkou z manipulování informacemi. Mělo se tak
stát tím, že se v anketě neobjevil dotaz na navýšení skládky.
Na přípravě ankety jsem se podílel, proto bych se k tomu rád
vyjádřil.

Je jasné, že tu budou různé názory a očekávala bych, že je
zastupitelé před svým rozhodnutím budou chtít znát. Nejde
ostatně jen o to, jestli navyšování povolit či nepovolit, ale
třeba i za jakých podmínek. Nejde přeci jen o peníze. Jestliže
provozovatel skládky doteď nezajistil dostatečně skládku
proti úniku odpadu, neměl by tak učinit, pokud chce skládku
navyšovat? Nebudou mít občané třeba i další náměty, co by
od provozovatele očekávali?
Bohužel jsme se o tom, že obec o této otázce bude
rozhodovat, dozvěděli z Obecních novin z rubriky „Názory
občanů“. Je pro mne zklamáním, že proběhla anketa
spokojenosti občanů v obci, aniž byla tak důležitá otázka
položena. Zajímají tedy někoho opravdu názory občanů a to,
jak se jim žije v obci? Mám pocit, že jsem nad dotazníkem
trávila čas zbytečně. Omlouvám se, pokud to tak není, ale
jeví se to opravdu tak, že obec chtěla jednání o navyšování
skládky pokud možno utajit a místo diskuse naladit své
občany ve prospěch skládky nově zavedeným kompenzačním
příspěvkem.
Bylo by, myslím, na místě, aby dříve, než zastupitelé
o této otázce rozhodnou, vyslechli názory občanů, třeba
formou ankety nebo místního referenda. A zejména
informovali občany o všech podrobnostech aktuálního návrhu
i aktuálního stavu skládky. Včetně studií o případném úniku
jedovatých plynů ze skládky, pokud jsou dostupné. Neměli
bychom to jako obyvatelé vědět?
Velmi věřím, že se komunikace zastupitelstva s občany
v této otázce změní. Občané sami si jistě mohou konání
místního referenda vymoci. Klidnému vedení debaty
a zejména důvěře občanů ve své zastupitele by ale prospělo
více, kdyby iniciativa vzešla ze strany zastupitelů.
Petra Lomozová

Skládka v Úholičkách
Nesouhlasím s příspěvkem pana Voltra a nesouhlasím ani
s prodlužováním skládky.
Naopak, v poslední době se mi velice líbí články pana
Vodrážky. V příspěvku o rizicích, se všemi jeho 13 body.
Přidal bych ještě jeden a to je velké nebezpečí požáru, jak
jsme v poslední době svědky. Shořelá třídička plastů zamořila
a znečistila okolí jedovatými zplodinami tak, že ani všechny
naše kouřící komíny to nestihnou za sto let. Rád bych, aby
obec vypsala referendum na to, jestli se skládka má, či nemá
navyšovat.
Pavel Erben

O možném záměru firmy FCC na zvýšení skládky jsem se
poprvé dozvěděl na poradě zastupitelstva 28. 1., v té chvíli
už byla webová i tisková verze ankety připravená. To, že se
v anketě otázka zvýšení skládky neobjevila, tedy rozhodně
nebylo žádnou cílenou manipulací a není pravda, že již
dlouho před tím probíhala nějaká tajná jednání s firmou FCC.
Naopak, o co jde konkrétně, jsme se dozvěděli až v únoru, kdy
zástupci FCC představili svůj záměr na poradě zastupitelů. To
už byla anketa dávno v plném proudu. Pokud jde o současný
stav jednání o možném navýšení, na poslední poradě se
zastupitelé dohodli, že se nebudou zavazovat k žádnému
postoji dříve, než FCC předloží projektovou dokumentaci.
Dosud totiž nebylo ani zřejmé, o čem přesně máme
rozhodnout. Projekt bude následně předložen odborníkům
vybraným obcí ke kritickému posouzení a teprve pak se
zastupitelé budou dále rozhodovat, jaký k němu zaujmou
konečný postoj. Předesílám, že ten můj osobní je dosud
neměnný, preferuji jistotu zachování současných parametrů
bez dalšího navyšování. Pokud jde o nezájem o názory
občanů, ať již bude konečné stanovisko zastupitelů jakékoliv,
je nyní dost času na to, aby občané pozvedli svůj hlas na
zastupitelstvu a já osobně bych se nebránil ani vyhlášení
místního referenda.
Pavel Soper, zastupitel

Vyhlášení místního referenda a
ochrana veřejných statků
Rozdíl mezi demokratickými a nedemokratickými systémy
je zejména v úrovni poskytování tzv. veřejných statků,
jako je například čistý vzduch. Jejich ochrana je dokladem
vyspělosti demokracie.
Veřejné statky se definují jako služby, které mohou být
využívány jedinci, a z této potřeby nemůže být nikdo
vyloučen. Veřejné statky se vyznačují tím, že přináší užitek
společnosti jako celku.
V březnu letošního roku zastupitelstvo obce Úholičky
informovalo, že firma FCC Regios a.s. předložila obci žádost
o souhlas prodloužit provoz skládky o tři roky a navýšit ji cca
o 300 000 m3.
Příkladem demokratického deficitu a nízké demokratické
úrovně místního zastupitelstva je skutečnost, že nikdo
neobhajoval důležitost poskytování veřejného statku.
Zastupitelstvo se zaměřilo na zcela podružný požadavek:
„doplnění zeleně na pozemek skládky“.
Ačkoliv podle současné evropské legislativy je
skládkování odpadu nejhorší formou jak odstraňovat odpad,
zastupitelé jen zdůrazňovali, že ze skládky má obec „finanční
prospěch“, ten však nepřináší užitek společnosti jako celku,
nemluvě o ochraně lidského zdraví a ekosystémů.
Přestože zastupitelé vědí, že skládkový plyn je považován
za environmentální hrozbu a skládkové emise se významně
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podílejí na skleníkovém jevu, snižování znečištění ovzduší
není pro místní politiky důležitou politickou agendou. Přitom
ochrana ovzduší je i jednou z priorit evropské politiky,
protože znečištěné ovzduší škodí lidskému zdraví i životnímu
prostředí.
Obecní úřad v Úholičkách se navíc vyznačuje nezájmem
informovat občany, a proto ani nenavrhl uspořádat veřejnou
debatu pro širší veřejnost s odborníky k záměru FCC Regios
a.s.
V situaci, kdy politika zastupitelstva směřuje k omezení
různých veřejných statků a plány obce nepřináší užitek
společnosti jako celku, nastupuje nutnost uspořádat místní

www.obec-uholicky.cz
referendum, které je nástrojem proti postupu zastupitelů, kteří
prosazují jiné zájmy a ignorují možnost ochrany lidského
zdraví, ekosystémů a zmenšení environmentální hrozby.
Referendum je instrumentem, který může zabránit tomu,
aby se zopakovala situace, kdy zastupitelstvo obce Úholičky
v roce 1997 odsouhlasilo záměr firmy FCC Regios a.s., že
bude moci na skládku navážet i nebezpečný odpad. Tehdejší
starosta obhajoval rozhodnutí nedemokratickým argumentem
stejně jako dnešní zastupitelstvo: „Na ukládání nebezpečného
odpadu vydělá nejen firma FCC Regios a.s., ale i obec“. Není
to pravda, společnost prodělává jako celek.
Miroslav Vodrážka

Poznámka redakce:
Vyjádření k nebezpečnému odpadu na skládce Regios je v článku pana Luňáčka na straně 5, poslední 2 odstavce.
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KALENDÁŘ AKCÍ
1. 6.

Dětské závody na odrážedlech a kolech, prezence od 9:30, start v 10:00,
Náves, Úholičky
startovné 20 Kč

2. 6.

Kurz efektivního rodičovství – divadelní představení libčického ochotnického Stodola na statku,
Úholičky
spolku LOĎ, od 19:00, vstupné dobrovolné

sobota

neděle

5.–9. 6.

Dny Kralup – sportovní a kulturní akce, program na dnykralup.cz

Kralupy nad Vltavou

7. 6.

Muzejní noc – od 19:00 do 21:30

Středočeské muzeum,
Roztoky

8. 6.

Dětský den s myslivci – akce MS Hubertus, od 8:30

Střelnice na Holém
vrchu

8. 6.

Bleší trh – 9:00-15:00

Tyršovo náměstí,
Roztoky

pátek

sobota

sobota

16. 6.

Svátek hudby – Jaroslav Halíř a FKO, od 17:00, vstupné 250 Kč dospělí, Středočeské muzeum,
100 Kč senioři a studenti
Roztoky

16. 6.

Nepropadejte panice! – nové divadelní představení úholičského spolku Přátelé
Stodola na statku,
sobě na motivy knihy D. Adamse Stopařův průvodce po galaxii, od 19:00, vstupné
Úholičky
dobrovolné

neděle

neděle

18. 6.

Výlet do Klášterce nad Ohří – odjezd v 7:30 z návsi

Klášterec nad Ohří,
Kadaň

22. 6.

Den na řece

Náplavky u Vltavy

28. 6.

Prachy!!! – divadelní představení, od 19:00, vstupenka 350 Kč

Divadlo Palace, Praha

úterý

sobota

pátek

do

30. 6.

Miloslav Martenek – výstava kresleného humoru

Galerie U Korychů,
Velké Přílepy

do

3. 11.

Josef B. Foerster. Hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové – výstava

Středočeské muzeum,
Roztoky

Fenomén Felkl – výstava o proslulé továrně na glóby v Roztokách

Středočeské muzeum,
Roztoky

do

do

8. 9.
26. 1.

Zachuchleno – příběh animace/animace příběhu, interaktivní výstava pro celou Středočeské muzeum,
rodinu
Roztoky
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