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ZPRÁVY Z OBCE

ÚVODNÍK
Vážení občané,
nastává čas dovolených a prázdnin, na které se těší zejména děti. Doufám, že si odpočinou hlavně ti, kteří v naší obci
vedou celý rok kroužky, oddíly nebo jiné zájmové aktivity.
Týden co týden neúnavně připravují program pro svoje svěřence, neváhají se jim věnovat o víkendech, kdy s nimi jezdí
na závody, vystoupení či soustředění. Moc jim za to děkuji.
Stejně jako paní ředitelce, učitelkám a dalšímu personálu
naší mateřské školy. Naberte hodně sil do dalšího školního
roku.
Stavební firmy v sezóně prázdniny nemají a stavba opěrné
zdi a rekonstrukce ulice Nad Parkem bude probíhat i v červenci a srpnu. Prosíme, jezděte oparně a zpomalte hlavně
v tomto úseku pod stodolou. Brigádníci, kterých letos nemáme mnoho, natřou prvky na hřištích a doufám, že se poperou
i s přerostlou zelení např. podél břehu Vltavy, na kterou běžně nezbývá čas.
Předem děkuji i hasičům, že zalijí naše aleje, abychom je
uchránili před suchem. Ke stromům, které stále ještě pořádně
nezakořenily, jsme aplikovali vaky na vodu, aby zde závlaha
probíhala pomalu a účinně po několik hodin.
Všem přeji příjemné léto a pohodovou dovolenou.
Terezie Kořínková, starostka

Souhrn usnesení ze 7. VZ zastupitelstva
obce, konaného dne 24. 6. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/7VZ/2019 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
13) Příspěvek na činnost ochotnického souboru a výtvarného
kroužku
14) Skládka – referendum
Usnesení č. 2/7VZ/2019 – Směna pozemků – cesty vzniklé
po pozemkových úpravách
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí směnné
smlouvy, spočívající v následující směně:
- Pozemek – pozemková parcela parc. č. 272/61, orná půda,
o výměře 28572 m2, v k.ú. Únětice u Prahy, obec Únětice,
okres Praha-západ, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ, na LV 288 pro k.ú. Únětice u Prahy,
obec Únětice, který je ve vlastnictví obce Úholičky, smění
obec za pozemky uvedené v příloze, jejichž vlastníkem
se stane PharmDr. Petr Svoboda, a které vzniknou na
základě komplexních pozemkových úprav v k.ú. Úholičky,
zahájených na základě „Oznámení o zahájení řízení
o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Úholičky“, veřejná vyhláška Státního pozemkového úřadu,
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní
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• Poplatky za KTV a internet – změna
Jak jste již byli informováni, v úhradě poplatků za
výše uvedené služby došlo s účinností od 1. 7. 2019
ke změně. Trvalé příkazy, které máte za tyto služby
nastavené, nově zasílejte na účet pana Nováka
č. 9082229001/5500, variabilní symbol jako doposud,
číslo popisné. Prosíme, kdo jste ještě nezměnil příkazy,
učiňte tak. Pokud požadujete v placení nějakou změnu
(např. fakturu nebo změnu ze SIPO na trvalé platby)
kontaktujte přímo pana Nováka 733 119 236 nebo paní
Klusoňovou 723 566 375, 220 930 641.

• Prázdninový provoz OÚ
Úřední hodiny budou jako obvykle v pondělí (8–13
a 15–18) a ve středu (15–18), v tuto dobu bude vždy
na úřadě někdo přítomen. V ostatní dny se může stát,
že nás nezastihnete, proto předem volejte na číslo 220
930 641. Případné změny zašleme sms kanálem před
mobilní rozhlas.

• Výzva 1. VHS spol. s. r. o.
Prosíme, neházejte textilní ubrousky do kanalizace,
způsobují problémy na čerpadlech! Děkujeme.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Letní soutěž
Vyhlašujeme opět prázdninovou soutěž a těšíme se na vaše
fotografie. Letos vyhodnotíme
nejrozkvetlejší předmět. Může
to být kolo, trakař, šicí stroj,
sádelňák nebo třeba něco úplně
jiného, co se vám podařilo osázet a nechat rozkvést.
OÚ Úholičky

město Prahu, Pobočka Kladno, ze dne 7. 2. 2017, spis. zn.
2RP2600/2017-537204.
Usnesení č. 3/7VZ/2019 –Závěrečný účet obce za rok 2018,
účetní závěrka za rok 2018
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2018 a zprávu
o auditu bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2018
a hospodářský výsledek ve výši 45 380 913,99 Kč.
Usnesení č.5/7VZ/2019 – Záměr odprodeje bytu č. 22 v BD
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje bytu č. 22, resp.
jednotky č. 258/22 – byt o velikosti 3 +kk, umístěný
v 3. nadzemním podlaží domu Roztocká 258, Úholičky.
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Usnesení č. 6/7VZ/2019 – Smlouva o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany s obcí Únětice
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany s obcí Únětice.
Usnesení č. 7/7VZ/2019 – Žádost obce Velké Přílepy
o příspěvek na ZŠ
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na částečnou úhradu
investičních nákladů ZŠ Velké Přílepy za žáka ve výši
9 000 Kč za školní rok 2018/2019.
Usnesení č. 8/7VZ/2019 – Schválení zápisu do kroniky za
rok 2017, 2018
Zastupitelstvo schvaluje zápis do kroniky za rok 2017.
Zastupitelstvo schvaluje zápis do kroniky za rok 2018.
Usnesení č. 9/7VZ/2019 – Participativní rozpočet
Zastupitelstvo schvaluje pravidla participativního rozpočtu
na rok 2019 a zahajuje tímto první ročník tohoto projektu.
Pravidla jsou přílohou zápisu z VZ.
Usnesení č. 13/7VZ/2019 – Příspěvek na činnost
ochotnického souboru a výtvarného kroužku
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost ochotnického
spolku ve výši 20 000 Kč a na činnost výtvarného kroužku
ve výši 10 000 Kč.
Usnesení č. 14/7VZ/2019 Skládka – referendum
Zastupitelstvo schvaluje následující postup ve věci stanoviska
obce k záměru společnosti FCC Regios na navýšení tělesa

skládky: Obec nechá vypracovat oponentní posudek
k záměru Navýšení tělesa a posudku vypracovanému v rámci
EIA. Zastupitelstvo zajistí maximální množství informací
o dosavadním provozu skládky. Následně jak projekt, tak
oponentní posudek, budou předloženy k veřejné diskusi. Na
základě dostupných informací zastupitelstvo zváží vyjádření
občanů v referendu.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/7VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o uzavření budoucí směnné smlouvy s PharmDr. Petrem
Svobodou.
Pověření č. 6/7VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Únětice.
Pověření č. 7/7VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy
s obcí Velké Přílepy.
Pověření č. 13/7VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s ochotnickým spolkem zastoupeným panem
Pavlem Soperem.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Další fakta ke kauze skládky
Z hlubin archivu obecního úřadu jsme pro vás dohledali fakta, která objasňují prohlášení pana Vodrážky z jeho článku
Vyhlášení místního referenda a ochrana veřejných statků, Obecní noviny č. 5/2019.
V posledním odstavci pan Vodrážka píše, že v roce 1997
zastupitelstvo obce Úholičky odsouhlasilo záměr firmy FCC
Regios a.s., že bude moci na skládku navážet i nebezpečný
odpad. Paní starostka na obci dohledala a doložila redakci
usnesení ze 13. veřejného zasedání ZO ze dne 30. 10. 1997,
kde ZO berou na vědomí – citujeme: „Veřejné projednání
EIA o skládce Regios – zastupitelé trvají na zákazu ukládání
nebezpečných odpadů mimo dohodnuté (stav. popílek,
škvára)“. Žádné jiné usnesení týkající se skládky Regios
nebylo v období 1997 a 1998 přijato. Dále dohledala v archivu
OÚ dokument s názvem Posouzení dokumentace akce
Rozvoj areálu skládky Úholičky z 25. 3. 1997, kde se píše,
že zastupitelé obce zaujímají po prostudování dokumentace
následující stanoviska k ukládání NO bod 1 – 6:
1. OZ trvá na zachování původního záměru na provoz skládky
tj. ukládání pouze TKO a odpadů jím podobných (kategorie
O případně Z)
2. Vyloučit z ukládání všechny druhy navrhovaných odpadů
ZN (nebezpečné) a to bezpodmínečně, pouze s ohledem na
možnost výjimky dle bodu 3.
3. Jako výjimku by OZ akceptovalo ukládání odpadu ze
spalovny Malešice, kat. č. 31308 – škvára a popel ze spaloven
a kat. č. 31309 – popílek z filtrů ze spaloven odpadů za
předpokladu ustanovení speciální technologie pro přepravu
a ukládání těchto materiálů (mísení s určitým % vápna,
přeprava a ukládání ve vlhkém stavu a ne zkrápění až na
místě atd.)

4. V důsledku předchozích námitek upustit od vybudování
kazety na nebezpečné odpady (nebo jen pro odpady kat. č.
31308 a 31309 za výše uvedených podmínek)
5. Z ukládání vyloučit i odpady ZN již dříve povolené bez
našeho vědomí.
6. Z projektované kapacity 150 000 t za rok nehraje množství
8 000 t ZN odpadů tak velkou roli, aby bylo nutné kvůli němu
podstupovat tak neúměrně velké riziko spojené s vědomím
ukládání nebezpečných odpadů.
Dále jsme obdrželi vyjádření Ing. M. Soukupa,
vedoucího oddělení vnitřní kontroly z České inspekce
životního prostředí, o které obec požádala v květnu, také
v souvislosti s uvedeným článkem. „Česká inspekce životního
prostředí jako odborný dozorový orgán státní správy v oblasti
životního prostředí, kontrolující dodržování platných
právních předpisů v pěti oblastech (v ochraně ovzduší,
ochraně vod, odpadovém hospodářství, ochraně přírody
včetně problematiky CITES a v ochraně lesa) je nástrojem
prosazování práva životního prostředí, a to v rozsahu
kompetencí jednoznačně definovaných průřezovými
a složkovými právními předpisy. Nedílnou součástí kontrolní
činnosti ČIŽP je provádění kontrol podle zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a šetření podnětů v režimu § 42 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti
Vás informujeme, že ČIŽP provedla v areálu společnosti
FCC Regios, a.s., IČO: 463 56 487 v období od roku 2010 do
3
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současnosti 6 kontrol, jejichž předmětem byl provoz skládky
odpadů Úholičky (konkrétně v letech 2010, 2012, 2015,
2016, 2018, 2019) a ve 2 případech konstatovala porušení
zákona a pravomocně uložila sankci (kontrolou z roku
2010 bylo zjištěno porušení povinností vyplývajících ze
zákona o integrovaném registru znečištění a dvou podmínek
integrovaného povolení spočívajících v neprovedení měření
množství skládkového plynu a neprovádění důsledné kontroly
úplnosti základních popisů odpadů, za což ČIŽP uložila
pokutu; kontrolou provedenou v roce 2016 bylo zjištěno
porušení zákonných povinností, za která ČIŽP v roce 2017
uložila sankci, nedodržení podmínek integrovaného povolení
se týkala neplnění, resp. nezajištění průběžných opatření
vedoucích ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů na
skládce a v okolí skládky, dále bylo zjištěno nedostatečné
překrývání tělesa skládky s uloženými odpady). Pro úplnost
doplňujeme, že v areálu společnosti FCC Regios, a.s.,
IČ: 463 56 487, jsou provozována celkem 4 zařízení určená
k nakládání s odpady. ČIŽP proto provedla i jiné kontroly,
mimo již shora uvedených šesti kontrol, a to v dalších
zařízeních provozovaných v areálu předmětné skládky
určených k odstranění odpadů (zařízení k využívání odpadů,
sklad nebezpečných odpadů).“
Dále jsme vás informovali, že na obci je
k nahlédnutí Protokol ČIŽP o kontrole na skládce
FCC Regios ze září 2018, této možnosti využil zatím
1 občan. A tady je krátký a stručný výtah ze zprávy:
Sklad nebezpečných odpadů je zastřešené území se dvěma
kontejnery (ekosklady), které mají vlastní záchytnou vanu.
Okamžitá kapacita skladu je 10 t nebezpečných odpadů.
V době kontroly bylo zjištěno skladování NO ve 200 l sudech
a plastových 1 000 l nádobách (vertexech), umístěných na
roštové podlaze tvořící záchytnou vanu. Vana byla prázdná
a množství skladovaných NO nepřekročilo stanovený limit.
Seznam povolených NO včetně katalogových čísel je uveden
v článku C.1 s vyjádřením inspekce – NO ověřeny v Hlášení
o produkci a nakládání s odpady zpracovaných za provoz
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skládky v letech 2016 a 2017. Společnost FCC Regios podala
za rok 2017 samostatné hlášení o produkci a nakládání
s odpady za sklad NO a společnost přijímala pouze povolené
druhy odpadů. Zařízení je provozováno v souladu s Provozním
řádem Skladu N odpadů.
Skládka z pohledu pachu – informace od firmy FCC
Regios (Měření skládkového plynu, závěrečná zpráva za rok
2018):
Vyhláška z roku 2002 stanovovala emisní limity na pachové
látky a byla bohužel pro svoji neobjektivnost a v některých
případech i pro neaplikovatelnost v roce 2006 zrušena. V praxi
docházelo k tomu, že limity byly v některých případech
plněny, ale přitom stále docházelo k obtěžování zápachem,
nebo naopak, měřením bylo zjištěno překročení limitů, ale
přitom nebyl evidován problém s pachovou zátěží. V současné
době evropská legislativa nestanovuje emisní limity, faktory
ani imisní limity pro pachové látky. Problematika je řešena
individuálně. Problémem skládky je metan. Jeho vysoká
koncentrace může vést v uzavřeném prostoru k udušení.
Proto je skládka odplyňována, tento systém řeší norma
ČSN 83 8034. Dále maximální omezení zápachu stanovuje
provozní řád skládky. Ochranou jsou technologické překryvy
a hutnění odpadů doplnění o aktivní systém odplynění.
Provádí se pravidelné monitorování skládkového plynu
ve stanovených intervalech (2x ročně. Výstupem je roční
Závěrečná zpráva, kde je uvedena metodika měření, výsledky
s naměřenými hodnotami. Veškeré plynové studny napojené
na aktivní odplyňovací síť (rekultivované i nerekultivované
plochy) jsou minimálně měsíčně kontrolovány a seřizovány
z důvodu zajištění bezproblémového provozu čerpací stanice
a kogenerační jednotky. Výstupem jsou Kontrolní protokoly.
Pro zajímavost – emise metanu dle let: 2015 – 13,62 t, 2016
– 10,74 t, 2017 – 6,55 t a 2018 – 5,06 t (produkce největších
znečišťovatelů v roce 2017 ve Středočeském kraji byla od
2 500 000 t do 146 000 t).
Redakce

Záměr navyšování skládky – aktuální stav a co dál
Na posledním (7.) veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí 24. 6. jsme diskutovali poměrně široce další postup ve věci
záměru FCC Regios navýšit skládku v Úholičkách. Výsledkem bylo usnesení č. 14: „... Obec nechá vypracovat oponentní
posudek k záměru Navýšení tělesa a posudku vypracovanému v rámci EIA. Zastupitelstvo zajistí maximální množství
informací o dosavadním provozu skládky. Následně jak projekt, tak oponentní posudek, budou předloženy k veřejné diskusi.
Na základě dostupných informací zastupitelstvo zváží vyjádření občanů v referendu.“
Ve středu 26. 6. odbor životního prostředí a zemědělství předpokládat významný vliv na předmět ochrany nebo
(OŽPZ) Krajského úřadu Stč kraje zveřejnil zahájení celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
zjišťovacího řízení záměru FCC Regios upravit tvar tělesa stanovených příslušnými nařízeními vlády“) jsou datována
skládky v Úholičkách: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/ 7. 9. 2018, obě adresována zpracovateli, Černošice kopii
poslaly ještě na stavební úřad do Přílep;
EIA_STC2232.
Z dokumentů a původně dostupných informací na webu - FCC Regios oznámil záměr na krajském OŽPZ 17. 6. 2019;
vyplývá, že
- OŽPZ vydal informaci o oznámeném záměru a o zahájeném
- dokument „Oznámení záměru“ pro posouzení vlivu na zjišťovacím řízení 25. 6. 2019 s tím, že lhůta pro podání
životní prostředí vznikl v říjnu 2018;
připomínek končí 26. 7. 2019. Z rozdělovníku vyplývá, že
- v rámci přípravy materiálu si zpracovatel vyžádal vyjádření teprve vydáním této informace se celá procedura formálně
příslušného úřadu územního plánování (Černošice) k záměru začíná týkat i obce Úholičky (do té doby disponovalo
z hlediska územně plánovací dokumentace a stanovisko zastupitelstvo pouze informacemi z jednání s FCC Regios).
orgánu ochrany přírody (krajský OŽPZ), což jsou přílohy
Ačkoli leckoho poněkud zaskočilo, že materiál vznikl již
povinné ze zákona. Obě stanoviska („využití pozemků na v loňském roce, po klidnější úvaze se sluší říci, že výše uvedené
katastru Úholiček je v souladu s územním plánem“ a „nelze
4

OBECNÍ NOVINY 6/2019

www.obec-uholicky.cz
není v rozporu s tím, jak zástupci FCC Regios zastupitelstvo
informovali, včetně toho, co deklarovali na veřejném zasedání
v květnu. Ač je oznámení záměru obsáhlejší než samotný
záměr, představený v únoru zastupitelům a veřejnosti
v květnu, pořád jde ale o materiál, který byl oficiálně podán
na krajský OŽP až po květnovém veřejném zasedání, jak zde
zástupci FCC Regios avizovali. Můžeme si myslet své o tom,
proč nám firma rovnou neposkytla ten obsáhlejší dokument,
ale ze lži nikoho vinit nelze.
Jsme tedy ve fázi zjišťovacího řízení. Oč jde? V kostce
o ověření, zda záměr může mít významný vliv na životní
prostředí, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na
životní prostředí podle zákona. Cílem zastupitelstva obce je
dostat záměr do procesu standardní EIA včetně veřejného
projednávání, pro které by si obec nechala vypracovat

oponentní posudek, popř. zorganizovala k věci referendum.
Obec má předjednánu součinnost odborné firmy při
zpracování stanoviska za obec. Máme – nyní již necelý – měsíc
na to, soustředit takové argumenty, aby k plnohodnotnému
posouzení došlo. I když se v minulosti na skládce řešily různé
prohřešky a problémy, nakonec státní dozorové orgány stav
vždy akceptovaly a pustily provoz do další etapy. Navýšení
skládky neexpanduje stávající pozemky skládky, nemění
charakter provozu. Na straně druhé prodlouží dobu, po
kterou bude skládka dále zatěžovat okolí a větší množství
navezeného odpadu může zvýšit teoretická rizika havárie.
Zcela jistě stanovisko podá obec, individuální stanoviska ale
mohou zaslat i občané nebo skupiny občanů. Aby posloužila,
musí obsahovat faktické argumenty. Bude to na zahájení
plnohodnotné EIA stačit?
Radko Rajmon, zastupitel

Projekt Podmoráň
Tímto tématem reagujeme na dotazy některých občanů, jak
to vypadá s projektem Podmoráň. Snažili jsme se vyslyšet co
největší počet připomínek a zapracovat je.
• Chodník nebude zván chodníkem, ale zpevněnou krajnicí,
která povede podél lesa od Hrabětů po Fafkovi. Bude ze
zámkové dlažby. Mezi ním a asfaltem bude povrchový
odvodňovací žlab. Krajnice včetně žlabu bude mít šířku
1,25 m. Od uložení dešťové kanalizace do země se tedy
upustilo. Svah nad chodníkem bude zpevněn vegetačně
a pouze v horním úseku bude nízká kamenná zídka.
• Na druhé straně podél domů bude parkovací stání
z vegetačních kamenů (čtvercové dlaždice, mezi kterými roste
v mezerách tráva tak, jako v dolní části Podmoráně). Mezi
jednotlivými úseky budou zídky pro oddělení výškových
úrovní. U silnice bude také povrchový žlab.
• U splavu budou ponechány patníky a svodidlo se zde
osazovat nebude.
• Zpomalovací prahy jsou zde navrženy dva, v místech,
kde nejsou žádné domy. Jsou montované a provoz ukáže, zda
budou plnit svoji funkci úspěšně. V opačném případě můžou
být odstraněny.
• V horní části řešeného úseku je biokoridor pro migraci
zvěře k potoku a tato skutečnost je zanesena i v územním
plánu.

Silnice do Podmoráně

Zdroj: archiv OÚ

• Přeložky všech inženýrských sítí mají už územní
rozhodnutí a lze je realizovat, čekáme ale na koordinaci
s dalšími stavebními objekty (úpravou komunikace).
• Úprava komunikace se projednává s dotčenými orgány
a žádost o spojené řízení lze podat na MěÚ Černošice, pokud
budou k této verzi všechna stanoviska kladná.
• K realizaci by mohlo dojít na jaře 2020.
Terezie Kořínková, starostka

I váš projekt se může realizovat

Uzavírka Jenerálka

Máte už nějaký nápad, který by zpříjemnil život v obci?
Od pondělí 24. 6. můžete začít podávat své návrhy v rámci
projektu participativního rozpočtu.

S ohledem na opakující se pochybnosti o termínu uzavírky
Horoměřické na mostku přes Nebušický potok uvádíme
několik ověřených informací od pana V. Šarbacha, referenta
silniční a městské dopravy ROPID:
• stavba (a tím výluka) nezačne dříve než koncem srpna
2019 (zdroj Lenka Zach z TSK, která má akci na starosti)
• uzávěra se předpokládá na cca 4 měsíce (zdroj Luděk Důra
z PKD MHMP)
• uzavírka oblasti mostku se projeví objízdnou trasou přes
Nebušice
• otázkou zatím zůstává obsluha zastávky Pučálka
(zahrádkářská kolonie).

Projekt byl na minulém zasedání představen a následně
i schválen, a tak je v tuto chvíli již možné přihlašovat první
projekty z oblasti rozvoje volnočasových aktivit, sportu,
kultury nebo podpory a vylepšení životního prostředí v obci.
Vaše návrhy je možno podávat na připravených formulářích,
které jsou k dispozici na obci, následně budou umístěny i na
obecním webu, stejně jako úplná pravidla projektu. Termín
podávání návrhů končí 10. září. Následně bude posouzena
realizovatelnost zaslaných návrhů, a pak proběhne za účasti
obyvatel naší obce hlasování, které určí pořadí vybraných
projektů k realizaci. Celková hodnota projektů pro letošní
první ročník je stanovena na 200 tisíc korun.

Redakce

Alojz Šula, zastupitel
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Soumrak starých kotlů na tuhá paliva aneb dýcháme všichni
Jedním z nejpalčivějších problémů kvality života nejen v Úholičkách je stav ovzduší. Není divu, dýchat musíme všichni
a i tu nejutěsněnější budovu musíte větrat. V naší obci v tomto směru bojujeme zejména se zápachem a kouřem. Zatímco
zápach z tlecích procesů, ač nepříjemný, je klasifikován jako zdravotně nezávadný a zákon tudíž poskytuje jen velmi omezené
nástroje k jeho omezování, o nebezpečnosti dýmu ze spalování fosilních paliv není pochyb a paleta protiopatření se postupně
rozrůstá.
Víte, že podle zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) je
už nyní zakázán prodej kotlů na tuhá paliva nižších emisních
tříd 1 – 3? Že již třetí rok platí pro provozovatele kotlů na tuhá
paliva s výkonem nad 10 kW povinnost pravidelných revizí
technického stavu? Od 1. 1. 2020 platí zákaz prodeje kotlů
4. a 5. emisní třídy (kromě typu Ekodesign). A od 1. 9. 2022
bude platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy bez
ohledu na to, kdy byly pořízeny. Bude na majiteli, aby doložil
emisní třídu svého kotle, resp. platnou revizní zprávu.
Naše obec byla koncem devadesátých let plynofikována
a její vedení řadu let podporovalo ekologické topení.
Aktuální je stále i bezúročná půjčka občanům na plynofikaci
rodinného domu. Stav ovzduší se tak během času pronikavě
zlepšil. Přesto se v obci stále vyskytují čoudící komíny, při
inverzi úspěšně zamořující široké okolí. Chladnější květen
tento problém opět ukázal.
Domácí kotle a kamna nedokonale spalující uhlí a dřevo
vypouštějí do ovzduší především rakovinotvorné uhlovodíky

a mikročástice prachu. Důsledky vdechování bývají
bezprostředně patrné zejména u dětí a alergiků. Těžko věřit,
že by si někdo z našich občanů zakládal na tom, že během
topné sezóny vydatně přispívá k plným čekárnám dětských
lékařů, že sousedi zase probděli noc nad kašlajícím dítětem
v horečkách. A přesto se čoudí...
Proto apelujeme na všechny, kterých se tento mravní
paradox týká, popřemýšlejte o tom teď hned. Do podzimu se
dá určitě stihnout nejen nákup kotle či kamen, ale i realizace
nebo rekonstrukce domovních rozvodů. Chápeme, že
v některých případech není přechod na jiný způsob vytápění
otázkou vůle, ale vychází z aktuální životní situace. Přijďte se
na obec poradit, všechno se dá řešit. Zároveň uvítáme každý
nápad, který by pomohl problém zadýmených ulic zlepšit.
Terezie Kořínková, starostka
Radko Rajmon, komise životního prostředí

ZPRÁVY Z MŠ
Od konce dubna až do prázdnin měly děti ve školce plno
zážitků z výletů, divadelních představení, různých setkání
a dalších akcí.
Připravili jsme pro ně tři výlety. První výlet byl na Čabárnu,
centra ekologické výchovy Kladno. Jezdíme sem každý rok.
Letos pro nás připravili program „Jak to chodí u mravenců“.
Děti se seznámily s tím, jak žijí mravenci v mraveništi.
Programy jsou vždy interaktivní a děti se do nich zapojují.
I když nám pršelo, byli jsme se podívat na zvířata. Zašli
jsme také k voliérám s ptáky, kteří jsou zranění a nemohou
se vypustit do volné přírody. Již z dálky nás vítal mluvící
kamarád krkavec hlasitým „ahoj“ a štěkáním.
Druhý výlet směřoval do ZOO Praha. Tentokrát nám
počasí přálo. Děti se těšily na exotická zvířata. Nejdříve jsme
šli k ledním medvědům, pak k hrochům, slonům a žirafám.
Tato zvířata se dětem líbila nejvíce. Okolo klokanů, zeber
a pštrosů jsme sestoupilli do spodní části ZOO, kterou jsem
celou prošli a pomalu se vraceli zpět. Na památku děti dostaly
plánek ZOO, aby rodičům ukázaly, co všechno viděly.
Třetí výlet byl na zámek v Mníšku pod Brdy. Uvítala
nás princezna, která děti nejprve zavedla do pohádkového
sklepení plného figurín pohádkových bytostí. Dále prohlídka
směřovala do interiérů zámku, kde se děti dověděly, jak se
dříve na zámku žilo. V ateliéru si na památku namalovaly
hrnečky. Na závěr jsme se prošli po zámeckém parku a okolí
zámku. V Mníšku pod Brdy jsme byli s dětmi poprvé.
Doporučujeme toto hezké místo nedaleko Prahy i pro rodinný
výlet.
V květnu se v MŠ uskutečnila hned dvě setkání. První
byla rodinná party na zahradě školky. Součástí programu
6

Party na zahradě MŠ

Zdroj: archiv MŠ

bylo divadelní představení pro děti „Birlibán“. Již tradičně
předvedli hasičský útok malí hasiči z Úholiček. Jsou moc
šikovní a je vidět, že mají dobré vedení od dospělých hasičů.
Potom se na zahradě opékaly párky, které dodala školka,
a jedlo občerstvení, které připravili rodiče. Děti si hrály
a všichni si vzájemně povídali a diskutovali. K příjemné
atmosféře přispěli pan Veselý a pan Dvořák zpěvem a hrou
na kytaru a bubínek. Na závěr zazpívaly u táboráku písničky
děti. Ti, co měli odvahu, zůstali spát v MŠ přes noc. Všem,
kdo se podíleli na programu a organizaci děkujeme.
Na konci května proběhlo ve školce setkání seniorů a dětí.
Bylo to milé setkání. Děti jim nakreslily obrázky, provedly
je po školce i zahradě a při malém občerstvení na terase
jim zahrály na flétnu a zazpívaly písničky. S úholičskými
seniorkami jsme spolupracovali celý rok. Každý měsíc
chodila do školky číst dětem před odpočinkem pohádková
babička. Babičkám patří velké poděkování. Děti se těší, že
jim příští školní rok budou číst zas.
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V červnu proběhly v obou odděleních besídky pro rodiče
a některé děti vystupovaly i na Dni na řece. Také jsme se
slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří půjdou do 1. třídy.
Pasovali jsme je na „vystudované“ předškoláky, dostali šerpy,
vysvědčení z MŠ, knížku s fotkami se zážitky ze školky a další
drobnosti. Na terase si s nimi ostatní děti i zaměstnanci přiťukli

KNIHOVNA ÚHOLIČKY

dětským šampusem. Všichni jim přejeme: „Předškoláci, až
z vás budou od září školáci, ať se vám ve škole líbí, máte samé
jedničky, plno nových kamarádů a hodnou paní učitelku, na
kterou se budete do školy těšit“.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna otevře 2. září 2019.

Pasování na čtenáře
V pondělí 24. června jsme přivítali rozjařené, prázdniny
nedočkavě očekávající prvňáčky z roztocké školy s milým
doprovodem učitelů a rodinných příslušníků.
V sále všechny pozdravila paní starostka a já a ve spolupráci
s paní učitelkou Chaloupkovou jsme zahájily připravený
program.
Děti nám všem musely dokázat, že v první třídě nelenily
a opravdu se číst naučily. Odměňovány potleskem, se střídaly
při předčítání pohádky. Pak si z klobouku vytáhly jméno
pohádkové postavy a musely si mezi spolužáky najít parťáka,
který k nim patřil, například Bob, Bobek a klobouk. Každá
skupinka pak dostala dva obrázky s ukrytými slovy, které děti
hledaly. Musím říci, že úspěšně, i když R ve slově ryba bylo
trošku oříšek.
Následovala recitace vtipných básniček a nestačili jsme
se divit, s jakou jistotou a bez trémy prvňáci před námi všemi
přednášejí. Pak následoval čtenářský slib, kterým se děti
zavázaly ke čtení a úctě ke knížkám.
Jako sladkou tečku nám paní Jiřinka upekla muffiny
ozdobené písmenky. Každý nově pasovaný čtenář dostal
knižní dárek, samolepky a pár drobností.

Titul čtenáře není zadarmo

Zdroj: archiv knihovny

Po rozloučení se třída odebrala do Švestkovny opéci si buřtíky
a vyřádit se.
Bylo to moc milé a všem přejeme hezké prázdniny
a nezapomínejte číst!
Martina Hrubešová, knihovnice

KULTURA A SPORT
Červnový výlet se seniory
Jarní výlet se seniory jsme letos naplánovali na 18. června a počasí
bylo opravdu letní.
Ráno v 7:30 jsme vyrazili směr Klášterec nad Ohří. V 10 hodin jsme
se vydali na prohlídku – Porcelánový okruh zámkem. Sbírka českého
porcelánu v 21 sálech zámku dokumentuje více než 220ti letou historii
výroby porcelánu v Čechách. Produkce manufaktur a porcelánek
je vystavena v dobových vitrínách a interiérech. V prvních čtyřech
místnostech je expozice počátků světové výroby porcelánu – čínského,
japonského a evropského ze 17. až 19. století.
Po padesátiminutové prohlídce s poutavým výkladem paní
průvodkyně, jsme se vydali zámeckým parkem do lázeňské části
Zdroj: archiv OÚ
města, do malých lázní Evženie. Ochutnali jsme dva prameny, Evženii Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani
a Klášterecký.
Výlet pokračoval směr Kadaň. Na oběd nás přivítali v útulné restauraci penzionu U Karla IV. Po obědě byl program zcela
individuální, všichni jsme si prohlédli náměstí v Kadani, většina prošla Katovou uličkou, což je nejužší ulička v ČR (dlouhá
51 m a v nejužším bodě je široká 66 cm) na nábřeží Maxipsa Fíka, které vede podél Ohře pod dochovanými městskými hradbami
ze 14. století. Ti nejzdatnější došli po nábřeží až na vodní nádrž Kadaň. Krásně upravené nábřeží slouží jako cyklostezka mezi
Kadaní a Kláštercem, a kromě cyklistické a inline dráhy jsou zde různé atrakce hlavně pro děti. Před odjezdem všichni stihli
kávičku, dortík, zmrzlinku a zakoupit si turistické vizitky a známky.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Zájezd do Norska
V termínu od 27. 5. do 8. 6. 2019 jsme podnikli zájezd do
Norska.
Po příjezdu do kempu Bakan Wahl ve středním Norsku nám
počasí moc nepřálo, takže další tři dny jsme trávili v domě
s názvem Elephant se smutným pohledem z okna na déšť
a silný vítr. Následné zážitky při lovu tresek, mníků a okouníků
nám dlouhé čekání na lov vynahradily. Celá parta nachytala
povolené množství a ve zdraví dorazila domů. Rekapitulace
je taková, že na příští rok je již další termín zarezervován...
Lovu zdar a norským rybářům zvlášť!!!
Vilém Kozel, rybář
Úholičtí rybáři a jejich norské úlovky

Zdroj: V. Kozel

Den na řece
Tento den jsme letos koncipovali jako plážovou party u řeky. Pláž jsme simulovali tatrou písku a děti začaly okamžitě stavět
hrady a dělat jezírka. Slunce sice nepražilo jako na Copacabaně, ale po týdnu veder bylo příjemně zataženo.
Celé odpoledne zahájily Ú-holčičky svým vodnickým
tanečkem, následovalo vystoupení dětí ze školky a pak
opět cvičenky se svojí švihadlovou šou. Atmosféru přímoří
dotvářela hudba kapely Latin Soul a ženy neváhaly a pustily
se do salsy, bachaty i merenge pod vedením zkušené lektorky.
V beauty koutku jste se mohli nechat nalíčit přirozenými
letními trendy. V lehátkách jste se mohli uvelebit s míchaným
nápojem.

K našemu břehu bylo možné připlout na raftech nebo
kánoích od klecanského jezu. Od našeho mola vyrážely dvě
kajutové lodě, na kterých jste si mohli zkusit řízení. Kdo měl
zájem o rychlou jízdu, nalodil se na jeden ze tří hasičských
člunů spřátelených sborů. Další vodáckou atrakcí byly
závody raftů, tentokrát časovka k protějšímu molu a zpět.
První posádka musela před závodem nejdříve vyndat z lodě
užovku. Ještě, že jsem v té lodi neseděla, ááá. Kdo měl dost
odvahy, mohl si vyzkoušet jízdu na paddleboardu. A vodácký
oddíl povozil na kánoích každého zájemce po i proti proudu.
Hasiči připravili doprovodný program – memoriál Josefa
Suchého, závody družstev v požárním útoku. Neskromně
poznamenávám, že vyhrálo naše družstvo. Hasiči SŽDC
přijeli s vyprošťovací technikou a předvedli ukázku záchrany
tonoucího. Současně nám v průběhu odpoledne předali
hasičskou cisternu, která našemu sboru bude, doufejme, dobře
sloužit a shodli jsme se, že vodu bychom nejradši využili jen
na závlahy a ne na hašení. Hasiči ze Suchdola připravili pro
děti, po skákání na hradu, vrchol programu a to hrátky v pěně.
Tak možná opět za rok na náplavce AHÓJ!
Terezie Kořínková, starostka

Škola salsy

Zdroj: archiv OÚ

Pozvánka do divadla
S větším předstihem, na počátku léta, Vás zvu na podzimní divadelní představení. Pojďte
s námi do divadla U Hasičů na představení Instalace, v pátek 22. 11. 2019 od 19 hodin.
Instalace je satirická komedie z prostředí galerie moderního umění, která se baví nad
autorstvím jednoho obrazu. Kdo je jeho skutečným autorem? A co se stane, když se
obrátíte na právníka?
Hrají: Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová, Zdeněk Hruška, Ernesto Čekan, Tomáš
Racek, Tomáš Brychta, Daniel Čekan
Vstupenky objednávejte na OÚ, cena je 300 Kč.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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LOĎ v Úholičkách
Na začátku června zavítali do naší stodoly spřátelení ochotníci z libčického spolku LOĎ. Přivezli a předvedli současnou
českou komedii Kurz efektivního rodičovství od Šárky Fenykové.
Nové hry se zase tak často nehrají a je to osvěžující, pro
jednou se nechat bavit dialogy, které každý z nás mohl slyšet
třeba včera v autobuse, a tak trochu se zasmát i vlastnímu
životu. Navíc libčičtí umně využili známé pravidlo, že
nikdo nezahraje puberťáky tak zábavně a s takovou dávkou

škodolibého sarkasmu, jako rodiče dospívajících ratolestí.
Byl to fajn večer, kdo jste to tentokrát nezvládl, určitě se na
libčické ochotníky někdy skočte podívat. Jsou dobří a jsou
přes kopec.
Pavel Soper, principál

Libčické ochotnické divadlo LOĎ

Zdroj: LOĎ

Ochotníci na pangalaktické jízdě
Nové přestavení našeho ochotnického spolku Přátelé sobě Nepropadejte panice! se snažilo nabídnout řešení několika zásadních
problémů naší civilizace.
Kdo se dostavil 25. května do Karlína nebo 16. června do
úholičské stodoly, nebo pokud je jedním z mnoha nadšených
obdivovatelů díla Douglese Adamse, které nám bylo
předlohou a inspirací, ten již ví:

o zem a netrefit se. Za teplého počasí to můžete zkoušet nad
vodní hladinou, případné neúspěšné pokusy pak tolik nebolí.
Užijte si krásné léto.
Pavel Soper, principál

•
•
•
•

Jak uniknout zkáze Země – samozřejmě stopem
Zda je robot s vlastní osobností dobrý nápad – ani náhodou
Co je nejdůležitější vybavení stopaře – ručník
Co se může stát při cestování na nepravděpodobnostní
pohon – cokoliv
• Jaký je nejlepší drink ve vesmíru – pangalaktický
megacloumák
• Co si přesně myslí truhlík s petúniemi – tento bod je zatím
nedořešený.
Pokud byste se chtěli dozvědět více, sledujte informační
zdroje, další příležitost bude na podzim v Libčicích v rámci
tamního divadelního festivalu. A jedna rada nakonec, pokud
se chcete naučit létat. Není to nic těžkého, stačí sebou praštit
Vogonská poezie je smrtelně nebezpečná!

Zdroj: E. Soperová
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Už máte taky cukání?
Rozčiluje vás už nekvalitní zelenina a maso z dovozu? Nakupujte dobré a kvalitní potraviny přímo od českých farmářů.
Od poloviny června jsou Úholičky zapojené do systému skupinového nakupování farmářských potravin na serveru scuk.cz.
Můžete si přímo až do Úholiček na náves nechat dovézt ovoce, zeleninu, maso a masné výrobky, mléko sýry, vejce, med,
marmelády, zrnkovou kávu, čaje – vše v biokvalitě, ale i ekologické čisticí prostředky, přípravky na praní, šampóny, mýdla,
látkové sáčky na potraviny a plno dalších věcí.

Scuk sází na tzv. skupinové nakupování. Zavážet zboží
zákazníkům každému zvlášť si kapacitně mohou dovolit
jen velké obchodní řetězce. Proto Scuk organizuje nákupní
skupiny, kde sice každý zákazník nakupuje sám za sebe podle
svých potřeb, ale nákupy se sčítají a zboží se pak jednou
týdně přiveze hromadně na místo výdeje každé skupiny a zde
si také zákazník své zboží vyzvedne.
A jaké jsou výhody nákupních skupin? Není určena
žádná minimální hodnota nákupu, důležitá je celková částka
celé skupiny. Můžete si tak koupit jen pár sýrů nebo jogurt

na ochutnání. Díky hromadnému závozu odpadá cena za
dopravu a zboží putuje od farmářů k zákazníkovi přímo bez
dalších zprostředkovatelů, kteří si k ceně dávají přirážku,
tudíž cena zboží je nižší než v běžných obchodních řetězcích
s biopotravinami.
A co pro to musíte udělat? Zaregistrovat se
na.scuk.cz/uholicky do naší nákupní skupiny Scuk Úholičky.
Registrace je zdarma a není nijak závazná, můžete ji kdykoliv
zrušit, nebo přejít do jiné nákupní skupiny, pokud se v okolí
objeví nějaká vám bližší. Po registraci se objeví nabídka
celého sortimentu (cca 80 farmářů) a už můžete nakupovat.
Za zboží se platí on-line platební kartou nebo převodem,
případně můžete využít odložené platby služby Twisto.
Nákup běží každý týden od pondělí do nedělní půlnoci,
závoz a výdej zboží probíhá následující čtvrtek. Svoje
dobroty si pak můžete vyzvednout v budově obecního úřadu,
v ateliéru výtvarného kroužku v 2. patře, v době mezi 17 – 20
hodinou. Jen si nezapomeňte přinést vlastní tašku, snažíme se
být ekologičtí a zboží není balené do nákupních tašek.
Hezké a příjemné nakupování.
Renata Soperová, organizátorka nákupní skupiny

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Dojmy z hovorů o skládce
Provoz skládek v ČR je podle diskuse na veřejném zasedání zastupitelů obce v problémové situaci. Nové skládky v podstatě
povolovány nejsou a nová zařízení na likvidaci odpadu nemají dosud dostatečnou kapacitu. Je tedy vznášen požadavek na
navýšení kapacity stávajících skládek a tedy i naší. Dobrá rada, ať si to skládkuje sousední obec, tedy asi bude narážet na
schvalovací orgány a možná i na místní občany, kteří nebudou chtít platit cca desetinásobek za kontejnery.
Je zajímavé, že se např. nemohou dohodnout aktivisté
a zástupci státu nad spalovnami, které zatěžují obce popílkem.
Celá problematika je dále kořeněná problémy s tříděním
odpadu, které sice z velké části řeší množství odpadu, ale
pracovníky neláká, a dnešní situace na trhu práce moc
vyhlídek na rychlé řešení nenabízí.
Do budoucna lze předpokládat podle legislativní úpravy
navyšování ceny za uložení odpadu, které zřejmě objem
odpadu sníží, ale potřeba jeho likvidace potrvá.
Pro smysluplnou obranu proti navýšení kapacity je nutno
dokázat zásadní negativní dopad na život v obci, který by se
mohl prokázat především dopadem na vodní zdroje. Podle
dosavadních výsledků, které budou ještě aktualizovány, však
ke znečistění nedošlo, pouze k většímu zatížení dusičnany
zřejmě ze zemědělského provozu. Po finálním uzavření
skládky bude zakrytím zamezen spad vody, a vyplavení
nebezpečného odpadu tak nebude podle odborníků možné,
i kdyby spodní fólie po 50 – 100 letech nevydržela.
Ano, zůstal nám nad obcí pomníček nemyslící civilizace.
S tím se smiřujeme těžce, ale spíš se nyní jedná o tom, co
10

dál. Reklamace provedení skládky by musely prokázat její
nefunkčnost, což se podle průběžných zpráv nestalo. Jedná
se tedy o dopady a schválení samotného navýšení skládky.
Předpokládaná doba prodloužení doby provozu není
z pohledu současné doby provozu zásadní, ale i tak můžeme
ovlivnit dění na skládce schválením a kontrolou provozního
řádu a získat tím lepší kontrolu nad tím, co a jak se ukládá,
a jaké je časování prací.
Obrázky z bývalé největší skládky světa New Yorku
odhalují po zakrytí zajímavou krajinu, určenou pro rekreaci.
A až třeba úplně dojdou surovinové zdroje, někdo to bude
chtít možná u nás znovu vytěžit.
Z druhé strany bychom se měli hlouběji zamyslet, jak
získané peníze využít, abychom skládku kompenzovali. To
by mělo být součástí našich podzimních úvah při rozhodování
o skládce, abychom všechny peníze jenom „neprojedli“. Jinak
si nemyslím, že dohadování o budoucnosti bez prezentování
podstaty názoru (tedy moderní „kartování“), je vhodná volba
k diskusi.
Václav Voltr
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Skládka – politická tragédie starosty Jana Kettnera
Dne 7. 5. 1993 schválilo zastupitelstvo Úholiček „výstavbu ekologické skládky TKO“. Výraz „ekologický“ byl samozřejmě
marketingový trik ze strany podnikatelů a politiků.
Z osmi přítomných zastupitelů (J. Kettner, T. Divina,
V. Kozel, J. Konopásek a další) hlasoval proti jediný politik.
Současná starostka paní Kořínková říká, že to bylo „osvícené“
rozhodnutí, avšak historie ukazuje jinou skutečnost.
Tehdejší starosta Jan Kettner prosazoval skládku
navzdory protestům mnohých místních občanů, jenže
když v roce 1995 byla skládka uvedena do provozu, začal
si postupně uvědomovat, že se „slibovanou ekologickou
řízenou skládkou, to nemá skoro nic společného“ a jedná se
o „divadlo“.
Už v roce 1995 dochází k proražení těsnící fólie ve
dně první skládkové kazety. Je zjištěno nedodržování
technologie ukládání odpadů, zvýšení nebezpečných látek
včetně bakteriálního složení v kontrolních vrtech po zahájení
skládkování a desítky dalších problémů.
Zejména neodpovídá geologický průzkum, neboť 3 metry
pod skládkou není jen spraš, ale i lyditové skály.
Na základě posudku pro EIA pro II. etapu skládky je
přesvědčen, že k protržení došlo i na jiných místech.
Když firma Regios a. s. obešla obec Úholičky a rozhodla
se ukládat na „ekologickou“ skládku i nebezpečný odpad
obrací se na různé státní kontrolní orgány a stává se i členem
komise pro kontrolu nad dozorem skládky.

V roce 1997 protestuje proti ukládání nebezpečného
odpadu a rok poté se trvale vzdává mandátu zejména po
dlouhodobých sporech se zastupitelem Tomášem Divinou,
který se stává starostou. Jak se ukázalo i v pozdějších letech,
nový starosta vycházel vstříc spíše podnikatelům, než aby ctil
zákony a hájil zájmy obce.
Dne 31. 10. 1997 sedm zastupitelů Úholiček odsouhlasilo
ukládání nebezpečného odpadu ze spalovny Malešice (škvára
a popel ze spalovny – č. 31308 a popílek z filtrů ze spaloven
odpadů – č. 31309).
Jan Kettner si začíná uvědomovat, že jsou to i státní
orgány, který se podílejí na krytí nezákonností firmy Regios
a. s. a i tehdejší starosta Libčic tvrdil, že „znečisťování okolní
přírody se děje pod patronací referátu životního prostředí
okresního úřadu“.
Nakonec předává obci petici, ve které 88 občanů
protestuje proti výraznému zhoršení životního prostředí
v obci a v roce 1998 adresuje ministrům pro životní prostředí
(ing. M. Bursíkovi a M. Kužvartovi) kritické dopisy.
„Ekologickou“ skládku kritizoval ještě v roce 2003, neboť
cítil zodpovědnost za budoucnost obce i za protestující
občany obce, na jejichž stranu se nakonec přidal.
Miroslav Vodrážka

INZERCE

Skládka
Nevím, komu přinesla úholičská skládka užitek, ale nám
přinesla hlavně škodu.
Sto let používanou studnu, která dávala výbornou vodu
jsme museli přestat používat, a byli jsme donuceni
připojit se na vodovod. Dříve klidná vesnice se změnila
v předměstí s velmi rušnými silnicemi. Několikrát byl
poškozen náš dům na návsi v souvislosti s výstavbou
silničního povrchu. Kompenzaci za život na úpatí skládky
nám obec odmítla dát.
A nyní se uvažuje o dalším zvětšení skládky. Nikdo
přitom nedokáže s jistotou říci, co milióny tun odpadu na
jedné veliké hromadě udělají se zemí a s vodou pod sebou.
A že se nejedná pouze o odpad, který se sám rozloží na
neškodné přírodní elementy, tím si můžeme být naprosto
jisti!
Myslím, že je velmi vhodný okamžik, kdy
bychom neměli nechávat zásadní rozhodnutí pouze na
zastupitelích. Požadujme místní referendum, ve kterém
se rozhodneme pro, nebo proti zvětšení skládky.
Libor Hofman
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KALENDÁŘ AKCÍ
7. 7.
neděle

Slavnostní otevření expozice vodnic posvátných – od 13:00, terárium
u Rezervace Bororo, pro děti nebudou chybět soutěže, facepainting nebo výtvarná ZOO, Praha
dílnička

Food festival – ochutnávka specialit z celého světa, 9:00 – 19:00

Ornamentální zahrada,
Botanická zahrada
Praha Trója

30. 8.

Vesmírná výstava – vernisáž výstavy prací dětí letní výtvarné dílny v Úholičkách

Nádvoří statku na návsi,
Úholičky

31. 8.

Dožínkové setkání – od 11:00

zámecký areál, Úholičky

Fenomén Felkl – výstava o proslulé továrně na glóby v Roztokách

Středočeské muzeum,
Roztoky
Středočeské muzeum,
Roztoky

13.–14. 7.
sobota–neděle

pátek

sobota

do

8. 9.

do

3. 11.

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

do

26. 1.

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