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ÚVODNÍK
Vážení občané,
léto je skoro za námi a já doufám, že jste si během něj všichni
našli čas na odpočinek o dovolené. Někdo aktivně zahradničil, což je vidět v naší fotosoutěži, kterou naleznete uvnitř
tohoto čísla.
V obci se budovala celé dva měsíce ulice Nad Parkem
a je dokončená. Přesto, že jsme na stavbě řešili několik změn
a dodělávek, termín se stihnul. Až se trochu ochladí a zaprší,
tak se nám vynechané plochy pro zeleň oživí. Nové povrchy
a gabionové oplocení vytvářejí zajímavý prostor už nyní.
Na tuto akci měla navázat, nebo spíše ke konci jet v souběhu, oprava asfaltu a odvodnění od návsi po bývalý úřad.
V době, kdy píšu tento článek, začaly práce probíhat. Už na
jaře jsem prosila o to, aby oprava byla naplánovaná o prázdninách, protože se musí omezit provoz autobusu. Bohužel
přes všechna ujištění, že to tak bude, se asfalty budou dělat
až v září.
V červenci obec vydala stanovisko k záměru změny tělesa
skládky na Krajský úřad, který řízení o povolení vede a bude
vydávat rozhodnutí. Ve svém stanovisku obec žádala o prověření kvality podzemních vod, o prověření zdravotní nezávadnosti zápachu, o doplnění dokumentace o opatření proti
úletům ze skládky a zapracování ozelenění obvodu skládky
směrem k naší obci. Současně jsme žádali, aby byl záměr
projednán veřejně. Informovala jsem se na Kraji, zda bude
řízení ukončeno zkrácenou formou nebo zda bude záměr dále
projednáván. Bylo mi řečeno, že to nelze ústně sdělit a máme
počkat na rozhodnutí. To by mělo být vydáno začátkem září.
V září nás také čekají Slavnosti, na které Vás samozřejmě
srdečně zvu. Jak jsme již avizovali, součástí slavností bude
výstava Má vlast, která poukazuje na podařené proměny objektů, parků, nádraží apod. a jejíž vernisáž proběhla v květnu
na Vyšehradě. V podkroví statku bude k nahlédnutí výstava
Má obec, a proto se na Vás znovu obracím s výzvou, zda nám
zapůjčíte předměty z domácnosti nebo z hospodářství, které
používala Vaše prababička. Předem děkuji.
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Oprava povrchu hlavní silnice
Nový asfalt na Roztocké ulici v zatáčce nad Návsí
bude Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje pokládat pravděpodobně v pátek 13. 9. 2019.
Komunikace bude celý den neprůjezdná, autobus
nebude zajíždět do obce, příjezd bude pouze od Turska.
Upřesňující informace budou zaslány mobilním
rozhlasem. Děkujeme za pochopení a toleranci.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Vyměňte si pohodlně vaši končící Opencard za Lítačku
Od konce podzimu letošního roku dojde k postupnému úplnému ukončení platnosti karet Opencard, na které již nebude
možné v rámci regionálního dopravního systému PID Lítačka v Praze a Středočeském kraji cestovat.

Od zimy už jen Lítačka

Zdroj: operatorict.cz

Všichni cestující, kteří ještě mají na staré Opencard nahrané
kupóny, si mohou kartu vyměnit již dnes za Lítačku, a to
zdarma a pohodlně na pár kliknutí na e-shopu pid.litacka.
cz. Cestující tak nebudou muset čekat ve frontě ve Škodově
paláci, kde se standardně výměna karet provádí. Cestující
v hlavním městě a ve Středočeském kraji si kromě karty
Lítačka mohou své dlouhodobé časové kupóny nahrát rovněž
na bezkontaktní bankovní karty Visa a Mastercard či na In
Kartu Českých drah.

Participativní rozpočet prostor pro vaše nápady
Prázdniny jsou za námi a s nimi i uzávěrka
pro podání návrhů do prvního ročníku
participativního rozpočtu. Máte nápad, o kterém
si myslíte, že vám v obci chybí? Nápad, který
zpříjemní prostředí, prosvětlí temný kout,
vytvoří místo k odpočinku na cestě nebo naopak
podpoří pohybovou aktivitu? Nápad, který
pomůže životnímu prostředí nebo podpoří
kulturu v obci? Sem s ním.
Je to opravdu snadné. Stačí si vyzvednout
jednoduchý formulář, vyplnit pár políček, ve
kterých vysvětlíte podstatu vašeho nápadu,
uvedete, kdo nápad posílá s kontaktními údaji
o vás, podepíšete a předáte nebo pošlete do
10. září na obecní úřad. A pokud to nebude na
formuláři, nikdo vám hlavu určitě neutrhne.
Podstatný je nápad, ne na jakém bude papíře
a v případě nejasností se s vámi spojíme a vše
doladíme. Určitě to nemusí být profesionální
projekt, to ne každý zvládne. Důležitý je popis,
ze kterého se dá pochopit, co je podstatou vašeho
návrhu. Stejně tak předpokládané náklady budou
v této fázi spíše odhadem. Hlavní je se nebát
a svůj návrh podat. Příležitost má každý, pokud
máte zájem o podrobnější pravidla, jsou na úřadě
stále k dispozici. Zároveň se nemusíte bát mne
oslovit, rád pomohu nebo poradím s podáním
každému, kdo se na mne obrátí.

V blízké době navíc přibude možnost nahrát si dlouhodobé
časové kupóny do mobilní aplikace PID Lítačka a při
cestování po Praze a Středočeském kraji se tak prokazovat
pouze prostřednictvím obrazovky mobilního telefonu.
Novinku, která rodičům a zákonným zástupcům ušetří
spoustu času, zavádí správce a provozovatel regionálního
dopravního systému PID Lítačka, Operátor ICT, a. s.,
i v návaznosti na podněty právě ze strany rodičů, kteří byli
do současné doby nuceni dětem mladším 15 let zařizovat
kartu Lítačka osobně v kontaktním centru ve Škodově paláci.
Zařízení karty, její správa a nakupování kupónů pro děti tak
je nově možné kompletně zařídit prostřednictvím e-shopu
pid.litacka.cz. V případě, že chcete zařídit kartu Lítačka
dítěti, které je starší než 13 let, ale zároveň mladší než 15,
máte možnost doplnit údaje o zákonném zástupci nebo nahrát
doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas) dítěte.
Pokud žádáte o kartu Lítačka pro dítě mladší než 13 let,
musíte doplnit údaje o zákonném zástupci a nahrát potřebné
dokumenty: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný
list dítěte.
Vladimír Antonin Bláha, operátor IC

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna otevřena
Určitě jsme si užili dostatek sluníčka, příjemných dovolených a děti
možná příliš krátkých prázdnin. Pokud jsme rodiči a máme děti školou
či školkou povinné, tak nás v září čeká období přivykání na nový
školní rok se všemi kroužky, dojížděním, nákupy školních pomůcek
a vylaďováním denního rozvrhu. Prostě září je doba změn a smiřování
se s novým.
V tomto turbulentním období vám nabízíme centrum klidu a stability –
naši knihovnu. To nezměněné je otevírací doba (každé pondělí od 15:30
do 19:30). To jaké knihy a časopisy v ní najdete, se ovšem pravidelně
mění. Čeká na vás spousta novinek. Na fotografii je pár z výběru nových
knih pro děti. Přijďte se podívat a najít si něco na pobavení, poučení
nebo rozptýlení.
Martina Hrubešová, knihovnice

Alojz Šula, zastupitel
Některé novinky pro malé čtenáře

Zdroj: archiv knihovny
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KULTURA A SPORT
Brambůrky v Cehnicích
Od našeho krajského vítězství v soutěži vesnice roku uběhlo již pár let. Obce napříč Českou republikou se ale scházejí každý
rok na tzv. setkání bramborových, tedy těch, kteří v celostátním kole na bednu nevyšplhali a skončili svorně čtvrtí.
Letošní setkání proběhlo v Cehnicích, vesnici Jihočeského
kraje. A vše bylo ve stylu brambor – dekorace z pytlů
a samotných erteplí, bramborové lupínky na stole, bramborový
guláš k obědu a bramborák k večeři. V Cehnicích se na
nás krásně připravili nejen výzdobou na zahradě školy, ale
i parádní organizací celého odpoledne a milými vystoupeními.
Dalších šest obcí přivezlo svá vystoupení i své pochutiny,
které nabízeli na stáncích ve tvaru jihočeských chalup. Letos
opět přijela i vítězná Kašava se svými pěvci, slivovicou
a kyselicou. Stříbrný Prysk přijel s celým uzenářstvím
a nezklamal a jako vždy předvedl originální scénku, tentokrát
ze seriálu Návštěvníci. My jsme hostili koláčky a jiným
pečivem od našich šikovných Ú-holek i od osvědčené
profesionálky, která nám napekla i chleba, abychom měli na
co namazat škvarkovku. Skladba Pozdního sběru „Malovaný
džbánek“ se hodila. Tančit na Strakonicku na slova o malované
keramice a dudáčkovi bylo trefné. Náš tanec s vějíři nebyl tak
stylový, ale zaujal přítomné také.
Program probíhal od dvou odpoledne do pozdních
nočních hodin. My jsme se přesunuli na ubytování do Volyně
včas, abychom byli svěží na nedělní výlety. Ráno jsme zajeli
za strakonickým dudákem na náměstí. Pokračovali jsme

prohlídkou hradu Rabí a po obědě jsme stihli ještě skanzen
roubených staveb v Chanovicích. Zase známe kus Česka
a úholičská vlajka zavlála na všech navštívených místech.
Příští rok je setkání obcí v Prysku v Libereckém kraji. Přidejte
se k nám, ať je naše výprava početná jako do Luhačovic.
Budeme se těšit.
Terezie Kořínková, Ú-holka

Ú-holky v Cehnicích

Zdroj: archiv OÚ

Hurá do vesmíru
Poslední prázdninový týden patřilo nádvoří statku opět výtvarníkům. Probíhala zde další letní výtvarná dílna, tentokrát
s vesmírnou tématikou.
Letos bylo zájemců opravdu hodně, na některé se ani
nedostalo. Děti pilně pracovaly od rána až do pozdního
odpoledne a stihli jsme toho opravdu hodně. Nechyběl ani
výlet, ve čtvrtek jsme se vydali do pražského planetária, kde
jsme měli objednaný program Polaris. Dozvěděli jsme se, jak
vypadá noční obloha právě v těchto dnech, což jsme využili
hned večer při noční bojovce – dlouhé čekání před startem na
stezku odvahy jsme si krátili vyhledáváním souhvězdí.

Všichni jsme si to moc užili. Velké díky patří především
dětem za jejich trpělivost a vysoké pracovní nasazení, děkuji
též rodičům, že nám děti zapůjčili, babičce Mileně za výborné
svačiny a restauraci Na Statku za vynikající obědy.
A pokud vás výtvarka baví a nechcete čekat celý rok
na další dílnu, můžete se přihlásit do výtvarného kroužku.
Budeme se scházet opět každý týden, ale tentokrát ve čtvrtek,
malé děti v době od 15:30 do 16:30 a velké děti od 16:30 do
18:30 v ateliéru ve 2. patře statku čp. 10 na návsi. Začínáme
12. září.
Renata Soperová, vedoucí výtvarného kroužku

Závěrečná výstava

Zdroj: R. Soperová

Naše výrobky jste měli možnost shlédnout na páteční
závěrečné výstavě. Bez problémů jsme svými výtvory zvládli
zaplnit veškeré stěny naší velké stodoly, která se v podvečer
změnila na výstavní galerii.
Vesmírné příšery z papíru
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Dosáhli jsme na osmitisícovku - Milešovka zdolána
Na letošní přívesnický tábor se přihlásil rekordní počet dětí od pěti do čtrnácti let. Malí přicházejí a ti, kdo jsou s námi od
začátku, už jsou dnes náctiletí a stále je to s námi baví. Postupně pomáhají vedoucím s nejmladšími ročníky a toho si ceníme.
První den jsme se při hrách trochu seznámili (i když dobré
jádro už se dobře zná) a vydali se na farmu k Ženíškovým.
Prohlédli jsme si chov prasátek a koní, zkusili si vylézt na
kombajn a připomněli si, co se u nás pěstuje na polích. Po
exkurzi proběhlo první kolo kontrolních otázek na body
do celotáborovky. Když jsem se zeptala, zda je vepřový
řízek z prasete, odpověděly mi děti jednohlasně že NÉÉÉ.
Je to marný, je totiž z vepře. Ten den jsme ještě stihli projít
hasičárnu a seznámit se prostřednictvím Honzova výkladu
s technikou. Odpoledne jsme naučili naše obecní babičky
Ú-holky hrát pétanque ve Švestkovně.

záchody? Na lodi! Všichni zkoumali, že je pod námi opravdu
voda.
Základní tábor jsme opustili ve čtvrtek ráno a stoupali
na Milešovku. Jak už všichni vědí, říká se jí Hromová hora
nebo Královna Českého Středohoří. I ti nejmenší trpaslíci
se vyšplhali bez problémů nahoru a úholičská vlajka mohla
zavlát až nahoře na rozhledně ve výšce 8365 decimetrů.
Odpoledne jsme museli postavit stanové městečko ve
Švestkovně, abychom splnili další úkol – přespání v přírodě
a vaření na ohni. Obojí jsme zvládli. Vyzkoušeli jsme si
i střelbu ze vzduchovky, kterou pro nás připravil Zdenda
s Hynkem. Druhý z hasičů nám pak zahrál i na kytaru u ohně.
Budíček byl s kohoutím kokrháním v 5:30. Spáči vydrželi
až do sedmi. Pak jsme sbalili spacáky a vandrovali přes les
do statku na snídani. Křupavých croissantů se nedostávalo,
jak chutnaly. Stejné to bylo s každou svačinkou, kterou pro
nás chystali celý týden Ú-holky – pozdní sběr a s obědy
od Romči. Abychom děti nevraceli špinavé a očouzené od
ohně, zajeli jsme ještě do Slaného do bazénu. Odpoledne
jsme sbalili stany a tábor byl za námi. Uteklo to. Děkujeme
táborníkům za účast a těšíme se na příště!
Tereza Kořínková a Marcela Janovcová, Ú-holky a táborové tety

Na stezce Zlatý kůň

Zdroj: archiv OÚ

Druhý den byl výletní. Prohlédli jsme si Koněpruské
jeskyně, prošli stezku Zlatý kůň, poobědvali v terénu
Romčaburgry a stavili se ještě v malé sklárně v Nenačovicích,
abychom věděli, jak se ze skla vyrábí dekorační předměty,
ten den zrovna šneci.
Ve středu byl sraz na nádraží. Pražáci jezdí na venkov,
my jsme jeli do Prahy. V Braníku v centru Vltavanů jsme
prolézali lanové pyramidy a jezdili z obřích klouzaček. Po
řízečku v restauraci jsme popošli kolem řeky do Modřan,
kde jsme si zahráli pirátský minigolf. A víte, kde jsou tam

Vrchol 8 365 dm

Zdroj: archiv OÚ
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Dny soukromého zámku v Úholičkách
Zavřený úholičský zámek už je dávno minulostí. Své brány otevírá pro širokou veřejnost čím dál častěji. Ať už se jedná
o jarmarky, dožínky nebo akce ku příležitosti Evropských dnů soukromých hradů a zámků.
Třetí květnový víkend a následně první červnový bylo možné
navštívit úholičský zámek i park. V prvním patře zámku
se konala výstava koláží herce, spisovatele a výtvarníka
Miroslava Horníčka. Na výstavu lákalo už při příchodu po
cestě od brány pár roll-upů s jeho moudry, jako například:
„Nic na světě není pro všechny, všechno je jenom pro někoho
a hlavně, že pro každého je tu něco“ nebo: „Nesplněná přání
jsou krásná, protože trvají.“
Poslední prázdninovou sobotu se konaly už tradiční
dožínky. Park se velmi rychle zaplnil lidmi, někteří u stolečků
vychutnávali dobroty z farmářských stánků – klobásy,
řízky, jitrnice, pivo, víno, jiní rozbalili deky na trávníku
a užívali si klid a pohodu ve stínu vysokých stromů. Opět
se tu prezentovali zemědělci z okolí, kteří předali dožínkové

věnce zástupcům obcí. Volně po parku byla připravena
výstava hospodářských zvířat, traktorů a další zemědělské
techniky, zájemci se mohli projet na ponících. Odvážné děti
mohly vyšplhat po laně na vysoký strom a svézt se na kladce
na protější břeh potoka. Nechyběla výtvarná dílnička ani
malování na obličej.
K tanci a poslechu zahrál pan Blín s kolegou a Neon Band.
Odpoledne se v zámecké galerii konala vernisáž výstavy
prací akademického malíře Jaroslava Kláta.
Na své si tu přišel opravdu každý. Návštěva zámku
a hlavně zámeckého parku stojí určitě za to. Budeme doufat,
že příležitostí k takovým návštěvám bude stále víc a víc.

Pan Petr Svoboda přebírá dožínkový věnec

I starostka Úholiček obdržela dožínkový věnec

Zdroj: archiv OÚ

Redakce

Zdroj: archiv OÚ

Virtuální univerzita třetího věku
v Úholičkách
Naše konzultační středisko
v Úholičkách zahájí již třetí
školní rok a většina našich
posluchaček a posluchačů
se již kvapem blíží k první
promoci.
To ale neznamená, že není možné ještě naskočit do rozjetého
vlaku. Právě naopak, rádi uvítáme další aktivní a zvídavé
seniory.
V nadcházejícím semestru bude tématem opět baroko,
tentokrát v podání génia tohoto uměleckého slohu, Gian
Lorenza Berniniho. Rádi bychom v souvislosti s tímto
tématem opět uspořádali výlet a tentokrát nám štěstí přeje.
I když za Berniniho díly je třeba cestovat do daleké Itálie,
letos se chystá významná výstava tohoto autora v nedaleké
Vídni.
Naše setkání se budou konat opět v úterý jednou za 14
dní, tentokrát od 8:30. Začínáme 1. října a těšíme se na vás.
Hlásit se není potřeba, stačí přijít. V případě dotazů jsem k
dispozici (e-mail: soper@seznam.cz, tel: 775 046 796).
Pavel Soper a Renata Soperová, tutoři projektu
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Ú-holčičky 2019/2020
První cvičení je ve středu 2. října 2019 od 16:50, jak
jste zvyklí.
Budeme nacvičovat taneček na vystoupení, ale hlavně
cvičit. Nejen s hudbou, ale na žíněnkách budeme dělat
kotrmelce a hvězdy, skákat přes kozu nebo švédskou
bednu, skákat na trampolínce, přes švihadla, cvičit
s obručí, stuhou i míčem. Cvičení bude určeno dětem,
které chodí na první stupeň základní školy. Ú-holčičky,
které navštěvují školku a už mezi nás chodí, budou
samozřejmě pokračovat.
Těšíme se na vás.
Tereza a Marcela, cvičitelky
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Soutěž o nejkrásnější rozkvetlý předmět

Hlasování a vyhlášení vítězů proběhne
na Svatováclavských slavnostech
v sobotu 28. 9. 2019.
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4.
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Golf Snail New View

Úholičští Tomíci v novém školním roce

Celý ten kamenný nápad není můj, jen zase anděl přišel
a zase odešel. Obešel celý ten krásný ostrov, určil místo a pak
jen pár rad a slov. 29 křišťálů v papírovém sáčku jako dar.

Máme za sebou první výpravy, setkání v klubovně i v přírodě
a samozřejmě další letní tábor v srdci České Kanady.
I v příštím školním roce budeme dělat vše, co nás baví:

Poskládal jsem tedy kameny tak, že každý dokáže kráčet
z kamenu na kámen, aniž by sestoupil na zem. Z jihu je
vytvořen vstup pro paprsky tepla a rovnováhy, ve středu kruhu
pak dominují „muž a žena“, žulové bloky ve tvaru srdce.
29 znamená Měj víru v sebe i v účel a poslání tvého
života. Máš dostatečnou kvalifikaci a připravenost pomáhat
druhým.
Třeba se ten, kdo mně dal inspiraci, zastaví se a budu
moci ještě poděkovat.

• hrát spoustu her
• vyrážet na toulky českou přírodou
• učit se užitečné dovednosti, jak
přežít v přírodě
• užívat si společné víkendy na
Tomíckých chalupách, srubech
a občas i pod širákem
• v létě vyrazíme na dva týdny pod
stan.

Petr Šedina, Golf Snail

Pro nový rok máme připraveno
pár novinek. Především celoroční
hru na téma antických bájí a pověstí.
Pokud máš pocit, že by tě to mohlo bavit a máš za sebou
aspoň druhou třídu (nebo se na třeťáka cítíš), přijď se třeba
jen podívat na naši schůzku, která bude každé úterý od 18:15
do 19:30 v klubovně, kterou sdílíme s výtvarkou, na statku
čp. 10 na návsi. Začínáme 17. 9. Dokud je hezky, budeme
hlavně chodit ven, tak je lepší přijít na začátek.
Pavel Soper, vedoucí úholičských Tomíků

INZERCE

Nový doplněk golfového hřiště

Zdroj: P. Šedina

Pozvánka do divadla
Ráda bych vás pozvala na satirickou
komedii 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?
Představení Instalace, divadlo U Hasičů, v pátek
22. 11. 2019 od 19 hodin.
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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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vyčkávací taktika, aneb mít svůj vlastní názor
Nelenil jsem, vytisknul a přečetl 64 stránek Oznámení záměru FCC Regios, a.s.
Název zakázky: Úholičky – rozšíření skládky odpadů – EIA
Z celého Oznámení musí mít čtenář jen jeden názor a to
je, že nejlepší místo, kde se dá nádherně bydlet je skládka.
V souhrnném porovnání 10 sledovaných hodnot (jako je:
pachové látky, skládkový plyn, úlety, stížnosti občanů, hluk
aj.) je ve všech bodech konstatováno, že „Hledisko je plněno“.
V Oznámení se například konstatuje, že z hlediska vlivu
na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže
životního prostředí převaha pozitivních důsledků realizace
záměru v oblasti zdravotní i v oblasti celospolečenské.
Z hlediska posouzení rizika imisí chemických škodlivin
v řešeném území se dokonce očekává nepatrné snížení imisní
zátěže prašností.
V kvantitativním odhadu zdravotního rizika hlučnosti
se konstatuje, že po realizaci záměru se počet rozmrzelých
obyvatel nezmění, a to ve všech stupních (silné, střední
i mírné obtěžování hlučností).

Své námitky jsme mohli učinit do 24. 7. 2019. Já jsem tak
učinil. Zajímalo by mě, jestli i naši zastupitelé se konkrétně
vyjádřili do EIA. Moc bych rád věděl názor každého
zastupitele, jestli je pro navýšení skládky anebo není. Proto
by se v našich novinách měli všichni zastupitelé k této otázce
vyjádřit. Chválím redakci za precizní sepsání historie okolo
skládky.
Pod článek „Soumrak starých kotlů“, kde pan Rajmon
apeluje na mravní paradox občanů, kteří topí tuhými palivy,
se nám paní starostka podepsala. Má svůj vlastní názor
a bojuje za čisté ovzduší. Napíše nám paní starostka jaký má
názor na skládku? Anebo se bude čekat na to, jaký má názor
většina občanů? Nicméně ve článku „Aktuální stav a co dál“
se zcela jasně píše, že až na základě všech dostupných
informací a diskusi, zastupitelstvo zváží vyjádření občanů
v referendu…
Pavel Erben

EIA o naší skládce
Potěšilo mne, že Obecní noviny informují o skládce, mimo jiné i o zahájeném řízení EIA. Z dokumentů předložených
provozovatelem skládky v řízení EIA, které jsou veřejně přístupné, lze vyčíst některá důležitá fakta:
Skládka by měla být objemově zvětšena o 10 % a navýšena
o 10 metrů, což je více než 20 % navýšení současného kopce.
Skládka dosáhne nadmořské výšky 350 m a stane se tak
dominantou místní krajiny. Při současném tempu se skládka
bude plnit další 3 roky. Cílem provozovatele je vydržet do
roku 2024, což je poslední rok, ve kterém zákon povoluje
skládkování. Provozovatel se chce vyhnout hledání místa
pro novou skládku, což je pochopitelné, když bude již brzy
skládkování coby negativní jev obecně zakázáno. Problém
je, že premisa tohoto základního argumentu provozovatele je
vratká – zákaz skládkování se má posunout až na rok 2030.
Bude naše skládka po roce 2024 dál růst? Pravděpodobně
ano. Už v rámci současného řízení zkoušel provozovatel
požádat zároveň o rozšíření skládky do Turska a nyní čeká na
změnu tamního územního plánu.
Kéž bych se mýlila, ale zdá se mi, že vzhledem k načasování
žádosti provozovatele skládky (skládka je již naplněna) a holé
nutnosti někam ukládat odpad nebudou mít orgány veřejné
správy jinou možnost, než prodloužení skládky povolit.
Pokud by se totiž teprve nyní mělo začít hledat místo pro
novou skládku, do roku 2024 se tím problém už sotva vyřeší.
S tím provozovatel ve své žádosti tak nějak počítá. Máme
jakousi morální povinnost, vzít na sebe těžkosti současné
situace v zájmu obecného blaha, neboť odpady se někde
ukládat musí? Myslím si, že ne, jednoduše proto, že rokem
2024 to nejspíš nekončí a zdánlivé, krátkodobé řešení není
ani ve veřejném zájmu.
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Ještě jedna zajímavost z dokumentů pro EIA: v oznámení
provozovatele se uvádí, že skládka své okolí nijak nepříznivě
neovlivňuje. Tento překvapivý závěr stojí na tom, že:
1) dle dokumentu ze skládky nedochází k úniku odpadu
– dodržování správných postupů skládkování, zejména
překrývání inertní vrstvou, únikům zabraňuje; 2) dle
dokumentu skládka nezapáchá – konkrétně se uvádí, že na
zápach si dosud provozovateli nikdo nestěžoval, překrývání
inertním materiálem „účinně brání případnému možnému
šíření zápachu a přispívá k minimalizaci rizika obtěžování
zápachem“; 3) dokument a jeho přílohy, jakkoli nesou název
„Rozptylová studie“ a „Autorizované posouzení vlivů na
veřejné zdraví“, se omezují na otázku navýšení prašnosti
a hluku ze strojů operujících na skládce. Rizika pro lidské
zdraví, jako jsou emise organických sloučenin ve skládkovém
plynu (dichlormethan, benzen, vinylchlorid, toluen, xyleny,
ethylbenzen...), těžkých kovů či mikrobiálních patogenů
(houby, plísně, bakterie), dokumentace nezmiňuje, jakkoli se
obecně ví, že tyto emise skládkování provázejí.
V souvislosti s únikem odpadů a zápachem vyvstávají některé
otázky, pro které snad bude prostor v příštím čísle obecních
novin. Svůj příspěvek pro toto číslo jsem byla redakcí nucena
zkrátit. V řízení EIA jsme uvedená tvrzení provozovatele
rozporovali, ale je otázka, zda to k něčemu bude.
Petra Lomozová

www.obec-uholicky.cz
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Anotace 7 stránkového Stanoviska k záměru firmy FCC Regios, a.s.,
Úholičky zaslaného Krajskému úřadu dne 26. 7. 2019
I. Protržení těsnící fólie a ohrožení podzemních vod
Na zasedání obce 29. 5. 1995 přiznal zástupce firmy Regios
s. r. o., že došlo k „porušení izolace“. Poškození těsnící fólie
potvrzovaly i rozbory vody z obecní studny.
II. Nebezpečný odpad
30. 10. 1997 zastupitelstvo odsouhlasilo ukládání
nebezpečného odpadu ze spalovny Malešice obsahující
zejména škodlivé dioxiny.
III. Ovzduší, zápach, prach a hluk
Od uvedení skládky do provozu v roce 1995 až do současnosti
si občané i obec stěžují na trvalý zápach ze skládky.
IV. Problematika pevných úletů
Problematika pevných úletů ze skládkového tělesa je
kontinuální a zatěžující obdobně jako silný zápach.
V. Nedodržování ochrany zdravých životních podmínek
Skládku je kromě zápachu možné zdálky identifikovat i podle
mnohatisícového hejna racků chechtavých, kteří vyhledávají
potravu na skládce a pak ji roznášejí po okolí.
VI. Skryté riziko – vznik požáru
Dne 30. 4. 2018 došlo v areálu skládky k rozsáhlému požáru,
při kterém zasahovala skoro stovka hasičů. Tento požár
odhalil problém nedostatečnosti dodávek hasební vody.
VII. Geologická propustná vrstva
Pod skládkou není jen spraš, ale někde v hloubce jen 2 metrů
rozpukaná lyditová skála, která je naopak snadno propustná.
VIII. Globální ekologický kontext
V záměru firmy FCC Regios, a. s., se klimatické poměry (viz
skleníkový efekt) připomínají jen okrajově.

IX. Neotevřený a netransparentní přístup investora vůči
veřejnosti
FCC Regios, a. s. tajila mnohé informace před veřejností,
např. že má vypracovány podklady a částečně schváleny
i správními úřady.
X. Skládka v systému nelegálního dovozu odpadu ze
zahraničí
Skládka v Úholičkách se stala v letech 2005 až 2006 součástí
nelegálního systému dovozů odpadu či organizovaného
zločinu z členských států Evropské unie.
XI. Ignorování sociální role krajiny
Záměr firmy FCC Regios, a. s., ignoruje sociální a kulturní
roli krajiny, která nás zásobuje svými podněty a symboly
kolektivní paměti.
XII. Teoretický problém – je správné zabalit hovno do
vzduchotěsného obalu?
Společnost FCC Regios, a. s., tvrdí, že se jedná o nový
hygienický typ skládky, který funguje „jako naprosto
uzavřený systém“. V knize o odpadech se sociální antropolog
Thomas Eriksen táže, zdali je správné „zabalit hovno do
vzduchotěsného obalu“.
Závěr
Je ve veřejném zájmu, aby Krajský úřad Středočeského kraje
nařídil tzv. velkou EIA.
P.S. Celý text je zveřejněný na webových stránkách obce
Úholičky.
Miroslav Vodrážka
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Vyjádření ke stavu vody ve
studních
Chci se vyjádřit k článku pana Libora Hofmana
v Obecních novinách.
My jsme obnovili studnu na našem pozemku
u domu čp. 16 Úholičky v roce 1992.
Pochopitelně jsme si nechali vypracovat
odborný posudek o kvalitě vody. Ten zněl:
použitelná pro vaření a pití po převaření.
Opravdu nebyla příliš kvalitní. Kromě dusičnanů
a dusitanů obsahovala mnoho minerálních látek,
hlavně vápník a železo. Co bylo nejzávažnější,
obsahovala i fekální bakterie.
To bylo 5 let před zahájením činnosti
skládky Regios. Ani voda v obecní studni nebyla
příliš kvalitní. Tehdy jsem hovořila s manžely
Švejkovskými, původními majiteli domu
Hofmanových, a ti mi potvrdili, že i oni měli
stejný výsledek rozboru vody. Nevím tedy, jak je
možné, že voda u Hofmanových byla nezávadná.
Ani při posledním odborném posouzení vody
v naší studni se mnoho nezměnilo. Trochu méně
dusičnanů. Asi se méně hnojí a nebyly žádné
fekální bakterie, což přikládám odkanalizování
obce.
Maria Chundelová
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KALENDÁŘ AKCÍ
8. 9.
neděle

Design Lock – trhy autorské tvorby, kapely, DJs, divadla, workshopy a delikatesy, Středočeské muzeum,
od 10:00 do 17:00
Roztoky

14. 9.

Slavnosti pravého a levého břehu – od 13:30

U přívozu
Roztoky–Klecany

15. 9.

Svátky hudby - Jan Mach a Filharmonický komorní orchestr, od 17:00

Středočeské muzeum,
Roztoky

28. 9.

Svatováclavské slavnosti – od 14:00

Náves, Úholičky

sobota

neděle

sobota

28. 9.
sobota

Vodnická pohádka aneb jak se Voduška vdávala – loutkové představení
Areál zámku, Úholičky
divadélka Manetka, od 14:00

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

Středočeské muzeum,
Roztoky
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