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Vážení občané,

Obsah:

nový rok začal na obci klidně a vyřešilo se několik záležitostí, které jsme měli na
stole delší čas. Máme geometrický plán pro rozdělení pozemků na náplavce, kterým dojde k posunu katastrální hranice mezi Úholičkami a Roztoky. Naše zastupitelstvo posunutí schválilo a budeme čekat na kladné stanovisko Roztok. Pozemky
u řeky užíváme a nyní budou i v našem správním území.
Jak víte, rádi bychom zrealizovali pěší cestu a revitalizaci potoka od Velkých
Přílep po Úholičky. Jednak se nám podařilo již jeden pozemek vykoupit, jednak
proběhlo jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten
vlastní pozemky, kde bylo původní koryto potoka před regulací. Kraj rozhodl, že
tyto pozemky již netvoří koryto potoka. My jsme o ně obratem požádali, a jsme
tedy na dobré cestě pozemky získat.
Další dobrou zprávou je i vydání stavebního povolení na stavbu hasičské zbrojnice a navýšení dotace na její realizaci na původně požadovanou částku 3,5 milionu korun. V únoru proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby, stejně jako na
stavbu prodloužení splaškové kanalizace K Višňovce.
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Přijetí vítězů krajských kol Vesnice roku panem prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě

Zdroj: H. Brožová
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Dokončení ze str. 1

V listopadu jsme vás informovali, že probíhá tzv. společné jednání územního plánu, které je primárně určené
pro jednání s dotčenými orgány státní správy, bylo ale
možné podat připomínky k návrhu. Tohoto práva jste
mnozí využili a 23. 1. 2017 proběhlo na odboru územního
plánování jednání, kde byly tyto připomínky sumarizovány a diskutovány s pořizovatelem a zpracovateli územního
plánu. Územní plán na základě připomínek dozná změn,
aby mohl být připraven k veřejnému projednání, po kterém
máte možnost podávat námitky.
Zpráva, která naopak na klidu nepřidá a nedaří se nám
ji řešit, je, že jsem byla v lednu několikrát upozorněna
na stav potoka. Stěžovali jste si, že potokem opět protéká
znečištěná voda. Žádala jsem obec Velké Přílepy o vyjádření a jednala jsem o tom na odboru životního prostředí
na Černošicích, kam už také doputovala stížnost na stav
potoka. Tento týden jsem obdržela zprávu od p. místostarosty Hoška, že na ČOV je vše v pořádku a problém je
pravděpodobně jinde. Zaslal mi fotografii výústního objektu. Proto prosím o spolupráci. Jakmile zjistíte, že potokem teče znečištěná voda, zavolejte mně nebo některému
ze zastupitelů a musíme věc řešit operativně. Nafotit ve
stejný okamžik náš potok, výústní objekt a případně jiný
zdroj znečištění. Pak můžeme přimět obec Velké Přílepy,
jejich provozovatele a příslušné orgány k činnosti. Děkuji
za spolupráci.
A ještě poslední tečka za loňskou soutěží Vesnice roku.
12. ledna t. r. byli vítězové krajských kol přijati p. Janem Hamáčkem v Parlamentu ČR a následovalo přijetí
p. prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě.
Obě návštěvy měly velice slavnostní charakter, následně
jsme si mohli prohlédnout reprezentační prostory obou
budov. Pan prezident letos objede všech třináct finálových
obcí, své návštěvy zahájil v Konstantinových Lázních.
Ráda bych poděkovala pí Jiřince Hendrychové, která vyrobila velký perníkový statek č. p. 10, který jsme na Hradě
předali jako dárek z naší obce.
Přežijte zimu bez chřipky a bez chmur.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Popelnice jsou na staré známky odváženy do
31. 1. 2017. Pokud nebyla právě ta vaše vyvezena, je
problém v neuhrazení poplatku, učiňte tak neprodleně na
OÚ. Poplatek za psy je splatný do 31. 3. 2017. Uhradit
můžete i roční poplatek za svoz bioodpadu (nádoba 120 l
za 150 Kč a nádoba 240 l za 200 Kč). O zahájení vývozu
bioodpadu budete včas informováni v obecních novinách
(cca období duben – listopad).
• Od 1. 1. 2017 došlo k navýšení četnosti svozu
separovaného odpadu – papír a plasty – na všech
stanovištích, tj. za prodejnou potravin, u bytového domu
a na parkovišti nad Chaloupkami. Všechny kontejnery
budou nyní odváženy 2x týdně, plasty v pondělí a ve
čtvrtek a papír v úterý a v pátek.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Prosinec a leden jsou měsíce
výročních valných hromad SDH
A protože i naše SDH má tuto povinnost, udělali jsme vše pro
to, aby se ta naše mohla konat 21. 1. 2017.
Místem pro konání valné hromady byla zvolena zasedací síň
OÚ. Myslím si, že to je to nejdůstojnější místo pro konání
takové události. Obeslali jsme okolní SDH, všechny členy
včetně našich čestných, zajistili občerstvení a pak už jen
čekali na okamžik zahájení.
Valné hromady se zúčastnilo 29 členů, z toho 7 našich
čestných členů, jako zástupce obce jsme přivítali pí starostku
Terezii Kořínkovou, která je i naší členkou, a hostem byl
zástupce SDH Kozinec p. Marek Vejražka.
Úvodní slovo si vzal starosta SDH Zdeněk Fiala, který
zahájil valnou hromadu minutou ticha za zesnulé hasiče,
a poté proběhla volba nového výboru SDH. Přednesl
zprávu o činnosti SDH za rok 2016 a plán činností na rok
2017. Za jednotku SDH promluvil náměstek SDH Jan
Uhlíř, o hospodaření sboru přednesla zprávu hospodářka
SDH Lenka Veselá, zprávy za kontrolní a revizní komisi
se ujal předseda KRK Martin Břečka a zprávu o činnosti
oddílu mladých hasičů přednesla hlavní vedoucí Jana Černá
s Luborem Sodomkou.
V diskuzi nám pí starostka poděkovala nejen za práci
s dětmi, ale i za akce zabezpečované naším SDH a zároveň
popřála mnoho zdaru a neupadající nadšení pro další roky.
Pan Vejražka ve svých slovech obdivoval naše nadšení do
práce spojené s SDH a JSDH a také popřál mnoho zdaru do
dalších let.
K závěru diskuze byly vzneseny připomínky, názory
a dotazy, na které bylo bezprostředně reagováno vedoucími
jednotlivých úseků SDH i pí starostkou.
Tímto bych chtěl všem poděkovat za účast na valné
hromadě.
Jiří Černý ml., SDH Úholičky

Valná hromada SDH
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Zprávy z MŠ
Ledový král přicestoval, tak se jmenuje písnička, kterou se
starší děti učí zpívat, ale dá se tak charakterizovat i letošní
zima, kterou si děti ve školce velmi užívají.
Každý den sjíždějí na lopatách stráň, kterou máme na zahradě,
a závodí, kdo dál dojede. Stavba sněhuláků a koulování je
také velká zábava. Děti nezapomínají ani na krmení ptáků
a volně žijících zvířat.
Na začátku ledna jsme ukončili vánoční období oslavou
příchodu tří králů. S dětmi jsme si o této tradici povídali
a četli. V pátek 6. ledna t. r. chodil průvod dětí v čele s třemi
králi po školce a všichni zpívali koledu „My tři králové jdeme
k vám“ alespoň pí kuchařkám a pí školnici. V následujícím
týdnu jsme si s dětmi a se „skřítkem Mrazíkem“ povídali
o znacích zimy, děti vyráběly a malovaly sněhuláky, Mrazíky,
papírové kulichy nebo krmítka pro ptáčky, která se dětem
z obou oddělení opravdu moc povedla.
23. ledna jsme byli pozváni knihovnicí pí Hrubešovou
do úholičské knihovny. Děti se těšily, chodí tam moc rády
a přemýšlely, o čem si s pí knihovnicí budou povídat a co jim
přečte. Dozvěděly se, k čemu a komu slouží knihovna, jak
kniha vzniká, kdo je spisovatel a kdo ilustrátor, jak se starat
o knížky a plno dalších věcí. Paní Hrubešová dětem přečetla
ukázku z knihy, která se jmenuje „A pak se to stalo“. Byla
o klukovi, který nechtěl smrkat. Na závěr děti dostaly dárečky
v podobě balíčků, z kterých měly radost a chlubily se jimi
rodičům.
Další den, po návštěvě knihovny, přišla do školky pracovnice
z pedagogicko-psychologické poradny z roztockého Lexíku,
aby provedla vyšetření školní zralosti dětí, které půjdou do
1. třídy ZŠ. Výsledky vyšetření prokonzultovala s rodiči
předškolních dětí v odpoledních hodinách přímo ve školce.
Rodiče tak získali kromě informací od nás ještě další odborné
informace a doporučení o tom, zda je jejich dítě na vstup do

Jízda na kluzácích na zahradě

Zdroj: archiv MŠ

základní školy připravené nebo má v některých oblastech ještě
problémy. Je vždy na rodičích, jestli se těmito doporučeními
budou řídit nebo ne.
Na konci ledna přijel do školky se svými loutkami
p. Hrubec, který dětem zahrál představení „O princi z knížky“.
Letos dochází k velkým změnám v oblasti předškolního
vzdělávání. Zápis do naší mateřské školy proběhne v první
polovině května. Přesné datum a další informace k zápisu
budou zveřejněny v průběhu dubna na letáčcích po Úholičkách,
na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách Obce
Úholičky pod záložkou mateřská školka. Od příštího školního
roku 2017/2018 bude povinná docházka do MŠ pro děti rok
před vstupem do základní školy, tj. děti, které dovrší pěti let
do 31. srpna 2017. Ředitelka MŠ je povinna přijmout při
zápisu všechny tyto děti do výše kapacity s trvalým bydlištěm
ve spádové oblasti, kterou stanoví zřizovatel mateřské školy.
Změn je mnohem více, proto ráda poskytnu rodičům další
informace a zodpovím dotazy ohledně změn v předškolním
vzdělávání buď osobně ve školce, nebo telefonicky (tel. MŠ
220 930 642).
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna Úholičky
Dětské knihy z nakladatelství
Portál a Svojtka
GORILA A JÁ, F. Nilsson: Hlavní hrdinkou knihy je
osmiletá Jonna, která žije v dětském domově. Ředitelka
ji nemá ráda a ochotně ji předá k adopci děsivé Gorile,
která do domova jednoho dne přijede v otlučeném Volvu.
Gorila žije na skládce a živí se prodejem šrotu. Jonna se
nejprve Gorily bojí, myslí si, že ji chce sníst, ale postupně
se s ní spřátelí. Ukáže se, že Gorila – mimochodem horlivá
čtenářka, jejíž nejoblíbenější knihou je Oliver Twist – sice
žije v nepředstavitelném nepořádku, ale dokáže Jonně
poskytnout lásku a pocit bezpečí, které jí v dětském domově
chyběly. Pořídí jí kolo, nakoupí jí oblečení a Jonna pochopí,
že v životě tolik nezáleží na tom, zda má čisté ruce a upravené
vlasy, pokud najde někoho, komu na ní skutečně záleží, kdo
se dokáže vcítit do jejích potřeb. Nad nově vzniklou idylou se
však začnou stahovat mračna...
3
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strašidla a školního detektiva. Tentokrát Radílek pátrá po
zmizelé učitelce a dvou uprchlých vězních, kteří se snaží
vyloupit banku. V krátkých kapitolách a ve vyprávění,
jež odpovídá požadavkům prvního čtení, se rozvíjí
napínavý i humorný děj, odehrávající se ve školní budově
i v podzemních prostorách školy. Podaří se Radílkovi najít
pí učitelku a pomoci policii dopadnout zločince, kteří patří
do vězení?
CO SE SKRÝVÁ V LIDSKÉM TĚLE, OTÁZKY
A ODPOVĚDI ZE SVĚTA ZVÍŘAT: Které dítě by
nemilovalo knížky s otevíracími okénky, kde se skrývají další
zajímavá tajemství lidského těla nebo zvířecí říše.
POHÁDKY PŘED SPANÍM PRO HOLKY: Pokladnice
oblíbených pohádek a příběhů.

Dětské i výtvarné knihy v knihovně

Zdroj: M. Hrubešová

KŮZLÁTKA, J. Blažková: Dvě pohádky o kůzlátkách
spojené do jedné knihy: „Rozprávka o kozliatkach, ale
poslušných“ a „Rozprávka o kozliatkach, ale neposlušných“.
Známou pohádku o neposlušných kůzlátkách převyprávěla
Mária Rázusová-Martáková, Jaroslava Blažková vymyslela
pohádku o poslušných kůzlátkách, která se hloupému vlkovi
vysmějí, a za jejich poslušnost se jim dostane zasloužené
odměny. Obě pohádky jsou spojené do jednoho svazku, který
lze číst z obou stran. Půvab knížky podtrhují osobité ilustrace
vynikajícího slovenského ilustrátora Vladimíra Krále.
VELKÝ
PŘÍPAD
ŠKOLNÍHO
DETEKTIVA,
Z. Pospíšilová: Stejně jako ve dvou předchozích úspěšných
titulech Školní strašidlo a Školní detektiv přináší autorka
Zuzana Pospíšilová další dobrodružství Radílka, školního

PŘÍBĚHY PRO HOLKY: Příběhy o princeznách, chudých
děvčatech, vílách i moderních holkách.
Pro tvořivé:
NŮŽKY, PAPÍR, LEPIDLO: Krásná knížka s 27 návody na
tvoření z papíru. Dekorace, přáníčka, sešity, alba, krabičky,
kytičky a jiné drobnosti.
VYŠÍVÁNÍ PRO RADOST, Ch. Leech: Více než 30
krásných nápadů na šití a vyšívání.
M. Hrubešová, knihovnice
Zdroj: Nakladatelství Portál

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

Kultura a sport

Vánoční hra z Rosic
Jak je již v Úholičkách
tradicí, krátce před Štědrým
dnem jsme se sešli ve stodole,
abychom přivítali Ježíška, jak
se na ochotníky sluší a patří tradiční českou vánoční hrou.
Podruhé jsme vybrali tu z
Rosic, tentokrát v poněkud
pozměněném
hereckém
obsazení.
Naštěstí
je
talentovaných herců dostatek,
takže jsme zase po čase měli
i živého Ježíška. Jinak ale
vše důležité proběhlo tak, jak
má. Herodes byl ukrutný a
po zásluze ho čerti odnesli do
pekla. Tři králové našli toho
jediného pravého a ten pak byl
zachráněn zásahem anděla.
Díky všem zúčastněným
i našim milým divákům a těšíme
se zase za rok.
Pavel Soper, principál
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Zdroj: J. Černý st.

www.obec-uholicky.cz

obecní noviny 1/2017

Setkání seniorů na konci roku 2016
V pátek 30. 12. 2016 jsme opět uskutečnili posezení při hudbě
našeho oblíbeného p. Blína a jeho kolegy p. Fouska. I přes
začínající chřipkové období se sešlo 40 seniorů.
Skoro každá zúčastněná hospodyňka přinesla na ochutnání
vánoční cukroví, které bylo od všech opravdu dobré.
Občerstvení včetně teplých i studených nápojů zajistil
vedoucí restaurace. Myslíme si, že setkání se opět vydařilo,
všichni se už těší nejen na setkání jubilantů, ale také na jarní
výlet.
Omlouvám se těm, kteří nedostali pozvánku, a proto
nepřišli. Tato setkání platí pro všechny důchodce a kdo
se cítí jím být, je vždy vítán. Na jaře a na podzim se koná
vítání občánků a zároveň jsou zváni jubilanti. Blahopřejeme
k sedmdesátinám, k pětasedmdesátinám a pak už každý rok.
Přijďte bez váhání i bez vyzvání.
Příjemná atmosféra na setkání seniorů

Zdroj: J. Černý st.

Božena Suchá, komise pro rodinu

Silvestrovský fotbalový
turnaj
Spontánní nápad a rozeslání sms systémem pošli dalším
zafungovalo. Dopolední silvestrovský mini turnaj ve
fotbale podpořilo i krásné zimní počasí s azurovou oblohou
a sluníčkem.
Podařilo se postavit tři týmy. Muži a děti aktivně hráli, Vilda
pískal a ženy přinesly nezbytné silvestrovské občerstvení
a nabádaly i k dodržování pitného režimu. Děkujeme Markovi
za nápad a všem zúčastněným za příjemnou atmosféru. Tak
asi zase za rok na hřišti pod školkou.
Terezie Kořínková, starostka
Fotbalový turnaj pod školkou

Zdroj: archiv OÚ

Silvestrovský výšlap
Letošní jubilejní pátý ročník byl zahájen netradičně, na
kulaťáku pod Švestkovnou. Počasí bylo spíše podzimní,
účast oproti minulým ročníkům slabší. Několik turistů jsme
„přibrali“ cestou, a tak jsme cílovou vyhlídku dobyli v cca
20 lidech.

Trasa vedla přes obří houpačku, po mezi k dubu, mírným
klesáním po kluzké lesní cestě do Sedlišť, kde jsme zdolali
klouzající lávku přes potok ze spadlého stromu. Pomalu jsme
začínali tušit, že stoupání do kopce pod vrchní vodárnou
bude adrenalinovým zážitkem. Lano uvázané mezi stromy
bylo naší záchranou. Bláto měli někteří
nejen na botách…
Pak už jsme došli po upravené
lesní pěšině až na Podmoráňskou
vyhlídku, kde jsme se po právu odměnili
přípitkem a zbytky vánočního cukroví.
Z vyhlídky jsme sešli do Podmoráně
pěšinou mezi domky, kde mnozí z nás
šli poprvé a vůbec netušili, že v takovém
terénu je cesta.
Domů jsme se vydali bezpečně
po asfaltu hlavní silnice, abychom si
popřáli všechno nejlepší do nového roku
a rozešli se do svých domovů.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Vyhlídka do nového roku

Zdroj: archiv OÚ
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Úholičské lyžování ve
Švestkovně
Díky letošní příznivé zimě jsou Úholičky centrem zimní
zábavy jak pro děti, tak i pro dospělé.
Znovu se otevřel dětský vlek, díky kterému se i nejmenší
dětičky mohly naučit nebo ještě naučí lyžovat. Atmosféra
byla vždy příjemná, rodiče byli sice trochu omrzlí, ale když
se tam potkali se sousedy, rychle zapomněli na zeboucí nohy.
Na svahu trénovali začínající snowboardisté i větší děti.
Děkujeme všem organizátorům i mrazuvzdorné švarné
vlekařce. Všichni malí i velcí lyžaři doufají v další nadílku
sněhu.
Kamilla Hrubešová, redaktorka
Lyžování ve Švestkovně
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Anketa
V minulém roce jsme vám na webových stránkách položili několik anketních otázek. Pro ty, kdo nechodíte na webové stránky,
nabízíme přepis. A prosíme, hlasujte v anketách více, ať máme zpětnou vazbu. Pokud žádáme o připomínky e-mailem,
zasílejte nám je. Děkujeme.
• Využíváte nové polní cesty k procházkám?
Ano, velmi často..............21
60 %
Ano, ale zřídka...................6
17 %
Ne ......................................8
23 %

• Uspořádáme i letos štědrovečerní půlnoční?
Ano..........................................................16 84 %
Ne .............................................................0 0 %
Pro mě, za mě, stejně nikam nepůjdu.......3 16 %

• Zúčastníte se aktivně prezentace obce v celostátním
kole Vesnice roku?
Ano...................................24
71 %
Ne ....................................10
29 %

• Chutná vám v restauraci Na Statku?
Ano.....................................................................60
Ano, ale uvítal bych i lehčí stravu.....................25
Ne ....................................................................123
Ne, námitky a připomínky posílám e-mailem....18
(Žádné námitky ani připomínky nedorazily)

27 %
11 %
54 %
8%

Kalendář akcí
4. 2.
sobota

26. rybářský ples - od 20:00, k poslechu a tanci bude provázet živá Sál domu U Korychů,
hudba J. Vilda.
Velké Přílepy

10. 2.

Dobročinný bazárek dětských věcí - 10:30-18:00

Ateliér Sdružení Roztoč,
Jungmannova 092,
Roztoky

11. 2.

Hasičský ples - od 20:00

Kulturní dům Holubice

17. 2.

Tři letušky v Paříži - divadelní představení, od 19:00

Divadlo Radka
Brzobohatého, Praha

18. 2.

Zahrádkářský ples - od 20:00

Sál domu U Korychů,
Velké Přílepy

25. 2.

Roztocký masopust - 20. výroční průvod masek, začátek ve 13:00
na roztockém zámečku, ve 14:30 se průvod vydá na Holý vrch, kde se
Roztoky, Holý vrch
v 17:00 setká s maškarami z okolních obcí, další program v obřím šapitó
u autobusové zastávky Roztoky, rozc. Žalov

25. 2.

Bakus - pochod v maskách, od 14:00

Venkovní prostranství,
Holubice - Kozinec

10. 3.

Mezinárodní den žen - retro párty výhradně pro ženy

Stodola statku na návsi,
Úholičky

11. 3.

Hasičský ples SDH Letky - od 20:00

Kulturní dům, Libčice
n. Vlt.

pátek

sobota

pátek

sobota

sobota

sobota

pátek

sobota
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Příspěvky občanů
Územní plán jako forma třídního boje proti soukromým vlastníkům
Nutnost nového územního plánu je daná skutečností, že platnost současného končí v roce 2020. Proto obec vysoutěžila
architektonickou kancelář, která jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce, jímž je pí starostka Kořínková,
v lednu 2017 nakonec předložili návrh nového územního plánu správnímu úřadu v Černošicích.
Jednou z radikálních změn je návrh, že nemovitosti
v centru obce přejdou do režimu předkupního práva.
Politici si připravili i další instrumenty, aby mohli vlastníky
zásadně ovlivňovat v tom, co a jak se bude v této lokalitě
stavět. Jinými slovy: hasičárna v historickém jádru obce
politikům nevadí, ale možnost, že by si soukromý majitel
chtěl postavit něco podle svého gusta, je nepřijatelná.
Pokud by byl územní plán schválen v navržené podobě,
někteří vlastníci by se nestačili divit, protože změny by se
po schválení okamžitě promítly do katastru nemovitostí.
Vzhledem k tomu, že dle současného stavebního
zákona existuje možnost vyvlastnění, obec si s povinností
předkupního práva připravila na majitele silný
institucionální bič.
Odůvodnění změn je postaveno na tvrzení, že majitelé
postupují vůči obci šikanózním způsobem.
Starostka byla navíc dohodnuta s některými
stranickými politiky, že po schválení územního plánu
obec půjde do soudních sporů s vlastníky.
Jelikož nebyl zájem ze strany politiků důležité změny
veřejně prodiskutovat, dotčení majitelé se o nich dozvěděli
náhodně a na poslední chvíli z úřední desky. Ne každý
stihl a mohl uplatnit připomínky k územnímu plánu.
Politici přirozeně nevyužili možnost informovat své
občany aspoň v prosincových obecních novinách, protože
toto médium je starostkou koncipované dle komunistické
propagandistické zásady, že o důležitých veřejných
věcech se v nich nic nepíše.
Když někteří vlastníci zjistili, co vůči nim politici
s architektonickou kanceláří připravili, okamžitě začali
bombardovat příslušné úřady dotazy, zdali se jedná o nový
únor 1948, kdy se bude majetek neposlušných majitelů
opět vyvlastňovat.
Vzhledem k tomu, že utajovaný scénář v územním
plánu nevyšel, starostka při jednání s dotčenými vlastníky
zaujala náhle postoj neznalého politika, který údajně
netušil a pro vysokou odbornost ani nepochopil, jaké
změny projektanti architektonické kanceláře do územního
plánu zanesli.
I tvrzení, že za to může již odstoupivší politička ing.
Studecká, silně pokulhává, neboť když bylo první veřejné
projednání územního plánu, kde byli přítomni i zástupci
architektonické kanceláře a diskutovala se právě otázka

jak vyřešit problém, aby obec měla větší vliv na podobu
důležitých lokalit jako je například centrum obce,
položil jsem pí starostce dotaz, proč obec nejde cestou
vykupování. Bylo mi vysvětleno, že se už nebude opakovat
politické rozhodnutí, aby byly obcí vykoupeny stavební
pozemky za několik desítek milionů jenom proto, že na
nich původní majitel zamýšlel realizovat nějaký vlastní
investiční záměr.
Zde se skrývá odpověď, proč se obec pokusila jít
cestou předkupního práva, vyvlastnění a soudních sporů.
Miroslav Vodrážka
INZERCE
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