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letní trochu klidnější dny nebo pohodová dovolená nám končí a vrháme se zpátky
do hektiky všedních dnů, která vydrží až do svátků. Někteří mají naopak největší
frmol právě, když je hezké počasí. Nejinak to měl dodavatel největší letošní stavby, přes léto se totiž položil vodovodní přivaděč. Kvůli propojům v šachtách byla
přerušena dodávka vody. Děkuji vám, že jste k této ojedinělé situaci přistoupili
s pochopením. Vím, že tomu tak v okolních obcích není. Určitě jste i slyšeli, že
v souvislosti se stavbou vodovodního přivaděče se měly kácet stromy, které jsou
v trase. Největší problém vznikl u žalovského vodojemu, kde potrubí vede v těsné
blízkosti stromů. Snaha svazku jako investora i dodavatelské firmy byla pokusit se
stromy zachovat, ale současně neporušit stavební povolení a neocitnout se na cizím
pozemku. Žádný strom se nepokácel, naši hasiči je v období veder pravidelně zalévali a čas ukáže, zda si příroda dokáže poradit. V opačném případě samozřejmě
provedeme náhradní výsadbu.
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Letní docházecí tábor
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Dokončení ze str. 1

I naše aleje trpěly vedrem, ale zálivka z cisterny se dostala
i na ně. Navíc jsme z dotace pořídili štěpkovač a hromady větví se proměnily ve štěpku a stromům z nich brigádníci udělali
nová zálivková místa.
V červenci také proběhlo veřejné projednání územního
plánu. Následně bylo pořizovateli doručeno mnoho připomínek, které se musí znovu projednat s autory územního plánu
a návrh územního plánu upravit. Jen pro upřesnění dodávám,
že stávající územní plán z roku 1998 je stále v platnosti, dokud nebude schválen tento nový rozpracovaný.
Co se týká staveb, oprava čerpací stanice na návsi se posouvá na podzim, stavba požární zbrojnice běží a navážou na
ni úpravy okolí. Zářijové slavnosti se ale konají i přes vysokou rozestavěnost v prostoru návsi, využijeme ve větší míře
nádvoří statku. S podzimem přichází i spousta dalších sportovních a kulturních akcí, budu se těšit na společná setkání.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce

• Místa pro štěpkování
Obec zakoupila z dotace štěpkovač, a proto byla na
několika místech po obci zřízena místa pro odkládání větví
na štěpkování. „U kruháče před bývalou knedlíkárnou“
jsme byli nuceni toto místo zrušit. Nashromáždilo se zde
velké množství odpadu, který není určen ke štěpkování
– drobné dřeviny, posekaná tráva atd. Prosíme, tento
odpad odkládejte do biopopelnic, kompostérů nebo
do velkoobjemových kontejnerů k tomu určených (2x
ročně)! Zaměstnanci obce pak musejí tento odpad
přebírat a likvidovat místo vás.

• Kompostéry
Kompostéry, které jsme nakoupili pro občany z dotace,
byly všechny rozdány.

• Integrace PID
Od 26. 8. 2017 dochází k integraci linek PID do oblasti
Kladenska. Na „pražskou“ jízdenku tak můžete cestovat
prodlouženou linkou č. 350 na Kladno a následně využít
MHD Kladno. Více informací na webových stránkách:
https://pid.cz/integrace-kladenska/. Jízdní řád najdete
také na webových stránkách obce na hlavní straně.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

• Telefonické spojení, které se může někdy hodit
V případě problémů s odvozem odpadu, bioodpadu volejte Regios 				
V případě přerušení dodávky elektrického proudu volejte ČEZ 				
V případě problémů s dodávkou plynu volejte Innogy ČR a.s. 				
V případě problémů s kabelovou televizí či internetem volejte provozovatele p. Nováka
V případě problémů s dodávkou pitné vody volejte provozovatele 1. VHS s.r.o., p. Kříž

800 101 102
800 850 860
800 11 33 55
733 119 236
602 341 927

- ponechávám zprávu z minulého čísla novin a ještě jí rozšiřuji o kontakty, které všichni známe:
Policie 158
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Prosím všechny, když hoří (příklad z prázdnin, kdy hořelo 31. 7. 2017 odpoledne pole nad obcí), volejte hasiče, nevolejte
na obecní úřad!!! V případě výpadku elektrického proudu se na úřad ani nedovoláte, pevná linka je též napojena na proud
a mobilní síť většinou vypadne současně, tedy alespoň ta moje od O2. V tomto případě bohužel došlo k obojímu současně
– hořelo pole a byla přerušena dodávka elektrického proudu v celém širokém okolí – od Libčic až do Horoměřic.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Knihovna Úholičky
S novým školním rokem zahajuje knihovna
opět provoz, a to každé pondělí od 15:30 do 19:30.
E-mail knihovny: knihovnauho@yahoo.com
Mladší čtenáře by mohly zaujmout knihy malíře Pavla Čecha,
jsou to krásné příběhy vyprávěné pomocí téměř snových
ilustrací. Oblíbená knížka Dobrodružství pavouka Čendy má
již tři pokračování. Kniha Dědečkové vypadá trochu tajemně
a textu je v ní po skromnu. Komiksové knihy Dobrodružství
rychlé veverky jsou plné úkolů a samozřejmě i slibovaného
dobrodružství. V knihovně si můžete půjčit i Velkou knižní
záhadu, Listonoš vítr, O klíči, O zahradě a pro větší děti
Veké dobrodružství Pepíka Střechy.
Na knihy se můžete podívat i na stránkách nakladatelství
petrkov.cz.
Na vaši návštěvu v knihovně se těší
Martina Hrubešová, knihovnice

Nové knihy od P. Čecha v naší knihovně

Zdroj: M. Hrubešová

Kultura a sport
Hasičáci řádili v Krkonoších...
Když jsem se loni vrhla po hlavě do vedení kroužku Mladých
hasičů, tak ani ve snu by mě nenapadlo, že bychom mohli
zvládnout i letní hasičský tabor.
Spojili jsme síly s vedoucími MH z Libčic nad Vltavou,
Pavlem a Jirkou, a po dlouhých poradách a plánování jsme
mohli 5. srpna t. r. i s 25 hasičáky vyrazit autobusem směr
Krkonoše – Brádlerovy boudy, kde o nás bylo královsky
postaráno – jídlo a pitný režim zajištěn po celý den.
Celotáborová hra se nesla v duchu pevnosti Boyard –
spousta šifer, získávání klíčů a ve finále i nošení „boyardů“
(rozklepaných víček od piva nabarvených na zlato). Děti byly
rozdělěny do 4 týmů, musely vymyslet název jejich týmu,
bojový pokřik a namalovat vlajku.
Užily si spousty her a dobrodružství. Nechyběla ani noční
bojovka – mladší to měli lehčí, nemuseli lesem, ale starším
borcům jsme připravili bojovku po lesní cestě, kdy někteří si
sedli z leknutí i na zadek.

Hasiči zvládnou jakoukoliv stříkačku

Zdroj: archiv OMH

Výlet na Ptačí kámen

Zdroj: archiv OMH

V úterý odpoledne jsme se třemi hasičáky oslavili jejich
narozky, nechyběl dort, balonky, brambůrky a spousta
dalších dobrot. Oslavenci byli opravdu překvapeni.
Ve středu jsme vyrazili do Špindlerova Mlýna, kde pro
nás byla připravena krásná přednáška záchranářů Horské
služby i s ukázkami vyprošťování a záchrany lidí v horách,
prohlídka garáží se záchranářskou technikou. Děti byly jak
myšky a doslova hltaly každé slovo a co nás nejvíce potěšilo
bylo to, že si většinu věcí a výrazů, které někteří slyšeli poprvé
(i já), zapamatovali, což jsme si ověřili pátečním kvízem.
Děti byly úplně bezproblémové, dostali jsme i pochvalu
na hotelu, že takhle vzorný tábor tam ještě neměli, což si
myslím hovoří za vše.
Děkujeme rodičům za důvěru, dětem za jejich vtipy,
hlášky a krásné zážitky. Během týdne jsme děti poznali úplně
jinak než na kroužku, jsou super!
A velký dík vedoucím – Luborovi, Zdeňkovi, Marušce
a klukům z Libčic za pomoc s přípravami a uskutečněním
tábora.
Myslím, že můžu mluvit za všechny vedoucí, že jsme si
to užili úplně stejně jako děti a ještě dlouhou chvíli budeme
s úsměvem na tento povedený tábor vzpomínat.
Jana Černá, vedoucí OMH
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Aktivní léto na Seči
Sportovní pobyt pro maminky s dětmi jsme letos strávily v Železných horách nedaleko sečské přehrady. A byla to perfektní
volba. Areál nabízel kromě kvalitního ubytování a jídla velkou škálu sportovišť. Na kurtech jsme hrály vybíjenou,
přehazovanou, badminton i tenis, na trávě pétanque, na stolech ping pong a na koupališti jsme se vyřádily na klouzačkách.
Deštivé počasí jsme naštěstí nezažily, ale jeden den bylo
trochu pod mrakem, a tak jsme navštívily i vnitřní bazén
se saunou a tělocvičnu. Vedle sportu je potřeba také trocha
kultury a vzdělávání, a tak jsme zajely na Veselý kopec
u Hlinska, kde se nachází Soubor lidových staveb Vysočina,
a také na zámek Žleby. Obojí stojí za návštěvu a můžeme
doporučit. Turistický pochod proběhl kolem sečské
přehrady a nechyběly ani hry v lese. Příroda je tady opravdu
krásná. Každoročně děláme i táborák a vaříme i v kotlíku.
Bramboračku letos zvládly děti už samy. A maminky tvořily
výrobky, protože víme, že co se neudělá na táboře, to už
se od září v každodenním kolotoči nestíhá. Trochu jsme se
obávaly, že děti už jsou přerostlé a nestojí o organizaci her
a soutěží, ale mile nás překvapilo, že byly nadšené, chtěly
pořád něco hrát a nejvíc na týmy – maminky proti dětem. Kdy
jindy můžu mamku vybít v zápalu hry nebo jí dát smeč na síti.
A také měly smysl pro fair play, místo hádanic přiznávaly
outy nebo potvrzovaly dobré míče, pomáhaly si. Myslím, že

výchova tvrdší rodičovskou rukou nese první ovoce. Myslela
jsem, že letošní ročník byl tím posledním, ale možná to ještě
přehodnotím.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Neobvyklá koupel

Zdroj: archiv OÚ

Máme rádi děti a děti mají rády tábory
Červencový docházecí tábor pro děti z Úholiček proběhl opět ve sportovním duchu.
Po pondělní vybíjené, štafetách a házení na koš nás odpoledne
čekalo uzlování, spojování hasičských hadic i hod granátem.
Jedno z dětí se ptalo, kdy zas budeme házet tím kiwi. Doba
se holt změnila, my jsme znali granát a kiwi jsme v životě
neviděli, dnes je to naopak. Ten, kdo zrovna neběhal, si mohl
vybarvit polštářek, který si odnesl domů. Kupodivu jsme
touto zábavou zaujali i kluky.
Úterý jsme strávili na sletišti na Kladně, kde děláme
trojboj – skákání v trampolínovém parku, zdolávání lanových
překážek a návštěva aquaparku vše završuje.
Ve středu nás čekal vodácký výlet z Klecánek do Libčic.
Museli jsme se ale nejprve dostat k přívozu v Roztokách.
Vzali jsme to pěšky přes Stříbrník a Řivnáč do Žalova
a pak podél vody. Sluníčko pražilo a opět jedna z účastnic
prohlásila, že se jí tak potí zádíčka, že se jí na ně lepí batůžek.
Nechtěla jsem se chlubit, co všechno mám zpocené já s třiceti
dětmi a s třiceti stupni Celsia, a tak jsme mlčky pokračovali.

Na druhém břehu na nás už čekalo pět raftů, a tak jsme přejeli
s lodivody přívozem. K libčickému břehu jsme dorazili na čas
a k nám na náplavku jsme se vrátili vlakem.
Čtvrtek byl ve znamení celodenního výletu. Autobusem
jsme dojeli do Louňovic a vydali se na bájný Blaník, ti
odvážnější až na rozhlednu. Po obědě jsme se dozvěděli,
jak a čím rytíři bojovali, a mohli jsme si vyzkoušet střelbu
z luku a potěžkat si meč. Na nedaleké farmě jsme se pobavili
u zvířátek a dobyli slaměný hrad.
A byl tu pátek s výletem do Nelahozevsi na zámek. Zrovna
jsme tam narazili na jednu nevěstu se ženichem. Odpoledne
jsme uzavřeli celý týden směnou bodů za penízky a nákupem
v obchůdku. Za celý týden jsme neslyšeli slovo nuda a nikdo
nepotřeboval telefon ani wifi. A to je nám největší odměnou.
Dík všem, kdo se mnou byli s dětmi, jakkoli nám pomohli
nebo obstarávali jídlo. Těšíme se zase za rok!
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Šikovná Ú-holka
Protože jsme se dostaly do věku, kdy už tu pomyslnou
káru brzdíme z kopce, rozhodly jsme se předávat to, co
umíme a co nás naučily naše maminky nebo babičky, dál.
Otevíráme kroužek „Šikovná Ú-holka“, kde vás naučíme
péct koláče, cukroví nebo třeba housky. Zabrousíme do
šití, pletení, háčkování, vyšívání, košíkaření, paličkování
atd. Nazdobíme slavnostně stůl nebo naaranžujeme
květiny. Samozřejmě vše za předpokladu, že o to
budete mít zájem. První lekce je ve středu 27. 9. 2017,
kdy napečeme koláče na slavnosti. Zúčastňovat se
samozřejmě můžou i kluci.
Ú-holky
Za celý týden jsme neslyšeli slovo nuda!
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Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
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Pozdrav ze Středozemě
Jako každý rok probíhala v půlce srpna v Úholičkách další
výtvarná dílna. Stejně jako když hobit Bilbo Pytlík netušil,
co ho čeká, když vyrážel s 13 trpaslíky na dlouhou cestu za
pokladem, ani děti moc nevěděly, co všechno budou muset
v následujících pěti dnech zvládnout.
Většina dětí totiž byla na naší dílně poprvé. Pár místních
„mazáků“ doplnily děti zejména z Velkých Přílep a Statenic.
A byly to děti nesmírně šikovné.
Jako vždy se nejvíc práce udělalo od pondělí do středy.
Vystřídali jsme všechny možné techniky kreslení a malování,
tepali jsme draky do kovové fólie nebo modelovali hobity
ze samotvrdnoucí hmoty. Důkladně jsme vyzkoušeli i nový
kuličkový lis a udělali otisky koláží domečků, kde bydlí
hobiti. A dokonce jsme šili trpasličí čepice, z čehož měli
radost zejména kluci. Ale i ti si nakonec vytvořili prvotřídní
modely. Nejnáročnější byla asi výroba zlobřích hlav
z velkých kartonových krabic. Tento obří zlobří projekt děti
absolvovaly ve skupinách a zvládly to naprosto bravurně.
Ve středu děti čekala noční zkouška odvahy. Hobiti jsou
kromě toho, že rádi jedí, výjimeční hlavně tím, že se umějí
pohybovat naprosto neslyšně, a jsou proto výborní lupiči.
I děti měly prokázat své „lupičské“ schopnosti, dojít potmě
k obří houpačce, proplížit se kolem zlobrů, kteří si zde udělali
svůj tábor, a ukrást jim jejich dobroty. Nikdo z dětí ani
nezaváhal a všichni vyrazili do tmy, i když se někteří trochu
báli a tohle byla jejich první noční bojovka v životě.
Ve čtvrtek odpoledne jsme se vypravili na výlet do
holešovické galerie moderního umění DOX. Zde jsme
měli domluvený lektorský program spojený s prohlídkou
vzducholodě Gulliver. Návštěva tohoto neobvyklého
přednáškového sálu se statutem rozhledny ve tvaru
vzducholodě je opravdu nezapomenutelným zážitkem.
V pátek nás po posledních dodělávkách čekala závěrečná
cesta za pokladem. Nepřetržitý liják nás už ráno zahnal
z altánu na nádvoří pod střechu ateliéru. I když se počasí
neumoudřilo ani odpoledne, rozhodli jsme se nakonec, že
poklad přeci jen drakovi Šmakovi nenecháme, a vyrazili jsme
do Švestkovny, kde byl připravený první úkol – dostat se
přes rokli, kterou hlídají velcí pavouci. Jakmile děti sjely po
kluzkém břehu na dno rokle, viděli jsme, že je zle. Úkol pro
pavouky „chyťte ty strašné trpaslíky a hobity“ se okamžitě
změnil na „zachraňte ty nebohé děti“. Jakmile jsme všechny

Slavnostní vernisáž

Zdroj: R. Soperová

dobrodruhy zablácené od hlavy až k patě dostali opět na
cestu, zaveleli jsme návrat do sucha a tepla statku. K našemu
překvapení se ale děti odmítly vrátit a trvaly na pokračování
jejich cesty. V lijáku zvládly i další stanoviště u Glumma,
lesních elfů, Medděda, vrrků, babičky Mileny se svačinou
a dalších podivných existencí a úspěšně dorazily až k drakovi
Šmakovi. Zde získaly zprávu, kde je schovaný poklad, a po
rozluštění runového písma ho také našly.
A pak už se chystala vernisáž všech prací, které děti za
celou dobu vyrobily. Jedlo se a pilo, dobře nám tam bylo a kdo
nepřišel, ten prohloupil, protože tahle dílka už pohromadě
nikdy neuvidí.
Moc děkuji všem zúčastněným a těším se na naše další
setkání. Koho baví výtvarka, nemusí čekat na další letní
prázdniny a může se připojit do výtvarného kroužku opět
v září, a to každé úterý, malé děti (4-6 let) 15:30-16:30,
větší děti 16:30-18:30. Začínáme 19. 9. 2017.
Renata Soperová, výtvarný kroužek

Dětský soubor Přátel
sobě hledá nové herce
K životu každého souboru patří občasné odchody herců.
Stalo se to i nám a několik našich opor s námi již nebude
v novém školním roce pokračovat. Nejen pro nově
zkoušenou hru „Bylo nás pět” hledáme pár šikovných
dětí od osmi let, které by měly chuť věnovat se divadlu.
Obnáší to zábavu a trochu také práci, bez které to nejde.
Je potřeba se naučit texty a zvládnout základy herectví
po hlasové i pohybové stránce. Ale nebojte, zbude čas
i na hry.
Scházíme se každou středu od 18:15 ve stodole na
statku a začínáme již 6. 9. Tak se přijďte podívat.
Pavel Soper, principál

Trpasličí čepičky slušely všem

Zdroj: R. Soperová
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Mikulášské promítání
Počasí zřejmě respektovalo výběr filmu. Anděl Páně II se
odehrává v prosinci na Mikuláše a tentokrát bylo opravdu
zimní počasí i v našem letním kině.
Jen sníh nepadal, ale seděli jsme zachumlaní v bundách, ti
prozřetelnější byli na dece ve spacáku. Víc než pivo šel na
odbyt grog. Stateční příznivci letního kina ve Švestkovně ale
nelitovali účasti. Bylo mezi nimi vzhledem k tématu hodně
dětí. Ale klasická pohádka to úplně nebyla, i dospělým měl
film co nabídnout. Kdo pospíchal po filmu domů, přišel
o exhibiční jízdy na zbrusu novém dvoukoláku.
Nebojte se, v lednu nebudeme promítat Léto s kovbojem,
protože chceme lyžovat a bruslit.
Terezie Kořínková, starostka
Letní kino v Úholičkách

Zdroj: J. Černý st.

Univerzita třetího věku v Úholičkch začíná
V říjnu otevíráme na obecním úřadě brány všem zájemcům o další vzdělávání z řad nejen seniorů.
Při naší první schůzce nejvíce potenciálních studentů vyjádřilo zájem o kurz
„Cestování - co jste možná nevěděli“.
Zde je stručný obsah kurzu:
Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká
rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo
může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak
se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí
i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.
Další schůzka pro již přihlášené i nové zájemce se uskuteční v zasedací
místnosti obecního úřadu v úterý 12. září v 18:00. Zde se dozvíte všechny podrobnosti a budou zodpovězeny všechny vaše
dotazy. První přednáška proběhne v úterý 3. října.
Těšíme se na vás.
Zájemci se mohou průběžně hlásit e-mailem nebo telefonem na obecním úřadě:
e-mail: starosta@obec-uholicky.cz, telefon: 220 930 641,
případně tutorovi projektu, tedy mně:
e-mail: soper@seznam.cz, telefon: 775 046 796
Pavel Soper, tutor konzultačního střediska

Hej, hej, hej, Hvožďany jsou
nej ...
Že je toto pravdivé jsme se přesvědčili i my a titul Vesnice
Středočeského kraje roku 2017 si tato obec opravdu
zasloužila.
Vyrazili jsme do Hvožďan v neděli 20. srpna, prohlédli jsme
si obec včetně školy, školky, kostela, pak jsme se občerstvili
a následně jsme se účastnili vyhlášení cen, které komise
Středočeského kraje rozdělila obcím. Předávání cen střídala
různá kulturní vystoupení. Byl to krásný výlet, Hvožďany
nás krásně přivítaly, počasí nám přálo, občerstvení prima
a dobrou náladu nám na zpáteční cestě nepokazila ani ucpaná
strakonická silnice.Teď už budeme jenom držet palce a přát
si, aby Hvožďany uspěly v celostátním kole.
Ú-holky, Pozdní sběr
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Kalendář akcí
12. 9.
úterý

16. 9.

Informační schůzka pro zájemce studia Virtuální univerzity třetího
zasedačka OÚ, Úholičky
věku - od 18:00
Slavnosti pravého a levého břehu - od 10:00

u přívozu RoztokyKlecánky

Zámecké imaginárium - slavnostní zahájení výstavy bří Formanů
- loď Tajemství vyplouvá v 11:00 z Rašínova nábřeží směr Roztoky
více na www.lodtajemstvi.cz

Středočeské muzeum
Roztoky

22. 9.

Mýdlový princ - od 18:00

Divadlo Broadway

23. 9.

MTB závod na 5x5 km – závod na horských kolech Úholičky

Úholičky

27. 9.

Šikovná Ú-holka - od 16:00

zasedačka OÚ, Úholičky

28. 9.

Svatováclavské slavnosti

náves, Úholičky

3. 10.

První seminář Virtuální univerzity třetího věku

zasedačka OÚ, Úholičky

sobota

17. 9.
neděle

pátek

sobota
středa

čtvrtek
úterý

Příspěvky občanů
Požární zbrojnice
Vážení spoluobčané, možná, že i vás, stejně jako mě, překvapilo zahájení stavby požární zbrojnice na návsi.
Z průběžného sledování dění v obci vím, že si obecní úřad před tím stála na návsi téměř beze změny nejméně 100 let?
před časem nechal zpracovat několik studií vizualizace (Údaj dle poznámky jedné z místních občanek na veřejném
návsi tak, jak by mohla v budoucnu vypadat. Na žádné ze projednávání územního plánu. Já mohu z vlastní zkušenosti
zveřejněných studií objekt požární zbrojnice nebyl. Objekt potvrdit pouze 32 let.)
požární zbrojnice na návsi nebyl uveden ani na návrzích
Pokoušel jsem se na výše uvedené otázky získat odpověď
územního plánu, které se umístily na prvních 3 vítězných od obecního úřadu, avšak marně. Vznesl jsem proto písemnou
místech výběrového řízení na zhotovitele územního plánu, námitku proti záměru obce umístit požární zbrojnici
které obecní úřad vypsal. Domníval jsem se proto, že v prostoru návsi s požadavkem o zastavení stavby. Pan
obec vyčká s rozhodnutím stavby požární zbrojnice a jejím předseda stavební komise obecního úřadu mi však opakovaně
umístěním až po schválení nového územního plánu a o stavbu neodpověděl, vůbec se mnou nekomunikuje. Paní starostka se
požární zbrojnice jsem se přestal aktuálně zajímat. Dnes již ke stavbě samotné nevyjádřila, přislíbila mi však zveřejnění
vím, že můj předpoklad byl mylný.
dokumentů stavby na internetových stránkách obce. Do data
Kdykoliv jedu okolo návsi, nebo na náves pomyslím, odeslání tohoto článku se tak bohužel nestalo. Pouze mi
písemně sdělila, že námitka týkající se zastavení realizace
nedokáži si zodpovědět otázky:
Proč si obecní úřad nechává zpracovat nový územní plán, projektu bude projednána na nejbližším veřejném zasedání
když nečeká na jeho schválení a během jeho projednávání zastupitelstva obce. Výsledek projednání se dá celkem jasně
požádá o stavební povolení a zahájí stavbu nové požární předjímat. Pokud se však budu mýlit, budu samozřejmě rád.
Zřejmě mi nezbývá, než se s objektem požární zbrojnice
zbrojnice s umístěním na návsi? (Ano, jsem si vědom, že
na návsi smířit. Mohli jsme ale mít v Úholičkách hezkou
územní plán neřeší pouze náves obce.)
Proč zastupitelstvo obce nerespektuje názory odborníků? náves. Místo toho tam bude stát dvougaráž pro nákladní
Navíc odborníků, které si samo pro spolupráci vybralo vozidla a asi 12 metrů vysoký sušák na hadice. Mohu si jen
a najalo? V žádné studii stavba zbrojnice na návsi umístěna postesknout a doufat, že si snad časem zvyknu.
Snad ještě dovětek, aby nedošlo k pomýlení: nemám
nebyla. Zpracovatel návrhu územního plánu na projednání
návrhu územního plánu výslovně uvedl, že požární zbrojnici nic proti hasičům ani proti jejich aktivitám. Stejně tak
na náves neumístil a ani umístit nedoporučuje vzhledem demokraticky respektuji rozhodnutí obecního zastupitelstva.
k narušení urbanisticky hodnotné stávající dispozice návsi a též Legislativně je jistě vše v pořádku. Jen z toho obyčejného,
lidského a občanského pohledu, je mi z toho smutno.
pro nedostatečnou dopravní obslužnost pro požární techniku.
Proč musela být stavba zbrojnice zahájena zrovna letos,
Petr Novák
když pastouška, na jejímž místě je nyní stavba realizována,
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