
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou květnové číslo časopisu V SEDLE. Omlouváme se za prodlevu. Naše 

číslo jsme měli nachystáno už v březnu, ale nastala celospolečenská situace, která poněkud pozastavila 
naše společné tvůrčí úsilí.

Myslím, že pozornost většiny lidí se zaměřila na jednu z nejdůležitějších životních hodnot, kterou 
je naše zdraví.

Současná situace nás přivádí k uvědomění toho, jak málo toho máme ve skutečnosti ve svých 
rukou. Ať už je to virová epidemie, mediální manipulace či tragické sucho, které mohou ti, kteří žijí v 
blízkém kontaktu s přírodou pozorovat dnes a denně. 

Životní prostředí zahrnuje vše co patří do harmonického života. Čistý vzduch, voda a půda jsou 
jejím základem. Péče o vlastní zdraví na to navazuje. Dále laskavé a respektující vztahy s blízkými lidmi. 
A zároveň ochota bojovat za  výše uvedené hodnoty.

Jsem svědky omezování naší osobní svobody. Děje se to v situaci, která se v dějinách lidstva 
ještě nikdy nestala. Věřme, že krize, kterou prožíváme povede lidstvo a zvláště jeho představitele k 
uvědomění, že další generace by také měly  dostat příležitost žít ve světě, kde se jim bude dobře dýchat. 
Skutečně i metaforicky myšleno. 
 Za redakční radu Vám přeji krásně strávený májový čas. A vydatný déšť přeji naší krajině. 

Stanislav Stejskal
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V minulém čísle jsem popsal situaci v likvidaci splaškových vod hlavně z hlediska V minulém čísle jsem popsal situaci v likvidaci splaškových vod hlavně z hlediska 
historického vývoje a co dnes vyžaduje platná legislativa. Nyní si  osvěžme, jak to ve skutečnosti historického vývoje a co dnes vyžaduje platná legislativa. Nyní si  osvěžme, jak to ve skutečnosti 
vypadá a kudy by mohla vést cesta. Místa uvádím dle abecedy,vypadá a kudy by mohla vést cesta. Místa uvádím dle abecedy,

Břežany mají historickou dešťovou kanalizaci. Ze zabarvení vody v Břežanském potoce je Břežany mají historickou dešťovou kanalizaci. Ze zabarvení vody v Břežanském potoce je 
možno usuzovat, že některé jímky (žumpy) mají své přepady zaústěné do této kanalizace. Nelze možno usuzovat, že některé jímky (žumpy) mají své přepady zaústěné do této kanalizace. Nelze 
předpokládat vybudování splaškové kanalizace s ČOV, nebo její připojení na kanalizaci v Novém předpokládat vybudování splaškové kanalizace s ČOV, nebo její připojení na kanalizaci v Novém 
Sedle. Obec by měla provést zhodnocení stavu současné dešťové kanalizace, odhalit hříšníky, Sedle. Obec by měla provést zhodnocení stavu současné dešťové kanalizace, odhalit hříšníky, 
připravit dokumentaci na případnou opravu a rozšíření stávající kanalizace tak, aby do ní mohly připravit dokumentaci na případnou opravu a rozšíření stávající kanalizace tak, aby do ní mohly 
být zaústěny odtoky z DČOV. Tyto by si museli zbudovat jednotliví vlastníci nemovitostí(nebo z být zaústěny odtoky z DČOV. Tyto by si museli zbudovat jednotliví vlastníci nemovitostí(nebo z 
nějakého dotačního programu).Některé nemovitosti by mohly k odvodu použít vsakování nějakého dotačního programu).Některé nemovitosti by mohly k odvodu použít vsakování 
odpadních vod do vod podzemních (dle příslušného vodoprávního řízení). Do doby těchto odpadních vod do vod podzemních (dle příslušného vodoprávního řízení). Do doby těchto 
inovačních „kroků“ platí povinnost vyvážet jímky do ČOV! (platí i pro obecní nemovitosti)inovačních „kroků“ platí povinnost vyvážet jímky do ČOV! (platí i pro obecní nemovitosti)

Číňov nemá kanalizaci žádnou. Část nemovitostí má DČOV se zaústěním do řeky Ohře Číňov nemá kanalizaci žádnou. Část nemovitostí má DČOV se zaústěním do řeky Ohře 
nebo s vsakováním do podzemních vod. Jediným řešením jsou DČOV u každé nemovitosti tam, nebo s vsakováním do podzemních vod. Jediným řešením jsou DČOV u každé nemovitosti tam, 
kde je možné zajistit bezpečné vsakování přebytečné vyčištěné vody. Ostatní budou muset kde je možné zajistit bezpečné vsakování přebytečné vyčištěné vody. Ostatní budou muset 
zůstat u klasické jímky s vyvážením do ČOV.zůstat u klasické jímky s vyvážením do ČOV.

Chudeřín nemá splaškovou kanalizaci. Přebytečná dešťová voda se soustřeďuje v Chudeřín nemá splaškovou kanalizaci. Přebytečná dešťová voda se soustřeďuje v 
rybníčku uprostřed obce. Obec Chbany mají zpracovánu projektovou dokumentaci splaškové rybníčku uprostřed obce. Obec Chbany mají zpracovánu projektovou dokumentaci splaškové 
kanalizace do ČOV v Žatci. Ta by měla vést podél silnice na Kadaň a neměl by být problém kanalizace do ČOV v Žatci. Ta by měla vést podél silnice na Kadaň a neměl by být problém 
zbudovat v Chudeříně tlakovou splaškovou kanalizaci se zaústěním do potrubí od Chban.zbudovat v Chudeříně tlakovou splaškovou kanalizaci se zaústěním do potrubí od Chban.
Pozn.: Neznám počet již vybudovaných DČOV ani stav rozhodování o kanalizaci Poláky – Pozn.: Neznám počet již vybudovaných DČOV ani stav rozhodování o kanalizaci Poláky – 
Chbany- Žatec.Chbany- Žatec.

V Novém Sedle je splašková kanalizace. Některé nemovitosti nemají připojení na tuto V Novém Sedle je splašková kanalizace. Některé nemovitosti nemají připojení na tuto 
splaškovou kanalizaci (jímky ,DČOV). Zároveň je zde původní, avšak zdevastovaná, kanalizace splaškovou kanalizaci (jímky ,DČOV). Zároveň je zde původní, avšak zdevastovaná, kanalizace 
dešťová. Ta původně odváděla přebytečnou srážkovou vodu do požární nádrže vedle dešťová. Ta původně odváděla přebytečnou srážkovou vodu do požární nádrže vedle 
Břežanského potoka, dnes za DPS. Tato nádrž je zasypaná a nefunkční .Zbytky této části Břežanského potoka, dnes za DPS. Tato nádrž je zasypaná a nefunkční .Zbytky této části 
kanalizace při přívalových deštích vymílají pod povrchem hlavní silnice „kavernu“ a způsobují kanalizace při přívalových deštích vymílají pod povrchem hlavní silnice „kavernu“ a způsobují 
propadání této silnice. Dešťová voda od kostela stékala po komunikaci do příkopu podél hlavní propadání této silnice. Dešťová voda od kostela stékala po komunikaci do příkopu podél hlavní 
silnice od bývalého MNV/OÚ (dnes je zde chodník a parkoviště) a dále do potrubní kanalizace silnice od bývalého MNV/OÚ (dnes je zde chodník a parkoviště) a dále do potrubní kanalizace 
před č.p, 56. Tato změna způsobuje při nadměrných srážkách přetékání této vody přes obrubník před č.p, 56. Tato změna způsobuje při nadměrných srážkách přetékání této vody přes obrubník 
chodníku hlavní silnice do dvora nejmenované nemovitosti. Tuto situaci by měl posoudit chodníku hlavní silnice do dvora nejmenované nemovitosti. Tuto situaci by měl posoudit 
oprávněný projektant a navrhnout řešení.oprávněný projektant a navrhnout řešení.

Sedčice mají dešťovou kanalizaci původně odvodňující okolí hlavní silnice příkopem a Sedčice mají dešťovou kanalizaci původně odvodňující okolí hlavní silnice příkopem a 
potrubím do Libockého potoka od autobusové zastávky. Většina nemovitostí má žumpu . potrubím do Libockého potoka od autobusové zastávky. Většina nemovitostí má žumpu . 
Současná dešťová kanalizace není asi použitelná pro svádění odvodu z DČOV většiny Současná dešťová kanalizace není asi použitelná pro svádění odvodu z DČOV většiny 
nemovitostí. Bude nutné zrekonstruovat dešťovou kanalizaci tak, aby do ní mohly být připojeny nemovitostí. Bude nutné zrekonstruovat dešťovou kanalizaci tak, aby do ní mohly být připojeny 
DČOV. Další řešením je zbudování splaškové kanalizace a ČOV (nebo tlakově do potrubí od DČOV. Další řešením je zbudování splaškové kanalizace a ČOV (nebo tlakově do potrubí od 
Chban), což by bylo řešení asi technicky nejlepší i když finančně náročné. Trasa by mohla Chban), což by bylo řešení asi technicky nejlepší i když finančně náročné. Trasa by mohla 
zahrnout i Žabokliky..Do doby těchto inovačních „kroků“ platí povinnost vyvážet jímky do ČOV! zahrnout i Žabokliky..Do doby těchto inovačních „kroků“ platí povinnost vyvážet jímky do ČOV! 
(platí i pro obecní nemovitosti)(platí i pro obecní nemovitosti)

Žabokliky jsou odvodněny od nadbytečných dešťových vod vodotečí přes rybníček a dále Žabokliky jsou odvodněny od nadbytečných dešťových vod vodotečí přes rybníček a dále 
do Libockého potoka. Některé nemovitosti mají DČOV. Zde s vyjímkou tlakové kanalizace ze do Libockého potoka. Některé nemovitosti mají DČOV. Zde s vyjímkou tlakové kanalizace ze 
Sedčic je řešením vybudování DČOV jednotlivými majiteli a v nejhorším případě pravidelným Sedčic je řešením vybudování DČOV jednotlivými majiteli a v nejhorším případě pravidelným 
vyvážením jímek do ČOV.vyvážením jímek do ČOV.

Z výše popsané problematiky je zřejmé, že obecní orgány nejsou s řešením těchto závažných Z výše popsané problematiky je zřejmé, že obecní orgány nejsou s řešením těchto závažných 
úkolů v předstihu , ale spíše ve značném skluzu. Bez ironie bych doporučil řešit tuto problematiku úkolů v předstihu , ale spíše ve značném skluzu. Bez ironie bych doporučil řešit tuto problematiku 
přednostně před opravami a údržbou cizích nemovitostí, nepřidělávat si uvažovanou směnou přednostně před opravami a údržbou cizích nemovitostí, nepřidělávat si uvažovanou směnou 
pozemků další povinnosti  a výdaje..Věřím, že i obyvatelé v Novém Sedle by pochopili, že i pozemků další povinnosti  a výdaje..Věřím, že i obyvatelé v Novém Sedle by pochopili, že i 
obyvatelé satelitních obcí mají právo žít v podmínkách 21.století, když už platí stejnou daň z obyvatelé satelitních obcí mají právo žít v podmínkách 21.století, když už platí stejnou daň z 
nemovitostí..Je třeba pouze začít a s občany mluvit o výhodách či nevýhodách jednotlivých nemovitostí..Je třeba pouze začít a s občany mluvit o výhodách či nevýhodách jednotlivých 
variant.variant.

Jsou akce důležité, méně důležité a odložitelné....          D.B.Jsou akce důležité, méně důležité a odložitelné....          D.B.

Kanalizace II.  
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Vážení občané Nového Sedla, Sedčic, Žaboklik, Chudeřína, Břežan a ČíňovaVážení občané Nového Sedla, Sedčic, Žaboklik, Chudeřína, Břežan a Číňova

Nejsem sice přímým obyvatelem obce Nové Sedlo, ale můj život je již od útlého věku s Nejsem sice přímým obyvatelem obce Nové Sedlo, ale můj život je již od útlého věku s 
obcí spojen a to hlavně s Číňovem. I díky tomu, že hodlám i svůj budoucí život spojit s touto obcí spojen a to hlavně s Číňovem. I díky tomu, že hodlám i svůj budoucí život spojit s touto 
obcí není mi lhostejná její současnost ani budoucnost. Možná i proto, po přečtení únorového obcí není mi lhostejná její současnost ani budoucnost. Možná i proto, po přečtení únorového 
čísla Novosedelského zpravodaje, považuji za nutné zareagovat ať už jako zemědělec, student čísla Novosedelského zpravodaje, považuji za nutné zareagovat ať už jako zemědělec, student 
zemědělství nebo patriot Číňova. zemědělství nebo patriot Číňova. 

V úvodním slově starosty se dozvídáme zprávu, že v České republice dochází k velkému V úvodním slově starosty se dozvídáme zprávu, že v České republice dochází k velkému 
úhynu včelstev, a to díky aplikaci chemických přípravků aplikovaných zemědělci. Tyto názory a úhynu včelstev, a to díky aplikaci chemických přípravků aplikovaných zemědělci. Tyto názory a 
lživé informace v některých neseriozních médiích zaznívají skoro s týdenní pravidelností, je však lživé informace v některých neseriozních médiích zaznívají skoro s týdenní pravidelností, je však 
otázkou proč se tomuto tématu věnuje obecní měsíčník a člověk, který se v dané problematice otázkou proč se tomuto tématu věnuje obecní měsíčník a člověk, který se v dané problematice 
absolutně neorientuje. Odpověď na svou řečnickou otázku dostávám o pár řádků dál. Jde opět absolutně neorientuje. Odpověď na svou řečnickou otázku dostávám o pár řádků dál. Jde opět 
o vyvolání žabomyších válek a řešení vlastních osobních sporů. Pan starosta zde totiž vyzývá o vyvolání žabomyších válek a řešení vlastních osobních sporů. Pan starosta zde totiž vyzývá 
„ochránce naší matky přírody“ aby se k tomuto tématu vyjádřili. Po prvním bouřlivém zasedání „ochránce naší matky přírody“ aby se k tomuto tématu vyjádřili. Po prvním bouřlivém zasedání 
obecního zastupitelstva, kde se jednalo o těžbě štěrkopísku na Čínovském vrchu, mě pan obecního zastupitelstva, kde se jednalo o těžbě štěrkopísku na Čínovském vrchu, mě pan 
starosta označoval za „ekoteroristu“, což odmítám. Jelikož pan starosta nezná mě ani výsledky starosta označoval za „ekoteroristu“, což odmítám. Jelikož pan starosta nezná mě ani výsledky 
mé práce, přijde mi to jako další lživá zpráva. Nicméně mi záleží na přírodě kolem Nás, a právě mé práce, přijde mi to jako další lživá zpráva. Nicméně mi záleží na přírodě kolem Nás, a právě 
proto bych nejasnou informaci rád uvedl na pravou míru a to hlavně pravdivými informacemi a proto bych nejasnou informaci rád uvedl na pravou míru a to hlavně pravdivými informacemi a 
podloženými fakty. V odstavci je velmi amatérsky a neodborně popsán systém ochrany podloženými fakty. V odstavci je velmi amatérsky a neodborně popsán systém ochrany 
zemědělských plodin. Veškeré přípravky na ochranu rostlin (POR) používané v ČR procházejí zemědělských plodin. Veškeré přípravky na ochranu rostlin (POR) používané v ČR procházejí 
před uvedením na trh registračním řízením. To obnáší jak laboratorní, tak polní testování před uvedením na trh registračním řízením. To obnáší jak laboratorní, tak polní testování 
z různých a dost podrobných hledisek: vliv na životní prostředí, reziduální aktivita, a mimo jiné z různých a dost podrobných hledisek: vliv na životní prostředí, reziduální aktivita, a mimo jiné 
samozřejmě vliv na opylovače. Přípravky včelám nebezpečné jsou buď vyřazeny již samozřejmě vliv na opylovače. Přípravky včelám nebezpečné jsou buď vyřazeny již 
v registračním řízení anebo je jejich používání stanoveno přísnými podmínkami, tak aby v registračním řízení anebo je jejich používání stanoveno přísnými podmínkami, tak aby 
opylovače, tedy i včely neohrozily. Používání POR dozoruje a kontroluje ÚKZÚZ. Použití opylovače, tedy i včely neohrozily. Používání POR dozoruje a kontroluje ÚKZÚZ. Použití 
přípravku je pak jasně definováno na etiketě přípravků. Přípravky, které jsou nebezpečné pro přípravku je pak jasně definováno na etiketě přípravků. Přípravky, které jsou nebezpečné pro 
včely jsou tedy omezeny jak podmínkami za kterých je lze použít, tak jejich krátkou reziduální včely jsou tedy omezeny jak podmínkami za kterých je lze použít, tak jejich krátkou reziduální 
účinností. V roce 2019, což jsou nejaktuálnější data Státní veterinární správy (SVS) bylo v ČR účinností. V roce 2019, což jsou nejaktuálnější data Státní veterinární správy (SVS) bylo v ČR 
nahlášeno 23 podezření otrav včelstev POR, z toho SVS na základě kontrol a šetření nahlášeno 23 podezření otrav včelstev POR, z toho SVS na základě kontrol a šetření 
zkonstatovala 2 případy jako porušení pravidel pro nakládání s POR. zkonstatovala 2 případy jako porušení pravidel pro nakládání s POR. 

Ke všem výše zmíněným okolnostem bych tedy rád zkonstatoval, že hubení včelstev ze Ke všem výše zmíněným okolnostem bych tedy rád zkonstatoval, že hubení včelstev ze 
strany zemědělců se nekoná. Naopak včely jsou důležitou oporou zemědělců, a drtivá většina strany zemědělců se nekoná. Naopak včely jsou důležitou oporou zemědělců, a drtivá většina 
odborné veřejnosti si jich dle toho i váží. Jelikož se tento článek objevil v obecním měsíčníku, je odborné veřejnosti si jich dle toho i váží. Jelikož se tento článek objevil v obecním měsíčníku, je 
s největší pravděpodobností zaměřen na subjekty zemědělsky hospodařící v katastrech obce s největší pravděpodobností zaměřen na subjekty zemědělsky hospodařící v katastrech obce 
Nové Sedlo. Jako předseda Zemědělského družstva Svojetín, které v katastrech hospodaří, Nové Sedlo. Jako předseda Zemědělského družstva Svojetín, které v katastrech hospodaří, 
bych ještě upřesnil, že při hospodaření dochází k praktikování systému Integrované ochrany bych ještě upřesnil, že při hospodaření dochází k praktikování systému Integrované ochrany 
rostlin, což mimo jiné znamená, že k ošetřování POR dochází, až při překročení prahu rostlin, což mimo jiné znamená, že k ošetřování POR dochází, až při překročení prahu 
škodlivosti chorob a škůdců. Tuto praxi praktikuje také MK AGRO s.r.o. a část katastrů obce je škodlivosti chorob a škůdců. Tuto praxi praktikuje také MK AGRO s.r.o. a část katastrů obce je 
vedena v systému ekologického zemědělství. I proto považuji zprávu o otravě včelstev nejen za vedena v systému ekologického zemědělství. I proto považuji zprávu o otravě včelstev nejen za 
neodbornou a nerelevantní, ale také hlavně za matoucí pro občany obce. Jelikož je toto téma neodbornou a nerelevantní, ale také hlavně za matoucí pro občany obce. Jelikož je toto téma 
široké a velmi obsáhlé v případě bližších dotazů mne kontaktujte. Svůj příspěvek bych zakončil široké a velmi obsáhlé v případě bližších dotazů mne kontaktujte. Svůj příspěvek bych zakončil 
citátem českého biologa Emanuela Rádla „ Pravda není ani ve vědě, ani ve filozofii, je jen citátem českého biologa Emanuela Rádla „ Pravda není ani ve vědě, ani ve filozofii, je jen 
v každém člověku samotném“.v každém člověku samotném“.

            Bc. Jan Řehoř Bc. Jan Řehoř 
student magisterského oboru – Rostlinná produkce na FAPPZ ČZU v Praze student magisterského oboru – Rostlinná produkce na FAPPZ ČZU v Praze 
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Otravy včel   



Územní plán je zÚzemní plán je zřřejmejmě ě asi nejzásadnasi nejzásadněějjšší dlouhodobí dlouhodobý ý dokument, kterdokument, který ý obec má. Ovlivobec má. Ovlivňňujeuje
kvalitu kvalitu žživota lidí zásadním zpivota lidí zásadním způůsobem. Zvlásobem. Zvláššttě ě v pv přřípadech, kdy na jeho základípadech, kdy na jeho základě ě dochází kdochází k
nevratnnevratnýým zmm změěnám v krajinnám v krajiněě, jako je to v na, jako je to v naššem pem přřípadípaděě..

Dne 29.1.2019 se konalo na obecním úDne 29.1.2019 se konalo na obecním úřřadadě ě veveřřejné projednání za úejné projednání za úččasti úasti úřředníkedníků ů zeze
ŽŽatce, zástupcatce, zástupců ů obce, asi pobce, asi pěětadvaceti obtadvaceti obččananůů, ale bohu, ale bohužžel bez dostateel bez dostateččnně ě kompetentníhokompetentního
zastoupení Severozastoupení Severoččeskeskýých pískoven a ch pískoven a ššttěěrkoven, které jsou klírkoven, které jsou klíččovou spoleovou společčností prosazujícíností prosazující
navrhovanou zmnavrhovanou změěnu.nu.

Byla to ponByla to poněěkud paradoxní situace a osobnkud paradoxní situace a osobně ě povapovažžuji za velkuji za velký ý projev arogance, kdyprojev arogance, když ž nana
jednání s objednání s obččany, kde se projednává budoucnost dalany, kde se projednává budoucnost dalšších dvaceti let nedorazí jednatel firmy, kteráích dvaceti let nedorazí jednatel firmy, která
navrhuje takto rozsáhlou tnavrhuje takto rozsáhlou těžěžbu. Potenciální hodnota této tbu. Potenciální hodnota této těžěžby je podle mby je podle mýých propoch propoččttů ů minimálnminimálněě
2 mld. K2 mld. Kčč..

Schválení zmSchválení změěny územního plánu tak, jak jej prosazuje “pískovna” by znamenal dalny územního plánu tak, jak jej prosazuje “pískovna” by znamenal dalšší krokí krok
k tomu, aby jejich zástupci mohli jakékoliv budoucí zastupitele opk tomu, aby jejich zástupci mohli jakékoliv budoucí zastupitele opěět vydírat ve svt vydírat ve svůůj prospj prospěěch.ch.

KdyKdyž  ž  jsme, pjsme, přřed více jak rokem, spoleed více jak rokem, společčnně ě s dals dalššími dvími dvěěma zastupiteli, mma zastupiteli, měěli jednání seli jednání se
zástupci “Pískovny”, sdzástupci “Pískovny”, sděělili jsme, lili jsme, žže zvae zvažžujeme ukonujeme ukonččení spolupráce a zastavení tení spolupráce a zastavení těžěžby smby směěrem narem na
ČČííňňov. Odpovov. Odpověědí jednatele bylo vyhrodí jednatele bylo vyhrožžování právníky a nárokování na vrácení darování právníky a nárokování na vrácení darů ů atd. Nejednáatd. Nejedná
se o tedy rovnocenné partnerství. Jako bychom nemse o tedy rovnocenné partnerství. Jako bychom neměěli uli už ž právo se v budoucnu rozhodnout jinak,právo se v budoucnu rozhodnout jinak,
nenež ž jak to chtjak to chtěějí “pískovny”. Nají “pískovny”. Našše obec se dostala do pode obec se dostala do podřřízené pozici vízené pozici vůčůči zájmi zájmůům tm těžěžaařřskéské
spolespoleččnosti.nosti.

VeVeřřejné projednání se neslo v duchu otázek obejné projednání se neslo v duchu otázek obččananů ů a vysva vysvěětlování útlování úřředníky, edníky, žže se vlastne se vlastněě
jedná o prezentaci, ale cílem není njedná o prezentaci, ale cílem není něěco schvalovat. Je moco schvalovat. Je možžné pné přředloedložžit pit přřipomínky (které mipomínky (které můžůžee
ppřředloedložžit kait kažžddýý, ale nemají takovou váhu) a nebo námitky( které mohou p, ale nemají takovou váhu) a nebo námitky( které mohou přředloedložžit napit napřříkladíklad
vlastnící dotvlastnící dotččenenýých pozemkch pozemkůů), kter), kterýými se musí schvalující orgány zabmi se musí schvalující orgány zabýývat.vat.

A zde mi dovolte abych s velkou úctou podA zde mi dovolte abych s velkou úctou poděěkoval panu Milokoval panu Miloššovi Kudrnáovi Kudrnáččovi za to, ovi za to, žžee
vznesl námitku proti tvznesl námitku proti těžěžbběě. Námitku vznesl jako vlastník zhruba dvou t. Námitku vznesl jako vlastník zhruba dvou třřetin pozemketin pozemkůů, dot, dotččenenýýchch
plánem potenciální tplánem potenciální těžěžby. Je to nejen vby. Je to nejen věěc osobní odvahy, protoc osobní odvahy, protožže me můžůže dle de dle dřřívívěějjšších zkuích zkuššenostíeností
ooččekávat mediální a osobní útoky. Je to hlavnekávat mediální a osobní útoky. Je to hlavně ě stanovisko zralého mustanovisko zralého mužže, ktere, který ý uuž ž ví, ví, žže za penízee za peníze
se nedá koupit vse nedá koupit vššechno.echno.
S takovS takovýými lidmi vmi lidmi věřěřím o ním o něěco víc v nadco víc v naděěji na dobrji na dobrý žý život pro dalivot pro dalšší generace naí generace naššich dich děětí.tí.
A za to moc dA za to moc děěkuji, Milokuji, Milošši.i.
Stanislav StejskalStanislav Stejskal
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Veřejné projednání změny územního plánu č.2.     
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