KARLŠTEJNSKÁ CESTA
V úterý 6.4. v 10.00 (proč dopoledne?!) proběhne na OÚ Zbuzany
veřejné projednávání návrhu změny č.5 ÚPNSÚ Zbuzany.
V návrhu se stále počítá s těžbou v lokalitě Baková a s následným
zavezením inertem, ale i inertizovaným materiálem. V areálu by také
měly být vybudovány haly.
Návrh změny je vystaven v neúplné formě na Zbuzanské vývěsce.
K vidění je na OÚ Zbuzany a KÚ, odbor územního a stavebního řízení
v Podskalské ulici.
Ve lhůtě do 21.4. může každý písemně uplatnit své připomínky na
adrese OÚ Zbuzany, Ořešská 141, 252 25.
MN

☺ Už pár let se spolu s dalšími nadšenci zabývám kauzou “skládka Baková“. Co se za
tu dobu změnilo? Na Zbuzanském úřadě nic. Přes množství objektivních argumentů, kterými
jsou naši sousedé doslova bombardováni ze všech stran, stále hájí svůj odpadkový sen. Vidí v
něm hromady peněz. Vesničku jako malovanou. A to jim rozhodně nemůžeme mít za zlé.
Co když je to všechno ale trošičku jinak? Co když pan starosta zaspal dobu a se
zpožděním deseti let se snaží vybudovat něco, o co už společnost nemá zájem? Snad v
odpadkové zaslepenosti nevidí jiné možnosti a tím možná blokuje rozvoj celé obce.
Trendem dnešní doby je rekreace a služby. Na takové projekty i leckdo slušně přispěje.
Ale skládky?! Prosím Vás, kde to žijete? Dnes se recykluje v celé Evropě. A tam směřujeme.
Nebo ne?
Je pravdou, a Ořech je toho důkazem, že navážení materiálů může být dobrým zdrojem
peněz. Je pravdou, že Ořechu se kdysi podařila velká rána, kterou by dnes už asi těžko někdo
schválil. Je také pravdou, že čas nikdo nevrátí.
Myslím si, že naši milí sousedé by dobře udělali, kdyby si nenechávali věšet bulíky na
nos, přestali si malovat závratné zisky z navezeného sajrajtu všech kategorií a odpovědně se
zamysleli nad budoucností. Máme po Čechách pár takových vesniček, které zlákala vidina
ohromných peněz a dnes marně shánějí prostředky na sanaci nepovedených podnikatelských
záměrů. ☺
Pisatelka Míša Neumannová

