OBECNÍ ÚŘAD NABÍZÍ :
DEZINFEKCE
Dezinfekci rozléváme ve středu od 8–10h na Obecním úřadě.
(0,5 l/domácnost, do vlastních nádob, dodržujte doporučenou
vzdálenost)
ROUŠKY
V případě zájmu o roušku kontaktujte OÚ (Michaela Schroglová,
tel: 725 847 881), jsou zdarma k dostání také v prodejně
Potraviny Sadil
ROZVÁŽKOVÁ SLUŽBA KNIHOVNY
Na objednávku rozvážíme knihy, hry, puzzle a audiočetbu každou
středu odpoledne. www.obyvakvesnice.cz, Zuzana Brychtová
Horecká, tel: 776 230 452, Barbora Černohorská, tel: 604 245 121
PSÍ PATROLA
Venčení psů seniorům a všem lidem, kteří nyní potřebují
s venčením pomoci.
Kontakt: Barbora Černohorská, tel: 604 245 121
LIDEM NAD 65 LET
DOVOZ OBĚDŮ NEBO JINOU KONKRÉTNÍ POMOC
Kontakt: Zuzana Staňková, tel: 604 201 663.
(Cena jednoho oběda je 87,- Kč včetně polévky.)
DOVOZ POTRAVIN
Kontakt: Jana Špičáková, tel: 602 310 536
ŽIVNOSTNÍKŮM
V příštím čísle Zpravodaje vám nabízíme inzerci zdarma.
Kontakt: Zuzana Brychtová Horecká, tel: 776 230 452

MILÍ OBČANÉ, SOUSEDÉ,
ráda bych projevila svůj dík za poklid a soudržnost, která v tuto chvíli v obci vládne. Vážím
si toho, že jsme si dokázali udržet nadhled, když jsme byli všichni vrženi do situace, kterou
nikdo z nás ještě nezažil. Soudím dle toho, že až na výjimky nosíte roušky, respektujete
nařízení vlády a nezdržujete se ve volném prostoru ve více lidech. Mnozí z vás dobrovolně
a ochotně pomáháte svým blízkým.
Denně mi přichází mnoho nových informací k situaci, aktuálně je zveřejňujeme na webu
i facebooku obce a prostřednictvím mobilního rozhlasu – pokud ještě zprávy z něj
nedostáváte, máte stále možnost přihlásit se k odběru.
Z krizového fondu jsme nakoupili dezinfekci i hygienické gely pro naše seniory, distribuujeme roušky, zajistili jsme rozvoz potravin a obědů pro občany nad 65 let. Objednali jsme
respirátory pro ty, kteří přijdou nejvíc do styku s lidmi. Stát nestíhá, kraj nám zatím přidělil
pouze 5 litrů dezinfekce a 10 litrů hygienického gelu pro celou obec! Není mi ale známo,
že by někomu z občanů něco zásadně chybělo.
Děkuji technickým pracovníkům obce. Denně za každého počasí uklízejí obec v rouškách,
rozvážejí a zajišťují vše potřebné. Vážím si jejich práce i nasazení. Stejně jako práce obou
dam mé kanceláře. Jsou dobrými koordinátorkami, odpovídají na vaše dotazy a snaží se,
aby o vás bylo v době krize dobře postaráno.
S radostí bych chtěla vyzdvihnout ochotu rodiny Sadilů a poděkovat jejím členům za
přínos v nelehkém čase. Jsem s nimi po celou dobu v kontaktu a vidím, že svůj obchod
zásobují s nadstandartní péčí. Dále děkuji dámám, které šijí a stříhají roušky „ve velkém“
pro dospělé i děti. Mnoho desítek roušek jsme již rozdali a stále jich máme dost na obecním úřadě zdarma k odebrání. Další mé poděkování patří členům TJ Sokol, kteří na vlastní
náklady připravili našim seniorům balíčky ovoce a velikonoční překvapení.
V domácnostech pečuje o seniory také sociální pracovnice Zuzana Staňková, na kterou
se můžete obrátit s konkrétní prosbou.
Nevím, zda všichni víte, že na dálku funguje také knihovna J. M. Hovorky – Obývák
vesnice. Můžete si vybrat nejen knížku, ale i hru nebo audiočetbu a knihovnice vám ji
přivezou před práh. Online funguje rovněž filmový klub a kvůli krizi nezanikly ani
Statenické zpívánky a Statenické malovánky – aktivity pro naše nejmenší. Dojala mě
nabídka tří mladých dívek, které nabízejí venčení psů seniorům, aby nemuseli ven.
I jim patří mé díky.
Kromě koordinace celé situace ohledně koronaviru, řeší vedení obce běžnou agendu, běží
vodoprávní a dopravní studie, organizujeme tři výběrová řízení: na rekonstrukci domku
u obecního úřadu, na vodovod a kanalizaci v ulicích Za Sokolovnou a Račanská a na
povrchy v ulici Račanská. Na konec dubna plánuji zastupitelstvo, které ale bude vzhledem
k situaci ze zákona pravděpodobně neveřejné.
Jsem moc ráda, že dokážeme být jako obec soběstační a nečekáme, že o nás bude
postaráno. Že neskuhráme a chopíme se práce, že si poradíme, pomůžeme, abychom pak
byli hrdí na místo, ve kterém žijeme – na naši obec a na lidi v ní.
Opatrujte se.
Vaše starostka Apolena Novotná
Ve Statenicích 29. 3. 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE :
Obecní úřad je pro veřejnost uzavřen, ale pracujeme denně.
Mailujte, telefonujte. Jsme s vámi v kontaktu.
POPLATKY
Poplatky plaťte převodem. Je prodloužena doba splatnosti
do 30. 4. 2020 bez navýšení. Známky vám dovezeme na základě
vámi zaslané SMS na tel: 725 847 881 nebo e-mailu na:
poplatky@statenice.cz (uveďte jméno, adresu a počet)
HŘIŠTĚ Dodržujte ZÁKAZ VSTUPU na obě dětská hřiště!
ODPAD
Dodržujte pokyny pro zpracovávání odpadu – další info na webu.
Odpad mimo popelnice nebude svezen, minimalizujte vznik
veškerých odpadů a odpad vyhazujte v rukavicích.
Bio odpad: So 14–18 hod, Ne 8–12 hod
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny, další info na webu
obce, dodržujte doporučenou vzdálenost a neshlukujte se.
DODRŽUJTE ZAKRYTÍ NOSU A ÚST
Roušky všech velikostí jsou zdarma na OÚ a v prodejně Potraviny
Sadil. Roušky nemusí nosit děti do 2 let a řidiči, kteří jedou v autě
sami.
POŠTA HOROMĚŘICE
Otevírací doba se může měnit ze dne na den, informujte se
na tel: 954 225 262 nebo na internetu.
DŮLEŽITÉ ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Přihlaste se do mobilního rozhlasu, budete dostávat důležité
zprávy formou SMS. www.statenice.mobilnirozhlas.cz
tel: 725 847 881
RESTAURACE
Restaurace Statenka a Statenický mlýn vaří a vydávají jídlo
do krabiček.
Statenka: 734 818 994, fb / Detaillo: 725 688 000, detaillo.cz
ZAHRADNICTVÍ
Prodejní zahrada Trees má otevřeno 9-15h. Květinářství Gardendoctor váže kytky a vozí ke dveřím, Jana Púčiková: 775 920 956
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE tel: 771 137 070

NAŠE TIPY :
ANTÉNA
bezplatná psychoterapeutická poradna pro ty, které trápí
karanténa
www.psychoterapie.cz / 212 812 540 denně 8:00-22:00
RODIČŮM
Aperio – bezplatná právní poradna pro rodiče, krizová linka pro
mámy a táty) / aperio.cz
DĚTEM
Statenické zpívánky – zpívánková videa a další tvoření pro
předškolní děti najdete na fb
Zoombee – místní nakladatelství pro děti rozváží objednané zboží
(omalovánky, vystřihovánky...) před váš dům / www.zoombee.cz
Drak Koron – omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme
společně zvítězit nad drakem Koronem!
www.omalovanky-kukando.cz/drak-koron/
Bojovka pro děti v karanténě
www.barborabecvarova.cz/bojovka-o-domacich-skritcichzdarma/
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