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Jak pokračuje pořizování územního
plánu naší obce
Terénní pečovatelská služba
ve Statenicích
Slevový kupón
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Milí občané a čtenáři
Zpravodaje Statenic a Černého Vola,
máme tu další vydání zpravodaje. Úvodem
bych se chtěla ohlédnout zpět za uplynulým
obdobím letošního roku a poděkovat všem,
pořadatelům i zúčastněným, za přípravu
a účast na akcích, které se v naší obci konaly. Tedy na masopustu, obecním plese,
dětském karnevalu či čarodějnicích. Věřím,
že se Vám tyto akce líbily a zpestřily Vám
letošní pošmourné dny.
Ještě ve mně doznívají příjemné vzpomínky právě na pálení čarodějnic – počasí
nám přálo, stanoviště v lese byla krásně připravená, účast hojná a atmosféra příjemná.
Přišlo 213 (!) dětí a to mluví za vše. Velký
dík patří Čarodějnicím od Juliány, které si,
jako každý rok, vzaly organizaci této akce
na starost. Bez jejich dobrovolného úsilí
by většina akcí ve Statenicích ani nemohla
proběhnout. Kulturní a společenská činnost
obce a TJ Sokol Statenice se u nás prolíná,

proto toho mají naše Čarodějnice opravdu
hodně. Co takhle podpořit jejich činnost
a rozšířit jejich řady? Máte chuť a trochu
času? Zavolejte Janě Špičákové na obecní
úřad a zapojte se do připravovaných akcí.
Budeme rádi.

přípojek s ukončením v ulici Za Sokolovnou u čp. 139. Plánujeme začít koncem
července v návaznosti na ukončení uzavírky u ČOV Tuchoměřice. Výběrové řízení
na dodavatele již proběhlo. Další akcí je
7 oprav na stokách A a B v ulicích Zelená

Jitka Lenková

za duben a květen 2016

 Proběhlo jednání na MěÚ v Roztokách ohledně rekonstrukce
a intenzifikace ČOV Roztoky. Předběžně je domluven následující rámcový harmonogram přípravy a realizace ČOV Roztoky:
 6/2016 výstupy Studie a návrh Smlouvy o společném postupu
 6/2016 – 9/2016 projednání Studie a Smlouvy v zastupitelstvech napojených obcí
 10/2016 – 6/2017 zpracování DÚR a vydání pravomocného ÚR
 6/2017 – 9/2017 zpracování DSP vč. rozpočtu
 10/2017 – 12/2017 zpracování žádosti o dotaci z OPŽP
 1/2018 – 12/2018 dotační řízení, vydání SP, zpracování prováděcí dokumentace, výběr zhotovitele, TDI…
 2019 realizace stavby
 2020 zkušební provoz
 2021+ trvalý provoz
 Obec Statenice intenzivně pracuje na posouzení dalšího postupu
při řešení odkanalizování obce.

O milionech
Uvažovali jste někdy o tom, že byste
se přihlásili do známé televizní soutěže
Chcete být milionářem? Já ano. Kdo by
nechtěl vyhrát nějaký ten milion. Ale
jak zjistíte z tohoto vydání Zpravodaje, milionáři, ač to třeba nevíte, již jste.
Statistika nám hovoří o tom, že průměrný statenický rodinný dům má cenu
5 994 000 Kč.
Ano, skoro šest milionů! Za tu cenu
byste ten svůj možná mohli prodat. Otázka zní - proč? Znám moře lidí, kteří by
rádi vyměnili panelákové bydlení za život v takové obci, jako je naše. Nemají
na to, i kdyby se jim vaše nabídka líbila.
Takže všem těm, kteří nadávají na život
v naší obci, bych ráda sdělila, že ono to
tu vůbec není tak špatně.
Díky zastupitelstvu a dalším obětavým
občanům se tu za poslední dobu podařilo
spousta věcí. Pracuje se na novém územním plánu, opravuje se dětské hřiště, začala fungovat dobře vybavená knihovna,
běží kroužky pro děti, v místním sokole
se začíná blýskat na nové časy, u dobře
udržovaného Statenického mlýna potkáte
spokojené a usměvavé maminky se svými ratolestmi…
Pravda, když už jsme u věku, máme
možná problém se seniory, tedy s pozorností k nim a péčí o ně. Není to, jak
se dozvídáte z tohoto čísla Zpravodaje,
jednoduché a hlavně to opravdu stojí
peníze. Ale někdy možná stačí zavolat
sousedce, kterou jste dlouho neviděli, co
je s ní a zda něco nepotřebuje. Nestojí to
miliony…
Přeji vám příjemné čtení.

Zpráva o činnosti
obecního úřadu Statenice

 Zástupce investora CPI nás osobně informoval, že společnost
zpracovává hydrogeologický posudek na své pozemky, údajně
připravuje plánovací smlouvu s obcí. Obec Statenice požaduje
sdělit celkový počet kanalizačních ekvivalentů na celé rozvojové
území CPI.

Pro veřejnost se oblíbené dětské hřiště znovu otevře 1. července, tedy hned na začátku letních prázdnin.
Vyrostly na něm celé generace našich dětí a doufáme, že jeho nová podoba se bude líbit i nynějším
nejmladším obyvatelům obce.
Foto: Jitka Lenková

A nyní k současnému dění. Určitě jste
si všimli ruchu na dětském hřišti ve Statenicích. Právě probíhá I. etapa kompletní
obnovy sportovního hřiště. Letiště Praha
podpořilo projekt částkou 500 tisíc Kč,
proto letos můžeme realizovat odstranění
stávající poškozené asfaltové plochy a začít
s hrubou přípravou stavby – úpravou podloží a plochy sportoviště, podezdívkou hrazení a obrubou plochy, novými základy pro
koše a sítě, tenisovou zdí a přípravou pro
oplocení sportoviště. Uvidíme, zda uspějeme se žádostí o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, abychom
mohli pokračovat v dalších etapách. Celý
projekt realizuje společnost Mmcité+, a.s.,
která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší cenovou nabídkou 1 657 861,25 Kč
(bez DPH).
Zahálet nebudeme ani o prázdninách.
Konečně dojde k výměně litinového vodovodu v ulicích Za Sokolovnou a Pod
Hájem, což bude, bohužel, znamenat rozkopání a dočasné uzavření komunikace
2405 Pod Hájem. Proto společně s výměnou vodovodního potrubí Pod Hájem položíme i kanalizaci včetně veřejných částí

a V Lukách. Většinou jde o opravu nátoků
do kanalizační stoky, ovšem jedna z oprav
představuje vykopání a výměnu části špatně uloženého a následně deformovaného
potrubí pod komunikací 2405 Statenická
v místě současného přechodu u Kavárničky
do ulice U Potoka. Jedná se o propadající se
část uvedené komunikace, a proto je naplánováno několikadenní uzavření průjezdu
komunikací. Výběrové řízení na dodavatele
ještě není ukončeno. Také tuto akci chceme
realizovat o prázdninách, kdy je nejmenší
provoz.
A na závěr si Vás všechny dovolím pozvat na výstavu obrazů našeho spoluobčana
malíře Jiřího Šrajera. Letos pan Šrajer oslaví významné životní jubileum a výstavu
jeho obrazů bychom si neměli nechat ujít.
Výstavu jsme zahájili v neděli 29. 5. 2016
v zasedací místnosti OÚ Statenice a potrvá
několik týdnů. Určitě na obrazech poznáte
zákoutí Statenic, ale i jiné přírodní krásy.
Přeji Vám krásné a klidné prázdninové
měsíce, a pokud mohu oslovit přírodu, bez
enormních teplot.
Miroslava Šmardová, starostka

 V dubnu jsme byli se starostkou na schůzce ohledně mostů v obci.
Jednání proběhlo v budově SÚS Kladno s mostním technikem
panem Šťastným a paní Cajthamlovou - správní cestmistr. Most
na silnici II/240 přes Únětický potok je ve velmi špatném technickém stavu. Dne 10. 9. 2015 proběhla prohlídka firmou Pontex,
s.r.o. na základě objednávky KSÚS. Firma v posudku napsala,
že je nutné tento most rekonstruovat, a to co nejdříve, nejpozději
do pěti let. Stavební stav mostu je dle stupnice od I. – VII. hodnocen číslem VI., tj. „velmi špatný“. V horším stavu jsou ale opěrné
zdi. Pokud se technický stav dále zhorší, může přistoupit KSÚS
k tomu, že provoz bude veden pouze jedním pruhem a na semafory. Starostka připravuje dopis na Středočeský kraj s požadavkem
na řešení technického stavu mostu a opěrných zdí.
 Projektant vodovodu a kanalizace navrhl poslední konečnou
13. etapu výstavby VaK v obci.
 Dne 18. 4. se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé schválili poskytovatele odborného poradenství v oblasti obecních záměrů, dotací a administrátora zadávacích řízení
v obci Statenice. Z dvaceti šesti uchazečů výběrová komise doporučila zastupitelstvu jako vítěznou firmu Profesionální servis
s.r.o. se sídlem v Lysé nad Labem. Dále zastupitelé schválili dodavatele na obnovu sportovního hřiště ve Statenicích. Ze čtyř nabídek zastupitelé na doporučení výběrové komise schválili firmu
Mmcité+ a.s. z Bílovic.
 Jednáme s obcí Velké Přílepy ohledně odkupu cest v majetku
obce Velkých Přílep na katastru Statenic, jedná se o ulice Skalní a Sadová. Žádost o koupi pozemků /cest/ byla podána 26. 4.
na OÚ ve Velkých Přílepech.
 Proběhla porada starostek DSO-VPSÚ ohledně výběrového řízení na vodovodní přivaděč. Předběžné oznámení o úmyslu zadat
veřejnou zakázku ve věstníku veřejných zakázek proběhlo již
v únoru 2016

 Pokračujeme v realizaci opravy přístupové cesty k prameništi.
 Zjišťujeme podrobnosti k umístění radarů na měření rychlosti
v Černém Vole.
 Byly předány podklady na poskytnutí daru od Letiště Praha a.s.
 Byly podepsány darovací smlouvy se spol. Mondia s.r.o.
 Byly dokončeny práce na Standardu veřejného osvětlení v obci.
Tento je nezbytný při realizaci obnovy stávajícího veřejného
osvětlení nebo nového veřejného osvětlení v obci. Záležitost se
nás bude týkat především v poskytnutí dotace z MPO.
 Probíhá příprava na akci Dětský den ve Statenicích a na akci
Sousedské posezení a Den zdraví a bezpečnosti, kde se představí
složky záchranného systému
 Byl spuštěn nový web obce Statenice, probíhá doplňování dokumentů do archivu, popř. úprava vzhledu stránek
 Dne 6. 5. 2016 proběhlo místní šetření ohledně překopu vozovky
III/2405 u autobusové zastávky ve Statenicích- U Kovárny /vjezd
do ulice U Potoka/. Jedná se o opravu špatně uloženého a deformovaného kanalizačního potrubí, jehož důsledkem je propadání
vozovky. Další opravy na kanalizačním potrubí se budou týkat
nátoku balastních vod bez omezení pro občany. Nejnáročnější
bude právě překop výše uvedeného místa, kde komunikace bude
uzavřena na 4 dny. Po dobu prací bude autobusová zastávka přesunuta naproti domu č.p. 137 – směr do obce. Autobusová zastávka směrem ven z obce bude umístěna na mostě u restaurace Detailo. Provoz autobusů v obou směrech bude veden ulicí U Školy,
kde budou osazeny značky zákaz zastavení v obou směrech a zákaz vjezdu mimo BUS. Objízdná trasa pro ostatní dopravu se
předpokládá přes Lichoceves a Velké Přílepy.
 Další akcí bude výstavba kanalizace a výměna litinového potrubí
vodovodu v ul. Pod Hájem od obecního úřadu do ul. Za Sokolovnou. Realizace výstavby bude od 25. 7. 2016 z důvodu uzavření komunikace III/2405 mezi Statenicemi a Tuchoměřicemi,
kde obec Tuchoměřice bude pokládat splaškovou kanalizace, a to
v termínu od 30. 5. 2016 do 25. 7. 2016.
 V letních měsících proběhne i oprava komunikace Pod Zámkem,
kde se jedná o letitý problém s „velkou louží“.
 Zastupitelstvo řeší obecně závaznou vyhlášku /dále OZV/ o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu kanalizace, která navazuje na možnost obce
získat od města Roztoky /vlastníka ČOV/ do pronájmu až 1000
EO za úhradu 600 Kč/EO/1 rok. Takový výdaj pro obec je zatěžující a vydáním OZV získá obec část prostředků určených k financování pronajatých EO. Vzhledem k osvobozujícím ustanovením
OZV nebudou plátcem vlastníci, jejichž stavba byla kolaudována
před 1. 1. 2013, ale především nově vznikající výstavba v obci,
včetně developerů.
 Jednáme se společností Dolče Group s.r.o. o získání pozemků
ke stavbě lávky přes rokli Brčkoli v Černém Vole.
Bohuslav Mrázek, místostarosta¨
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Územní plán (ÚP) je určitý druhem územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další
výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro
společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci
a přežití i generací příštích.

Jak pokračuje pořizování územního
plánu naší obce?
Začněme otázkami: Víte, co je vlastně územní plán obce? Proč se vůbec dělá? Co z něj
vyplývá? Takže. Z dikce zákona je územní plán obce (ÚP) velmi podrobným popisem
toho, jak bude uspořádáno území obce. Řečeno terminologií zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), územní plán obsahuje záměry z politiky územního rozvoje, které byly dále
rozpracovány a vyhodnoceny v zásadách územního rozvoje. Dále ÚP obsahuje záměry
místního významu (místní komunikace, plochy pro bydlení, plochy pro nákupní centra,
atd.). O těch si rozhoduje každá obce sama. Územní plán by měla mít každá obec.
Proto obec Statenice pořizuje nový
územní plán, který bude nejdůležitějším
koncepčním dokumentem usměrňujícím
budoucí rozvoj obce závazným nejen pro
rozhodování samosprávy obce a obecního úřadu, ale pro všechny obyvatele obce,
vlastníky staveb a pozemků, pro firmy
a podnikatele, kteří zde mají svá sídla a areály, a také pro dotčené orgány – všichni se
ve svém rozhodování budou muset územním plánem řídit.
Přesně před rokem, v květnu 2015, jsme
na stránkách Zpravodaje přinesli informaci starostky obce Ing. Miroslavy Šmardové o tom, jak je to vlastně s vypracováním
územního plánu naší obce. Zde jen připomeňme, že poslední územní plán, jímž se
obec zatím řídí, byl vypracován v roce
1996, a je tedy 20 let starý!
Dejme opět slovo starostce Miroslavě
Šmardové:
O pořizování územního plánu jsme se
rozhodli veřejnost pravidelně informovat.
Již v prosinci 2014 jsme na webových stránkách obce zveřejnili informaci o pořizování
územního plánu, ve které jsme vysvětlili
dosavadní stav pořizování i následující
postup prací. Proto jenom krátce zopakuji:
V červnu loňského roku (2014) byl dokončen návrh Územního plánu Statenice, který
byl vypracován na základě zadání územního plánu schváleného zastupitelstvem obce
Statenice usnesením č. 225/9/11 ze dne 30.
9. 2013.
Návrh byl projednán podle § 50 stavebního zákona. Konalo se tzv. společné jednání o návrhu s krajským úřadem, dotčenými orgány, sousedními obcemi podle § 50
odst. 2 stavebního zákona. Do 30 dnů ode
dne konání mohl krajský úřad a dotčené
orgány uplatnit stanovisko a sousední obce
připomínky.
Návrh byl doručen veřejnosti veřejnou
vyhláškou podle § 50 odst. 3 stavebního
zákona.V elektronické podobě byl zveřejněn na webových stránkách obce, v tištěné podobě do něho bylo možné nahlížet

na obecním úřadu. Každý měl možnost
k němu uplatnit připomínky do 30 dnů ode
dne doručení.
Lhůty pro uplatnění stanovisek a připomínek již uplynuly, k později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se podle § 50
odst. 2 a 3 stavebního zákona nepřihlíží.
K návrhu územního plánu uplatnil svá
stanoviska krajský úřad a dotčené orgány,
byla uplatněna i řada připomínek od občanů Statenic a firem působících na území
obce.
V souladu se stavebním zákonem, který
stanoví proces pořizování návrhu územního
plánu, pořizovatel neodpovídá jednotlivě
těm, kteří uplatnili připomínky, ani je jednotlivě neinformuje o tom, jakým způsobem jejich připomínky vypořádal. To bude
mít každý možnost zjistit během další fáze
projednání návrhu územního plánu.
V současné době stále probíhají jednání
s dotčenými orgány. Územní plán musí být
v souladu se stanovisky dotčených orgánů,
proto je cílem těchto jednání dosažení vzájemné shody. Tato jednání nejsou jednoduchá, neboť zájmy a požadavky, vyplývající z právních předpisů, které hájí dotčené

Informace pro občany

Důležité upozornění

Od 30. 5. 2016 do 9. 7. 2016
BUDE ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE III/2405 MEZI STATENICEMI A TUCHOMĚŘICEMI
(od čističky odpadních vod Tuchoměřice až ke hřbitovu v Tuchoměřicích)
A to z důvodu realizace stavby:
„Tuchoměřice – Ke Statenicím – veřejná kanalizace – 1.část“.
Nařizuje se objízdná trasa pro veškerou dopravu obousměrně
přes obec Lichoceves.

orgány, nejsou vždy totožné se zájmy naší
obce a se známými požadavky vlastníků
pozemků, kteří uplatnili k návrhu územního
plánu své připomínky.
Z tohoto důvodu není v současné době
možné předjímat ani výsledek jednání, ani
časový horizont, kdy budou tato jednání ukončena, a bude možné vyhodnocení
výsledků dosavadního projednání návrhu
územního plánu uzavřít. Pořizovatel v této
fázi jednání intenzivně spolupracuje s určeným zastupitelem, kterým si zastupitelstvo
obce pro tento účel zvolilo Ing. Jana Kopince, a také s projektantem územního plánu.
Tolik informace z května 2015. A jaká je
současná situace? Na to jsme se zeptali
právě Jana Kopince.
Z rozhovoru s ním jsme se dozvěděli
několik zásadních informací. Územní plán
má být hotov v červnu letošního roku. Jde
o konečnou podobu, která vyplyne z projednání připomínek k prvnímu „nástřelu“
územního plánu. ÚP pak bude vyvěšen
na webové stránky obce a bude k dispozici
v listinné podobě na obecním úřadu. Každý
občan Statenic se s ním bude moci seznámit
a opět jej připomínkovat ve lhůtě 30 dnů.
V současné době Jan Kopinec intenzivně
komunikuje se zpracovateli o podobě návrhu nového územního plánu a v nejbližší
době k tomu ještě vyvolá zasedání zastupitelstva obce Statenice.
Sledujte webové stránky obce a náš
Zpravodaj.

Připravil: Ladislav Lenk

Upozorňujeme na dočasnou změnu tras a zastávek linek
č. 356 a č. 312.
Linka č. 356 bude pouze ve všední dny 2× denně prodloužena
do a ze stanice Tuchoměřice, Štěrbův Mlýn., viz. jízdní řád.

Pro tyto dva spoje v 6:57 a v 16:00 hodin směr Praha se zastávka linky č. 356 Statenice přesouvá na dočasně zřízenou zastávku
na volné prostranství v ulici Pod Hájem, před bývalou sokolovnu
(dnes H M plastová okna).
Z technických důvodů nebude autobus zajíždět na točnu před
obchodem.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka Statenic

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při
cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři
či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče
to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států
Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností.

K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem
ve výši 2000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze
nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je
také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji
činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce
veřejné správy

Srdečně Vás zveme!

Jak nás asi pochválí další generace?
Váha, neboli tíha, to mě znepokojuje a nerozumím tomu. Když si vezmu s sebou
svačinu a nápoj někam na výlet, má to určitou váhu. Během výletu sním svačinu, vypiju
nápoj a ejhle, zbudou mi jenom prázdné lehoučké obaly. Ty snadno unesu. Proto nechápu, proč jsou silnice a cesty lemovány nesčetnými odpadky. Zvláště na jaře a na podzim,
když stromy a keře nemají listí, vlají ve větru desítky a stovky igelitových tašek a sáčků.
Na polích je situace stejná - vítr rozfouká lehké odpadky všude. A lesy? V lese si můžete
utvořit obrázek o rozsáhlém sortimentu nejen potravinářského supermarketu, ale i o druzích pneumatik, drátů, kabelů, sporáků a stavebního materiálu. Při výletu na houby v šumavských lesích se člověk snadno lekne, že se ztratil. Ticho, v hustém porostu je příšeří,
jen dravci smutně zapískají. Ale naštěstí se zde nemusím bát. Zjišťuji totiž, že nejsem
mimo civilizaci. Něco se bělá za smrkem - a je to prasklá mísa WC. Dále spousty plechovek od piva a limonád, plastové láhve, ba i staré děravé hrnce. Tyto výtvory civilizace se
nacházejí v naší přírodě od severu k jihu a od východu na západ. Proto se bojím, jak nás
asi pochválí další generace a jak v tom budou žít. Nebo nás to nezajímá?
Květa Englerová

pátek 10. června, 9 hod. – Brigáda na Parádnici
Udržovací zahradnické práce na Parádnici (čištění okolí nově
zasazených stromů a potoka, vyžínání nežádoucích porostů), pitný režim zajištěn. Organizuje: Spolek pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně, kontaktní osoba: Edita Prokešová, DiS., tel.
775 043 904, edita.prokesova@ospaz.cz
úterý 21. června, 17 hod. – Tajemná síla menhirů
Setkání s psychotronikem u menhiru v Horoměřicích vedle ul.
Komenského v den letošního letního slunovratu. Pořádá: Knihovna J. M. Hovorky, kontaktní osoba: JUDr. Jitka Lenková, tel.
604 684 834, lenkova@volny.cz
sobota 25. června – Výlet do zábavního parku Mirakulum
Celodenní autobusový zájezd především pro rodiny s dětmi, bližší info viz str. 9. Pořádá TJ Sokol Statenice, kontaktní osoba: Jana
Špičáková, tel. 777 907 919, info@statenice.cz.

sobota 10. září – zájezd na zámek Častolovice a Bonsai centrum
Libčany
Celodenní výlet autobusem na krásně rekonstruovaný zámek
a do specializovaného zahradnického centra, na obou místech mini
ZOO, zvláště vhodné pro rodiny, děti a seniory. Předběžná cena
300 Kč/os., členové TJ Sokol Statenice 150 Kč, podrobnosti budou
upřesněny. Počet míst omezen. Pořádá: TJ Sokol Statenice, přihlášky: JUDr. Jitka Lenková, tel. 604 684 834, lenkova@volny.cz
sobota 17. září – Den zdraví a bezpečnosti a Sousedské posezení
na hřišti
Tradičnímu setkání na konci léta bude předcházet, resp. jej doplňovat Den zdraví a bezpečnosti za účasti odborníků a s praktickými
ukázkami (např. záchranáři) zaměřený na tuto problematiku v našem každodenním životě. Pořádá: Obecní úřad Statenice, TJ Sokol
Statenice
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Co se chystá
v Parádnici?

Příjemné a podnětné
setkání

Především jsme rádi, že do Parádnice dochází stádečko asi šesti
kousků srnčí zvěře, stejně jako předtím, než jsme začali s úpravami
štěpnice. Zimu bohužel nepřečkaly dva stromy vysazené na podzim
roku 2014. Vztahuje se na ně ale záruka, a tak dodavatel tuto ztrátu
zdarma nahradí. Další významnější práce na Parádnici zatím brzdí

ta okolnost, že dosud nebylo rozhodnuto o umístění mateřské školky
na jejím území (vedle ulice Pod zámkem). To závisí na schválení nového územního plánu, který by se měl začít projednávat v červnu.
V pátek 10. června od 9 hod. se bude na Parádnici konat brigáda
organizovaná ve spolupráci s portálem firemního dobrovolnictví v ČR
„Zapojím se“. Zúčastní se jí pracovníci České spořitelny, ale srdečně
zveme také všechny příznivce Parádnice. Budeme čistit okolí nově vysazených stromů a potoka a ručně kosami a srpy vyžínat nežádoucí porosty na Parádnici. Doporučujeme proto vzít si s sebou potřebné nářadí
a holínky. Pitný režim i polední občerstvení bude zajištěno.
Těším se, že se zase po čase shledáme a uděláme kus práce!

Inzerce

1 hodin

t-Servic
gh

y

e

1/12 str. – 200 Kč

1/4 str. – 600 Kč

1/9 str. – 270 Kč

1/3 str. – 800 Kč

1/8 str. – 300 Kč

1/2 str. – 1 200 Kč

1/6 str. – 400 Kč

1 str.

– 2 400 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází 10. října 2016, uzávěrka je 20. září.

Kontakt: JUDr. Jitka Lenková,
lenkova@volny.cz, tel. 604 684 834

Jiří Šrajer

Ve čtvrtek 26. května se v dopoledních hodinách v zasedací místnosti Obecního úřadu
Statenice setkali starostka obce Miroslava Šmardová, místostarosta Bohuslav Mrázek, další
zástupci obce a realizační tým Zpravodaje Statenic a Černého Vola s jeho příznivci především
z řad inzerentů. Ti si zaslouží ocenění především proto, že díky příjmům z inzerce může náš
zpravodaj vycházet nejen v tištěné podobě, ale také barevně a na profesionální úrovni. Mnozí
inzerenti, zejména z řad místních podnikatelů a firem, to velmi citlivě vnímají a chápou svoji
inzerci ve zpravodaji i v tomto smyslu. To je důležité o to víc, že řada obyvatel naší obce
nepoužívá internet a tištěný zpravodaj je pro ně nenahraditelným zdrojem informací o dění
v obci. Ocení ho však i ti, kteří si mohou jeho aktuální číslo i ta předchozí přečíst v elektronické podobě na webových stránkách obce. Pořád přece platí, že co je psáno - tj. vytištěno,
to je dáno. Po krátkém zahájení se rozproudila neformální diskuze, především o tom, jak dále
vylepšovat náš zpravodaj a zvýšit účinnost v něm uveřejňované inzerce. Během setkání si
také jeho účastníci prohlédli výstavu obrazů našeho občana Jiřího Šrajera. Vyzdvihli přitom
především jeho realistický přístup ke ztvárněným krajinářským tématům.

Edita Prokešová, DiS, místopředsedkyně Spolku pro obnovu parku
Parádnice a veřejné zeleně
Ilustrační foto: archiv redakce
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Malíř a hvězdář

Zveme na výstavu
Výstava Obrazy Jiřího
Šrajera je přístupná veřejnosti v zasedací místnosti Obecního úřadu Statenice v době
úředních hodin, tj. v pondělí a ve středu 8-12 a 14-17
hod., případně po předchozí
domluvě (tel. 220 970 418,
e-mail info@statenice.cz),
a to do 30. června 2016.
„Především jsem chtěl
ukázat krásu přírody, ve které žijeme. Je tady všude
kolem a my si to možná
ani neuvědomujeme,“ říká
ke svým obrazům autor.
A nám nezbývá, než mu dát
za pravdu.
Text: Jitka Lenková,
foto: Ladislav Lenk

Inzerce
Účetní a daňové poradenství a vedení daňové evidence
a podvojného a rozpočtového účetnictví poskytuje účetní s dlouholetou praxí
Zuzana STURZOVÁ, tel. 602 119 759, e-mail: sturzova@email.cz.

Narodil se v roce 1926 na Malé
Straně v Praze ve Vlašské ulici č. 7.
Zažil jedenáct našich prezidentů, druhou světovou válku, poválečné období, reálný socialismus i naši novou
demokracii. V té žije i dnes, ve Statenicích, kam se přistěhoval v roce 1972.
Poté, co absolvoval čtyři roky předválečné reálky v Praze, se ještě za války vyučil v oboru jemný mechanik.
Pak celá desetiletí v této profesi pracoval v pražské Aritmě. Nyní je v zaslouženém důchodu, ale aktivita mu nechybí. Vždyť ještě před rokem namaloval
svůj poslední obraz.
Ano, Jiří Šrajer totiž zasvětil velkou
část svého života výtvarnému umění,
konkrétně kresbě a malbě. Nejraději
maluje olejem, ale není mu cizí ani
uhel či akvarel. Kolik obrazů takto
stvořil? „Nevím, to se nedá spočítat.
Jen tady doma jich mám nějakých šedesát, něco jsem rozdal,“ říká.
Většinou jeho malby pocházejí právě ze Statenic, ale zaujala ho mnohá
další místa v okolní krajině – Roztoky,
Velké Přílepy, Horoměřice, Okoř…
Maloval i rybářské loďky na Baltu.
A také „Údolí děsu“ – „To je obraz,
který si asi cením nejvíc,“ přiznává se při pohledu na malbu na stěně
v obýváku.
Aby toho nebylo v jeho životních
příbězích málo, stal se z něj i nadšený
amatérský hvězdář. Na zahradě postavil malou hvězdárnu s kopulí a zrcadlovým dalekohledem, stal se členem
čs. astronomické společnosti. V její
sekci proměnných hvězd sledoval
z této své hvězdárny vybrané objekty
a podával o tom zprávy na Petřín.
Malíř a hvězdář Jiří Šrajer se
vám na této skromné výstavě představuje výběrem svých obrazů.
Text a foto: Ladislav Lenk
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Lékárna
Nad Rybníčkem
Velké Přílepy
Kromě lékového sortimentu
nabízíme také
t produkty pro celiaky
t produkty pro léčbu atopie

a suché kůže

t zdravou výživu – mošty

z Lažan, různé druhy zdravých
kaší, sušené ovoce a oříšky,
RAW strava
t dermokosmetiku – Vichy,
Bioderma, Eucerin, La Roche
Possay

Kam se chystáme

Menhir v Horoměřicích
V úterý 21. června se v rámci akce pořádané Knihovnou J. M. Hovorky chystáme spolu
s psychotronikem Ing. Janem Šindelem k menhiru v Horoměřicích, jednomu z nejzáhadnějších artefaktů v našem okolí. I když na svém místě stojí možná již stovky let zcela
osamoceně, mohl by být součástí celé sítě těchto výjimečných kamenů. Podle známého
českého archeologa Jaroslava Helšuse a astronoma Milana Špůrka do ní v oblasti na severozápad od Prahy patří víc jak tři metry vysoký menhir Pastýř u Klobuk, Nečemické
a Kounovské řady, Baba u Slavětína, Zkamenělý mnich u Drahomyšle a mnohé další.
Kdo a proč je postavil? A kdy?

Jsme kontaktním místem
na objednání na „jednodenní
chirurgii“, která řeší operace
žlučníku, hemoroidy, žíly.

Odhady se liší. Někdo tvrdí, že se jedná o mezníky na středověkých polích, ti odvážnější datují vznik těchto děl až někam
do doby před čtyřmi tisíci lety. A jeden statenický badatel je
rovnou spojuje s dávnými civilizacemi. Podle jeho hypotézy se
nacházejí na letových liniích, o nichž psal již Erich von Däniken. Protínají údajně celou Evropu od Řecka až daleko na sever.
Měl po nich létat řecký bůh světla Apollón, který se každoročně
vydával z Řecka na sever do tajemné Hyperborey, a kameny,
snad i v krajině záměrně vztyčené, mu mohly sloužit jako orientační body. Tvoří je totiž převážně horniny, které za určitých
okolností a při správném (technickém) měření mohou zprostředkovávat vyřazování jakési orientační energie.
I když se uvedená hypotéza může zdát na první pohled hodně odvážná, některé okolnosti odpovídají tomu, že do této sítě
patřil – vlastně dodnes patří – i menhir v Horoměřicích. V první
řadě jde o materiál, ze kterého byl vytvořen. Je to kus hrubozrnného, slabě železitého pískovce, jaký se nikde v nejbližším
okolí nevyskytuje. Těžko také považovat za náhodu, že menhir u Horoměřic vykazuje podobné charakteristiky jako menhir
u obce Klobuky. Stejně jako to, že oba menhiry zapadají do sítě
podobných staveb vzdálených od sebe i desítky kilometrů.

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

Text a foto: Jitka Lenková

Dům Zdraví
Haškova 783, 252 64 Velké Přílepy
Otevírací doba: Po – Pá 8.00 – 17.00 hod.
tel.: 601 386 012
e-mail: lekarnanadrybnickem@seznam.cz
facebook:
Lékárna nad Rybníčkem

Chcete vědět, co se děje v naší obci?
Sledujte obecní stránky
www.statenice.cz
a objednejte si na nich zasílání novinek e-mailem!

Sleva 40 %
+ 20 % navíc
na PVC a AL okna!

Hliníkové dveře
za 1/2 ceny!
. 7. 2016.
Akce platí do 31

Česká okna, dveře a zimní zahrady

®

s dlouholetou tradicí vlastní výroby

Pod Hájem 99, Praha-Statenice | tel./fax: 222 366 340 | e-mail: statenice@ham.cz | www.ham.cz | www.sluncevdome.cz

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny
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V Knihovně J. M. Hovorky
se stále něco děje
Nové vedení Sokola

O malování velikonočních kraslic
a pletení pomlázky byl nečekaně
velký zájem. Děkujeme všem, kteří
přispěli zásobou vyfouknutých
vajec! (22. března)

Valná hromada TJ Sokol Statenice na své valné hromadě konané 26. března 2016 kromě jiného zvolila
nové členy výboru své organizace, kterými se stali:
starosta: Ing. Jan Sládek
(tel. 602 105 906,
sokol.statenice@seznam.cz)
místostarosta: Bohuslav Mrázek
hospodář: Jana Špičáková
jednatel: Antonín Zeman
členové výboru: JUDr. Jitka Lenková,
Lukáš Lorenc,
Petr Poulíček
Nové vedení TJ Sokol Statenice se nyní především soustředí na konsolidaci hospodaření jednoty, jejích smluvních vztahů s různými subjekty,
prezentaci na veřejnosti prostřednictvím vlastních
webových stránek a rozvoj vlastní činnosti, tj. především úspěšné zvládnutí letošní fotbalové sezony
a pořádání různých zajímavých akcí jak pro členy
TJ Sokol Statenice, tak pro veřejnost (velmi úspěšné
taneční kurzy, zájezdy, společenské akce a setkání).
Jitka Lenková

Sledujte TJ Sokol Statenice
na internetu!
Aktuální výsledky našich fotbalistů
a jejich postavení ve skupině
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_
klub=715
Webové stránky TJ Sokol Statenice
www.sokolstatenice.cz
facebook – TJ Sokol Statenice

Jednou z akcí, na jejíž organizaci se členové TJ Sokol Sokol ve spolupráci s obecním úřadem
a Čarodějnicemi od Juliány podílejí zásadním způsobem, je každoroční pálení čarodějnic. Ani
letos tomu nebylo jinak.                                      Text a foto: Jitka Lenková

Při výrobě přáníček ke Dni matek
jsme používali různé výtvarné
techniky. Nalepování ozdobných
samolepek bylo nejen snadné
a rychlé, ale především zajistilo
překvapivě efektní výsledek.
(3. května)

Placení členských příspěvků – základní členská povinnost

Podle stanov České obce sokolské je placení členských příspěvků základní povinností
každého člena této organizace. Je stanoveno, že člen, který neuhradí členských
příspěvek na daný rok do konce tohoto roku, přestává být automaticky členem této
organizace. Dokladem o zaplacení členského příspěvku je členská známka na daný
rok, kterou člen obdrží po zaplacení příspěvku a kterou by si měl vylepit do své členské
legitimace.
Z toho vyplývá, že ti členové TJ Sokol Statenice, kteří svůj členský příspěvek za rok
2015 neuhradili do konce roku 2015, resp. nemohou tuto skutečnost doložit
členskou známkou za tento rok vylepenou ve své členské legitimaci, již nadále členy
TJ Sokol Statenice nejsou.
Pokud by se chtěli znovu stát členy TJ Sokol Statenice, musí si podat přihlášku, jako
kdyby nikdy členy nebyli.
Členské příspěvky za rok 2016 zůstaly ve stejné výši jako dosud, tj.
dospělí 500 Kč, děti a senioři 100 Kč.
Předložení členské legitimace s vylepenou členskou známkou za rok 2016 je
podmínkou pro uznání členské slevy na akce pořádané TJ Sokol Statenice, pokud je
taková sleva stanovena (taneční kurzy, zájezdy), jinak nemůže být dotyčnému sleva
v žádném případě poskytnuta.
Členský příspěvek lze uhradit a členskou známku obdržet u hospodáře TJ Sokol
Statenice Jany Špičákové (tel. 777 907 919, info@statenice.cz), v krajním případě
i těsně před zahájením dané akce (při nástupu do autobusu).
TJ Sokol Statenice

Tělocvičná jednota Sokol Statenice hledá spolupracovníky pro práci s dětmi. Zájemci pište na sokol.statenice@seznam.cz

SOS
Sokolská OSVĚŽOVNA Statenice
na fotbalovém hřišti TJ Sokol Statenice (západní okraj obce – směr Tuchoměřice)
otevřeno: pondělí – pátek 17.00 – 22.00 hod., sobota a neděle 11.00 – 22.00 hod.
rezervace, pronájmy a další dotazy na tel: 727915711 (paní Marcela)

Burza zahrádkářských přebytků
znamenala nejen výměnů různých
výpěstků, ale také zkušeností
a informací. (21. května)

Text a foto: Jitka Lenková

Co nového v naší knihovně?
Chtěla bych vám představit knížku s názvem „Hvězdy
pražské ZOO“. Kniha je psaná hlavně pro děti, ale pobaví i dospělé. Představí se vám tři desítky zvířat z pražské ZOO: lachtan Meloun, milá gorila Bikira, mlsný
medojed Čert, slonice Shanti a další. Dozvíte se, jakou
mají povahu, jak se chovají k sobě navzájem i jak se
o ně jejich chovatelé starají. Každá kapitola je věnovaná jednomu zvířeti . Na konci kapitoly jsou uvedeny
základní údaje, jako je rozšíření, potrava, velikost,
rozmnožování a způsob života, i to, zda se jedná
o zranitelný nebo ohrožený druh. Vědomosti, které
jste získali, si můžete ověřit v kvízu, který je také
na konci kapitoly. Knížka je psaná vtipnou formou
s fotografiemi, ilustracemi a každou kapitolu provází veselá básnička. Knížku napsala Emma Pecháčková, básně
Jiří Dědeček a ilustrovala ji Alžběta Zemanová. Vydalo nakladatelství Paseka.
Tuto zajímavou knihu vám můžeme nabídnout v naší knihovně.
Květa Englerová, knihovnice

Krátce z okolí

V Horoměřicích opět
závodily kočárky
V neděli 10. dubna 2016 ani chladné počasí neodradilo rodiny s dětmi, které si
přišly užít sportovně zábavné odpoledne k Restauraci Chotol v Horoměřicích.
Konal se zde 5. ročník celorepublikových
Strollering® Závodů kočárků. Touto
akcí se horoměřická lektorka Strolleringu® Kristýna Strakošová se svým týmem
připojila k dalším 50 místům po celé ČR
a 11 místům v Polsku.
Samotný závod spočíval ve sportovní chůzi s kočárkem na trati dlouhé
cca 100 kroků. Závodili všichni – maminky, tatínci, dokonce i babičky a dědečkové
a také dvojčlenné týmy v kat. Rodina, kde
se museli oba závodníci držet jednou rukou
kočárku po celou dobu.
Na stupních vítězů stanuli v kat. Maminky Martina Hudcová (1. místo), Lenka Bobková (2. místo), Kateřina Brtníková (3. místo), v kat. Tatínci Lukáš Váša
(1. místo), Pavel Lopocha (2. místo), Jan
Tinka (3. místo) a v kat. Rodina Milan
Mihál a Jiří Králíček (1. místo), Eva a Jan
Chybovi (2. místo), Vendula a Vladimír
Soukupovi (3. místo).
Celé odpoledne podpořilo veliké množství partnerů z blízkého i dalekého okolí,
a tak mohla proběhnout i tzv. Strollbola
(Strollering tombola), všichni účastníci obdrželi při registraci dárečky a vítězové si
odnesly nejen diplomy a medaile, ale také
hodnotné ceny.
Smyslem celé akce bylo uspořádat rodinné odpoledne a představit fitness program
Strollering® - cvičení s kočárky, díky kterému si maminky mohou užívat mateřskou
v pohybu, plnit si své sny a zároveň ukázat
svým dětem již od raného věku, že sport by
měl být součástí života. Dalším cílem akce
bylo finančně podpořit místní 5letou Elišku
Kamzíkovou, která trpí oboustrannou dětskou mozkovou obrnou, spastickou kvadruparézou a dalšími nemocemi. Aby se její
zdravotní stav zlepšoval, musí jezdit každý
rok na 4 týdny do lázní. Léčba tam stojí
50 tisíc a žádná pojišťovna ji nehradí. A tak
byl celý výtěžek z akce (startovné, výtěžek
ze Strollboly a dobrovolné dary) věnován
Elišce. Díky všem účastníkům se podařilo
vybrat neuvěřitelných 18 937 Kč!
Na konec ještě poděkování úžasným
ženám, které pomáhaly s organizací již
několik měsíců před akcí a v den konání –
díky Monice Šustrové, Tereze Moravčíkové a Lucii Jakoubkové. Děkuji také všem,
kteří pomáhali v den akce – díky Jiřímu
Strakošovi, Liboru Jakoubkovi, Andree Havlíčkové, Lucii Švigárové, Katce Šulcové,
Iloně Hrčkové, Míše Hrachovcové, Tomáši
Hrčkovi a za zapůjčení hudební aparatury
manželům Kubašovým.
Kristýna Strakošová
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Makléř radí:

Petr Tiso: Náš kraj potřebuje novou krev

Jaká je cena rodinného domu
ve Statenicích

Váš vstup do komunální politiky označují lidé ve vašem okolí jako velmi úspěšný.
Vnímáte to stejně?
Jesenice byla už v době, kdy jsem se
tam přestěhoval, zatížena obrovských stavebním ruchem. Chyběla ale dostatečná infrastruktura, občanská vybavenost a nikdo
z radnice se tím netrápil. Tehdy nám došlo,
že pokud chceme město efektivně bránit
a něco skutečně pozitivně ovlivnit, musíme vstoupit do politiky. V následujících
letech jsme plnili to, co jsme občanům slíbili ve volebním programu. Zklidnili jsme
divoký rozvoj území, postavili jsme nové
školky, rozšířili kapacitu základní školy,
vznikla nová sportoviště, stezky pro pěší
i cyklisty, kulturní akce apod. Proměňovali jsme Jesenici z noclehárny v rezidenční
městečko, kde se lidem žije lépe.

Každý vlastník rodinného domu si jistě čas od času
klade otázku, kolik peněz by asi získal, kdyby svůj
dům prostě a jednoduše prodal. Možná proto dokonce občas navštíví některý realitní portál. Tam
však záhy zjistí, že rozptyl cen nabízených nemovitostí je tak velký, že se toho bohužel příliš zjistit
nedá.
Ceny uváděné na realitních portálech jsou navíc
tzv. „nabídkové ceny“. Vypovídají o tom, za kolik
chce majitel nemovitost prodat. Nevíme ale, zda je
kupující také ochoten tuto cenu skutečně zaplatit. Pokud je cena nastavena správně, je reálně možné dům
za inzerovanou cenu prodat. Pokud ale správně nastavena není, nemovitost na portálu visí dlouhé měsíce
bez povšimnutí a pozvolna zapadá v záplavě výhodnějších konkurenčních nabídek. Ze své zkušenosti
vím, že ceny na realitních portálech bývají většinou
přibližně o 10 % nadhodnocené.
Jak tedy určit nejvyšší možnou tržní cenu? Jak
nepředražit a neztrácet čas, ale ani neprodat zbytečně levně? Je nutné vytvořit cenovou analýzu. Díky
inzerat-ctvrtina-new.pdf
1 06.05.2016
9:27:13
tomu, že naše
realitní síť prodává
nejvíce
nemovitostí

Inzerce

Kompletní právní a realitní servis
C

M
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Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu
Nezávazná konzultace
Doporučitelská provize až 10 000 Kč

Lékař-porodník,
náměstek ředitele
Ústavu pro péči
o matku a dítě
v Praze Podolí,
městský zastupitel
v Jesenici u Prahy
a kandidát TOP
09 na hejtmana
ve Středočeském
kraji.

Inzerce

v České republice, máme, my makléři, k dispozici obsáhlou databázi
v minulosti již prodaných nemovitostí. Známe tak skutečné prodejní
ceny v dané oblasti. Pro danou lokalitu tak můžeme přesně stanovit
průměrnou cenu za m2 užitné plochy domu v závislosti na velikosti
domu.
Kromě užitné plochy ale cenu ovlivňují i jiné faktory. Především
je to stav nemovitosti a velikost pozemku, svoji roli samozřejmě hraje i poloha v obci nebo dopravní dostupnost. Naopak pozor na nadstandardy. Jakékoliv luxusní provedení totiž většinou kupující příliš
neocení. Nelze proto čekat, že se vynaložená investice do elektrických venkovních rolet nebo podlahového vytápění v případě prodeje
stoprocentně vrátí.
Zajímají vás konkrétní čísla pro Statenice? Statistika nám prozradí, že průměrný statenický rodinný dům je velký 233 m2 a je nabízen
za 5 994 000 Kč. Prodá se se slevou přibližně 5,3 %, tedy 320 000 Kč.
Jedná se však pouze o obecné vodítko, ke každé nemovitosti je vždy
nutné přistupovat individuálně.

UNIKÁTNÍ LEGO® DOBRODRUŽSTVÍ

CESTA KOLEM SVĚTA
8 INTERAKTIVNÍCH MODELŮ
1 197 941 LEGO® KOSTIČEK
NA JEDNOM MÍSTĚ

Ing. Lenka Fernandes, RE/MAX Well

CM

Informace pro občany

MY

CY

CMY

K

Ing. Lenka Fernandes
realitní makléřka pro Statenice

776 161 261
lenka.fernandes@re-max.cz
www.reality-suchdol.cz

Důrazná výzva
Obecní úřad Statenice upozorňuje občany, aby v obci
důsledně udržovali čistotu a pořádek. Především je třeba:
– u
 klízet psi exkrementy (po celé obci jsou k dispozici
příslušné sáčky a odpadkové koše)
– z akrývat písek na dětských hřištích a chránit ho tak před
znečištěním
– b
 ránit volnému pobíhání psů.
V případě závažného anebo opakovaného porušování
těchto pravidel hrozí těm, kteří se takového jednání
dopustí, přestupkové řízení a uložení pokuty.

Co vás vedlo k tomu, abyste jako úspěšný
komunální politik vstoupil do tradiční
politické strany?
Někdy mám pocit, že pouhé členství
v jakékoli politické straně, zejména v té
„kamenné“, je v Česku málem hrdelní zločin. Ale ve vyspělých zemích to tak přece
není. Strany vznikají, aby byla správa veřejných záležitostí efektivnější, aby politici byli pro občany ideově více čitelní, než
je tomu u takzvaně nezávislých. Já jsem
vstoupil do stranické politiky kolem roku
2012 z několika důvodů. Prvním z nich
bylo souznění s hodnotami středopravé
strany TOP 09, druhým důvodem byla
a stále je osobnost Karla Schwarzenberga.
Spojení s TOP 09 nelituji, za uplynulé roky
mám převážně dobré zkušenosti.
Kandidujete na prvním místě. Jste připraven stát se hejtmanem?
Díky své profesi jsem zvyklý rozhodovat se a nést velkou odpovědnost. Ke své
práci potřebuji kvalitní zázemí a perfektní
organizaci celého týmu. Stejné zásady chci
uplatňovat i při řízení kraje. Krajské volby
beru jako výzvu. Náš kraj v posledních letech funguje spíše v udržovacím módu, bez
dlouhodobé vize. Kraji by prospěla nová
krev, lidé, kteří přicházejí z reálného života, jsou vzdělaní, úspěšní, se zkušenostmi
a novými pohledy. Naším programem je
„Středočeský kraj – zdravé srdce Čech“,
který nasměruje kraj k jejímu naplnění. Pokud Středočeši usoudí, že do vedení kraje
patříme, budeme rádi.

Petr Tiso

WWW.CENTRALKLADNO.CZ

Top09.cz/Stredocesky-kraj
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TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
je nyní dostupná i ve Statenicích

Když pomoc nepřichází…
S tím, jak může být složité najít pomoc pro svého blízkého, kterého chce mít rodina
nadosah, se nám svěřila jedna z místních obyvatelek:

Všichni víme, že kolem nás žijí lidé, kteří nevyhnutelně potřebují pomoc druhých. A také to, že jim jejich rodiny někdy nejsou schopny tuto pomoc poskytnout v plném rozsahu, i kdyby chtěly sebevíc. To si déle než tři roky uvědomuje
také tým terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú. se sídlem
ve Vestci u Prahy v čele s Lenkou Klestilovou (39). Podařilo se jí vybudovat
spolehlivý tým pečovatelek a jako ředitelka jde příkladem. A proč ji představuji
právě tady? Jako podnikavá žena, jejíž empatie nezná mezí, se rozhodla, že se
zaměří i na naši lokalitu a druhou základnu své terénní pečovatelské služby
vybuduje ve Velkých Přílepech. A tak jsme ji požádali o rozhovor.
Proč právě ve Velkých Přílepech?
Na to je jednoduchá odpověď. Po několika jednáních na sociálním odboru pro
Prahu-západ jsem s údivem zjistila, že právě okolí Statenic je, co se týká terénních
pečovatelských služeb, v docela svízelné
situaci. A protože naše působnost zahrnuje
celou Prahu-západ, přišlo mi jako vhodná
volba mít pobočku právě ve Velkých Přílepech, kde mám sestřenici, která, když jsem
ji oslovila, zda by mi pomohla, neváhala
a pustila se do příprav se mnou.
Jak si představujete spolupráci v oblasti
Statenic a okolí?
Oslovili jsme e-mailem starosty dvaceti obcí, představili jsme se a seznámili je
s naším záměrem realizovat pečovatelské
služby i tady. První, kdo reagoval, byla
právě starostka z Velkých Přílep, okamžitě
se s námi sešla a začala spolupracovat. Výsledkem je to, že máme první klientku právě ve Velkých Přílepech, které se pravidelně věnujeme. V rámci další spolupráce nás
čeká schůzka se zástupci obcí, které jsou
součástí dobrovolného svazku obcí v okrese Praha-západ Mikroregion Od Okoře
k Vltavě. Podle předběžného průzkumu
vím, že je v této oblasti pomoci seniorům
opravdu potřeba. To nám potvrdila i Věra
Kovářová, poslankyně Parlamentu ČR
a bývalá starostka obce Chýně, která se problematikou seniorů sama zabývá již dlouho
a má o ní dost podrobný přehled. Okamžitě
byla naším nápadem nadšená a nabídla nám
pomocnou ruku, pokud bude potřeba. Takové podpory si nesmírně vážíme!

Potřebovala jsem najít pro tatínka, kterého jsme přivezli z nemocnice, pečovatelskou službu, která by mu pomohla v tom,
co potřebuje. I přesto, že je mobilní a celkem soběstačný, jeho stav přesto vyžaduje
dohled. A protože my zatím ještě chodíme
do práce, nemůžeme mu tuto pomoc během
dne poskytnout. Začala jsem tedy hledat
sama a myslela si, že v době internetu to
bude snadné. Našla jsem sice dost organizací, ale jak jsem volala, postupně moje
naděje hasla, protože všude mi řekli, že Statenice jsou černá díra, kam se jim nevyplatí
jezdit a podobně.
Tatínek ležel v nemocnici s následnou
péčí ve Vysočanech. Tam jsem mluvila se
sociální pracovnicí, která mi řekla, že to
bude asi trochu problém, dala mi ale

a věřím, že si ho udržíme a získáme i tady. Urgentně ale potřebujeme pečovatelský personál. Bereme
to jako výzvu ke spolupráci s lidmi z řad pečovatelů a pečovatelek.
Upřednostňujeme uchazeče registrované na Úřadu práce, ale není
to podmínka. Budeme také potřebovat zázemí, stačí malá kancelář
s možností využití WC a případně
kuchyňky, klidně společnou. Protože jsme nezisková organizace,
každý výdaj nás velmi zatíží, proto
věříme, že najdeme to, co hledáme
a náklady budou co nejnižší.

nějaké kontakty, které jsem obvolala, ale
zase z toho nic nebylo. Tak jsem zavolala
rovnou na Městský úřad do Černošic, aby
mi poradili, jaké mám možnosti. Byla tam
moc příjemná paní ze sociálního odboru.
Říkala, že už jednala s obecním úřadem
ve Statenicích, ale že neměli zájem se tímto
tématem zabývat. Také mi poradila, že by
bylo dobré, kdyby obec vyvinula nějakou
činnost v tomto směru, například aby si
nasmlouvala s nějakou organizací pečovatelské služby. A že už je několik obcí, které
takhle fungují. A opět mi dala kontakty, které jsem obvolala, ale opět bez výsledku.
Tak jsem si dala schůzku s paní starostkou Šmardovou v naději, že mi obec pomůže získat aspoň kontakty, třeba aspoň
na rozvážku obědů. Paní starostka mi ale

řekla, že dosud tyhle služby nikdo nechtěl
a neuměla mi poradit. Už jsem dál nechtěla čekat, potřebovala jsem tu situaci řešit.
Po dalším dlouhém hledání jsem našla společnost z Prahy 10.
Takže sem jezdí pečovatelka na dvě
hodiny denně, pomůže tatínkovi uklidit,
jde s ním na procházku, povídá si s ním
a máme o něj postaráno. Jenže tahle paní
už dopředu věděla, že nám bude moci věnovat maximálně dva měsíce, protože se jí
bude vracet jiný klient a ona se bude muset
starat o něj. Čili jsme věděli hned na začátku, že budeme znovu hledat nějakou stálou
službu, která bude k dispozici denně, a když
bude potřeba, odveze tatínka na vyšetření
a podobně.
A v tu chvíli jsem našla výzvu společnosti Kvalitní podzim života, že nabízí služby
terénní pečovatelské služby. Spojila jsem
se s nimi, hned druhý den přijela jejich
pracovnice a probrala se mnou do detailů
všechno, co potřebujeme my a co oni mohou nabídnout. A teď už vím, že jakmile budeme potřebovat jejich pomoc, můžeme se
na ně obrátit.

Hovoříme se starostkou Statenic
Ing. Miroslavou Šmardovou

Jaké služby je schopna vaše terénní služba zajistit?
Naší hlavní činností je posky- Lenka Klestilová má optimismu na rozdávání.
foto: Miroslav Martinovský
tování služeb u klienta doma, což
zahrnuje dohled nad klienty, zajišodpovědí. Každé takové pomoci si velmi
tění stravy, pomoc s osobní hygienou, drobceníme, a proto bych nyní ráda jmenovala
ný úklid, donášku nákupů, pomoc s prospolečnosti, které nám zaslaly dárky pro
storovou orientací, přepravu a doprovod,
naše seniory, některé dokonce opakovaně.
například k lékaři nebo na úřady, nabízíme
Ke společnostem Boiron, Pivovar Svijataké pastorační, spirituální a duchovenskou
ny, Kostelecké uzeniny, Abena, Dr. Popov
péči. Díky finanční podpoře Výboru dobré
a Bella Bohemia přibyly ještě Sahneböhm
vůle - nadace Olgy Havlové jsme mohli
Praha, spol. s r.o., Nekton-Vrňata s.r.o.,
letos v dubnu uvést do provozu plánovaKBJ VELKOOBCHODY s.r.o. a Dallmayr
nou půjčovnu a prodejnu rehabilitačních
Vending&Office, k. s. Moc si jich vážíme
pomůcek. Abychom se ale jen nespoléhali
a hýčkáme si je, protože s takovou velkoryna to, co dostaneme, založila jsem v dubnu
sostí se nesetkáváme každý den.
letošního roku sociální podnik Služby KPŽ
s.r.o., který má být finanční podporou neJak může neziskové pečovatelské službě
ziskové organizace.
pomoci sociální podnik?
V první řadě je to rozvážka obědů, kteBez sponzorů to ale stejně nejde. Je těžké
rou realizujeme vlastně od počátku vzniku
je získat?
pečovatelské služby. Zatím jsme rozvážeCo vás nyní trápí nejvíce?
Není to ani trochu jednoduché. Vloli obědy pouze klientům, ale nyní máme
Od roku 2013 provozujeme tuto službu
ni na podzim jsme oslovili asi sto dvamožnost oslovit s touto nabídkou i široké
ve Vestci, získali jsme si tam dobré jméno
cet společností a přišlo sedm kladných
spektrum firem, institucí a dalších případných zájemců v dané lokalitě. Nabízíme
až 16 jídel za jednotnou cenu 89 Kč včetChcete také pomoci?
ně dopravy. Kromě toho poskytujeme také
další služby, například stavební práce nebo
Finanční podporu je možné zaslat na náš transparentní účet č. 218167612/0600,
úklidové služby.
dárci obdrží potvrzení o darování, které mohou firmy či podnikatelé jako odpočitatelnou položku ve svém daňovém přiznání. Kvalitní podzim života, z.ú. přijímá
A to vše by nyní mělo být dostupné
samozřejmě také věcné dary a podpořit jej můžete rovněž běžným nakupováním
i ve Statenicích.
ve svých oblíbených e-shopech tak, že nákup realizujete přes portál GIVT. Část
Přesně tak.
peněz z vaší útraty bude darována nám, aniž byste platili cokoliv navíc.
Bližší info viz: http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
Renáta Šťastná

Sešla jsem se s paní starostkou, abych se dozvěděla, jak ona, potažmo zastupitelstvo,
nahlíží na alarmující situaci ohledně pečovatelské péče pro seniory, kteří to potřebují,
a jak je obec připravena pomoci svým seniorům, kteří takovou pomoc potřebují. Zde
je její vyjádření.
„Před časem jsme se se starosty DSO
Od Okoře k Vltavě (Dobrovolný svazek
obcí je sdružení, které mohou dobrovolně
vytvořit obce za účelem vzájemné spolupráce, ochrany a prosazování svých společných zájmů. – pozn. red.) na schůzce
bavili o tom, že by to bylo velmi přínosné
něco takového zřídit, ale současně jsme se
shodli v tom, že zřídit pečovatelskou službu
je pro obce neufinancovatelné, protože je to
velmi nákladná činnost. Čili jsme se shodli
v tom, že musíme najít nějaké východisko.
Já osobně už jsem několikrát kontaktovala
Černošice, protože si myslím, že by se to
v rámci ORP (obec s rozšířenou působností – pozn. red.) mělo organizovat. Už vloni
nám odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Černošice napsal, že chystají seznam
poskytovatelů sociálních služeb, dosud ale
není hotový. V minulosti už se několikrát
stalo, že se nám ozvala nějaká společnost,
která nabízela sociální služby, ale když jsme
je po nějaké době opravdu potřebovali, už
společnost nefungovala, zanikla a podobně. Takové neziskové organizace potřebují
získávat dotace. Pokud je nezískají, potom
jsou těžce ztrátové s nejasnou vidinou budoucnosti. Sociální služby nikdy nebudou
výdělečné, to je obecně známý fakt.
Jako starostka registruji, že poptávka
po takové péči je nárazová, to znamená
jednou za čas pro jednoho člověka, čili

v takovém případě zřizovat pečovatelskou
službu jen pro obec je nereálné. Je ale dobré
vědět, že terénní služba pro naši oblast existuje a funguje a věřím, že bude využívaná.
Nedávno ke mně přišla paní ze Statenic,
která potřebovala okamžitě sehnat pomoc
pro svého tatínka, kterého přivezli z nemocnice. A to mě přimělo k tomu, abych začala
pátrat po okolí, jaké vlastně možnosti jsou.
Obec začne reagovat až v okamžiku, kdy
přijde někdo s prosbou o pomoc, jako tato
paní. A sama jsem užasle zjistila, když jsem
obvolávala kdeco, jak je ta situace zoufalá.
Volala jsem například i do Roztok, do Libčic nebo do Nebušic. Řekli mi, že sem nebudou jezdit kvůli jednomu člověku. My
jsme před časem ve Zpravodaji uveřejnili
výzvu, aby se nám ozvali senioři, kteří by
péči potřebovali. Ozval se pouze jeden senior. Dnes už víme o dvou takových lidech,
kteří by mohli být nějakým způsobem navázáni na terénní pečovatelskou službu. Je
pravda, že když se objeví jeden či dva, mohou se rázem přidat i další. A pak už záleží
na obci, zda najde nějaký program či systém, jakým by mohla v těchto případech
seniorům pomoci. Myslím si, že vymyslet
takový program a prosadit ho mezi zastupiteli, a tím sociálně pomoci seniorům, by
nemělo být složité. Bohužel takový sociální směr se tady v minulosti moc nerozvíjel a pro seniory se kromě setkání seniorů

a sousedského posezení případně nějakých
výletů vlastně nic nedělalo. Musíme počítat s tím, že lidé stárnou a mladí jsou zaneprázdněni, mají svoji práci a nemají ten čas
se o svoje seniory postarat. A i když někteří
senioři příspěvky na péči od státu dostanou,
pořád, když si to spočítají, bude rodina ztrátová, pokud jeden aktivní člen opustí kvůli
péči svoje zaměstnání.
Terénním
pečovatelským
službám
opravdu fandím, ale lidé si musí uvědomit, že jsou to služby hrazené, že to není
zadarmo. To je často kámen úrazu. Myslím
si, že mladší generace si to uvědomuje.
Stát dává příspěvky na péči, ale často je
lidé na péči nevyužívají. Stát dává hodně
peněz občanům, ale zpátky se jich do systému vrátí opravdu málo. Nemohoucí senior většinou zůstává doma a rodina se snaží
vypomoci svými vlastními silami a v tu
chvíli příspěvek není využit na to, na co byl
poskytnut.“
Připravila: Renáta Šťastná
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Krátce z obce
Prodám KB bloky, štípané, barva červeno-černá, celkem 155 ks, jedná
se o nové nepoužité zboží. Pův. katalog.cena byla 14 292 Kč, prodávám
za 7000 Kč. Platba osobně při převzetí. Uskladněno Praha-západ /cca
3 palety/ nutno odvézt vlastní dopravou. Typy: KB 5/21 B, rozměry: /šířka ×
hloubka × výška/ 395 × 195 × 190 – 5 ks , KB 9/21 B-sloupová, 400 × 195 ×
190 – 32 ks , KB 7/21 B, 390 × 195 × 190 – 82 ks, KB 9/21 B 90 – /400 × 195
× 90/ – 18 ks, KB 7/21 B 90- /90 × 195 × 90/ – 10 ks, KB 5/21 B 90 – /395 ×
195 × 90/ – 8 ks. Tel.: 777 620 625

Sledujte na facebooku:
veřejná skupina Stateničtí rodiče
komunita Čarodějnice od sv. Juliány
amatérský sportovní tým TJ Sokol Statenice

Petra Lahodová - Doplňky k oknům,okna a dveře
rodinná firma

pouze české výrobky - vysoké kvality

sídlo:
Pašinka 41
Kolín

rychle,levně,kvalitně

vzorkovna:
Ohnivcova 16
Praha 4

V besedě s Monikou Hanusovou z Lékárny nad Rybníčkem ve Velkých
Přílepech, která se konala v Knihovně J. M. Hovorky, zazněla celá řada
zasvěcených informací z farmaceutického zákulisí. (19. dubna)

Hasiči museli zasahovat při likvidaci rozlité nafty v centru obce. Kdo tuto
ekologickou nehodu zavinil, se zjistit nepodařilo. (31. března).

NABÍDKA ZA AKČNÍ CENY
SLEVA - 50% z ceny montáže-při předložení letáku
ŽALUZIE - horizontální,plisé, vertikální
ROLETKY - klasické, do střešních oken
SÍTĚ PROTI HMYZU - okenní, dveřní
PARAPETY - vnitřní, venkovní
VENKOVNÍ ROLETY
VENKOVNÍ ŽALUZIE
OKENNÍ ŠTĚRBINY
MARKÝZY
OKNA - plastvá, hliníková, dřevěná
DVEŘE - vchodové
GARÁŽOVÁ VRATA - rolovací, sekční

Sbohem, stará zastávko!
(likvidace zastávky autobusu Černý Vúl – hospoda ve směru na Prahu,
16. května).
K lepšímu zabezpečení obchodu na konečné autobusu č. 356 přispěla
montáž nových mříží. (11. března).

Text: Jitka Lenková,
foto: Jitka Lenková, Jana Špičáková (likvidace vylité nafty)

ZAMĚŘENÍ A KALKULACE ZDARMA

volejte: 702 970 353 nebo 777 323 967

Obchodní zastoupení Praha a okolí(Kladno,Beroun, Kralupy n/Vl.,Mělník)

www.doplnkykoknum.cz
www.facebook.com/doplnkykoknumoknaadvere
emal.:doplnkykoknum@seznam.cz

Obecní maškarní ples se letos mimořádně vydařil. V sále nezůstalo jediné
místečko volné, účastníci tanečních kurzů TJ Sokol Statenice ukázali,
co všechno se naučili, a k vynikající náladě přispěla i bohatá tombola.
(19. března)          Text: Jitka Lenková, foto: Renáta Šťastná

Projekt byl finančně podpořen z grantu
MČ Praha-Suchdol.
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!

CO2

1 litr

ropy
py

1 tuna

10,7 kWh

0
a1

0l

et

absorbce

výhřevnost
ý

černé uhlí
g
1k

el. energie
00

kg
13

kg

0

0,
08
6k
g

g
6k
,1

2 kg

20

0k

g

1 kg

mědi

železa

1 kg

200 kg

• 18. – 22. 7. 2016 Týden se zvířátky
• 1. – 5. 8. 2016 Kosí bratři
• 8. – 12. 8. 2016 Po stopách našich předků
Pestrý program, hry a aktivity v přírodě pro děti ve věku
cca 5 až 11 let.
Cena 1200 Kč (program, teplý oběd, pitný režim).
Přihlášky Jitka Kafková, jitkakaf@centrum.cz,
tel.: 603 461 893.

ruda

Příměstské tábory

40

• 11. – 15. 7. 2016 Týden zážitků
Cena 700 Kč (program, svačinka). Oběd, vstupné a jízdné
v ceně není.
Přihlášky: Kristina Hulenová, klubrybicka@centrum.cz,
tel.: 734 681 312.

m

Program pro rodiny s nejmenšími dětmi

zlata

Mateřský klub Rybička,
Roztocká 5/44, Praha 6 – Sedlec
Web: www.klubrybicka.blog.cz,
e-mail: klubrybicka@centrum.cz

EW_plakatA3_oprava_tisk.indd Odd1:1

Ladislav Lenk
Ilustrační foto archiv autora
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1 kWh

Nevím, ale znám jednu takovou zachránkyni. Jede na pravidelnou
středeční schůzku se spoluobčany do místní knihovny ve Statenicích
a vtom si všimne ptáčátka – malého, neumí lítat, píská, zraněné křídlo. Co by udělal každý z nás? Šel domů? Nakopl by ho? Nebo hodil
do blízké popelnice?
Ne tak! Jsou lidé, kteří to ptáče jemně seberou, dají do krabice
a odjedou za nejbližší zvěrolékařkou v Černém Vole. Dezinfekce, pohlazení – a co dál? To je jednoduché. S ptáčátkem přijedete domů,
v garáži najdete starou ptačí klec. Ale to je málo - musí se to nebohé
stvoření přece nakrmit. Naštěstí je u domu výživný kompost a v něm
malé žížalky. Takže zachránkyně popadne právě umytou kuchyňskou
misku a do ní vyloví pět žížalek. A pak je celý večer pinzetou tomu
malému stvořeníčku strká do krčku. Pravda, to umí jen máma, ale
i ona ji dokáže nahradit.
Kočky, které v kuchyni neustále brouzdají, mlsně okukují klec
s ptáčkem. Smůla!! Ani náhodou!! Celou noc ptáček, který samozřejmě nemá jméno a ani mu ho dávat nemůžeme, stráví v samostatné
ložnici.
A je tu ráno. On je ve formě! Vesele pípá a chce zase vidět svět
tam, „kam jen ptáci mohou“. A tak se s již veselým ptáčkem ráno
vyráží k obecnímu úřadu, aby byl vrácen tam,
kde ho někdo zranil.
Vesele zapípá a už tam
vidí bratříčky… A malá
holčička, která jde náhodou okolo, má obrovskou
radost ze zachráněného
ptáčka…
Tento příběh je pravdivý, neboť se opravdu
odehrál ve Statenicích.
Byl jsem svědkem.

Jitka Kafková, Klub Rybička

00

Umíte zachránit ptáče?

Přihlášky a informace:
jitkakaf@centrum.cz, tel.: 603 461 893.
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Následovat budou tři příměstské tábory
– každý až pro 20 dětí ve věku 5 až 11 let,
pro které týmy lektorů připravují různorodé aktivity v době od 9 do 17 hod. Zajištěn
je samozřejmě pitný režim a teplé obědy.

1 kg

Následuje příměstský tábor Kosí bratři, a to od 1. do 5. srpna. Lektorky Marie
Dovrtělová a Anna Martincová se jako dobrovolnice mimo jiné věnují práci s dětmi trpícími poruchou autistického spektra v organizaci APLA. Pro děti mají připravena
tematická cvičení, výtvarné dílny, venkovní
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První tábor s názvem Týden se zvířátky proběhne 18. – 22. července 2016.
Připravuje ho Veronika Bezděková a Jitka
Michalcová. Děti čeká zábavný, kreativní i sportovní program, dozvědí se mnoho
nových informací a užijí si spoustu zábavy
a soutěží. Pokud bude přát počasí, velkou
část dne budou trávit venku.

...se ušetří

Ve druhé polovině prázdnin, v termínu
od 8. do 12. srpna chystají vám z minulých let již známí lektoři Jakub Fraj a Pavla
Kafková tábor na téma Po stopách našich
předků. Účastníky čeká dobrodružná cesta
časem zpět do minulosti, budou muset pomáhat rytířům chránit princezny, prozkoumávat staré hrady nebo se zúčastní maškarního bálu pořádaného samotným králem.
Možná dokonce potkají nějakou známou
osobnost české historie. Kromě pohybových aktivit si děti dále vyzkouší i různé
rukodělné nebo výtvarné činnosti. Také je
pro ně připraven jednodenní výlet do okolí
Prahy.

Díky finanční podpoře z grantu MČ Praha-Suchdol jsou vám k dispozici i příměstské tábory za dotovanou cenu, a to 1200 Kč
za dítě.

...se získá

Jako první nabídneme od 11. do 15.
července 2016 Týden zážitků pro rodiče
s nejmenšími dětmi, který povedou Jitka
Michalcová a Kristína Hulenová. Program
je koncipován pro 10 rodin s dětmi. Dopoledne je čeká zpívání s hudebními nástroji, říkanky, pohybové hrátky a pohádka.
Po obědě a poledním odpočinku doma budou společně vyrážet na výlety do okolí.
V dotované ceně 700 Kč na rodinu je zahrnut program i svačinky. Vstupné a jízdné
na výlety v ceně zahrnuty nejsou.
Přihlásit se můžete u Kristíny Hulenové, klubrybicka@centrum.cz, tel.:
734 681 312.

...se uspoří
primární
suroviny

hry, bojovky, stopované a výlety po okolí.
Jeden den plánují vyrazit na celodenní výlet, pokud to počasí dovolí, nebo v případě
deštivého počasí rozšířit výtvarnou činnost
a vyrazit za kulturou pod střechu.

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...

Možná, že už přemýšlíte, jak naplánovat prázdniny a zařídit, aby se děti nenudily a užily si léto aktivně. Na letošní prázdniny pro vás a vaše děti opět připravujeme tři příměstské tábory pro děti školního věku a Týden zážitků pro rodiče s dětmi, kteří budou mít
základnu v centru Suchdola v kavárně Kravál na větvi. I letos se můžete těšit na pohybové aktivity v přírodě, poznávací výpravy do okolí, výtvarné dílny a nové kamarády.
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Jaro, alergie a detoxikace
organismu
Vážení občané, milí pacienti, přišlo
k nám období jarní, období zrodu nového života, období pročišťování organismu. Pro některé je to však i období
nepříjemných alergických reakcí. Pojďme se na tuto problematiku podívat
podrobněji.

Klasická medicína definuje alergii jako
nepřiměřenou reakci imunitního systému
organismu na látky, se kterými se běžně
setkáváme v našem prostředí. Je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinů E (IgE) reagujících
na daný alergen. Spektrum projevů alergických reakcí je velmi široké, od banální
rýmy až po anafylaktický šok, který může
končit i smrtí.
V tzv. civilizovaném světě v poslední
době strmě stoupá počet lidí, u nichž se
nějakým způsobem projevují alergické obtíže. Jednou z nejčastějších je pak alergická
rýma, která se projevuje zduřelou či oteklou
nosní sliznicí, hojným, vodnatým výtokem
z nosu, svěděním a kýcháním. Někdy mohou být postiženy i oči, které jsou zarudlé a svědí, občas se přidávají i astmatické
obtíže.
Pokud je vyvolávajícím momentem
pyl, hovoří se o sezónní alergické rýmě
(tzv. pylové rýmě), pokud jsou to roztoči, plísně, zvířecí srst, chlad, cigaretový
kouř, smog, voňavky, klimatizace apod.,
tak se mluví o celoroční alergické rýmě.
V obou případech se objeví výše zmíněné
projevy do 15 minut po kontaktu s alergenem. Díky otoku nosní sliznice dochází
k omezené drenáži ("ucpání") vedlejších
nosních dutin, což často vede k jejich zánětům a sekundární infekci (tzv. sinusitidě),
která může vyústit až ve ztrátu čichu a chuti. Západní léčba alergické rýmy spočívá
v podávání antihistaminik/antileukotrienik
(léky tlumící nejen vylučování histaminu
z buněk, ale jejich vedlejšími účinky jsou
i tlumící účinky na nervovou soustavu, závratě, únava, nespavost, nervozita a trávicí
potíže) a v podávání kortikoidů, jejichž vedlejšími účinky při dlouhodobém užívaní
jsou osteoporóza, zvýšení krevního tlaku
nebo krevního cukru, kožní a slizniční změny či Cushingův syndrom.
Jako posílení imunitní odpovědi lze použit přípravky vyrobené z bakterií, které jsou
nejčastějšími původci zánětu v této oblasti.
Příkladem je Ribomunyl či Luivac.
Samotný kořen obtíží je však hlubší
a naše klasická, alopatická medicína, si
s ním neumí moc poradit. V tomto vidím velký přínos znalosti tradiční čínské

medicíny (TCM). Z čínského pohledu
se jedná, podobně jako u astmatu, o nedostatečnost obranného systému v dráze
ledvin a plic spolu s usazením se chronického větru v nose. Nedostatečnost dráhy
ledvin a plic je dle TCM způsobena buď
již oslabenou, vrozenou konstitucí (nedostatečnou esencí ledvin rodičů), problémy v těhotenství (riziková těhotenství,
kouření, alkohol, emoční šoky, infekce),
předčasný či vyvolávaný porod, časná
očkování dětí. Díky těmto faktorům, jež
vedou k oslabení esence, ledviny nemohou plnit svoji funkci „nabíječe energie“,
tzv. baterie, jež posílá vzhůru do plic svoji životadárnou sílu a současně i stahuje
(„nasává“) zpět energii z plic dolů, aby
tak rovnoměrně vyrovnávala energetické
poměry v organismu. Plicím se tedy nedostává "správné“ energie čchi z ledvin,
ty nekomunikují s plícemi, a tím dochází
k "přetlaku" energie čchi v plicích, což
má za následek:
Hromadění a stagnaci energie čchi v plicích s jejím protitokem směrem vzhůru
do nosu, způsobující pak neadekvátní (alergickou) reakci dle principu Papinova hrnce ("voda nejde cestou vody", ale přetéká
ve formě vodového výtoku z nosu).
Oslabení povrchové obranné energie
čchi, jež působí na kůži a sliznicích, kde
vytváří jakýsi povrchový pancíř, odolávající útokům zevního větru. Tuto energii
produkují plíce, jež jsou v našem případě
oslabené, takže tato vrstva je pak značně
propustná a umožňuje snadné napadení
a usídlení škodlivého větru v organismu,
obzvláště pak v oblasti nosu (alergické
rýmy) či v oblasti plic (astma).
Oslabení ledvinné obranné čchi, i když
se jedná o postižení dráhy ledvin, tak

z hlediska TCM zde nenacházíme podobné
příznaky, typické pro oslabení ledvin, jako
jsou závratě, bolesti v bedrech, slabost dolních končetin, pískání v uších, noční pocení apod. Je to pouze jeden aspekt ledvinné
funkce, jež je spjata pouze a jen s obrannou
energií ledvinné čchi (podobně jako plíce
a jejich obranná funkce).
Shrnuto a podtrženo - alergická rýma
vzniká opakovaným vniknutím zevního
škodlivého větru do oblasti nosu, jež není
následně řádně a dostatečně vyloučen.
Či primární nedostatečností ledvinného
a plicního obranného systému, jež umožňuje vstup a usídlení větru v organismu. Nejčastější však kombinací obojího.
Alergická rýma začíná většinou v dětství, ale může se objevit i v dospělosti, což
souvisí s přirozeným ubýváním ledvinné
energie čchi či jejím oslabením v souvislosti s nástupem sexuální aktivity. Obzvláště
u mužů po 40. roku věku její objevení se
znamená závažný úbytek ledvinné esence.
Rovněž u lidí nad 50 let (stejně tak jako
u lidí konzumující nadměrně sladkosti,
mléko a mléčné výrobky) se situace navíc
ještě může komplikovat oslabenou „slezinou“ (TCM si pod termínem slezina představuje trávení), která pak produkuje hojně
hlenu, jenž následně blokuje i vedlejší dutiny, takže pacient pak vykazuje současně
nejen známky alergické rýmy, ale i zánětu
dutin.
Při léčbě z pohledu TCM je nutno rozlišit, zdali se jedná o sezónní (pylovou) rýmu
či celoroční rýmu. Stejně tak, zdali se jedná
u sezónní rýmy o stádium akutní (jaro, léto)
či klidové (podzim, zima). Obecně léčba
vždy spočívá ve vyloučení zevního větru,
posílení plic a ledvinné esence. Výborná je
v tomto případě kombinace směsí čínských

bylin (jejich odvarů nebo tzv. wanů)
s akupunkturou.
Tři jarní měsíce nazývají Číňané „rozvíjení nového a odstranění starého“. Lidé by
v tomto období měli chodit spát s příchodem noci a vstávat dříve. Dále je třeba chránit „nový život“, neničit ho, být velkorysý
a nehašteřivý. Takové konání odpovídá
jarní energii a taková je cesta k pěstování
energie v jarním období. Kdo se jí protiví,
poškozuje si játra (prvek dřevo), která tomuto období vládnou. Játra nemají ráda jakékoliv omezování, těsné hranice, manipulaci. Velice často mají tendenci stagnovat,
pak v těle řádně neproudí energie a na fyzické či psychické úrovni se to může projevit například očními problémy, agresivitou,
depresemi, u žen nepravidelnou menstruací
či premenstruačním syndromem (PMS).
Z pohledu dietetiky játra harmonizují
a uvolňují např. tyto potraviny: máta, celer, pampeliškový čaj, brokolice, artyčoky,
švestky, hroznové víno. Celkově bychom
v tomto období měli stravu odlehčit a omezit hlavně přísun cukru, mléčné bílkoviny,
většího množství ořechů či semen a především svojí povahou horká a ostrá jídla.
Nastartování správného fungování těla
můžeme podpořit i jarní harmonizační
(očistnou) kůrou. Praxí osvědčené jsou některé preparáty kombinující extrakt z houby
Reishi s Chlorelou, Spirulinou a Acerolou.
Reishi aktivuje přirozenou obranyschopnost organizmu, příznivě působí na hladinu

cholesterolu v krvi. Chlorela, jakožto silný
antioxidant, harmonizuje játra a střevní
trakt, a Spirulina, mimo jiné, pomáhá udržovat v těle správnou hladinu cukru v krvi
a podporuje náš imunitní systém.
Vhodné je také stimulovat akupunkturní
bod dráhy jater Tai Chong, který se nachází na nártu v prohlubni 1. a 2. meziprstí,

směrem dolů od jejich bází Tento bod umí
rozhýbat jaterní Qi (deprese, náladovost
či PMS), ponoří jaterní Yang (bolesti hlavy,
závratě, hypertenze), vyživuje oči a šlachy
a u žen upravuje menstruační cyklus.
MUDr. Rodion Schwarz, Petr Němec

Inzerce

Inzerce

MUDr. Rodion Schwarz
praktický lékař pro dospělé
 všeobecné praktické lékařství

 pracovně-lékařské služby

 prevence civilizačních chorob

 domácí návštěvy

 očkování vč. do zahraničí

 kontrola interakce léků

 odběry krve, EKG, stanovení zánětu a okultního krvácení

 spolupráce s terapeutem tradiční čínské medicíny

přímo v ordinaci
 on-line objednávkový systém pacientů

www.prilepska-ordinace.com

 nadstandardní služby mimo rámec běžného pojištění

Haškova 783, 252 64 Velké Přílepy

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
„Komplexní péče, individuální přístup.“

+420 226 205 438
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Hortenzie, půvabné
(s)chovanky našich zahrad

MÁME RÁDI ZVÍŘATA A SNAŽÍME SE JIM POMÁHAT
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Eva Černochová
ZA CIHELNOU 476, STATENICE-ČERNÝ VŮL
tel.: 732 303 125 (T-Mobile), 728 544 128 (O2)
e-mail: cernochova-veterina@seznam.cz
 Interní a gynekologické vyšetření
 Chirurgické zákroky

„Není milovníka květin, který by neznal a nedovedl si
vážiti hortensie, této nezmarné květiny, zdobící okna
světnic i zahradu mohutnými květovými koulemi.
Jsou ale rozličné hortensie…“
(Oskar Smrž, Dějiny květin, 1923)

Hortenzie (Hydrangea) jsou opravdu
velmi rozmanité, vždyť tento rod opadavých keřů zahrnuje přes 70 druhů. Většinou
se nám ale jako první vybaví nejznámější
a zřejmě nejobdivovanější druh, a to hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla), po celé léto kvetoucí nápadnými
kulovitými květenstvími zbarvenými výrazně modře, fialově, růžově až červeně.
Právě s nimi ale bývá trochu potíž - ne vždy
se jim chce vykvést.
Aby kvetly, nesmíme je na podzim ani
zjara příliš stříhat, neboť tento druh zakládá květ už v létě předchozího roku. Na jaře
odstraníme jen výhony namrzlé, suché
nebo zkrátíme slabé. Větší mrazy mohou
způsobit namrznutí letorostů a vrcholových
pupenů, rostlina pak následující rok kvete
málo nebo vůbec. Na zimu je proto třeba
tyto hortenzie připravit; nepřehnojujeme
dusíkem, aby nové výhony včas vyzrály,
a keře před mrazy chráníme vrstvou listí
a chvojí. V posledních letech se v sortimentu objevují velkolisté hortenzie kvetoucí jak
na loňských, tak na nových výhonech.
Každopádně vyžadují chráněné polostinné stanoviště a propustnou vlhčí půdu
s nízkým pH, čili větším podílem rašeliny.
Modré nebo intenzívnější zbarvení květenství je podmíněno kyselou půdní reakcí –
3,5 až 4,5. Druhou podmínkou je dostatek
volně přístupných iontů hliníku v půdě, což
zajistí přihnojování speciálními přípravky
s obsahem hliníku. Bílé odrůdy barvu nemění. V našich podmínkách velkolisté hortenzie nedorůstají přílišné výšky, obvykle
do 1 až 1,5 metru.
Předchozí je velmi podobná hortenzie
pilovitá (Hydrangea serrata), nejčastěji

vykvétá plošším „krajkovým“ květenstvím
složeným z vnějších větších a vnitřních
drobných květů. Nároky a péče jsou stejné.
Bezpochyby méně náročná, spolehlivě
rostoucí a vždy po celé léto kvetoucí je hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata).
Od předchozí se liší i vyšším vzrůstem; dle
odrůdy dorůstá výšky 2 až 4 metrů. Květy jsou uspořádané v kuželovitých latách
na koncích výhonů a vytvářejí se na novém
dřevě, takže rostliny můžeme v předjaří
libovolně hluboko seříznout. Květ je zpočátku bílý, u mnoha novějších kultivarů se
postupně mění ve světle až tmavě růžově
červený. Působivé květenství některých
velkokvětých kultivarů dosahuje délky
i několika desítek centimetrů a zdobí zahradu velmi dlouho – může vytrvat na keři
až do konce zimy, kdy je odstraníme. Kromě vlhkého a polostinného až slunečného
stanoviště a jarního přihnojení nevyžadují
zvláštní péči.
Další známější a spolehlivou hortenzií
je hortenzie stromečkovitá (Hydrangea
arborescens). Patří opět k těm nenáročným
a vyžaduje podobné stanovištní podmínky,
čili polostín a vlhčí kyselejší půdu - ve vlhku snese i místo slunné. Na jaře přihnojíme. Kvete od začátku léta, a to na nových
výhonech, proto ji lze koncem zimy více
či méně seříznout. Květenství má kulovitý
tvar, je čistě bílé; poslední dobou se objevily i růžově zbarvené kultivary. Dosahuje
výšky 1 až 1,5 metru.
Popelkou mezi hortenziemi je další kráska, a to hortenzie dubolistá (Hydrangea
quercifolia), nezaslouženě nepříliš známá.
Zdobí ji poměrně velké, laločnaté listy,
vypadající jako listy dubu; na podzim se

Trees

pondělí

9.00–11.00

16.00–21.00

 Akupunkturní léčba pohybového aparátu

úterý

–

15.00–21.00

 Čištění zubního kamene utrazvukem

středa

9.00–11.00

16.00–21.00

 Čipování

čtvrtek

–

15.00–21.00

pátek

9.00–11.00

16.00–21.00

sobota

9.00–11.00

–

neděle

–

19.00–21.00

 Možnost objednání krmiva
na slunci zbarvují do nápadně červeného
odstínu. Květenství je kuželovité, bílé, najdou se i kultivary s květem plným či zbarveným do růžova. Vyžaduje vlhčí polostín.
Podle kultivaru dorůstá kolem 1 až 2 metrů
výšky. Nestříháme ji, v předjaří odstraňujeme pouze suché, namrzlé či slabé větve
a odkvetlá květenství; zjara ji přihnojíme.
Hortenzie drsná (Hydrangea aspera
subsp. sargentiana) je jednou z poněkud
méně známých hortenzií. Vzrůstný keř, dosahující výšky kolem 3 metrů, má dosti velké, zvláštně semišově chlupaté listy. Celé
léto nakvétá nápadnými latami dvoubarevných plochých květenství, sestávajícími
z vnitřních drobných fialkově zbarvených
kvítků, obklopených límečkem nápadných
bílých až růžových květů. Kvete na starém
dřevě, proto stříháme co nejméně, odstraňujeme pouze slabé a suché větve v předjaří. Potřebuje kyselejší až neutrální půdu
a vlhké, polostinné stanoviště.
Trochu odlišnou hortenzií je popínavá
hortenzie řapíkatá (Hydrangea petiolaris). Bude skvělou volbou k vertikálnímu
ozelenění stinného koutu. K růstu potřebuje
pouze drsnější podklad – hrubé zdivo, kámen či dřevo, aby se přichytila příčepivými
kořínky, a také polostín až stín a vlhkou,
kyselejší a živnou půdu. Zpočátku roste pomaleji, postupem let ale dosahuje i více než
10 metrů výšky. Plochá krémová květenství
se objevují od začátku léta a na rostlině vytrvají dlouho. Pokud ji musíme omezovat
řezem, činíme tak raději hned po odkvětu.

Ordinační hodiny

 Stříhání psů

se sídlem v Jinočanech, Náměstí 5. května 17, Praha-západ
Působíme na trhu práce již od roku 1989 a od roku 1996 jako s.r.o.
Zajistíme Vám
► projektové práce
► přípravu a rozpočet vaší stavby
► realizaci stavby (rekonstrukci škol, školek, nebytových prostor, rodinných domů,
bytů, nástavby, přístavby, půdní vestavby a rekonstrukci vnitřních prostor atd.)
► dodávku stavebních řemesel,
► součinnost až po kolaudaci a předání kompletního díla včetně terénních úprav
Neváhejte a volejte Ing. Zeithamla, t el. 777 662 353, 224 312 456
e-mail: zeman@remesla-zeman.cz
www.remesla-zeman.cz

24

PRODEJNÍ ZAHRADA ČERNÝ VŮL

TREES

Hlavní náplní naší práce je zahradničení a základem našeho
myšlení je úcta: úcta k přírodě, materiálu, kvalitní práci
a ročnímu období, která se navenek projevuje v kvalitě
nabízeného sortimentu. Chceme nabídnout přirozenost,
jednoduchost, nadčasovost. Nejsme pouhé zahradnictví,
ale snažíme se našim zákazníkům nabídnout něco více: zážitek.
Už 12 let u nás nacházíte inspiraci a odborné poradenství.
Těšíme se na vás také v letní zahradnické sezóně!

ZAHRADNÍKŮV ČERVEN
V červnu kvete řada trvalek i keřů, rozkvétá také většina růží. Sestřihem části trvalek po
odkvětu docílíme opětovného kvetení, po odkvětu můžeme seříznout i některé keře. Pnoucí
rostliny a vysoké trvalky vyvazujeme k oporám. Cibule tulipánů vyjmeme z půdy a zasadíme
je opět až v září.
Trávník pohnojíme hnojivem s vyšším obsahem dusíku. Pravidelná a častá seč zabraňuje
travám, aby vykvétaly, více pak odnožují a trávník je hustý. Nezapomínáme na dostatečné
zavlažování. Pod závlahou lze v této době trávník i zakládat.
Průběžně odstraňujeme odkvétající květy. Hnojíme nyní růže i všechny okrasné i ovocné keře
a stromy. Letní řez u ovocných druhů uplatňujeme zejména u peckovin, ale vhodný je i u jabloní
a hrušní. Stříháme živé ploty z opadavých listnáčů.
Na menších plochách a především u jednoletých plevelů platí „nejlepší herbicid je motyčka“.
Odstranění jednoletých plevelů bychom měli zvládnout i kvůli hrozbě jejich vysemenění.
Úporné vytrvalé plevele zlikvidujeme systémovými herbicidy. Pokud nám vadí širokolisté
„plevele“ v trávnících, použijeme herbicidy selektivní.
Můžeme nyní použít fungicidy proti houbovým chorobám - rzi hrušňové, padlí, strupovitosti,
skvrnitosti listů a dalším (na révě, růžích, bramborách, rajčatech, angreštu). Zasáhnout lze
i proti živočišným škůdcům, snažíme se ale vždy dostatečně využívat možnosti biologické
ochrany. Rozmanitost živočišných i rostlinných druhů je základem rovnováhy v přírodě, tedy
i na naší zahradě.
Průběžně odstraňujeme odkvetlé květy a opakovaně přihnojujeme komplexními hnojivy.
Pravidelně zaléváme, ideálně odraženou dešťovou vodou a k večeru. Přenosným rostlinám
už můžeme bez obav dopřát pobyt pod širým nebem.

DÍLNA PRO DOSPĚLÉ – VÝROBA KOKEDAM + DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI
25. ČERVNA OD 13 DO 16 HODIN
Víte, co je kokedama? Zkuste si, jak jednoduchá může být výroba těchto krásných mechových
koulí japonského původu! Vše potřebné k vytváření připravíme my a zabavíme i vaše děti.
Těšíme se na vás!

TREES

KUPÓN NA 5% SLEVU
PŘI NÁKUPU V NAŠÍ
PRODEJNÍ ZAHRADĚ

Slevu je možno sčítat se slevou na zákaznickou kartu
Platnost kupónu do 30. 6. 2016

ZAHRADNICTVÍ
každý den 9 –18

RYBÁRNA
sobota 9–18

WWW.TREES.CZ
www.facebook.com/prodejnizahradatrees
Únětická 146, 252 62 Statenice Černý Vůl
tel.: 220 970 790, email: cernyvul@trees.cz
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