Zpravodaj
Statenic a Černého Vola
březen 2016
Tak co letos?
Máme tady jaro a s ním i otázku, co
letos podnikneme. Když jsem vloni začátkem prosince začala uvažovat o obsahu tohoto čísla, vypadalo to, že v letošním roce budeme platit víc za popelnice,
tedy svoz tuhého komunálního odpadu.
Přes vynikající platební morálku obyvatel Statenic, kdy na seznamu neplatičů
figuruje jen několik málo jmen, vybrané poplatky (cca 850 tis. Kč) náklady
na svoz popelnic (cca 863 tis. Kč) prostě
nepokryjí. Bylo by řešením, aby občané
místo paušálu platili své skutečné náklady, tj. určitou částku za svoz jedné plné
popelnice? Určitě ano – ale jak to udělat?
A pokud by to přece jen nešlo, nezasloužily by si třeba domácnosti, které neprodukují popel, aspoň nějakou slevu?

Takže toto číslo se mělo původně věnovat hlavně odpadům a ekologii, ale
tento záměr vyšel jen částečně. Rozhovor s naším místostarostou Bohuslavem Mrázkem v minulém čísle vyvolal
obsáhlou reakci části našich zastupitelů
a vymezil jejich názory jako postoj opozice proti vedení obce. Následovala reakce místostarosty a oba tyto materiály
jsou zřejmě zatím tím nejzajímavějším,
co kdy bylo ve zpravodaji publikováno.
Svoje by k tomu jistě mohli – a také
měli – říct i občané naší obce. Pokud budou chtít, dostanou k tomu ve zpravodaji prostor. Do veřejné diskuze by se tak
letos (konečně!) mohla dostat témata,
o nichž se dosud mluvilo jen postraně.
Ke škodě nás všech.
Jitka Lenková

Reakce na rozhovor
s místostarostou
Bohuslavem Mrázkem
Označení „Opozice“ bereme jako fakt, který byl dán výsledkem voleb v roce 2014 a vůlí
voličů. Postoj vedení obce k našim připomínkám a názorům je povrchní a nejsou brány
jako možné varianty pro zlepšení života v obci.

Zámek, jeho využití a MŠ
Zámek byl v devadesátých letech prodán restituenty firmě „Z – H servis“. Firma
provedla pro obec důležitou stavbu, a to
položení nového vodovodu v areálu zámku, čímž se zamezilo únikům vody. Tato
firma celý objekt zastavila bance a soudem
byl vrácen restituentům i s dluhem cca
80 milionů. Zámek i s dluhem a ostatními
pozemky koupila firma Alfa Praha a začala
jednat s obcí o využití zámku a pozemků.
Tato jednání probíhala ještě za starostování
Ing. Boušky. V roce 2000 (starosta Ing. Kopinec) se začalo jednat o změně územního
plánu (ÚP) z roku 1997 a v roce 2001 se
zpracovávalo zadání 1. změny, které bylo
schváleno v prosinci 2002 (starosta p. Pokorný). Už toto zadání mělo určité nedostatky, ale zastupitelé neměli potřebné
zkušenosti s ÚP a nemohli být patřičnými
oponenty pro zpracovatele a pořizovatele
ÚP. Největší díl viny na výsledku 1. změny mají investoři, protože nenajali zkušené
odborníky na projednávání územního plánu, aby dokumentace a projednávání bylo
podle stavebního zákona. V té době se také
novelizoval stavební zákon a některé navrhované změny ve stavebním zákoně byly
do 1. změny zaneseny a použity, i když
novela stavebního zákona nebyla schválena Parlamentem ČR. Postoj zastupitelstev
obce k investorům byl vstřícný, protože
věděla, že bez financí od investorů se obec
nikam nepohne. V roce 2001 byla s Alfou
Praha podepsána smlouva o spolupráci,
která byla pro obec nevýhodná. Po volbách 2002 obec od smlouvy odstoupila,
protože smlouva z roku 2001 nebyla schválena zastupitelstvem, a uzavřela smlouvu
novou, kde všechny požadavky obce byly
garantovány zástavou pozemku. Alfa Praha do projektu na revitalizaci areálu zámku navrhla využití, které nebylo v souladu
s 1. změnou ÚP, a po veřejném projednání žádosti o územního rozhodnutí vzala
v roce 2007 zpracovaný projekti s žádostí

o územní rozhodnutí zpět. V současné době
vedení obce jedná s Alfou Praha o umístnění školy do areálu zámku. Investor je této
aktivitě nakloněn (který by nebyl). My si
myslíme, že na tento projekt budou vynaloženy nesmyslně velké finanční prostředky.
Jako opozice jsme přišli s jiným řešením
pro umístnění školky a potenciálně i školy
na jiném pozemku (nákup vhodného pozemku od soukromého vlastníka, protože
obec jiný vhodný pozemek nevlastní). K tomuto kroku jsme provedli patřičná jednání
a společně jsme předali vedení obce námi
navržená řešení, ale se zlou jsme se potázali. Vedením obce je upřednostněn záměr
školky v prostoru Parádnice, kdy toto řešení
již v minulosti ztroskotalo na nevoli občanů
v této lokalitě, kterým dal za pravdu i soud,
a dle našich informací tento odpor nadále
trvá a realizace je v nedohlednu. Umístění
školy v areálu zámku nebo na pozemcích
CPI je již více realistické, ale termín realizace bude záviset na vlastnících dotčených
pozemků a je tedy zatím v nedohlednu.
Možná vychází myšlenka školy v areálu
zámku ze vzoru obce Horoměřice, která
koupila bývalé JZD. Ovšem tyto objekty
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byly do současnosti využívány, pronajímány a udržovány Agrivepem (nástupnická
firma JZD), a proto jsou v dobrém technickém stavu. Ve Statenicích byla zemědělská
činnost ukončována v devadesátých letech
a státní statek do budov neinvestoval žádné
finanční prostředky. Dnes jsou ze zámku
zříceniny a skládka zeminy po stavbě kanalizace a vodovodu firmou Alfa Praha.

Územní plán
Jak bylo uvedeno, územní plán byl
schválen v roce 1997. I u něho mohlo dojít
k nepřesnostem, protože práce s katastrální mapou tehdy nebyla na dnešní úrovni.
Vlastníci pozemků měli dotazy, kde se jejich pozemky nacházejí, a odpovědi na tyto
otázky byly velmi složité. O 1. změně
jsme se zmínili. Po zrušení 2. změny ÚP
(prosinec 2010) navrhl starosta Pokorný
zastupitelstvu zahájit okamžitě přípravy
prací na novém ÚP, ale v té době už byla
zahájena jednání o jeho odvolání, což bylo
prioritou, a 6. 6. 2011 byl odvolán. S odstupem času vidíme, že místo 2. změny měl
být projednáván nový územní plán.
Projednávání nového územního plánu
je na bodě, kdy asi nikdo neví, co se bude
dít. Zadání bylo zpracováno jako textový
dokument, který byl schválen zastupitelstvem v září 2013. My, zastupitelé, jsme
byli z procesu schvalování žádostí vlastníků o změnu využití pozemků postaveni
mimo dění a ani nevíme, kdo a o jakou
změnu žádal. O žádostech vlastníků pozemků na změnu jejich využití v roce 2014
rozhodoval určený zastupitel a starosta
Ing. Sládek a po volbách 2014 nově zvolený určený zastupitel Ing. Kopinec. Takže v současnosti všechny dotazy a žádosti
vyřizuje Ing. Kopinec. Statut zastupitelů
k projednávání územního plánu je v tomto případě jako kteréhokoliv občana a své
návrhy a připomínky mohou uplatnit stejně
jako vy až při zveřejnění návrhu územního
plánu. Všichni, kteří se na nás obracíte o informace k návrhu územnímu plánu, vám
tak můžeme sdělit, že jsme ve stejné pozici
jako vy. Nevíme nic. Ovšem tento postup
pro projednávání územního plánu je v souladu se zákonem a jakýkoliv zásah do procesu projednávání návrhu územního plánu
by byl v rozporu se zákonem. Tato praktika
projednávání má charakter „diktátu“.

Vodovod
Před rokem 1989 byl vodovod pouze
v části Statenic. Na Račanech a Chotole byla v letních měsících voda dodávána
pouze asi 2 hodiny ráno a večer (dokud
tekla). Takže i základní hygiena obyvatel
byla bez záruky. Na „Letišti“ jsme se dozvěděli, že když „Letiště“ projektovalo vodovod pro obce, kterým znečistilo studny,
tak Statenice tento projekt odmítly, že vodu
mají – to bylo v roce 1986. Přičemž situace byla v celé obci velmi složitá. Vodárna
na Chotole měla nedostatek vody, protože
vydatnost prameniště byla velmi malá. Svépomocí se zvětšil obsah vodojemu na cca
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70 m3 a zbytek obce měl vlastní studny.
Někteří občané Černého Vola museli vodu
dovážet cisternou do studny. V roce 1998
došlo k situaci, že dodávka vody z prameniště byla skoro nulová a občané na Chotole
a na Račanech vyvinuli tlak na obec, takže došlo k vybudování vodovodního přivaděče z Tuchoměřic. Voda tekla, ale kvalita
byla nevyhovující. Voda z přivaděče měla
jiné chemické složení a rozpouštěla usazeniny v litinovém potrubí. Do roku 2010
se v obci budoval vodovod podle navržených etap a k dnešnímu dni lze říci, že vodovod je vybudován v celé obci. Je nutné
pouze vyměnit staré potrubí v ulicích Račanská, Za Sokolovnou, Pod Punčochou,
Nad Vinicí a nový přivaděč do oblasti chat
na Chotole. V roce 2015 nás na zasedání
zastupitelstva informoval starosta Tuchoměřic, že do dvou let budou na vodovod
v Tuchoměřicích napojeny další rozvojové plochy, a proto může být snížena nebo
dokonce přerušena dodávka vody do Statenic. Na zasedání zastupitelstva se Ing. Kopinec podřekl, že naše obec má současné
množství dodávané vody pro naši spotřebu
garantovanou do roku 2030. Považujeme
za skandální, že jsme o tomto faktu nebyli
informováni, protože je velmi důležitý pro
další rozvoj obce.

Kanalizace, ČOV
Říci, že chybějící kanalizace je pozůstatkem éry před rokem 1989, je nesmysl.
V roce 1996 byl schválen generel pro kanalizaci a vodovod, který byl základním
podkladem pro výstavbu kanalizace a vodovodu. V tomto dokumentu byly dvě varianty odkanalizování obce. Jedna by byla
ve vlastní ČOV a druhá na ČOV v Roztokách.V roce 1998 tehdejší okresní úřad
rozhodl, že Statenice budou likvidovat odpadní vody na ČOV v Roztokách. V roce
2006 získala obec a Alfa Praha doklad
o přidělení asi 4000 ekvivalent (EO), který
byl součástí žádosti o územní rozhodnutí pro výstavbu na pozemcích Alfy Praha
(Boušovský). V roce 2008 a 2009 se připravovala smlouva o provozu ČOV v Roztokách a došlo k přerozdělení EO, kde obci
bylo přiděleno cca 1300 EO, a dokument
o přidělení EO z roku 2006 byl odmítnut.
Během tohoto období byla připravována
studie o navýšení EO ČOV Roztoky dle
požadavků jednotlivých obcí (Roztoky,
Únětice, Statenice a MČ Suchdol). Statenice požadují cca 5000 EO. V roce 2010 byla
zpracována studie na vlastní ČOV, která je
navržena pod Velazem, ale jednalo se pouze
o umístění stavby, a nikoliv o technologii.
Tato studie byla projednána na odborech životního prostředí kraje a Černošic a nikdo
tento návrh nerozporoval. Ve strategickém
plánu je v bodě 7 uvedeno: „Vedení obce
dává přednost vlastní ČOV a podle toho
jedná, nezvratné kroky však nepodniká.“
To je výsměch nám všem. Není problém
pouze s ekvivalenty, ale kanalizace vybudovaná Ballymorem je nekvalitní (protispád a nátoky balastních vod), a přesto byla
i s těmito závadami v roce 2007 zkolaudována (starosta p. Zeman, místostarosta

p. Mrázek). Odhad nákladů na opravu této
části kanalizace podle projektanta p. Otty
a firmy Albet jsou cca 8 až 10 milionů
Kč. Vodoprávní úřad požaduje opravu této
části kanalizace, je to podmínka pro další
stavby ve Statenicích, nikoliv v Černém
Vole. Takže v případě získání ekvivalentů
lze odkanalizovat část Černého Vola okolo
„hospody“, protože tato kanalizace se napojí na stoku u zahradnictví. Na Račanech
je kanalizace položená v ulici Ke Kašně
a kanalizace v ulici Račanská má vydáno
stavební povolení. Dalším důvodem, proč
nejsou tyto ulice odkanalizovány, je také
to, že kanalizace v areálu zámku a v ulici
Ke Kašně není zkolaudována.

Doprava
Všichni víme, jakým způsobem ovlivňuje život nás všech silnice II/240. Všichni
starostové v minulých volebních období
bojovali o přeložku trasy II/240. Ve zpravodaji obce Tuchoměřice ze srpna 2015
jsme se dočetli, že uspěli se žalobou proti
umístění přeložky II/240 ve svém katastru
u krajského soudu a ve zpravodaji z října
2015 uvedli, že uspěli i proti kasační stížnosti na rozsudek. Vedení obce nám tyto
velmi důležité informace zatajilo, i když
23. 4. 2015 na setkání zástupců obcí dotčených touto stavbou a do 31. 7. 2015 mělo
možnost se připojit ke kasační stížnosti
proti rozsudku krajského soudu. Toto jednání vedení obce považujeme za skandální,
protože nás, občany, neinformovalo o této
záležitosti. Všem v Černém Vole se vybaví
havárie cisterny, náraz nákladního vozidla
do rodinného domu pod pomníkem a převrácení nákladního vozidla na začátku Černého Vola, o ranních a odpoledních kolonách vozidel do Prahy a z Prahy nemluvě.

Obec
Nechápeme, jak vůbec někdo může odpovídat na otázku rozdělení obce na tři části
a použít výraz „statenický nacionalismus“.
My považujeme obec za jeden celek a i náznak této otázky a podobných výrazů, které
mohou vyvolat určitou averzi a nenávist
mezi námi všemi, jsou pro nás nepřijatelné!

Rozpočet
Rozpočet a hospodaření obce je na samostatný článek, ale zmíníme se pouze
o některých praktikách. Vedení obce navrhne rozpočet a tento návrh se předloží
finančnímu výboru, který ho připomínkuje
a případně doporučí úpravy, které uvede
ve svém zápisu a schválí hlasováním. Návrh rozpočtu na rok 2016 vůbec nezohlednil
doporučení finančního výboru (např. snížit
výdaje, přesun financí v paragrafech, atd.).
Zápis z finančního výboru nebyl předložen
zastupitelstvu, i když to zákon ukládá. Rozpočet byl zastupitelstvu „předhozen“ a diskuze nebo úpravy výdajů byly nemožné –
praktikováno to bylo takto: máme hlasovací
většinu, tak si ho schválíme, jak jsme si ho
navrhli. Schvalování rozpočtu proběhlo
v prosinci 2015 a hlavním argumentem pro

schválení bylo, že nelze hospodařit v rozpočtovém provizoriu. (Hospodařit v rozpočtovém provizoriu lze a obec v minulosti
podle rozpočtového provizoria hospodařila,
ale jen do doby, než byl schválen rozpočet
na příslušný kalendářní rok.) „Ale nikdo
nám do toho nebude mluvit, máme většinu …“ Dle nás byl rozpočet na rok 2016 navržen špatně a nedostatečně, nebyly vůbec
reflektovány požadavky finančního výboru
a vůbec nebyly vzaty v potaz připomínky
ostatních zastupitelů. O přípravách projektů
nebo investic se dozvídáme až při zasedání
nebo když se někdo z většiny podřekne (garantovaná voda do roku 2030).

Strategický plán
V předminulém zpravodaji byl prezentován tzv. Strategický plán (nejedná se o řádný plán, ale pouze o přehled plánovaných
investičních akcí), který ale předem nebyl
vůbec konzultován s tzv. „opozicí“ a jehož
případné dopady rovněž nebyly řádně zapracovány do rozpočtu na rok 2016. Příkladem svévole může být to, že pan Nyklas
přišel za vedením obce s nápadem na umístění nových laviček v obci a odpovědí bylo,
že to není v rozpočtu, tak se tím nebudeme
zabývat. Po naší podpoře se snad bude tento nápad realizovat. Dalším příkladem nekoncepčního jednání je posunutí zastávky
autobusu č. 316 U Cihelny. Posunutí vůbec
nebylo konzultováno se zastupitelstvem,
jedná se o dočasné posunutí a v novém
územním plánu je v tomto místě navržena
kruhová křižovatka. Tato akce vyšla cca
na 600 000 Kč.

Obecní úřad, jeho
fungování a dotace
Kolik lidí je zaměstnáno na obecním
úřadě, už necháme na vašem úsudku, ale
pro nás je důležité, jak se zvýšila efektivita fungování úřadu, kolik nových příležitostí získali, kolik nových projektů bylo
zpracováno/iniciováno a z toho vyplývající požadované a získané dotace. Nicméně
z jednoduchého porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že personální náklady stále
vzrůstají a přínos pro obec z toho je takřka
nulový.
Porovnání nákladů na provoz a mzdy
obecního úřadu.
2010 – starosta Pokorný – 2 128 044 Kč
2011 – nemáme potřebné podklady
2012 – starosta Ing. Sládek – 3 146 775 Kč
2013 – starosta Ing. Sládek – 3 411 216 Kč
2014 – starosta Ing. Sládek – 3 122 830 Kč
2015 – starostka Ing. Šmardová
– 2 955 627 Kč
Plány vedení obce nejsou všem zastupitelům předkládány včas, zastupitelé jsou
většinou informováni jen okrajově a často
je po nich požadováno schválení něčeho,
co jim bylo předloženo na poslední chvíli, i když o tom vedení obce ví už dlouho.
Například v minulosti MUDr. Picek přivedl zástupcům vedení obce specializovanou
firmu pro získání dotace na kanalizaci a vodovod. Zástupce firmy řekl, že přijetí bylo

vřelé, ale slušnou formou mu bylo řečeno,
že obec nemá zájem. Dalším příkladem
může být, že na zasedání zastupitelstva
v prosinci 2015 p. Pokorný navrhl požádat
o dotace na kanalizaci a vodovod v ulicích
Pod Višňovkou, Keltská a Za Sokolovnou,
kde tyto stavby již mají vydané stavební povolení. Žádost měla termín podání
do 5. 1. 2016. Reakce starostky Ing. Šmardové bylo prosté odmítnutí s tím, že nejsou
vyřešeny pozemky a nejsou EO. Toto je
naprostý nesmyl, protože když je vydáno
stavební povolení, tak je vše již projednáno
s vlastníky pozemků včetně smluv o služebnosti (věcném břemenu). To, že nejsou
EO, je rovněž lež. Zastupitelstvu byl v lednu 2016 předložen seznam přidělení EO
z 12. 11. 2015 s potvrzením provozovatele ČOV Roztoky, kdy tento příděl by byl
dostatečný pro všechny uvedené lokality.
Tato dotace by pokryla 85 % nákladů, a to
včetně veřejné části přípojek. Názor vedení obce je takový: S touto iniciativou přišla
„Opozice“, takže to nejde: „Až MY, vedení

obce, budeme chtít, tak zažádáme o dotace
na kraji.“ V lednu 2016 si tedy vedení obce
nechalo zastupitelstvem schválit podání
žádosti o dotace na kanalizaci a vodovod
na kraj, jenže kraj má nedostatek finančních prostředků a šance získat dotaci je
velmi malá.

Co se povedlo
Co se například Opozici povedlo, bylo
to, že obec z příspěvku Letiště Praha financovala opravu povrchu v ulici Keltská
a připravuje opravu dětského hřiště ve Statenicích s počátkem termínu realizace
v roce 2016. (Projekt k rekonstrukci je již
dokončen, z Letiště Praha jsme již dostali
příspěvek ve výši 500 tis. Kč a rovněž bylo
požádáno o dotaci z MŠMT.) To, vše jen
díky „Opozici“ která vedení obce neustále
„bombarduje“.
Ing. Jiří Brož, Ing. Jakub Cechel,
Michal Pokorný, Petr Vondra

Vyjádření Bohuslava Mrázka,
místostarosty obce
K uveřejněné reakci zastupitelů Ing. J. Brože, Ing. J. Cechela, M. Pokorného a P. Vondry bych připojil několik faktických poznámek, protože spolu s Michalem Pokorným
jsme jediní, kteří jsme zastupiteli nepřetržitě od roku 2002 kromě cca jednoho roku, kdy
25. 7. 2005 jsem odstoupil z funkce místostarosty i ze zastupitelstva obce z důvodu neplnění předvolebního slibu starosty (Michal Pokorný), že „Statenice nebudou sídlištěm,
ale obcí vesnického typu“ a dále proto, že 1. změna územního plánu (ÚP) dle mého názoru nebyla vyhotovena v souladu se stavebním zákonem, a tedy u všech zmiňovaných
událostech jsme oba byli. Chtěl bych proto důležité informace doplnit nebo korigovat.

Zámek

Smlouva s Alfou Praha zajistila obci
18 mil. Kč v hotovosti na účet obce bez
omezení v čerpání, výstavbu páteřní kanalizační stoky z Račan a část vodovodní a plynárenské sítě v obci. Kromě toho darovala
Alfa Praha obci dva pozemky v celkové
rozloze přibližně 16 000 m2. Všechny závazky Alfa Praha splnila. Po roce 2011 uzavřela obec další smlouvy, které mimo jiné
zavazují Alfu Praha k zaplacení podílu obce
Statenice na vodovodním přivaděči Žalov
a časově omezenému využívání vodojemu
Alfy Praha. Dále jsme s Alfou Praha uzavřeli smlouvu o spolupráci při výstavbě čističky odpadních vod (ČOV) v obci a máme
ústní dohodu o spolupráci při výstavbě mateřské školky v obci.
Pořizovatelem 1. změny územního plánu
byla obec, kterou zastupoval v tomto procesu starosta Michal Pokorný. Zastupitelstvo,
pokud si pamatuji, nikdy nepověřilo investora, tj. Alfu Praha, pořízením 1. změny územního plánu. Domnívám se, že Alfa Praha tehdy financovala pořízení 1. změny ÚP a tím
její role končila. K míře zavinění chybovosti
1. změny a svém podílu na něm by se měla
vyjádřit Alfa Praha či další investoři, kterým
to M. Pokorný klade za vinu.
ÚP 1997 a 1. změna ÚP z roku 2004
neřešily veřejnou infrastrukturu obce, bez

toho nelze ani školku, školu či ČOV stavět.
Proto to strašné zdržení.

Územní plán
Slovo „diktát“ odmítám, protože zastupitelé byli informováni, jak osobně,
tak písemně. Z řad veřejnosti bylo přijato
a vypořádáno 31 připomínek a zapracováno
bylo také 19 stanovisek dotčených orgánů.
Ve Zpravodaji Statenic a Černého Vola byly
otištěny anketní lístky a občané svá přání
obci zaslali. Týkalo se to nejen soukromého
vlastnictví, ale i představ o tom, co by měla
obec v územním plánu řešit. Územní plán
vychází vstříc občanům a firmám.

Vodovod
K vodovodu jenom tolik, že Ing. Jan
Kopinec se neuřekl o množství rezervované vody. To bylo známé již v dříve, nikdo
tomu ale nevěnoval pozornost. To se týká
všech obcí na trase ze suchdolského vodojemu Únětic, Roztok, Úholiček, Velkých
Přílep a Statenic. Rezervované množství
vody postačí pro Statenice do roku 2030.
Majitel přivaděče ze suchdolského vodojemu, město Roztoky, připravuje jednání
s dodavatelem pitné vody, firmou PVS,
Pokračování na str. 4
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Pokračování z předcházející strany

o podmínkách, které umožní zvýšení vteřinových dodávek pitné vody do systému.

Kanalizace, čistička
odpadních vod
Co se odkanalizování obce týče, tak
žádný dotčený orgán nedá souhlas s výstavbou vlastní ČOV ve Statenicích bez
dohody s městem Roztoky o přerozdělení
ekvivalentů nebo intenzifikaci jejich ČOV,
protože politika Středočeského kraje, Inspekce životního prostředí a Povodí Vltavy
dává přednost centrální likvidaci odpadních
vod, tedy intenzifikaci ČOV Roztoky. ČOV
Roztoky likviduje odpadní vody města
Roztoky, Únětic, Statenic a městské části
Praha 6-Suchdol a také společnosti VÚAB
Pharma. Debata je nepodložená, protože
historicky nemáme územní plán určující
místo pro ČOV ve Statenicích. Končíme
tříletá jednání s městem Roztoky o časově
omezené výpomoci s ekvivalenty.
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Doprava

Obecní úřad, jeho
fungování a dotace

Obec se ke kasační stížnosti ve věci
„Koridor silnice II/101 a II/240: úsek Tuchoměřice-Tursko“ připojila, a to dne 29. 7.
2015. Obec nikdy nepřestala bojovat o přeložku trasy silnice II/240.

Krajský úřad provede počátkem března
přezkum hospodaření obce za rok 2015.
Proto se k této části vyjádříme později, protože jsme v období uzávěrky roku 2015.

Strategický plán

Co se povedlo?

Strategický plán vznikl z iniciativy členů volebních sdružení Pro rozvoj Statenic
a Černého Vola a Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09. Jeho zpracování doporučil
finančnímu výboru Ing. Pavel Tomek, jeden
z autorů tohoto dokumentu. Píše-li Michal
Pokorný o nekoncepčnosti, pak i to je dobrý
důvod takový dokument zpracovat, Sám měl
dvě volební období na to, aby zavedl do práce zastupitelstva koncepci, tedy dlouhodobý
výhled rozvoje obce. Připomínám, že žádný
územní plán neřešil veřejnou infrastrukturu.
Skutečné náklady na přemístění autobusové
zastávky u benzínové čerpací stanice jsou
403 379 Kč (vč. DPH).

Hlasoval jsem pro rekonstrukci dětského hřiště i přesto, že si nemyslím, že je to
teď priorita. Oprava povrchu komunikace
Keltská se chystala více než rok. Podmínkou bylo uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku spol. Statenice Property
Development, a.s /CPI/. Smlouva byla
uzavřena 3. 4. 2015 a vlastník v ní souhlasí s průjezdem po komunikaci Keltská a se
zpevněním povrchu.

Bohuslav Mrázek,
Statenice 29. 2. 2016

My, Opozice, se nebudeme vyjadřovat k reakci místostarosty Bohuslava Mrázka na náš článek. Požadujeme, aby nám Zpravodaj
Statenic a Černého Vola dával stejnou možnost jako Vedení obce, abychom měli možnost reagovat stejným způsobem jako Vedení obce
na články, rozhovory atd. připravované pro vydání zpravodaje.
Ing. Jiří Brož, Ing. Jakub Cechel, Michal Pokorný, Petr Vondra

Zpráva o činnosti obce Statenice
za období leden až únor 2016
 Průběžně se řeší stavební záležitosti
v obci.
 Zjišťovali jsme náležitosti dotace z Ministerstva tělovýchovy a sportu a Středočeského kraje
 Jednali jsme o možnosti pronájmu části budovy na školku a v této souvislosti
jsme navštívili Mgr. Jana Veselského
v Centru pro regionální rozvoj ČR, kde
jsme diskutovali o dotačních možnostech výstavby mateřské školky v budově Panflexu s.r.o. v Černém Vole,
a po dvouhodinové diskuzi jsme odjeli na jednání s majiteli firmy Panflex,
kde jsme se dozvěděli nemilou zprávu.
V areálu se destiluje a skladuje kapalina
– hořlavina II. stupně. Z tohoto důvodu
je nemožné školku v budově Panflexu
realizovat. Firma Panflex nabídla spolupráci v oblasti kultury. Za obec bude
jednat paní Jana Špičáková.
 Proběhla schůzka starostek Svazku obcí
Statenice, Velké Přílepy a Úholičky.
Firma Olivius, která vyhrála výběrové
řízení na administrátora dotace vodovodního přivaděče, podala dne 5. 1.
2016 žádost na získání dotace. Výzva
k podání nabídky na realizaci vodovodního přivaděče a její vypsání se předpokládá do konce března 2016. Rozhodnutí o získání dotace se očekává v květnu
2016.
 Probíhají jednání na stavebním úřadě
s vedoucí Ing. Kuchařovou, vyjasňují se

skutečnosti ohledně obnovy sportovního
hřiště ve Statenicích k vydání územního
souhlasu, řeší se další postup k územnímu řízení 12. etapy výstavby vodovodu
a kanalizace.
 Jednáme se starostkou Velkých Přílep
o pozemcích pod komunikacemi v Černém Vole, které jsou v majetku Velkých
Přílep.
 Proběhly schůzky o poradenství v oblasti dotací a administrace veřejných
zakázek. Obec vypíše výzvu na poskytovatele odborného poradenství v oblasti
obecních záměrů, dotací a administrátora zadávacích řízení v obci, a to v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
 Uskutečnilo se jednání se starostou
Dolních Břežan o zkušenostech této
obce s využíváním historických objektů
v souvislosti se zámkem ve Statenicích.
Starosta pan Michalik nám předal kontakty a nápady vycházející z rekonstrukce zámku v Dolních Břežanech v majetku církve. Starosta Michalík je členem
celorepublikového předsednictva strany
Starostové a nezávislí.
 Pan Otta, projektant kanalizace a vodovodu v obci, vypracoval na základě
kamerových zkoušek projektovou dokumentaci ohledně opravy nátoku balastních vod v areálu Zeleného údolí stoka
B a stoky A v ul. V Lukách – probíhá
průzkum technologie řešení. Proběhla
kolaudace stok BC4 a BC/2 tzn. ulice

Nad Strání, Lipová. Připravujeme výstavbu 13. etapy vodovodu a kanalizace
v obci, jedná se o poslední etapu a tímto
by měla být celá obec odkanalizována.
 Bezdomovec pan Šelleng se narodil
na Slovensku, v současné době je bez
dokladů a finančních prostředků. Jednáme s úřady o určení občanství a vydání
dokladu totožnosti.
 Řeší se přístupová cesta k prameništi
a likvidace staré vodárny.
 Proběhlo jednání ohledně lávky „Brčkoly“ přes rokli v Černém Vole s majiteli
pozemku 178/2, který zasahuje do studie lávky. Jeden z majitelů podal ústní
námitku na výstavbu, bylo prokonzultováno se stavebním úřadem a NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace)
– jednání bude pokračovat.
 Zastupitelé se sešli na pracovní poradě s tématem „Strategický plán obce
Statenice“. Byl doplněn a pozměněn
návrh tohoto plánu. Diskusi moderoval
Ing. Tomek, spoluautor dokumentu.
 Finišuje předání inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace se spol.
Mondia s.r.o.. Podrobně se přejímá veškerá dokumentace ke stavbě inženýrských sítí, řešíme věcná břemena a darovací smlouvy. V souladu s uzavřenými
smlouvami získá obec do svého rozpočtu celkovou částku 1,2 mil. Kč jako příspěvek na rozvoj infrastruktury obce.

 Jednáme s majiteli pozemku pod plánovaným chodníkem v ulici Kralupská
o směně částí pozemků. Stavební úřad
ve Velkých Přílepech vydal na tuto stavbu dne 25. 2. 2016 územní rozhodnutí,
můžeme pokračovat dále k vydání stavebního povolení. S vlastníkem komunikace II/240 (Středočeský kraj) bude
uzavřena smlouva o výpůjčce pozemků
pod chodníkem.
 Zúčastnili jsme se porady ohledně dotací z fondů Středočeského kraje.
 Byla podepsána darovací smlouva s Regiosem na částku 10 000 Kč s formou
využití na zabezpečení masopustního
průvodu.
 Navštívil nás zástupce RWE ohledně
studie přeložení vysokotlakého plynovodu, který prochází obcí. V budoucnosti by se toto mělo udělat z důvodu
životnosti a oprav potrubí. V současné
době vede přes pozemky CPI, Alfy Praha a středem obce. V budoucnosti by
se tento plynovod mohl obci vyhnout
a vést po kraji katastru naší obce.
 Dne 25. 1. proběhla pracovní schůzka zastupitelů, pan Kopinec informoval přítomné (starostka, místostarosta,
p. Pokorný, p. Cechel), jak dále pokračuje územní plán obce. Doufejme,
že v březnu bude poslední stupeň, a to
veřejné projednání.
 Navštívili jsme Ing. M. Štiftera, který
jako zastupitel města Roztoky je určen
k jednání ohledně ČOV v Roztokách.
Ing. M. Štifter informoval o stavu zpracování Studie proveditelnosti řešení čištění
odpadních vod na ČOV Roztoky, kterou
zpracovávají VRV a Sweco – Hydroprojekt. První část studie je hotová v termínu
dle smlouvy. Odevzdané podklady jsou

v podstatě souhrnnou analýzou současného
stavu. Po vypořádání připomínek zpracovatelem a převzetí 1. části studie ji město
Roztoky poskytne pro informaci svým
partnerům.
 Zástupci obce Statenice informovali,
že v tomto roce předpokládají schválení
územního plánu a nutně potřebují výsledky studie buď pro prosazování vlastní ČOV, nebo pro koordinaci postupu
s městem Roztoky. VRV je seznámena
s nejnovější studií ČOV, která by mohla
být realizována etapovitě.
 Obec Statenice požádala MěÚ Roztoky (jako smluvního partnera PVS), aby
znovu oslovil dodavatele pitné vody
PVS k jednání ohledně dlouhodobé záruky dostatečného množství dodávané
pitné vody pro region Roztoky, Úholičky, Velké Přílepy, Statenice. Cílem
jednání je vysvětlení, jaké technické
problémy se v dodávkách pitné vody
vyskytují, eventuálně získání podkladů
pro alternativní řešení.
 Proběhlo další jednání o odvodnění ulice Pod Skálou, jednáme jak s projektantem, tak s vodoprávním úřadem Černošice a Povodím Vltavy.
 Zjišťují se možnosti zajištění sociální
pomoci a služeb starším a invalidním
spoluobčanům.
 Starostka podepsala smlouvu s Ropidem ohledně autobusové dopravy v obci
a nyní probíhají jednání prodloužení linky č. 316 do Kralup nad Vltavou s tímto
závěrem: ROPID zpracuje návrh jízdních řádů dotčených linek PID, tj. 316,
456 a 457. K trvalým změnám uvedených linek PID by mělo dojít k zahájení nového školního roku 2016/2017, tj.
od čtvrtka 1. 9. 2016. Jízdní řády budou

Srdečně blahopřejeme!
Krásného životního jubilea se v první polovině
roku 2016 dožívají naši spoluobčané
František BOUŠKA – 85 let
Gabriela PICKOVÁ – 85 let
Věra ĎURIŠOVÁ – 80 let
Blanka HOŠKOVÁ – 75 let
Edita KOPINCOVÁ – 75 let
Vladimír POLÁČEK – 70 let
Marie VIRIUSOVÁ – 70 let
Josef FRK – 70 let
Bohumil NOVÁČEK – 70 let
Magdalena TOMKOVÁ – 70 let
Eva ŠRAJEROVÁ – 70 let
Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, životní pohody
a ještě mnoho dalších spokojených let v životě
v naší obci.
OÚ Statenice
Zpravodaj Statenic a Černého Vola

projednány s dopravci dotčených linek
PID, se všemi dotčenými obcemi a Odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
 Proběhlo místní šetření stavby Beltane
za účasti SÚ Velké Přílepy, Povodí Vltavy, Panflexu, obce Statenice a majitele sousedního pozemku p. V. N. a jeho
právního zástupce. Obec potvrdila své
stanovisko, a to, že stavba není v souladu s projektovou dokumentací a nesmí
se připojit na veřejný kanalizační řad
z důvodu nedostatku ekvivalentů.
 Zúčastnili jsme se krajské konference SMO ČR – Svaz měst a obcí České
republiky.
 Ve čtvrtek 25. 2. se konala pracovní
schůzka na MěÚ v Roztokách za účasti
Ing. Jakoba (starosty města), Ing. Štiftera, Ing. Zemana a za obec Statenice
starostky, místostarosty, Ing. Sládka
a Ing. Kopince. V současné době, doufejme, končí tříletá jednání s městem
Roztoky o časově omezeném řešení nedostatku ekvivalentů ve Statenicích.
 Proběhla schůzka s poslankyní Poslanecké sněmovny PČR Věrou Kovářovou, která se velice zajímala o celkovou
situaci v obci a nabídla spolupráci při realizaci projektů mateřské školky a školy.
 Navštívil nás majitel lesa Ing. Martin
Holub a informoval obec, že kvůli krádežím dřeva umístil v lese fotopasti.
 Byla projednána a podána dotační žádost z programu EFEKT 2016 – výměna
58 světel a 16 stožárů (podél komunikace II/240) veřejného osvětlení převážně
v Černém Vole.
Bohuslav Mrázek, DiS.,
místostarosta obce

Mapování potřeb
našich občanů
Potřebujete vy anebo vaši blízcí nějaký druh pečovatelské služby, např. dovážku obědů, péči sociální pracovnice, pomoc s úklidem,
s nákupem a podobně? Pokud ano, sdělte nám vaše požadavky a potřeby za účelem zmapování reálné poptávky po těchto službách v naší
obci.

Nové lavičky
V příštích týdnech budou v naší obci umisťovány nové lavičky
(cca 13 – 15 ks). Většina míst k jejich umístění je již vytipována,
pokud však víte o místě, které si o lavičku doslova „říká“, tj. kde bude
opravdu sloužit veřejnosti, sdělte nám je – děkujeme.
Obecní úřad Statenice,
tel. 220 970 418, e-mail: info@statenice.cz
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STÁT PODPORUJE EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ
Slyšeli jste o „Kotlíkové dotaci“?
Všichni, kdo vytápíte dům kotlem na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, tedy kotlem s ručním přikládáním, byste měli zbystřit a zamyslet se nad výhodou využití státní podpory,
„Kotlíkové dotace“ k nákupu nového ekologického zdroje tepla dřív, než vás zákony
později donutí starý kotel vyměnit i bez dotace. Napomůže tomu novela zákona o ochraně ovzduší, jež zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech. V případě nevyhovujícího stavu, může být majitel nemovitosti pokutován. Pořízením nového
ekologického zdroje tepla nejen ulehčíte přírodě, ale zpříjemníte prostředí v obci a ušetříte váš čas a vaše peníze spojené s obsluhou a provozem.

energetické náročnosti domu, stavebních
úprav, úprav otopné soustavy a zpracování
projektové dokumentace.
Nový zdroj tepla mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři s platným Osvědčením o získání kvalifikace pro instalaci.
Obec Statenice patří do seznamu prioritních měst a obcí Středočeského kraje
s vyšší mírou znečištění, kde je ze strany
státu snaha ještě více podpořit zájem o dotaci, a to navýšením dotace o dalších 5 %.
Maximální částka dotace tak může být
až 127 500 Kč.
Výměny kotlů mohou být realizovány
pouze v rodinných domech, tj. objektech,
které mají v Listu vlastnictví uvedeno, že se
jedná o rodinný dům nebo objekt k bydlení
(nelze dotaci využít na rekreační objekty,
objekty pro podnikání, nezkolaudované
domy atd.) s maximálně 3 bytovými jednotkami. V případě, že má dům 2 nebo 3 bytové jednotky a 2 – 3 kotle, dotaci může
využít pouze na výměnu jednoho kotle.
Pokud dům splňuje minimálně energetickou třídu C dle PENB, je nutné doložit
k žádosti o dotaci zpracovaný energetický
štítek. Pokud dům nesplňuje energetickou
třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření dle doporučení energetického specialisty (např.
zateplení střechy nebo půdy, podlahy, dílčí
zateplení fasády, dílčí výměna oken, dveří,
Pokračování na str. 7

„Kotlíkové dotace“ přesněji programu
„Výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji
2015-2018“ z operačního programu Životní
prostředí 2014-2020 mohou využít do konce roku 2018 fyzické osoby – koneční uživatelé na výměnu stávajícího kotle na tuhá
paliva s ručním přikládáním za zdroje tepla
uvedené na seznamu schválených výrobků
SFŽP, jež splňují směrnici o Ekodesignu:
 tepelná čerpadla (dotace 80 % výdajů
z max. částky 150 tis. Kč)
 kotel na biomasu (dotace 80 % výdajů
z max. částky 150 tis. Kč)
 automatické kotle na tuhá paliva
4. a vyšší emisní třídy (dotace 70 %
výdajů z max. částky 150 tis. Kč), kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím akumulační nádrže o min. objemu
55 l / kW instalovaného výkonu kotle
 plynové kondenzační kotle (dotace
75 % výdajů z max. částky 150 tis. Kč)
 solárně-termické soustavy pro přitápění a ohřev TUV (nejsou podporovány
samostatně, ale pouze s kotlem na tuhá
paliva).
Podporován je nejen zdroj, ale i zpracování energetického štítku nebo posudku, provedení mikro-opatření ke snížení

Se žádostí o dotaci neváhejte, pomůžeme vám
 Podle sdělení Jany Bohatové, administrativní pracovnice v oblasti životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, získal Středočeský kraj prostředky
na přidělení kotlíkové dotace na období 2015–2018 celkem ve výši cca 500 mil.
Kč, z čehož lze uspokojit cca 300 žadatelů. V 1. kole výzvy, které trvá od 15. ledna
2016 do 15. září 2016, je zatím podáno cca 1700 žádostí, takže šance na získání
dotace stále trvá. V případě, že přidělené prostředky nebudou vyčerpány během
tohoto 1. kola, předpokládá se vyhlášení 2. kola výzvy v termínu od 3. října 2016
do 29. prosince 2017.
 Krajský úřad je také připraven poskytnout všem zájemcům o kotlíkové dotace
nejen příslušné informace, ale také žadatelům pomoci s přípravou a vyplněním
žádosti. Kontakt: Jana Bohatová, administrativní pracovnice v oblasti ŽP, Středočeský kraj Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 892, e-mail,
bohatova@kr-s.cz, www.kr-stredocesky.cz
 Zájemci o kotlíkovou dotaci se rovněž mohou se žádostí o pomoc při jejím získání obrátit na Obecni úřad Statenice. Ten v této souvislosti upozorňuje, že před
podáním žádosti je třeba, aby žadatel zvážil, zda je skutečně schopen dostát všem
podmínkám přidělení dotace, jak jsou výše uvedeny.
 
Seznam energetických specialistů vede Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: 224 851 111,
e-mail: posta@mpo.cz, www.mpo.cz. Vyhledat si nejbližšího energetického specialistu je rovněž možné na www.mpo-enex.cz. Jeho služby obvykle zajišťují také firmy, které v rámci kotlíkové dotace kotle vyměňují. Obvykle jsou tyto firmy rovněž
schopné pomoci žadateli s přípravou žádosti a s jejím podáním.
Připravila: Jitka Lenková

Pokračování z předcházející strany

instalace těsnění oken, oprava prasklin fasády apod.)
V případě, že se rozhodnete pro rozsáhlejší zateplení domu v kombinaci s výměnou stávajícího kotle na tuhá paliva, můžete
„Kotlíkovou dotaci“ využít v kombinaci
s programem „Nová zelená úsporám“, kde
získáte další prostředky. S určením nejvhodnějších opatření vám pomůže energetický specialista, jehož služby lze také
hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu.
Pokud uvažujete o využití „Kotlíkové
dotace“, stačí doručit (poštou nebo osobně)
na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje:
 vyplněnou žádost,
 průkaz energetické náročnosti budovy
(PENB) s klasifikací „C“ nebo doporučení energetického specialisty o provedení mikro-opatření pro snížení energetické náročnosti domu,
 fotodokumentaci stávajícího kotle
na tuhá paliva napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso,
 prohlášení o funkčnosti stávajícího kotle
a používaných palivech,
 písemný souhlas spoluvlastníků domu
nebo pozemku.
Vlasta Skalická

Inzerce

Víc jak půl milionu
Tolik doplatila naše obec na svoz odpadu v loňském roce. Přesně se jedná o částku
584 386,50 Kč. Jak je to možné, když poplatky občanů za svoz tuhého komunálního
odpadu (TKO) také nepatří k nejmenším? Je to sice jen 50 Kč za měsíc, ale pro čtyřčlennou rodinu to znamená 2400 Kč ročně.

Pojďme se tedy na ta čísla podívat trochu podrobněji. Na poplatcích za svoz TKO obec
vloni celkem vybrala částku 850 060 Kč a za vyvážení popelnic zaplatila 862 771 Kč (za celkem 450,64 tun TKO), takže na první pohled je rozpočet téměř vyrovnaný. Kromě toho však
obec zaplatila ještě 192 390 Kč za svoz 27 velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad,
66 661 Kč za 28 kontejnerů na biodopad, 7 865 Kč za 5 kontejnerů
na smetky ze zametacích strojů a 24 972 Kč za dva svozy nebezpečného odpadu. Zadarmo nebyl ani svoz tříděného odpadu, který
v roce 2015 stál 550 493 Kč. Za svezenou a následně odkoupenou
surovinu ovšem obec obdržela částku 283 289,50 Kč.
Celkem vzato to nejsou optimistická čísla. Kdyby se o tu výše
uvedenou víc jak půlmilionovou ztrátu mělo spravedlivě podělit
našich cca 1380 občanů, potom by se poplatek za svoz odpadu musel zvýšit o víc jak 400 Kč na osobu a rok. Je tedy jasné, že pokud
ke zvýšení tohoto poplatku ještě letos nedošlo, v příštím roce se mu
už nejspíše nevyhneme. Také vzhledem k tomu, že se očekává významné navýšení tzv. skládkovného (do roku 2020 až na trojnásobek), které svozové firmy promítnou do cen svých služeb.
Jako občané Statenic máme přitom jen jedinou možnost, jak přispět k tomu, aby se naše poplatky za svoz TKO zvyšovaly co možná
nejméně – ještě důsledněji třídit svůj domovní odpad, tím snižovat
jeho množství a tak i sumu, kterou obec za jeho svoz platí. I s vědomím toho, že poctiví a pečliví třídiči s poloprázdnými popelnicemi
nutně doplácejí na ty méně zodpovědné.
Připravila: Jitka Lenková

Ceník inzerce
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 v červnu 2016.

Kontakt: JUDr. Jitka Lenková,
lenkova@volny.cz, tel. 604 684 834
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Třistašestnácka zřejmě pojede
až do Kralup

Novela předpisů o silničním provozu
se může týkat i vás

Každý dobrý skutek…

Dne 10. února 2016 se uskutečnilo jednání ve věci prodloužení linky PID 316 z Holubic do Kralup nad Vltavou. Jednání
bylo svoláno na základě žádosti vybraných členských obcí
Dobrovolného svazku obcí Od Okoře k Vltavě ve věci prodloužení vybraných spojů příměstské autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) 316 dopravce ČSAD MHD
Kladno a.s. z Holubic do Kralup nad Vltavou.

Během února 2016 nabyla účinnost jedna z novel zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a od 1. 1. 2016 je účinná
jeho nová prováděcí vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Některá
nová ustanovení těchto předpisů se týkají i pěších účastníků
silničního provozu.

Znáte jo pořekadlo. Ovšem tenhle dobrý skutek po zásluze
potrestán nebude. Naopak. Dobrý skutek, o kterém chci dnes
psát, si zaslouží nejen poděkování, ale i úctu a hlavně respekt
za to, že si lidé dokážou pomáhat navzdory tomu, že se vůbec
neznají a nikdy se osobně nepotkali, navíc naprosto nezištně
a bez nároku na jakoukoli odměnu. V tomto případě beze zbytku platí, že jedinou a jedinečnou odměnou je dobrý pocit. A to
není málo!

Oč jde? Dle výsledku demografické studie z roku 2015 bude
i nadále docházet k nárůstu počtu obyvatel v regionu, čímž nebude
možné v následujících letech přijímat žáky ze ZŠ Tursko na druhý stupeň ZŠ Velké Přílepy. Řešením je tak přijímání těchto žáků
do školských zařízení v Kralupech nad Vltavou, která disponují
dostatečnou kapacitou míst. Prodloužení vybraných spojů linky
PID 316 by však nemělo význam pouze pro dopravu žáků základních a středních škol, ale také pro propojení obcí mezi jednotlivými kraji (Praha-západ a Mělník, resp. s využitím přestupu na vlak
taktéž do okr. Kladno). V Kralupech nad Vltavou lze taktéž využít
lepší občanskou vybavenou a zdravotnická zařízení.
Organizátor dopravy ROPID vypracoval návrh na prodloužení
linky PID 316, tak, aby bylo zajištěno spojení do co největšího počtu vzdělávacích a zdravotnických zařízení. Vybrané spoje
linky PID 316 by měly být v úseku „Holubice – Kralupy nad
Vltavou, žel. st.“ provozovány v pracovních dnech cca v době
od 6 do 18 hodin tak, aby byla zajištěna návaznost na začátek,
resp. konec vyučování ve výše uvedených vzdělávacích zařízení a možnost využití občanské vybavenosti i v mimošpičkovém
období.
K realizaci tohoto projektu by mělo dojít k zahájení nového
školního roku 2016/2017, tj. od 1. 9. 2016. Jízdní řády budou
předem projednány s dopravci dotčených linek PID, se všemi
dotčenými obcemi a Odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
Připravil: Ladislav Lenk

 latby místních poplatků za odpad
P
a psy v roce 2016
Upozorňujeme, že nárok na osvobození či slevu z poplatku
musí být náležitě prokázán patřičným průkazem, potvrzením apod. Dále upozorňujeme na splatnost poplatků za psa
a odpad – 30. 4. 2015.

Jednou ze zásadních změn je nová povinnost: „Pohybuje-li
se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo
po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích.“.
Ony retroreflexní prvky jsou již nyní součástí některých oděvů, například bund. Nebo si je lze opatřit v různých formách
umožňujících v případě potřeby jejich upevnění na oděv, třeba
jako plastové pásky šířky cca 15 mm, které se omotají kolem
předloktí. Lze je již opatřit v některých papírnictvích, popřípadě získat zdarma na místních propagačních akcích pořádaných
organizací BESIP i jinde. Rovněž v prodejnách Tyflopomůcek
budou takové pásky k dispozici. Podstatné zvýšení bezpečnosti
a též deklarovaná vysoká pokuta za nedodržení tohoto předpisu,
jsou dostatečnými důvody k tomu, abychom takový reflexní pásek měli u sebe a použili jej při chůzi po silnici za tmy.
Uvedená vyhláška přináší další novinku týkajícíse samostatných zrakově znevýhodněných chodců. Spočívá v tom, že bílá
hůl, jež je podle zákona speciálním označením nevidomé osoby, musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem
o šířce 50 mm a průměr hole v nejméně třetině její délky musí
být alespoň 12 mm. Pokud jde o požadovaný průměr hole, orientační a signalizační bílé hole, které jsou v ČR na lékařský
poukaz k dispozici, zmíněnému nařízení vyhovují (s výjimkou
signalizační sedmidílné skládací hole – „komorní“, která je
k pohybu na veřejných komunikacích nevhodná a její používání na ulici důrazně nedoporučujeme!). Pokud jde o bílý reflexní
pruh, byly dosud hole opatřeny třemi takovými proužky, každý
o šířce 25 mm. Z ryze zcela formálního právního pohledu však
lze za zvláštních okolností takovou úpravu zpochybnit. Proto výrobce holí reagoval na upozornění SONS, a bude dodávat hole se
třemi reflexními proužky jako dříve, ale jeden z nich bude široký
nově předepsaných 50 mm. Rovněž bylo dohodnuto s prodejnami Tyflopomůcek a s krajskými pracovišti Tyfloservisu, že zrakově znevýhodněným reflexní proužek na jejich holích dodatečně
upraví, pokud si to budou přát. Pětidílné skládací orientační kompozitové (kevlarové) bílé a červenobílé hole není třeba dodatečně
upravovat, neboť jejich celý poslední díl je reflexní.

Platit místní poplatky můžete:
 hotově na OÚ Statenice v úředních hodinách (pondělí, středa
8-12 hod. a 14-17 hod.)
 bezhotovostně kartou prostřednictvím platebního terminálu
na OÚ
 bezhotovostně na účet OÚ Statenice. Při bezhotovostní platbě použijte prosím tyto údaje: č. účtu: 51-2228780217/0100
 
částku 600 Kč/os. za svoz odpadu dle OZV č. 5/2012 – upozorňujeme na možnosti osvobození a slev
 
částku 400 Kč za 1. psa, za každého dalšího částka 600 Kč
VS: pro platby za psa 1341100---(---) – zde prosím vepište vaše
číslo popisné nemovitosti (do popisu platby prosím uveďte vaše
příjmení)
SS: pro platby za psa – počet psů za které platíte
VS: pro platby za odpad 1337100---(---) – zde prosím vepište
vaše číslo popisné nemovitosti (do popisu platby prosím uveďte
vaše příjmení)
SS: pro platby za odpad – uveďte počet osob, za které platíte
POZOR! Včas nezaplacené poplatky podléhají tomuto navýšení:
od 1. 5. do 31. 5 2016 o 50 %, od 1. 6. 2016 o 100 %

V pondělí 8. února dopoledne k nám do domu ve Statenické ulici přišel cizí muž. U branky nezazvonil, rovnou si otevřel,
u vchodových dveří neklepal a také rovnou vešel. Naštěstí narazil
na zamčené dveře ve verandě. Když jsem šla ke dveřím, řekl mi,
že prý mu řekli, že tu bydlí Jarda Novotný. Když jsem mu sdělila,
že tu nikdo takový nebydlí, hned odešel.
Nevím, kdo to byl. Zřejmě obcházel domy a zkoušel, kdo je
a není doma a zda dveře nejsou otevřené. Něco podobného se
nám stalo již před několika měsíci, kdy tady nějaký pán opět někoho hledal. Pak se ptal, kdo kolem nás bydlí a jestli jsou doma,
že by se u nich zeptal na toho, koho údajně hledá...
Nechci nikomu nasazovat psí hlavu, ale tohle se mi zdá dosti podezřelé. A tak chci naše spoluobčany varovat. Aby věděli,
že se tu potulují takoví lidé , aby si dávali pozor na to, co chtějí,
a důsledně zamykali vchodové dveře.

OÚ Statenice

Kateřina Gamal Richterová

V roce 2011 byl oficiálně spuštěn internetový magazín Kultura21, který si klade za cíl přinášet co největší objem kvalitních
informací z kulturní sféry. Za vším stojí majitel portálu a administrátor v jedné osobě Martin Lihač. A právě ten může být právem
pyšný na tým redaktorů, kteří tvoří celé tohle soustrojí i přesto,
že příspěvky nejsou honorované. Odměnou jsou knihy, akreditace a jiné bonusy, které potom redaktoři hodnotí, a tato hodnocení
čtenář najde právě na http://www.kultura21.cz. Všichni v redakci
pracují naplno a s nadšením. O to víc ho mrzí, když jeho „rodinu“
některý z členů opustí.
Od samého začátku byla na postu šéfredaktorky Radka Mothejzíková. Na sklonku roku 2015 ale svoje stanoviště opustila.
Ještě předtím, než se se „svými dětmi“ rozloučila, udělala věc,
která nejednoho z redaktorů dojala, a všichni se ochotně do její
výzvy o pomoc zapojili. Na základě uveřejněného rozhovoru, právě na K21, se statenickou knihovnicí Květoslavou Englerovou se
Radka rozhodla oslovit redaktory s prosbou, zda by mohli věnovat
některé z recenzních výtisků, které by mohli postrádat, právě naší

knihovně. Sbírka proběhla, Radka všechno shromáždila u sebe
v České Lípě a plánovala si osobní předání ve Statenicích. Vzhledem k vysokému pracovnímu vytížení se ale nemohla osobně dostavit, a tak poslala knihy poštou.
Zhruba v polovině února dorazila do Statenic zásilka určená
obecní knihovně čítající bezmála padesát knih. Jsou mezi nimi knihy pro děti i dospělé, próza, poezie, cestopisy, autobiografie, něco
z tajemna i červené knihovny nebo literatury faktu. Paní Englerová
neskrývala dojetí: „Nesmírně si tohoto daru od Kultura21 vážíme
a jsme za něj moc rádi, protože jsou to knihy různých žánrů a ještě
je v naší knihovně nemáme.“
Darované knihy byly zařazeny do polic, našly zde svoje místa
vedle svých sestřiček a nejen paní knihovnice, ale i tým redaktorů
Kultura21 věří, že budou přínosem čtenářům v nevelké středočeské obci.
Redaktorům K21 a v neposlední řadě Radce Mothejzíkové patří
veliký dík za to, že dokázali spojit svoje síly a pomohli dobré věci.
Děkujeme!˝

Tip knihovny

Mladí čtenáři

Zajímavosti
z naší historie

Pravidelně každou středu se
v naší knihovně schází skupinka
mladých čtenářů. Takhle si společně navzájem předčítali ve středu 3. prosince 2015 Jaroslav
Albert, Stanislav Kašpar a Jan
Nyklas (zleva).
Text a foto: JItka Lenková

Viktor Dudr, SONS

Byl to „tipař“? Nevím, ale varuji

Text a foto: Renáta Šťastná

Novinky z naší knihovny
 Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. ledna 2016 nese
od tohoto data naše obecní knihovna jméno našeho význačného rodáka
a spisovatele „Knihovna J. M. Hovorky.“
 V únoru do knihovny přibyl jako dar autorky Jitky Lenkové výtisk
knihy „Tajemná místa Česka“. Některé
kapitoly jsou věnovány také okolí Statenic, další mohou posloužit jako náměty
na výlety.
 K dispozici jsou v knihovně také různé společenské hry a několik různých
skládanek puzzle, které knihovně darovala Renáta Šťastná.
 Děkujeme všem, kteří obohatili
knihovnu svými knižními dary,
a s radostí je nabízíme k vypůjčení
našim čtenářům.
Květa Englerová, knihovnice

Kniha s tímto názvem uvádí informace o událostech a osobnostech
našich zemí. Je psaná čtivou formou a pro ty, co nemají rádi „ tlusté
knihy“, vůbec není tlustá. Dozvíte
se zajímavosti o vládcích, rytířích,
vojevůdcích, vynálezcích, alchymistech a dobrodruzích.
Tak například v Kosmově kronice se píše o Krokovi a jeho dcerách.
Ale v této kronice se píše jeho jméno
Crocco, tj. keltsky. Pokud pochybujete, tak je faktem, že v roce 1771
se našel u Podmokel keltský poklad
7000 mincí, kde se nalezla i mince
s vyraženým jménem Crocco. Jména
Krokových dcer mohou mít keltský
původ. Cassi, Teta a Libossa mají
význam kráska, kněžka a obětnice.
Přečtěte si třeba i o Přemyslovcích, Petru Vokovi, poustevnících
v Čechách, o Prokopovi Divišovi
nebo o Casanovovi, který trávil zbytek života jako valdštejnský knihovník na zámku Duchcov.
Autorem knihy je Petr Dvořáček
a první vydání vyšlo v Olomouci
v roce 2012. Knihu si můžete vypůjčit v naší knihovně.
Květa Englerová, knihovnice
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Odpadky zničí naši civilizaci
– jestli s tím něco neuděláme!
V šedesátých letech minulého století jsme bydleli v Plzni. Konkrétně v Blatenské ulici 32. Byl to podélný panelák se čtyřmi vchody. V každém bylo 15 dvoupokojových
bytů, v nichž žili tří či čtyřlenné rodiny. Tedy celkem nějakých dvě stě čtyřicet občanů.
A představte si, že na koncích toho velkého paneláku stály vždy dvě popelnice. Takové
ty klasické kulaté, které popeláři bravurně točili jednou rukou. Popeláři jezdili jednou
za čtrnáct dnů. Dobře si to pamatuji – který kluk nechtěl být v dětství popelářem…
Proč na to dnes vzpomínám? Inu, kladu
si otázku, jak je to možné, že takové množství obyvatel plzeňského paneláku vyprodukovalo tak malé množství odpadu. Zkusme si na ni odpovědět.
Tak třeba nebyly žádné igelity či plastové taška a obaly. V obchodech se zboží
včetně masa a salámů balilo do papíru,
rohlíky do papírovách sáčků, stejně jako
zelenina a další potraviny. Papír nekončil
v odpadu, ten se sbíral a doma odkládal.
Pro nás kluky to byl zlatý důl, neboť pokud jsme nedostali do pytlíku od mouky
svačinu, pečlivě jsme ho s dalšími papíry
a tátovými novinami shromažďovali a pak
uháněli do nedaleké sběrny papíru. Za kilo
bylo 25 haléřů – terno, neboť za to byl třeba
krásný voňavý špalek u místního cukráře.
Doma jsme měli v kuchyni odpadkový
koš a já s bráchou měli za povinnost ho jednou za týden vynést. Jednou za týden! Kolikrát nebyl ani plný. Nebyly v něm slupky
od banánů (ty jsme vlastně ani neznali),
šlupky od brambor, neboť ty se zásadně
škrábaly, nebyly tam krabice od mléka, jelikož pro mlého jsme chodili s bandaskou
a později v lahvích, které ovšem byly
za jednu korunu vratné. To bylo, když si
máma nepamatovala, kolik jsme s bráchou
lahví vrátili a kolik zinkasovali!
Žádné PET lahve, žádné papírové dětské pleny, žádné krabičky od jogurtů, neboť i ty se prodávaly ve vratných skleničkách. O nějakých plechovkách od konzerv
či rybiček ani potuchy – ty jsme s bráchou
nosili do sběrny kovů. Možná jen skořápky od vajec, ale ty jsme sbírali pro tetičku,
která měla slepice…
A dnešek? Svého času jsem byl na skládce v Úholičkách. Kdo to na vlastní oči neviděl, nepochopí, kam naše „civilizace“
pokročila. „Kuka“ vozy sem denně přivážejí směsný odpad, obrovský buldozer je
rozhrnuje a kupí z nich obrovský kopec.
Vzduchem při velkém větru občas poletují
igelitové tašky, takže ten kopec musel být
oplocen vysokým drátěným plotem, aby
tyto igelity nelétaly do okolí a na přilehlou
silnici. Mimochodem, když jedete autobusem z Prahy do Horoměřic, zjistíte, že ten
obrovský kopec už nyní zastiňuje pohled
na bájnou časkou horu Říp! Co bude dál?
Nevím. Zato vím, že podle statistik
bylo v roce 2010 použito v Evropské unii
95,5 miliardy (!) plastových sáčků, z toho
92 procent skončilo po prvním použití v odpadkovém koši. Každý obyvatel Evropské
unie včetně kojenců a dětí vyprodukoval

v roce 2013 přesně 481 kilogramů odpadů.
Z toho bylo zrecyklováno nebo zkompostováno pouhých 43 procent. A ještě jedno
číslo – evropské supermarkety vyhodí každým rokem neuvěřitelných 50 procent
zboží prostě proto, že ho nestihnou prodat
před uplynutím záruční doby. Podle Evropské unie dosahuje roční produkce potravinového odpadu v členských státech zhruba 89 milionů tun, což představuje 179 kg
na obyvatele! Co by za to dali Afričané,
jejichž děti umírají hlady!
Je z toho cesta ven? Optimisté věří,
že ano. Proto se v mnoha evropských zemích nyní snaží odpad, pokud už musí
vzniknout, třídit a recyklovat. Je to bohulibý záměr, má však i černé skvrnky. Stačí se
podívat do naší obce. Mnoho občanů zde již
třídí velice poctivě, další dělají, že se jich
to netýká. Jen nahlédněte do koše na odpad
na autobusové zastávce, kde by měly být
maximálně projeté jízdenky či prosmrkané kapesníčky. Ráno tam někdo, kdo jede
do práce, klidně hodí igelitku plnou odpadu. A co třeba třídící kontejnery na úrovni
ulice Račanská. Sklo, papír, plasty. A pak
jedete okolo a u kontejnerů leží čtyři ojeté
pneumatiky! To už vůbec nemluvím o tom,
co můžete spatřit v příkopech u silnic
v okolí naší obce.
Myslím, že je třeba si položit řadu otázek.
Jakých? Záleží nám na prostředí, ve kterém
žijeme? Nebo nám to je, jak se říká, šuma
fuk? Co každý z nás dělá, aby toto prostředí
bylo přijatelné, neškodilo zdraví a žili jsme

v něm rádi? Jak třídíme odpad? Dáváme
vybité baterie do koše a pak do popelnice?
Anebo víme, co s nimi? Je nám lhostejné, když někdo vyhodí igelitku s odpadky
do příkopu u silnice? Pokusíme se ho napomenout, nedej bože, zadržet ho a napařit
mu pěknou pokutu? Pálíme s klidným svědomím v našich kotlích na dřevo či uhlí tzv.
petbrikety s tím, že nás stejně nikdo za to
nepotrestá? Víme, kde se nacházejí kontejnery na tříděný odpad a už jsme tam někdy
něco hodili? Napomeneme člověka, který
klidně hází vajgly (nedopalky cigaret) pod
kola autobusu, když se chystá nastoupit?
Další spoustu otázek bych ještě mohl
dodat. Ale nechci mentorovat. Jde mi jen
o to, abychom se ke svému okolí, potažmo
životnímu (!!) prostředí chovali jako lidi.
S pocitem, že když ho budeme společně
chránit, pomůžeme nejen sobě, ale i těm,
kteří přijdou po nás. Příklad obrovské
skládky v Úholičkách by tomu mohl být
varováním. Co tomu asi řeknou archeologové za nějakých pět set let, až třeba tenhle
kopec rozkopají? Nebo se toho nedožijí?
Bůh s námi, jestli s tím něco neuděláme!
P. S.
V České republice řeší definici ochrany
životního prostředí zákon o životním prostředí: „Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí,
nebo se toto znečišťování nebo poškozování
omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu
jeho jednotlivých složek, druhů organismů
nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.“
Ladislav Lenk, odpočívající filozof

Krátce z obce
Koncem loňského roku přibyl v naší obci (u obchodu na konečné zastávce autobusu 356) kontejner na další druh tříděného odpadu – kovy (železo, hliník, tj. např. plechovky od konzerv a nápojů), jehož sběr jsou obce nyní nově povinny zajišťovat. Také on by
měl přispět ke snížení množství komunálního odpadu v našich popelnicích a tím i ke snížení nákladů na jejich
svoz. Zatím nám v obci
chybí ještě kontejner
na elektro, ten nejbližší se
nachází ve Velkých Přílepech, ve dvoře restaurace U Korychů, kam byl
od autobusové zastávky
přemístěn kvůli častému
vykrádání.
Text a foto: Jitka Lenková

Necháme se inspirovat?
Malá obec Pátek se nachází v Polabské nížině asi tři kilometry od lázeňského města
Poděbrady. Krajina je svojí nadmořskou výškou 198 m. n. m předurčena cyklistům.
Na kole sem trvá cesta z Poděbrad jen pár minut. Uvítá vás malebná polabská vesnice,
ve které spokojeně žije 650 obyvatel. A co je zajímavé, může to inspirovat. Třeba i naši
obec…
V obci Pátek totiž funguje “Klub deskových her Pátek” pod záštitou místní knihovny. Ten místní občany pravidelně zve na nedělní deskohraní, které se zde koná každou
neděli ve Sousedském spolkovém domě.
Za velké účasti starších i mladších občanů se zde hrají moderní deskové, karetní
a společenské hry pro celou rodinu. Krásná
příležitost, jak prožít příjemné odpoledne.
Inciátora a hlavního oganizátora této akce
Františka Burdu jsme pro inspiraci pro naši
obec (!), požádali o rozhovor.
Jak dlouho se deskové hry v Pátku hrají?
Začali jsme jako skupina herních nadšenců s pravidelným hraním před třemi
roky, deskový klub v Pátku jsme založili
v říjnu minulého roku, máme tedy za sebou
přibližně čtyři měsíce působení. Otevřeno
máme pravidelně každou neděli. Snažíme
se cílit převážně na rodiny s dětmi a ukázat
jim, že i v dnešní moderní době lze strávit

příjemně čas nad některou z široké nabídky
společenských her.
Které to jsou?
Přibližně od roku 2000 zažívají společenské hry zlaté časy. Každý rok vydávají
vydavatelé desítky až stovky nových her,
z nichž je potřeba vybrat ty správné. V našem deskovém klubu máme hry různého
druhu, např. postřehové, vědomostní, výukové, abstraktní, zábavné na párty, historické nebo třeba kooperativní (hráči společně hrají proti samotné hře).
A co složení hráčů – věk, pohlaví?
Náš deskový klub navštěvují hlavně
děti do 15 let, dívky a chlapci tvoří přibližně stejně velkou skupinu. Druhou

herní skupinu pak tvoří skupiny dospělých
mezi ve věku 25 až 40 let, často hrají děti
s dospělými.
Existují nějaké další soutěže, kterých se
hráči mohou účastnit?
Na konci minulého roku jsme pro děti
a dospělé uspořádali vánoční turnaj o zajímavé ceny. Byli jsme také s naším klubem
ve školce v sousední obci, kde jsme s dětmi
hráli různé hry. Rádi bychom v tom pokračovali i nadále.
Jak se to financuje?
V současné době se nám podařilo do klubu sehnat přes stovku různých společenských her. Část her pochází ze sponzorských darů naší místní knihovny v Pátku,
pár her jako dárek od českých vydavatelů,
drtivá většina her je ze soukromé sbírky.
Ale vždy je nejlepší, když se hry hrajou,
než aby na ně sedal prach.
Jan Sládek

Kontakt: facebook: Klub deskových her Pátek

Inzerce

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

Ordinační hodiny
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
 Stříhání psů
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Masopust ovládl Statenice
Do tradičního masopustního průvodu se
také letos pod organizačním vedením neúnavných Čarodějnic od Juliány zapojilo
několik desítek našich více či méně maskovaných spoluobčanů. V sobotu 13. února
odpoledne všichni na pár hodin zapomněli
na běžné starosti všedních dnů a nevázaně
skotačili tak, jak je účelem této pradávné,
kdysi pohanské slavnosti. Konzumace pohoštění připravených obyvateli některých
stavení masky odměnily přáním blahobytu
a štěstí a zpečetily taneční kreací za zvuku
skupiny muzikantů, kteří si říkají Tuláci.
Zárukou dobré pohody bylo stejně jako
v předchozích letech průběžně konzumované pojízdné občerstvení (zvláště pak to
tekuté). Sepětí tohoto svátku s přírodou připomněla nejen pomalu rašící zeleň kolem,
ale také doprovod koníků a pejsků. V cílové stanici v restauraci Ve mlejně potom
na všechny čekaly zabijačkové pochoutky
a tak všichni „žili, byli, dobrou vůli spolu
měli“.
Text a foto: Jitka Lenková
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Lékárny v Česku a na Praze-západ
Jak se v nich vyznat a jak vybrat tu správnou?
Ve farmaceutickém průmyslu se točí obrovské peníze, to
je skutečnost všeobecně známá. Já osobně do lékárny chodím minimálně, sem tam pro nějakou tu náplast, občas pro
prášek na bolest hlavy, zřídkakdy pro něco proti horečce.
S receptem od lékaře navštěvuji lékárnu opravdu výjimečně. Znám ale mnoho lidí, kteří jsou v lékárně, jak se říká,
pečení vařen, a často slýchám nářky, kolik peněz je to stálo a že by bylo určitě lepší nemarodit, nebo nemít
ty vleklé chronické civilizační choroby, které
vyžaduj pravidelnou medikaci. Samozřejmě
registruji sítě lékáren, které nám neustále připomínají televizní či rozhlasové reklamy. Jak
se v tom ale má člověk vyznat a orientovat?
Před časem jsem navštívila lékárnu kdesi v obchodním centru a snad ještě dřív, než
se mě slečna zeptala, co si přeju, se dotazovala, zda mám jejich slevovou kartičku.
„Nemám,“ pokrčila jsem rameny. „Jak je
to možné?“ opáčila tónem, po kterém jsem
sklopila oči a ve svém věku se zastyděla.
Odnášela jsem si svoji náplast na kuří oko
a taky tu jejich slevovou kartičku, která mě
opravňuje k mnoha výhodám, a po proslovu slečny za pultem jsem se vůbec divila,
jak jsem mohla dožít až do tohoto dne.
A tak ji nosím stále u sebe, přesně podle
poučení, že mám čekat na ten okamžik, kdy
ji budu moci znovu použít.
A další zkušenost. Já jsem celkem pohodlně získala na první pokus to, pro co
jsem do lékárny přišla. Ovšem ne každý má to štěstí, že po předložení receptu
obdrží přesně to, co mu lékař předepsal.
V tom okamžiku jsou dvě možnosti: Buď
odejít s prázdnou s příslibem, že do zítra
vám léky objednají, anebo pracovník lékárny nabídne jiný lék, s jiným názvem,
ale stejného či hodně podobného složení
a srovnatelných účinků. Ano, stalo se mi to
jednou, takže mluvím z vlastní zkušenosti.
V tu chvíli jsem řešila dilema: Mám odsud
odejít, patřičně otrávená, a čekat na lék
do zítra, anebo mám s důvěrou přijmout
alternativní řešení? Bydlet v Praze, otočila

Lékárna Nad Rybníčkem ve Velkých Přílepech

bych se na podpatku a odešla do jiné lékárny. Ve Statenicích ale třeba vůbec lékárna
není. Ty dvě nejbližší dvě se nacházejí
v Horoměřicích a ve Velkých Přílepech.
Ale kterou z nich si vybrat? Co do vzdálenosti to vyjde zhruba nastejno. Anebo zajet
do řetězcové lékárny na Suchdol, která je
sice dál, ale vzhledem ke své velikosti by
mohla mít nejen bohatší sortiment, ale také
řetězcové slevy?
S prosbou o radu jsem se obrátila na ty
nejpovolanější, zástupce lékáren ve Velkých Přílepech a v Horoměřicích, ve snaze
získat co možná nejvíce informací, které by
nejen mne, ale i ostatním občanům, vnesly trochu světla do problematiky a třeba
i usnadnily konečné rozhodování.

Lékárna Nad Rybníčkem
ve Velkých Přílepech
Vedoucí lékárny Monika Hanusová (46)
má mnoholeté zkušenosti ve farmaceutickém průmyslu. Po mateřské dovolené začínala jako obchodní zástupce u firmy Johnson and Johnson, zkusila si obchodování

s dermokosmetikou a s léky na srdce u společnosti Abbott. To všechno jí, jak sama říká,
pomohlo pochopit farmaceutický byznys
a vidět ho z různých stran. A to jednak očima lékárníka, jednak i firmy, která produkty
prodává. Stejně tak porozuměla i strategiím
prodeje, a proto začala pracovat jako konzultant v oblasti merchandisingu, neboli ideálního vystavení zboží v lékárnách. A je velmi
úspěšná. Navrhovala vystavení produktů
například v tak veliké lékárně, jako je Pharmacentrum na Budějovické v Praze, kde se
jí ve spolupráci s paní ředitelkou podařilo
zavést oddělení zdravé výživy, dnes velice
úspěšné a dost možná, že jediné v ČR. Vlastně jedno ze dvou. To druhé M. Hanusová
právě kvůli tomuto výsledku zřídila u sebe
v lékárně zavedla. Pracovala pro bývalý řetězec lékáren Lloyds a distribuční řetězec
Pharmos. Několik let je součástí vysoce
profesionálního týmu společnosti Čemus,
která navrhuje a vyrábí lékárny po celé Evropě. Působí současně i jako školitel v oblasti ideálního vystavení produktů v lékárně,
kde jsou cílovou skupinou majitelé lékáren.
Monika přestavuje lékárny tak, aby dosáhly
vyššího obratu, přičemž garantuje navýšení
do 7 procent. A to není málo. A jak je to tedy
v přílepské lékárně? Paní Moniku jsem požádala o rozhovor.
Jste zástupce samostatné lékárny, nebo
jste článkem sítě lékáren?
Jsme samostatná lékárna a díky tomuto
rozhodnutí si mohu dovolit specializovat
se na léčbu potíží jako je celiakie a atopie.
Mohu tak vyhovět všem řadám klientů a jejich potřebám. To by v řetězci možné nebylo. Tam jsou nastavena přísná pravidla, a to
jak u vydávání léků na předpis, tak produktů z řady volného prodeje. U mě v lékárně
najdete dermokosmetiku, produkty bez
lepku, produkty zdravé výživy nebo RAW
stravu. RAW food neboli „syrová – živá
strava“ představuje nejpřirozenější způsob
stravování, neboť neprošla tepelnou úpravou, tedy zahříváním nad 45 °C, a je tedy

plná aktivních enzymů, minerálů, vitamínů
a kvalitních živin. Je dokázáno, že jakákoli tepelná úprava potravin nad 45 °C, například grilováním, dušením či smažením,
ničí jejich nutriční hodnoty a enzymatickou
aktivitu, protože enzymy rovnají se život
a mění molekulární strukturu potravin.
Ze syrových zásadotvorných potravin se
po tepelné úpravě stanou bez výjimky potraviny kyselinotvorné.
Jak vnímáte svoje postavení na trhu vůči
řetězcovým lékárnám?
Co se týká finanční stránky, tak tam
jsme oproti řetězcům velmi znevýhodněni
a mnohdy si lékárna na malém městě nebo
v obci nemůže dovolit nabídnout klientům
slevové karty a doplácet na léky, jako je to
u řetězců. Ale jak jsem již zmínila, máme
jednu velkou výhodu, a to je volná rozmanitost nabízeného zboží. Takže u nás klient
najde vše, co potřebuje, a nemusí kvůli tomu
do jiné lékárny. Také u nás tzv. "povinně"
nezaměňujeme originály léků za generické
léky, které jsou pro řetězce výhodné. Generika obsahují stejné léčivo ve stejném množství, jako příslušný originální přípravek,
mají stejnou lékovou formu, například tablety a tobolky, a stejnou biologickou účinnost.
Typ a poměr použitých pomocných látek,
to znamená plniv, pojiv, barviv a podobně,
může být od originálu odlišný. My se vždy
snažíme vydat originál léků, u kterých víme,
že mají za sebou klinické studie a výsledky
úspěšné léčby. Takže tímto se klientům naší
lékárny prozatím omlouváme, že nedisponujeme slevovými kartami. Věříme, že až si
k nám všichni z okolí najdou cestu, tyto karty zavedeme.
Proč se stává, že nemáte sortiment určitých léků na skladě, a stane se, že jej
musíte objednat? Pacient je potom
nucen vážit cestu do lékárny kvůli jednomu léku opakovaně, což vnímá jako
otravnou komplikaci a pro některé je
to i vyčerpávající. V tom lepším případě
si pacient pro lék přijde znovu, stane se
ale také, že příště půjde rovnou do jiné
lékárny, kde lék pořídí na první pokus.
Vaše lékárna tím přece potom tratí.
V našem případě je to proto, že naše spolupráce s předepisujícími lékaři teprve začíná a ještě neznáme celé portfolio léků, které
předepisují. Jakmile se stane, že si na nějaký
lék musí klient počkat, tak ho okamžitě zavedeme do skladu a máme ho stále na skladě.
V případě, že je pro klienta takováto cesta
vyčerpávající, anebo nemožná, se vždy zeptám, zda mu mohu lék v rámci občanské
výpomoci zavézt až domu – a to se také již
mnohokrát stalo. Takto jsme schopni léky,
které připraví naše paní doktorka, dovézt nejen do Velkých Přílep, ale také do Statenic,
Holubic a do dalších obcí v okolí. Klienti jsou
vždy velmi potěšeni a uleví se jim, že nemusejí do lékárny podruhé. Až do domu také
vozíme vložky pro pacienty s inkontinencí,
protože jsou to ohromné balíky.
Co můžete nabídnout pacientovi, potažmo zákazníkovi, navíc oproti řetězcovým
lékárnám, které mají různé slevy a akce?

Jak jsem již zmínila v úvodu, umíme
toho nabídnout, oproti řetězcům, mnoho.
V první řadě je to nejdůležitější a to je NEZAMĚŇOVÁNÍ originálních léků za generika. Nespornou výhodou je rozmanitý sortiment ve volném prodeji, který mohu zvolit
podle potřeb obyvatel okolí lékárny. Mohu
si dovolit, a také se to děje, úzkou spolupráci se školami a školkami v okolí, kde jsme
nastavili program dovozu hotových bezlepkových jídel pro malé klienty, kteří trpí
potravinovou nesnášenlivostí. Mám velmi
dobrý ohlas na vystavené produkty zdravé
výživy, RAW stravy. Navštěvuje nás již poměrně hodně klientů, kteří si k nám chodí
kupovat kosmetiku pro atopické pacienty.
Navázala jsem úzkou spolupráci s firmou
Eucerin, která má produkty, které tento
problém suché kůže řeší s vysokou úspěšností, a především dětem se jejich použití
se hodně uleví. Vzorečky těchto produktů
na vyzkoušení jsem si mohla dovolit dovézt
například k MUDr. Šmatové do ordinace
v Holubicích a chystám se požádat o spolupráci další lékaře v okolí Velkých Přílep.
Tyto aktivity směrem k obyvatelům bych si
nemohla dovolit, pokud bych byla součástí
řetězce. Proto si myslím, že máme velkou
výhodu v přímém kontaktu s obyvateli okolí naší lékárny. A pokud opustím lékařskou
notu, tak v lékárně nabízím dermokosmetiku pro ženy, jakou si samy zvolí, a při návštěvě si řeknou samy, která jim vyhovuje.

Je něco, na co byste chtěla upozornit nebo
vyzdvihnout, popřípadě zkritizovat?
Chtěla bych jen požádat o jediné: Navštivte naši lékárnu u Domu Zdraví ve Velkých Přílepech a sdělte nám svoje požadavky. Jsem přesvědčena, že se nám je určitě
podaří splnit. V Domě Zdraví ordinuje nová
paní doktorka diabetoložka a v blízkých
měsících tu začne ordinovat zubař. Také
bych chtěla nabídnout naši službu všem rodinám, které mají doma celiaka nebo osobu
s potravinovou intolerancí, že si u nás lze
objednat hotové jídlo připravené speciálně pro tyto pacienty. Na výběr máme cca
ze čtrnácti položek, stačí nás jen navštívit
a dohodnout, na co máte právě chuť. Dále
jsme se stali kontaktním místem služby
„JEDNODENNÍ CHIRURGIE“. U nás
v lékárně získá pacient, který potřebuje
rychle řešit například operaci žlučníku, hemoroidů, křečových žil nebo kýly veškeré
informace a kontakty na ústav, kde se tato
jednodenní chirurgie provádí. Tato chirurgická ambulance, zajišťující tyto služby,
získala certifikát GARANCE KVALITY
od České společnosti pro léčbu ran. Věřím,
že tohle všechno by mělo patřit k základní občanské vybavenosti a že tuto širokou
nabídku služeb v oblasti zdravotnictví obyvatelé ocení, protože nebudou muset jezdit
za ošetřením daleko do hlavního města.
Vážíme si každého zákazníka a přistupujeme ke každému individuálně. Věřím, že se

Lékárna v Horoměřicích

Proč by měla být pro pacienta první volbou právě lékárna samostatná, nikoli ta,
která je součástí sítě lékáren?
Budu se opakovat: Nejsme placeni
za prodaná množství generik a neprodáváme žádné privátní značky, u kterých
bychom museli plnit jakýsi plán prodeje.
Vždy nás zajímá to, aby klient dostal léky,
které mu lékař předepíše. A stejně tak jako
já a moje rodina podporujeme hlavně české
podnikatele. Poprosila bych veřejnost i firmy o podporu české lékárny, které se zajímá
o konkrétní potřeby obyvatel. Jako soukromá lékárna máme také možnost v rámci občanské výpomoci dovézt bezplatně produkty lékárny imobilním občanům až domů.
Jde mi o to poznat dokonale potřeby obyvatel i těch obcí v nejbližším okolí, které
nemají možnost mít svojí vlastní lékárnu.

splníme všechna očekávání zákazníků
a že se k nám budou rádi vracet.

Lékárna v Horoměřicích
Zástupkyně
horoměřické
lékárny,
PharmDr. Jana Poustková, si se mnou také
velmi ochotně popovídala. Povídání o sobě
však přeskočila a rovnou jsme se pustily
do odpovědí na následující otázky.
Jste zástupce samostatné lékárny, nebo
jste článkem sítě lékáren, a jaké to přináší výhody či nevýhody?
Lékárnu v Horoměřicích provozujeme
již osmnáct let. Za tu dobu jsme nasbírali
mnoho zkušeností nejen s provozem lékárny, ale i v jednání s pacienty, kdy se nám

16

17

osvědčil laskavý a individuální přístup
ke každému návštěvníkovi lékárny. Díky
tomu, že jsme nezávislá soukromá lékárna
a nejsme zapojeni v žádném řetězci ani síti
lékáren, nejsme vázáni povinným odběrem určitého zboží ani jinými směrnicemi.
Jsme proto schopni sortiment přizpůsobit
potřebám místních občanů. Léky neradi zaměňujeme a přípravek vybíráme společně
s pacientem. Ze zkušenosti víme, že ceny
sortimentu naší lékárny jsou kromě akčních
letáků obvykle nižší než v řetězcích. V celém mumraji slev, akčních letáků a slevových karet nezapomínejme na to, že lékárna
je především zdravotnické zařízení a hlavní
práce lékárníka není při návštěvě lékárny
vidět na první pohled.
Co můžete nabídnout zákazníkovi kromě vydání léku na předpis nebo volného
prodeje?
Jakožto vesničtí lékárníci s našimi návštěvníky navazujeme užší vztahy blížící
se filozofii rodinných lékařů. Máme čas
pacienta vyslechnout a dobře mu poradit.
Výhodou je i to, že víme, jaké léky pacient bere nebo bral dříve, což nám pomůže
při výběru vhodného volně prodejného přípravku. Mnohokrát jsme také zachytili chybu v léčbě pacienta, ať už jde o nevhodné
dávkování, zdvojenou léčbu nebo dokonce
kombinaci léků, které se spolu brát nesmí.
Radíme pacientům s ohledem na jejich nemoci a doporučujeme jim, na co si mají dát
pozor a co by si měli ohlídat. Chceme, aby
naši návštěvníci byli informovanými pacienty a o své zdraví se sami zajímali. Naši
zaměstnanci dbají nejen o vstřícný přístup
k pacientům, ale i o odborné vzdělávání
a nabízíme tak i poradenství a konzultace
nad lékovým režimem pacienta. V praxi to
vypadá tak, že pacient přijde do lékárny se
seznamem užívaných léků včetně jejich síly
a dávkování. Výhodou je, má-li nějakou lékařskou zprávu. Společně s pacientem pak
jeho léčbu rozebereme, probereme otázky

pacienta nebo jeho obtíže, které s léky mohou souviset. Nezřídka objevíme léky, které by pacient už brát nemusel, nebo třeba
nevhodné dávkování. Naše doporučení pak
samozřejmě konzultuje se svým lékařem.
Výsledkem konzultace může být i ujištění
pacienta, že jeho léky jsou v pořádku a vše
dělá správně. Zjistili jsme totiž, že výdejem
krabičky naše práce nekončí, důležité je i to,
co pacient s lékem udělá doma. Na tyto delší konzultace je lepší se domluvit předem,
abychom si na pacienta vyhradili dost času.
Úvahy nad dávkováním a kombinací léků
probíhají v hlavě našich magistrů pokaždé,
když vám léky „jen vydává ze šuplíku“. Je
to dobrý odrazový můstek na doplňující
otázky při výdeji léků. V rámci potravních
doplňků se zaměřujeme na různé skupiny
diet. Patří sem například diabetici, celiatici, lidé s potravinovou alergií, vegetariáni.
Při potížích s kůží, ať už kosmetických
nebo třeba u atopických ekzémů, se nám
osvědčují přípravky registrované jako léky.
Výhodou je, že mají klinické studie o účinnosti. Z kosmetických řad se nám osvědčila
značka Eucerin, která se zaměřuje právě
i na pacienty s atopickým ekzémem. Zajišťujeme sortiment zdravotnických potřeb,
jako jsou berle, punčochy, inkontinenční
pomůcky, chodítka a podobně. Umíme poradit i s úhradami a kódy pojišťoven.
Je něco, na co byste chtěla upozornit, vyzdvihnout, popřípadě zkritizovat?
Chtěla bych vyzvat naše pacienty, aby
se nás nebáli ptát na to, co je zajímá, žádný dotaz není zbytečný nebo hloupý. Stejný přístup máme i k lékařům. Jsme zvyklí
na telefonické dotazy, kdy lékař potřebuje
ověřit dostupnost na trhu, hledáme neobvyklá dávkování nebo kombinace léků,
poradíme s interakcemi. Po telefonu jsme
schopni poradit a spolu s lékařem vymyslet
třeba i mastičku pro konkrétního pacienta.
Naším cílem je vzájemná spolupráce s lékařem, ze které má přínos hlavně pacient.

Jsme zapojeni do projektu „Lékárnice jsou
také maminky“, poskytujeme poradenství
v oblasti kojení a péče o dítě. Letos je naší
lékárně osmnáct let a stává se „plnoletou“.
Držte nám palce, abychom kvalitní služby
poskytovali i nadále.
Text a foto: Renáta Šťastná
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na objednání na „jednodenní
chirurgii“, která řeší operace
žlučníku, hemoroidy, žíly.
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Víčko k víčku…

Každý z nás celkem často registruje v televizi či rozhlase různé sbírky na pomoc
postiženým dětem. Nejčastěji jsou to sbírky plastových víček. Jednu takovou
vám chci dnes představit.
Znám totiž lidi, kteří souhlasně kývají
hlavou se slovy, že to nikomu nic neudělá, když to víčko nehodí do koše, ale dá ho
stranou. Víčko k víčku… Znám ale osobně i dost lidí, kteří při zmínce o sbírání
víček opáčí, že je to nesmysl, že takovou
věc podporovat nebudou, ať už z jakéhokoli důvodu. Respektuji je, ale mrzí mě to.
Je to ale každého rozhodnutí, každý koná
podle svého přesvědčení. Přináším vám jeden příběh, který sleduji už šest let, a je mi
smutno, když pomyslím na to, že to třeba
všechno mohlo být také úplně jinak. Mohlo, nebo nemohlo? To zůstává nezodpovězenou otázkou.

Obrovskou radost
vystřídala obrovská bolest
Radostný den konečně přišel. České
mamince a řeckému tatínkovi se narodila
toužebně očekávaná krásná a zdravá druhá
dcerka Eleni, příjmením Paraskevopolou.
Na svět přišla 13. srpna 2010 a žije se svými rodiči a sestřičkou Markelou v řecké
Soluni. Jenže po druhém povinném očkování došlo v jejím životě k dramatickému
zvratu. Nejprve se dostavily záchvaty.
Po nich následovaly šokující zprávy se
závěrem, že se jedná o těžké postižení
a stanovení neveselé diagnózy – syndrom
West.
Holčička zůstala postižená. Westův syndrom je forma epilepsie, jejíž původ se zjišťuje jen velmi těžko. Téměř polovinu svého
života strávila Eleni v nemocnici. Tato nemoc se projevuje epileptickými záchvaty,
které se opakují i šedesátkrát denně, a zasahuje mozek. S tím je spojena i těžká hypotonie (svalová ochablost) a dítě v podstatě
nevidí. Jedná se o neléčitelný stav, neboť
jde o vadu funkce mozku. Takto nemocné
děti mají celkově nejistou prognózu. Eleni
má navíc těžké dýchací potíže, kvůli kterým musí být často hospitalizována v nemocnici, připojená na kyslík a na „kapačkách“, a třeba i běžná rýma ji může ohrozit
na životě. Maminka Zuzka o ni pečuje čtyřiadvacet hodin denně.
„Moc jsme si přáli dostat naši dcerku
do Sanatorií Klimkovice v Čechách, kde
mohla být zařazena do léčebného programu,“ řekla maminka. „Díky speciálním
terapiím a cvičebním procedurám by tam
mohli Eleni pomoci zpevnit svaly, aby
se mohla posadit nebo dokonce postavit
na nožky. Její život by se tak mohl stát alespoň o něco hodnotnější. Eleni je velká bojovnice a všichni věříme, že by jí tyto lázně
velice pomohly. Stále však těžce bojujeme
s nedostatkem financí, a to jak na letenky, tak i na samostatnou léčbu, na kterou

Eleni je, i přes svůj těžký osud, pohodářka

pojišťovna nepřispívá a která stojí kolem
osmdesáti tisíc korun.“

Svitla naděje…
A tak se přátelé téhle malé řecké holčičky rozhodli zorganizovat sbírku plastových víček s plánem, že peníze získané
za nasbíraná víčka budou jednoznačně
využity na letenku a léčebný pobyt v českém sanatoriu. Jenže postupem času došlo
u Eleni k dalšímu závažnému zvratu, kdy
se původní – syndrom West změnil na ještě
vážnější Lennox – Gaustatuv syndrom, jen
těžko léčitelnou formu epilepsie s mnohanásobně vyšším počtem záchvatů za den.
Elenin zdravotní stav naprosto vylučoval
cestu do Čech. Vzhledem k vysokému počtu záchvatů za den nemá pravidelný režim
a kvůli vyčerpání spí i deset hodin denně.
V takovém stavu by Eleni nebyla schopna
absolvovat pravidelné procedúry. Účel sbírky byl okamžitě přehodnocen. Bylo jasné,
že do Klimkovic se nepodívá, ale peníze
na léčbu potřebuje. Proto sbírka běží dál,
vlastně již několik let. Hlavní koordinátorkou této záslužné dlouhodobé akce se stala
Jana Stojanová ze Statenic. Musela jsem se
jí zeptat na to nejdůležitější.
Jano, původní záměr – shromáždit dostatek peněz na letenku a léčbu v Klimkovicích – nevyšel. Sbírka ale běží dál.
Jak tedy Eleni výtěžek pomůže?
Původně jsme zamýšleli, že sbírka poběží do chvíle, kdy lékaři povolí Eleni cestu
do Klimkovic. Z jednorázové akce se stala
sbírka trvalá, na vybraných místech běží
nepřetržitě již několik let. Zapojují se do ní
i školy, školky, ordinace lékařů a v některých obchodech mají dokonce vyhrazená

místa, kam zákazníci nosí sáčky s víčky,
které doma poctivě nasbírají. Všem patří
obrovský dík, že jim osud, pro ně úplně
cizí holčičky na řeckém pobřeží není lhostejný. Každé víčko pomáhá! Od začátku
všichni sbírali, drželi palce a těšili se, že se
Eleni dostane té nejlepší péče v Klimkovicích a že brzy udělá pokroky. Jenže potom
se její stav zhoršil a naděje na rehabilitace
v Čechách se rozplynula. Nikoho však nenapadlo se sbíráním končit. Péče a starost
o takto těžce postižené dítě stojí opravdu
velmi mnoho peněz. Rodiče musejí hradit
každodenní léky, které musí Eleni pravidelně užívat, speciální stravu, včetně mléka.
A to stojí nemalé částky. V Řecku rodiče
hradí veškeré náklady spojené s fyzioterapií, všechna vyšetření a řadu speciálních
pomůcek, jako například stojan na cvičení
nebo kočárek pro postižené děti. A právě
pro tyto účely poslouží peníze, které dostává maminka Eleni na účet zřízený speciálně pro její léčbu. Ty částky nejsou nijak
závratné, ale každá koruna na pomoc Eleni
je velmi ceněná.
Stala ses jakýmsi styčným důstojníkem
víčkové sbírky. Můžeš popsat cestu, kterou víčko musí projít, aby došlo ke kýženému efektu, tedy proměně plastu na korunu, která je zasílána na účet Eleni?
Cesta proměny kousku plastu na koruny je opravdu zdlouhavá a náročná. Dosud
jsme spolupracovali s přerovskou společností Hottech, s.r.o., která podporuje zaregistrované děti s postižením. Každé dítě má
založený svůj účet, na který Hottech posílá
peníze. Ty potom maminka Zuzka používá pro potřeby Eleni. Vzhledem k tomu,
že jsem víčka svážela do Říčan, chtěla jsem
jich mít pohromadě vždycky co nejvíc, aby
byla ta cesta co nejefektivnější. Do auta se
mi jich vejde asi 400 kg. Proto jsem vždycky objela všechna sběrná místa a nahromadila víčka u nás doma. V tuto chvíli máme
otevřené jednání o výkupu víček se společností REGIOS v Úholičkách, což by bylo
z hlediska vzdálenosti a času samozřejmě
výhodnější.
Zmínila jsi sběrná místa. Kde všude
jsou?
Sběrná místa máme například v Horoměřicích v trafice nebo na středisku,
do sbírky je zapojena například i Univerzitní mateřská škola Lvíčata v Praze 6, Divadlo na Fidlovačce nebo mnoho drobných
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soukromých „sběračů“ z různých míst Prahy a okolí. Největším jednorázovým přínosem je ale sběr v základní škole ve Velkých
Přílepech. Paní zástupkyně Martina Chaloupková se osvědčila jako velmi zdatný
koordinátor. Dvakrát během školního roku
uspořádá jednodenní sbírku. Když vezmeme v úvahu, že škola má 280 žáků a každý
přinese byť jen malý pytlíček, nasbírá se
tady opravdu dost. Dokonce to paní Chaloupková dovedla k dokonalosti – každý
jeden sáček vysype do černého plastového
pytle o objemu 120 litrů a zaváže, takže
mně to velmi usnadní práci. Dříve jsem
totiž pytle přivezla domů a tyhle malé sáčky musela trhat a vysypávat sama. A to mě
zdrželo na několik hodin. Tyhle pytle jsem
tedy u školy naložila, doma jsem přiložila ty, které jsem dosud nastřádala, a jela
do Říčan. Tam je převzala transferová
společnost, která víčka sváží do brněnské
sběrny firmy Hottech. A odtud po jejich
zvážení putovaly peníze na účet Eleni. Dříve jsme víčka ještě třídili podle barev, protože za každou barvu platili zvlášť s tím,
že za červená víčka dávali nejvíc. Dnes je
ale cena jednotná – šest korun za kilo, takže
i tahle práce odpadla. Nesmím ale zapomenout poděkovat za podporu a angažovanost
MUDr. Věře Blechové, praktické lékařce
z Habartova, města v sokolovském okrese. Paní doktorka pravidelně dodává velké
množství víček: „Výzva visí na nástěnce
v našem zdravotním středisku, takže sbírají
naši pacienti, sbírají naše technické služby,
sbírají i děti v našich školách, moji přátelé
a dokonce nám vozí víčka i paní z biochemické laboratoře v Chebu. Postupně všechny dodávky pytlujeme a když toho máme
hodně, naložíme vše na kárku a odvezeme
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kamarádům Věrce a Mírovi z Prahy, kteří
následně zajišťují odvoz na místo určení.“
Tahle cesta mi připadá trochu krkolomná. Musí to být náročné, hlavně časově…
Ano, velmi náročné, jak kvůli cestě
do Říčan a zpět, což zabere nějaký čas, tak
kvůli benzínu, který mi nikdo neproplatí.
Beru to ale jako investici do Eleni. Sice jí
to přímo nepomůže, ale aspoň to ušetří náklady na dopravu, které by se musely platit,
kdyby nám to odvážel někdo jiný. A to už
vůbec nemluvím o tom, že suterén našeho
domu je jako jedno skladiště. Všude, kam
se podívám, jsou pytle plné plastových víček. Proto netrpělivě čekám, jak dopadne
naše jednání s REGIOSem, doufám, že se
dohodneme a spousta starostí odpadne.
A protože mě zajímal i současný pohled
maminky, spojila jsem s matkou Eleni,
abych se od ní dozvěděla nejnovější informace o aktuálním stavu naší malé řecké
kamarádky.
Zuzko, mě, stejně jako čtenáře zajímá,
jak se má Eleni, jak se jí daří a zda došlo
k nějakému zlepšení jejího zdravotního
stavu…
V tuto chvíli je Eleni na zkušební canabis
terapii, čili podstupuje terapii na konopné
bázi. Terapie spočívá v užívání konopného
oleje třikrát denně a samozřejmě je hrazená z vlastních zdrojů. Stojí nás pět set euro
měsíčně, ale výsledky jsou neuvěřitelné,
alespoň co se týká posledních šesti měsíců.
Eleni začala reagovat, směje se na nás, hladí
nás, má strašně ráda procházky a o Vánocích
byla úplně nadšená z rozsvíceného stromečku. Na druhou stranu máme další trápení –
byli jsme na vyšetření páteře a lékaři zjistili,

Bude vás zajímat

Co se sbírá? – Kromě obecně známých víček z PET lahví od různých vod, limonád
a piva to jsou také víčka a uzávěry od džusů, tetrapaků, mléka, oleje, vína, aviváží, tekutých
pracích prostředků, sprchových gelů, šampónů, sklenic s rozpustnou kávou a s Nutellou
a pivních barelů a barelů od vína, žluté vnitřní části (pouzdra) z Kinder vajíček a kryty
od šlehaček ve spreji. Na víčkách a uzávěrech i dalších plastových výrobcích vhodných
ke sběru, např. přepravkách na zeleninu a obalech na magnetofonové kazety, CD a DVD,
zpravidla najdete tato označení PP, HD, PL-HD nebo číslo 2 nebo 5 v trojúhelníku.
Proč zrovna víčka? – Na rozdíl od lahve samotné jsou víčka vyrobena z kvalitnějšího
druhu plastu, a proto se vykupují (a zpracované na surovinu dále prodávají) za vyšší cenu.
Ztracena ale nejsou ani víčka odhozená do kontejneru na plast, protože později se na lince
vytřídí a zpracují zvlášť.
Je to vůbec ekonomické? – Pro sběrače víček je velmi důležitý pocit, že přispívají
na dobrou věc, i když právě nemohou darovat peníze. A nemusí to být jen děti, které nosí
víčka po pytlíčcích do školy. Prodavačka v trafice v Horoměřicích Olga Vavrušková mi
k tomu řekla: „Víčka nám obvykle nosí ti, na nichž je při nákupu vidět, že počítají každou
korunu, např. senioři. Jeden skoro bezdomovec víčka loví po kontejnerech, jiní je nosí
třeba i po jednom. Naopak jeden pán z letiště vždycky přijde s celým pytlem, zjevně výsledkem tamního kolektivního sběru. Ale ještě jsem neviděla, že by víčka přinesl někdo
majetnější.“
Kolik víček se asi tak nasbírá? – Podle sdělení majitele firmy Hottech s.r.o. Petra
Horkého jen jeho firma ročně vykoupí na 200 tun víček. Každý den se v ČR otevře přes 5
mil. PET lahví, čímž se do oběhu uvolní přes 10 tun víček.
Proč zdravotní pojišťovna nehradí léčbu Eleni? – Odpověď na tuto otázku daleko
přesahuje záběr tohoto článku, ale rozhodně to není jen proto, že Eleni žije v Řecku. Jen
na webu firmy Hottech, s.r.o. je uveden seznam více jak stovky (!) fyzických a deseti
právnických osob z ČR, za nimiž výtěžky z nasbíraných víček putují.
Připravila: Jitka Lenková

že Eleni má skoliózu v rozsahu 44 %. Z toho
jsem opravdu smutná. Budeme potřebovat krunýř, který stojí 1100 euro, a Eleni
do něho budu muset dávat na deset až čtrnáct hodin denně. Vůbec nevím, jak to v tom
našem řeckém horku zvládne. Dalším strašákem je operace, která Eleni hrozí, ale hlavním nebezpečím je, že postupující skolióza
může posunout orgány v těle. A to vůbec
není dobrá prognóza.
Nebylo možné zahájit canabis léčbu dřív,
když má takové skvělé výsledky?
Problém je v tom, že lék pro takto nemocné děti – Epidiolex, je bohužel zatím
dostupný pouze v USA, kde byl přednostně
schválen. Stejně tak je v Americe schválená
canabis terapie, ovšem zde v Evropě je to
velký problém, a proto se k ní my, rodiče,
musíme dostávat nezákonně. Ale ve snaze
zachránit svému dítěti život jsem schopná
čehokoli. Moc mě trápí, že po takových letech bezmoci je tady konečně lék, ale my
se k němu stejně nemůžeme dostat. Další problém je v tom, že jsme se stali sami
sobě lékaři při pokusech s canabis, protože vpodstatě neexistuje nikdo, kdo by nám
v tomto ohledu poradil. A tak si radíme
navzájem na speciální facebookové stránce pro rodiny s takto nemocnými dětmi. Já
ale opravdu věřím, že to k něčemu je, protože vidím, že dceřin stav se lepší. Věřím,
že bude líp. Jen ta fráze, že zdraví si za peníze nekoupíš, už dneska tak docela neplatí.
V některých případech si ho koupíš anebo
výrazně zlepšíš.
Zuzko, jakým způsobem vám pomáhají
víčka, která sbírá mnoho lidí s vědomím,
že je to pro dobrou věc?
Částky za víčka se pohybují přibližně
kolem jednoho tisíce korun měsíčně a používáme je na canabis léčbu nebo čaje z Čech,
které si tam objednáváme, někdy koupíme
i kolostrum, tj. prvotní mateřské mléko, které výrazně podporuje imunitu a také se nám
při léčbě Eleni velmi osvědčilo. Kolostrum
se tvoří v mléčné žláze matky těsně před porodem dítěte a v prvních 3 – 5 dnech po porodu a obsahuje množství vitaminů, minerálů, stopových prvků, významných bílkovin,
růstové faktory a protilátky. Za výtěžek
ze sběru víček jsme také mohli v květnu
2015 zakoupit speciální kočárek z Bulharska. Stál pouze 670 euro, což je poloviční
cena, za kterou se dá normálně pořídit. A ten
náš, pro Eleni již nevyhovující, jsme darovali nadaci, která pomáhá sociálně slabým
rodinám nebo rodinám s postiženými dětmi.
Máš příležitost čtenářům něco vzkázat.
Co to bude?
Já bych hlavně chtěla moc poděkovat
všem sběračům, kteří nás celou dobu podporují. Moc si toho vážíme. Obzvlášť bych
chtěla poděkovat rodinám Stojanových
a Šťastných ze Statenic, které se staly doslova překladištěm, protože trpělivě svážejí
víčka ze všech sběrných míst, poté je skladují v jejich domě a následně je vozí zcela
zdarma na druhý konec Prahy do sběrny,
která s víčky potom pracuje dál. Vím, že je
Pokračování na str. 19

Víte co je STROLLERING?

Závody ve sportovní chůzi s kočárem budou i v Horoměřicích
V neděli 10. dubna 2016 v 15 hodin odstartují v Horoměřicích v ulici Bílá u restaurace
Chotol strolleringové závody – závody ve sportovní chůzi s kočárkem. Tím se připojujeme k mezinárodní akci Závody kočárků, která proběhne ve stejný den na 45 místech
po celé ČR a v Polsku.

„Cílem akce je motivovat maminky
na mateřské dovolené k pravidelnému pohybu a sportu. Chceme ukázat, že sportovat lze i s kočárkem,“ vysvětluje Kristýna
Strakošová, instruktorka programu Strollering. „Zároveň pravidelné sportovní
aktivity maminek probouzí u dětí od raného dětství přirozený vztah ke sportu.
Děti se tak od svých rodičů učí, že sport
patří ke každodennímu rytmu života,"
dodává.
Podstatou samotných závodů je chůze
s kočárkem na cca 100 kroků dlouhé trati
v co nejkratším čase. Na každý „rozchod“
budou dohlížet rozhodčí, jejichž úkolem
je kontrolovat především regulérnost stylu
chůze, jelikož právě ta je předmětem závodů. Zcela záměrně je kladen důraz na chůzi,
neboť sportovní chůze je základem každé
lekce programu Strollering – outdoorového
fitness programu pro maminky (a tatínky)
na MD. Pro soutěžící jsou připraveny tři
hlavní kategorie závodů: pro maminky, pro
tatínky a pro celé rodiny, kdy je třeba, aby
se dva členové rodiny drželi madla kočárku
současně.
Výtěžek ze startovného bude předán pětileté Elišce Kamzíkové z Horoměřic, která
trpí oboustrannou mozkovou obrnou a dalšími zdravotními problémy. Peníze použije
na pravidelnou léčbu v lázních, kterou pojišťovna nehradí. Součástí akce bude také

tatínci se mohou občerstvit pivem a něčím
na zub… Účast přislíbila také zpěvačka
Jana Rychterová. Zároveň zde budou mít
možnost prezentovat se místní podnikatelé
formou stánků a dárků pro vítěze. Celou
akci bude moderovat hlasatelka a dramaturgyně Českého rozhlasu Eva Kličková,
obyvatelka Horoměřic.

Co je Strollering?

doprovodný program, jehož součástí budou
sportovní a taneční vystoupení, ukázka cvičení Strollering – fitness program pro maminky s dětmi, soutěže a výtvarné dílničky
pro děti, malování na obličej. Maminky
se mohou nechat nalíčit od profesionálek,

Ahoj, jmenuji se Eliška!
Je mi pět let. Měla jsem být zdravá tak, jako vy ostatní. Bohužel, po těžkém porodu při kterém došlo ke krvácení do mozku,
jsem nemocná. Trpím oboustrannou dětskou mozkovou obrnou
(DMO), spastickou kvadruparézou (jsou postiženy všechny čtyři
končetiny). Mám poruchu sluchu a zraku. Trpím epilepsií, a tak
od narození musím užívat léky. Mám problémy s úchopem předmětů, takže se bohužel sama nenajím, neudržím se v sedu, nechodím a prakticky nemluvím. Od narození cvičím několikrát denně Vojtovu metodu, bobathovou metodu, jezdím na hipoterapii,
ergoterapii, speciální logopedii. Mým snem je chodit a dělat ty
samé lotroviny jako můj mladší bráška. Proto jezdím každým rokem do lázní Klimkovice. Bohužel tuto terapii žádná pojišťovna nehradí. Léčba tam trvá
4 týdny a stojí 50 000 Kč. Všem, kdo byste se rozhodli mi jakýmkoliv způsobem pomoci
v mém životním boji, patří můj upřímný dík!
Eliška (s psaním mi pomáhala moje maminka)

Pokračování z předcházející strany

to pro moje přátele velmi zatěžující a vysilující. Nemohu ale udělat nic jiného, než
jim touto cestou vyslovit neskonalý dík!
Celý příběh Eleni je velmi dojemný. Je
mi smutno u toho, že ta malá kráska nemůže žít život jako ostatní děti, je mi smutno

KONTAKTY
pořadatelka závodu v Horoměřicích,
instruktorka STROLLERINGu®:
Kristýna Strakošová
kristyna.strakosova@strollering.cz
775 682 975 ∙ www.aktivnimatka.cz
pořadatelka závodu v Horoměřicích
Monika Šustrová
737 258 885 ∙ www.zavodykocarku.cz

z toho, že nevnímá svoji starší sestřičku a je
mi smutno z představy, jaký život má asi
před sebou. A nejvíc mě štve ta bezmoc.
Všude kolem vidím, kolik peněz vynakládají státy na uprchlíky, na reklamní kampaně, představím si tučná konta podnikatelů, tři čtyři auta v jedné garáži, zlaté cihly
v osobních bezpečnostních sejfech….. Tak

Strollering je určen všem ženám, ale
i mužům na mateřské či rodičovské dovolené, kterým chybí pravidelné sportování,
nebaví je každodenní monotónní procházky s kočárkem a rádi by tento čas využili
trochu víc pro sebe. Zároveň je úžasnou
příležitostí pro maminky sportovkyně, kterým se nabízí možnost absolvovat intenzivní dvoudenní školení a začít pak s vedením
vlastních lekcí prakticky kdekoli.
Právě podpora žen na mateřské dovolené
k chuti podnikat, sebevzdělávat se a jít si
za svým snem je jedním z primárních cílů,
kterého chce zakladatelka programu Edita
Berková prostřednictvím Strolleringu dosáhnout. „Když jsem zakládala Strollering,
přála jsem si v ženách-maminkách probudit
lásku k pravidelnému pohybu. Přála jsem
si, aby se stal jejich každodenní součástí
i v době, kdy na nás samotné nezbývá téměř
žádný čas. I dnes je mým cílem motivace
žen. Aby věřily samy sobě, aby měly vlastní sny a věřily, že je dokážou uskutečnit.
I proto pořádáme Závody kočárků. Chceme
maminky přesvědčit, že s dětmi lze dělat
téměř cokoliv. Jenom musíte chtít a věřit
tomu, co děláte!"
Bližší informace o akci naleznete také
na www.zavodykocarku.cz.
Připravily: Kristýna Strakošová, instruktorka
programu Strollering a Monika Šustrová,
pořadatelka závodu v Horoměřicích

proč je taková jedna malá holčička odkázána na pomoc úplně cizích lidí? A navíc
ještě pomoc, která je sice barevná, což je
Eleni vlastně úplně jedno, ale hlavně pomalá. Kdybych věděla, jak jí pomoct teď hned
a účinně, tak to strašně ráda udělám!
Text: Renáta Šťastná
Foto: Renáta Šťastná, archiv maminky Zuzky
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KALENDÁŘ: Jarní práce na zahradě

Inzerce

Firma FCC Regios, a.s. nabízí občanům obce Statenice

BŘEZEN
 Provádíme první zahradnický úklid,
postupně odstraňujeme zimní kryt
z rostlin.
 Vyhrabeme listí, vyhýbáme se hromádkám organického materiálu s přezimujícími živočichy.
 Začínáme čistit trvalky, skalničky i jahodník; odstraňujeme jejich nadzemní
zaschlé části.
 Oschne-li půda, upravíme záhony pro
setí a sázení; vyséváme první zeleninu.
 Začínáme s vysazováním a přesazováním ovocných i okrasných dřevin.
 Od poloviny března postupně odkrýváme růže, seřezáváme je a hnojíme.
 Trávník po vyschnutí důkladně vyhrabeme, odstraníme tak stařinu a mech.
 Hnojíme rašící případně už kvetoucí
jarní cibuloviny.
 Postřikujeme broskvoně proti kadeřavosti; případně likvidujeme plíseň
sněžnou v trávníku.
 Přezimované
přenosné
rostliny
můžeme už seříznout a přesadit. Otužujeme je na světle a v chladnu. Přesadíme také pokojové rostliny, nepřesazované přihnojíme.
 Do venkovních truhlíků vysazujeme
první jarní květiny.

Sběr
BIOODPADU
přímo z domácností
Svoz 1 za 14 dní v období od 1.dubna do 30.listopadu z nádoby,
kterou budete mít přímo doma.

DUBEN
 Vysazujeme prostokořenné stromky
a keře včetně růží, a to až do začátku
rašení.
 Přesazujeme a dělíme trvalky, hlavně
v létě a na podzim kvetoucí.
 Seřízneme nadzemní části trvalek
a okrasných trav.
 Od poloviny dubna začínáme vysazovat v létě kvetoucí cibulové a hlíznaté
rostliny.
 Vyséváme odolné letničky, sázíme
i jejich předpěstovanou sadbu. Sejeme a sázíme teplotně méně náročnou
zeleninu.
 Trávník vyhrabeme a provzdušníme,
nejpozději koncem dubna už posečeme
a přihnojíme.
 Odstraňujeme vytrvalé a jednoleté
plevele.
 V době rašení hnojíme ovocné stromy a keře, okrasné dřeviny, trvalky
i cibuloviny.
 Včas a průběžně ničíme plže a mšice,
případně zasáhneme proti přezimujícím škůdcům a houbovým chorobám.
Vybíráme přípravky s co nejmenším
dopadem na životní prostředí.
 Řežeme, přesazujeme či hnojíme pokojové a přenosné rostliny.
 Truhlíky osazujeme otužilými letničkami, choulostivé v případě nízkých
teplot přechodně uklidíme do vnitřních
prostor.

KVĚTEN

Řez dřevin v jarním období

 Vysazujeme předpěstované letničky, sázíme a vyséváme teplomilnou
zeleninu.
 
Zaléváme, a to především nově vysazené rostliny.
 Zakládáme trávník, doséváme poškozená místa a travní porost zavlažujeme.
Pravidelně sečeme a hnojíme, případně
aplikujeme selektivní herbicidy.
 Celou zahradu přihnojujeme komplexními hnojivy.
 Soustavně odstraňujeme vytrvalé
a jednoleté plevele.
 Pokud jsme nesázeli odrůdy rezistentní
proti chorobám, angrešt postřikujeme
proti padlí, jabloně proti strupovitosti,
hrušně proti rzi hrušňové apod. Způsob
ochrany vždy zodpovědně uvážíme, ne
vždy je chemické ošetřování nezbytné.
 Ze živočišných škůdců se bráníme
postřikem pilatce a pilatěnce na růžích,
píďalkám, housenkám, mšicím a sviluškám. Průběžně ničíme plže, silně toxické preparáty volíme v krajní nouzi.
 Při mrazících použijeme k zakrývání
bílou ochrannou textilii.
 Koncem měsíce už umístíme trvale ven
pokojové a subtropické rostliny.
 Odkvetlé jarní květiny v truhlících nahradíme po „zmrzlých“ letničkami.

 Keře kvetoucí v předjaří až koncem
jara řežeme až po odkvětu,
 Keře kvetoucí v létě a na podzim můžeme stříhat během předjaří a jara;
teplomilné druhy teprve před rašením.
 Listnaté živé ploty upravujeme řezem
v předjaří nebo koncem jara. Jehličnaté a stálezelené stříháme od jara
(po přejití mrazíků) až do konce léta.
 Pro řez listnatých stromů je optimální dobou první polovina vegetačního
období, v plném olistění (konec dubna,
květen a červen).
 V předjaří neřežeme ořešáky, javory
(vyjma babyky), břízy a jilmy; jejich řez
provádíme až po vytvoření nových letorostů (květen a červen).
 Průklest drobného ovoce provádíme
v předjaří. Začátkem března dokončíme řez vinné révy a udržovací řez
jádrovin. Peckoviny řežeme až v době
narašení či kvetení (přednost ale dáváme řezu letnímu; je vhodný i u jádrovin). Povýsadbový řez provádíme
vždy až na jaře.

TREES, s.r.o.

Zájemci nechť kontaktují obchodního zástupce společnosti FCC Regios, a.s.
Lucie Linsmaierová, DiS., Tel.: 602 283 457
Cena:
978,00 Kč bez DPH za roční svoz nádoby o objemu 240L
775,00 Kč bez DPH za roční svoz nádoby o objemu 120L

Do nádob patří:
Zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou (bez obalů)
Zbytky ovoce, zeleniny, slupky
Skořápky od vajíček a ořechů
Čaj, káva
Rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
Výkaly drobných domácích zvířat
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Obchod Parádnice,

obchod nejen s květinami na náměstíčku ve Statenicích
(Zelená 432)

Masáž

pro vás pracuje dle dohody na objednávku

pro zdraví i relaxaci

Víte, pro jakou příležitost kam a kdy potřebujete doručit krásné
aranžmá? Zavolejte nám – 775 043 904
Květiny doručujeme po Praze a blízkém okolí ZDARMA!
Děkujeme za Vaši přízeň!
Edita Prokešová, DiS., místopředsedkyně
Spolku pro obnovu parku Parádnice
a veřejné zeleně
autorka projektu obnovy Parádnice

•
•
•

uvolnění ztuhlých svalů, úleva od bolesti
velká porce příjemně teplého oleje
esenciální vonné oleje top kvality

Otevírací doba až do 22:00!
Masáže s hlídáním dětí v úterý dopoledne.
English speaking.
Relaxation or deep tissue
Find me on Expats.cz:
http://6b.cz/3kO
Ceny od 300 Kč/30 min
Dopoledne sleva 20 %
Bc. Dagmar Heřmánková
objednávky: 607 705 095
Squash Horoměřice, Nebušická 709
www.squashhoromerice.cz/masaze

Pronájem nebytových prostor v Horoměřicích
(400 + 220 m2)
Firma PANFLEX s.r.o. nabízí k okamžitému pronájmu část objektu v Horoměřicích, ulice M. Alše 639.
 Jedná se o 400 m2 v přízemí hlavní budovy a sousední objekt o výměře 220 m2.
 Objekt má různá využití. Doposud sloužil pro administrativní, výrobní a skladové účely.
 Vytápění elektřinou v hlavní budově. Tepelným čerpadlem ve skladu.
 
Dopravní obslužnost osobní i nákladní dopravy je bezproblémová. TIR omezeně.
 
Parkování před budovou na parkovišti případně na dvoře objektu.
 
Objekt si lze po telefonické dohodě prohlédnout.

Kontaktní osoba: Eva Nováková tel. č. 737 260 319, e-mail eva.novakova@panflex.cz

tiskárna powerprint

přijmeme zaměstnance
do knihárny

“Vaši nemovitost
prodám nebo pronajmu

rychle a výhodně”

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.

praxe
v polygrafii
podmínkou

práce
na HPP
v Horoměřicích

ing. Lenka Fernandes
realitní makléřka pro oblast
Praha-Suchdol a okolí

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

Kontakt: janovec@powerprint.cz | 602 411 998

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

Neváhejte a volejte Ing. Zeithamla, t el. 777 662 353, 224 312 456
e-mail: zeman@remesla-zeman.cz
www.remesla-zeman.cz
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Vážení sousedé,
letos již podvanácté otevíráme jarní bránu našeho zahradnictví ve vaší obci. Přijďte nás navštívit a
zažijte zahradu skutečně všemi smysly! Přivoňte ke květinám v ukázkových výsadbách a dotkněte se
jich, zaposlouchejte se do zvuků přírody a hudby, pokochejte se výhledy do zahradních zákoutí,
pochutnejte si na kávě v naší kavárničce.
Velmi si vážíme vaší přízně a věříme, že návštěva pro vás bude opět přínosná a inspirující.
Na shledanou se těší vaši zahradníci z Trees

VÝSTAVY A DÍLNY
DĚTSKÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA 19. března od 13 do 16 hod.
Zveme rodiče a malé i velké děti na jarní dílničku! Upleteme pomlázku,
vyrobíme dárečky a pohrajeme si na čerstvém vzduchu.
VÝSTAVA SKALNIČEK Od 23. dubna
Na oblíbené výstavě skalniček vám představíme nejen atraktivní stálice,
ale i novinky ze skalničkové říše. Inspirujte se našimi ukázkami osázení!

©

BYLINKOVÁ VÝSTAVA Od 7. května
Máte rádi opravdovou vůni? Rádi vaříte a používáte vše čerstvé? Tak
neváhejte a přijďte si pro povinnou jarní výbavu! Nasajte bylinkové
aroma a informace, jak o bylinky správně pečovat.
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DĚTSKÁ DÍLNA 7. května od 13 do 16 hod.
Zatímco rodiče budou vstřebávat informace o pěstování bylinek a jejich
účincích, děti se zaměstnají tvorbou voňavých výrobků.
VÝSTAVA LETNIČEK Od 14. května
Přeneste se s námi do neuvěřitelně rozmanitého světa letniček
a balkónových květin, do světa barev a letní atmosféry! Ukážeme vám
nové trendy i kombinace a poradíme vám s výběrem.
DÍLNA PRO DOSPĚLÉ – VÝROBA KOKEDAM
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI 25. června od 13 do 16 hod.
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.

Více informací o akcích Prodejní zahrady sledujte
na našich webových stránkách či FB profilu.

www.trees.cz

ZAHRADNICTVÍ
každý den 9–18

www.facebook.com/prodejnizahradatrees

KAVÁRNIČKA
sobota 9–18 / neděle 12–18

Únětická 146, 252 62 Statenice Černý Vůl
tel.: 220 970 790, email: cernyvul@trees.cz

RYBÁRNA
sobota 9–18
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