
Poslední důležité pozemky na
Vidouli, kde do budoucna
plánuje Praha vybudovat volno-
časový areál, by mělo hlavní
město získat v nejbližších mě-
sících. Zdejší pozemky pražský
magistrát vymění za jiné v ob-
lasti Vysočan, Stodůlek a Stříž-
kova. Lidé v Praze 5 se tak
mohou těšit na nový park,
cesty a venkovní hřiště. Směnu
musí ještě schválit pražské za-
stupitelstvo.

Dohoda s vlastníkem pozemků je

důležitým krokem k plánovanému
vytvoření nového areálu pro ve-
řejnost. Už v minulosti hlavní
město koupilo větší část pozemků
v této oblasti. „Touto směnou se
nám podaří završit snahu o získání
pozemků na Vidouli. Nic tak nebu-
de bránit tomu, abychom zde vy-
budovali nové parky, hřiště a cesty
pro veřejnost," uvedl radní pro ob-
last majetku Jan Chabr.

    O nabytí těchto pozemků
Praha dlouhodobě usiluje, a to
z  důvodu vybudování sportovně-

rekreačního areálu. Výměna po-
zemků tak byla jednou z po-
sledních možností, jak mohlo
město zabránit výstavbě ko-
merčních projektů.

Konec soudního sporu

„Společnost B+3 Real od magis-
trátu získá parcely, jež jsou již
obklopeny pozemky, které tato fir-
ma vlastní, a pro Prahu by nebylo
jednoduché na nich cokoli vy-
stavět. Touto dohodou navíc
ukončíme dlouholetý soudní spor
a město navíc získá doplatek ve
výši 1 05 milionů korun,“ doplnil
radní Chabr.

    Záměrem hlavního města je
nabytí a následné svěření části
těchto pozemků do správy měst-
ské části, která bude tuto lokalitu
revitalizovat tak, aby zlepšila život
občanů Prahy 5.

    Jedná se zejména o sportovní
využití. Praha 5 už v minulosti vy-
tvořila projekt „Stolová hora – Na
Vidouli“, podle kterého zde bude
po svěření vybudován okruh na-
učné stezky, běžecký okruh, brus-
lařský okruh, louka pro pouštění
draků, klidová zóna a přírodní
sportoviště.

Richard Šedý
Zdroj: www.prazsky.denik.cz
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STOLOVÁ HORA VIDOULE. FOTO: MARTIN JAROLÍMEK
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Malebné jezírko mezi skalami
v  Prokopském údolí aktuálně
nepřipomíná „hnijící močál“, do
čisté tůně má ale také daleko.
Na místo se vydala redakce
Deníku v reakci na protichůdné
komentáře ekologických aktivis-
tů a magistrátu, který je majite-
lem vodní plochy.

Společnost pro ochranu Prokopské-
ho a Dalejského údolí dlouhodobě
upozorňuje na přibývání dusíkatých
látek a údajný pokles hladiny. Se
spolkem sympatizující vodohospo-
dář Jaroslav Poupě nazval už loni

ekologickým zločinem revitalizaci
horní části Prokopského potoka,
která podle něj přispěla k rozšíření
dusíkatých látek v jezírku a ná-
slednému přemnožení znečišťujících
vodních rostlin. „Nejsem schopen
pochopit to, že magistrát bez odpo-
vídajícího vodoprávního řízení zlik-
vidoval původní, dlouhodobě
stabilizované koryto vodoteče,“ uve-
dl tehdy Poupě.

    Pokračující varovné zprávy i fo-
tografie spolku o stavu jezírka ale
označuje magistrát za silně zavádě-
j ící a manipulativní. „Spolkem

v  červenci vyfocený zákal na hladi-
ně je způsobený koupajícími se psy,
kteří víří jemné usazeniny na břehu
jezírka. To, že se na hladině občas
objeví povlak, má většinou také ve-
lice jednoduché vysvětlení. Pyl
a  drobné chmýří z kvetoucích stro-
mů dokáže pokrýt vodní hladinu
jemným filmem a podle toho, jak
fouká vítr, je buďto koncentrovaný
u  břehu, nebo rozprostřený po hla-
dině,“ reagoval mluvčí magistrátu
Vít Hofman.

Město slibuje nápravu

Podle něj odpovídá stav jezírka vý-
voji počasí v posledních letech
a  vodní plocha, v nedávné minulosti
vhodná ke koupání, prochází neza-
držitelným vývojem a dochází v ní
k  akumulaci živin kvůli spadanému
listí, krmení vodních ptáků, za-
rybnění atd.

    Město přesto připouští
problémy s napájením jezírka
a  slibuje jej ich nápravu. „Zmapo-
vání napájecího systému komplikuje
umístění jeho části v armádním
areálu s režimem utajení. Nicméně
z prvních výsledků našeho průzku-
mu usuzujeme, že díky propustné-
mu dnu a zřejmě poškozenému
odtokovému potrubí prosakuje voda
z jezírka přímo do odtoku. Sníží-li se
přítok vody, může pak hladina
klesnout,“ dodal mluvčí

Jan Prokeš
Zdroj: www.prazsky.denik.cz

SPOR S MAGISTRÁTEM – STAV JEZÍRKA V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ

JEZÍRKO V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ 15. SRPNA 2019. FOTO: PAVEL KOPECKÝ / DENÍK
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Po úspěšné realizaci na rezi-
denčním projektu Botanica
K  v  Praze 5 plánuje Skanska in-
stalovat recyklační technologii
tzv. šedé vody také na bytovém
projektu Čertův vršek v Praze 8.

Bytový dům Botanica K, který jako
první v ČR získal mezinárodní envi-
ronmentální certifikaci BREEAM
Excellent, také jako první svým
obyvatelům představil systém pro
hospodaření s tzv. šedou vodou. Je-
ho principem je recyklace použité
vody z umyvadel, van a sprch a její
opětovné použití zejména
k  splachování toalet.

    Díky tomu je možné ušetřit
26  % běžné spotřeby pitné vody.
Skanska své zkušenosti uplatní na
dalším rezidenčním projektu Čertův
vršek a je připravena je sdílet
v  profesní komunitě, aby mohly být

právní normy a hygienické
a  stavební předpisy doplněny
o  požadavky nové technologie.

    „Bytový dům Botanica K byl pro
nás v mnoha ohledech přelomový,
protože jsme jej od počátku při-
pravovali tak, aby získal vysoké
hodnocení environmentální certifi-
kace BREEAM. Jeho součástí bylo
také promyšlené hospodaření
s  pitnou vodou, jejíž spotřebu se
nám podařilo snížit celkem až
o  40  % dvěma způsoby. Instalací
úsporných armatur pokleslo množ-
ství odebírané pitné vody cca
o  1 4   %. Část odpadních vod
z  umyvadel, van a sprch jsme
recyklovali na tzv. šedou vodu, kte-
rou jsme následně využili především
ke splachování toalet. Tak jsme sní-
žili spotřebu pitné vody o dalších 26
%,“ uvádí Petr Dušta, projektový
manažer Skanska Reality, který měl

rezidenční komplex Botanica
K  v  pražských Jinonicích na starosti.

    „Šetření pitnou vodou považu-
jeme za jeden z významných pří-
spěvků k ochraně našeho životního
prostředí, proto jsme se vydali
namáhavou, nicméně ve finále
úspěšnou cestou recyklace pitné
vody na našich rezidenčních
projektech. Po úspěšné realizaci na
Botanice K chceme tento systém in-
stalovat také na Čertově vršku
a  dalších projektech. Zkušenosti,
které jsme jako první v ČR získali
v  rámci schvalovacích procesů
(projekčních, hygienických a  sta-
vebních) chceme sdílet v odborné
komunitě, aby bylo možné pro
novou technologii upravit potřebné
předpisy a normy,“ říká Petr Michá-
lek, ředitel Skanska Reality.

Testování recyklační technologie
pitné vody v roce 2018:
• V projektu Botanica K bylo v roce 2018
znovu využito 26 % z celkové spotřeby
pitné vody.

• V konkrétních hodnotách to znamená,
že z celkového nátoku pitné vody do do-
mu o objemu 4 834 m3 bylo pro
splachování WC recyklováno 1 241 m3

šedé vody, tj . 1 241 000 litrů. Takový ob-
jem vody by byl spotřebován, kdybyste si
každý den po dobu 22,5 let napouštěli
vanu o standardním objemu 150 l. Ušet-
řená pitná voda představuje 75 plných
cisteren každá o objemu 16 kubíků.

• Z celkové produkce šedé vody bylo pro
splachování WC znovu využito 53,10 %,
a podíl produkce ŠV z celkového nátoku
pitné vody do domu činí 48,30 %.

Zdroj: Tisková zpráva SKANSKA

REZIDENČNÍ PROJEKT BOTANICA K. ZDROJ: SKANSKA

INZERCE

ŠEDÁ VODA POMÁHÁ UŠETŘIT AŽ 26 % SPOTŘEBY PITNÉ VODY
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V minulém vydání Jinonického Kurýra jsme vás informovali o rekonstrukci zá-
chranné stanice pro zvířata v  Jinonicích. Nyní přinášíme i  kompletní vizualiza-
ci nové podoby této stanice.

Součástí bude veterinární ordinace, operační sál, jednotka intenzivní péče i zotavovací
voliéry a výběhy pro různé druhy zvířat. Místo bude i na důstojné zázemí pro ošetřova-
tele, kteří už roky pracují v provizoriu. Kapacitně je projekt dimenzována až na 800 zví-
řat. Areál bude maximálně ekologický, využívající co nejvíce dešťovou vodu a budovy
budou vybavené zelenými střechami. Měla by se z ní stát nejvytíženější záchranná
stanice v celé České republice.
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TIRÁŽ

SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST NA STRANĚ 6.

PODOBA NOVÉ ZÁCHRANNÉ STANICE PRO ZVÍŘATA

CELKOVÝ POHLED NA ZÁCHRANNOU STANICI. ZDROJ: LESY HL. M. PRAHY

Nikdy jsem nebyl takový rebel, který
nadává na všechny a na všechno, ale
příběh jinonické pošty mi již delší dobu
pije krev.

Vše začalo asi tak, že poštu v Jinonicích
(ulice Pod Vidoulí) zrušili údajně s tím, že
je nemovitost zastaralá, nejdou zde vybu-
dovat moderní technologie a nemá po-
třebný počet přepážek. Přitom dle
odborníka dostatečně kvalitní internet zde
fungoval, invalida měl schodový výtah
a  počet přepážek byl přebudován ve finále
na tři. S dostavbou areálu Walter bude v Ji-
nonicích na trvalé adrese o několik tisíc li-
dí víc, zaměstnance a firmy raději
nepočítám, takže mi přišlo to stěhování tak
nějak logické.

    Jinoničtí občané byli jednoduše infor-
mováni jedním vylepeným papírem A4, že
pošta bude přesunuta právě do ulice
U  Waltrovky. Nikdo si moc nedokázal před-
stavit důchodce, který sotva leze do kopce
s balíkem na rameni nebo je nucen jet na
poštu autobusem, ale co, necháme se pře-
kvapit, říkal jsem si, třeba to budou služby
na jedničku. Bohužel všechno šlo od pěti
k  nule. Vejdete dovnitř a funguje zde jedno
okénko, vlastně pardon, někdy také dvě.
Nastavené čidlo spouští fukar klimatizace,
který otevírá a zavírá dveře tak nešťastně,
že když člověk stojí ve frontě, tak se třeba
20 minut v kuse automatické dveře oteví-
rají a zavírají, což je opravdu k smíchu –
nebo vlastně k pláči.

    Často nastávají zmatky kolem neor-
ganizovaného otevření druhého okénka,
kdy úřednice zavelí „Pojďte ke mě“ a celý
konec fronty přeběhne k jiné přepážce,
přičemž lidé stojící několik desítek minut
ve frontě vpředu, jsou následně nechtěně
vlastně předběhnuti a většinou se to neo-
bejde bez hádek.

    Další šílené mínus je to, že před poštou
není kde zaparkovat. A já se ptám: Je to
normální?! Je vůbec rok 2019? A jak je
možné, že v případě objednání zásilky do
vlastních rukou, kdy jsem v daný den do-
ma, abych si ji mohl převzít, zásilky se ne-
dočkám a následně objevím ve schránce
lístek, že jsem nebyl zastižen?!

    Ve finále jsem nucen dostavit se právě
na tuto nešťastnou poštu a zásilku si vy-
zvednout osobně. Proč tu není ten velice
schopný zaměstnanec s příjemným
a  profesionálním přístupem, který vždy ko-
mukoliv z  Jinonic zavolal, že je na cestě
s  balíčkem?

    Bohužel od pošty vzhledem k nevy-
hovujícím podmínkám odešel. Domnívám
se, že výše nájemného této pošty je prý
údajně pouze 1 koruna, ale nám to situaci
nijak neulehčuje. Na závěr se ptám: Je pro
občany, kteří provoz pošty platí ze svých
daní, toto jednání důstojné?

Svatopluk Bartoň

S POŠTOU V J INONICÍCH NÁM UŽ DOŠLA TRPĚLIVOST
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ŽNĚ NA STÁTNÍM STATKU V JINONICÍCH. TRAKTORISTA VLADIMÍR ŠTROUCHAL S POMOCNICÍ MARTOU JANEROVOU POKOSÍ DENNĚ ZA PĚKNÉHO POČASÍ V PRŮMĚRU 10 HEKTARŮ. ALEJ V POZADÍ JE
SILNICE OD JINONICKÉHO AKCÍZU DO STODŮLEK. FOTO POŘÍZENO KOLEM ROKU 1955.

RETRO

Dne 10. 1. 2019

zemřel ve věku 62 let

j inonický rodák

Jan Jiroušek

Čest jeho památce.

VZPOMÍNÁME

OTEVŘENÝ DOPIS K OTÁZCE HROMADNÉHO HROBU VLASOVCŮ POD VIDOULÍ
Začátkem prázdnin jsme podnik-
li další krok v otázce místa po-
sledního odpočinku vojáků
generála Vlasova, popravených
v  roce 1945 pod Vidoulí – ode-
slali jsme otevřený dopis na
všechna patřičná místa. O odpo-
vědích a průběhu jednání Vás
budeme samozřejmě opět infor-
movat.

Praha, dne 13. června 2019

Adresáti: Ministerstvo Obrany,
Úřad Městské části Praha 5,
Vojenský historický ústav, Spolek
pro vojenská pietní místa, plk.
Eduard Stehlík, PhDr. Pavel Žáček
a  ostatní organizace

Obracím se na Vás se žádostí jako
na představitele resortu, který má
ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb.,
o  válečných hrobech a pietních
místech, ve znění pozdějších před-

pisů, na starosti válečné hroby.
V  katastru obce Jinonice – Praha 5
se nachází hromadný hrob vojáků –
účastníků pražského povstání z řad
příslušníků Ruské osvobozenecké
armády (ROA), kteří byli zastřeleni
na Vidouli dne 10. května 1945 pří-
slušníky sovětských bezpečnostních
složek po brutálním výslechu u jino-
nické Sokolovny.

    Přestože je všeobecně známo
místo jej ich popravy, respektive
místo uložení jej ich ostatků, o tento
válečný hrob se bohužel stále nikdo
nestará. Podle našeho názoru by si
všech 12 vojáků – zastřelených mi-
mochodem ve svých uniformách –
zasloužilo exhumaci, respektive dů-
stojné uložení jej ich ostatků např.
na jinonickém hřbitově.

    Jako další logický krok plánuje-
me vybudování pomníčku v parku
pod Vidoulí (roh ulic Karlštejnská

a  Souběžná III), který by měl připo-
menout nejenom tento válečný zlo-
čin odporující mezinárodním
normám, ale i roli vojáků ROA v po-
moci Praze a českému národnímu
povstání v klíčových dnech.

    Jsme přesvědčení, že vojáci
ROA by si zasloužili – stejně jako
ostatní padlí vojáci a důstojníci nej-
většího světového konfliktu – pietní
uložení svých ostatků, a proto Vás
ve smyslu § 3 výše zmíněného
zákona žádáme o jej ich exhumaci
a  zaj ištění řádné péče o tento
válečný hrob.

    Předem děkujeme o vyřízení té-
to naší žádosti a v případě potřeby
jsme plně připraveni poskytnout
informační i j inou pomoc.

S pozdravem
Bartoň Svatopluk

INZERCE
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Studie z roku 2017 předpokládá,
že dva výtahy budou umístěny
na konci veřejné části stanice
(naproti eskalátorům). Nejprve
se vyjede 11 metrů do přestupní
chodby a přejde se cca 70 metrů
k dalším výtahům. Po vyjetí
zbývajících 16 metrů budeme na
povrchu, konkrétně v ulici V Zá-
řezu (poblíž zastávky autobusů
u  novostavby bytového domu).
Výtah pak má pokračovat až na
úroveň budovy univerzity (od vý-
tahové šachty k terénu na úrovni
ulice U Kříže je navržena propo-
jující lávka).“

Citujeme ze studie provedi-
telnosti „Bezbariérové zpří-
stupnění stanice Jinonice“
(10/2017):

Po prověření všech možností
umístění výtahů a schodiště ve
stanici se jako jediné možné jeví
situování výtahů na konec veřejné
části nástupiště středního staniční-
ho tunelu naproti eskalátorovému
výstupu (čelo stanice). Toto

umístění je možné, aniž by zna-
menalo výrazné omezení prostoru
pro pohyb cestujících. V souvislosti
s umístěním dochází k zrušení/za-
brání posledního prostupu ze
středního tunelu na nástupiště.
Vzniklý prostor zrušeného prostupu
je možno využít pro zařízení metra.

    Výtahy jsou ve společné vý-
tahové šachtě. Nástup do výtahů je
orientován paralelně s osou stanice,
přímo naproti eskalátorovému vý-
stupu. Vedle výtahů vlevo vede úni-
ková chodba. Úniková chodba
zajišťuje přístup k únikovému
schodišti a ke vstupu do služební
chodby k služebním prostorám
v  neveřejné části středního
staničního tunelu. Únikové
schodiště je umístěno kolmo za vý-
tahy a zajišťuje únik i z úrovně pod
nástupištěm. Umístění a dispozice
výtahů a schodiště zachovává prů-
chodnost služební chodby v úrovni
pod nástupištěm.

    Prostor únikového schodiště
a  výtahů je konstrukčně oddělen.

Únikové schodiště spolu s výtahy
ústí do společné přestupní chodby
v  úrovni přestupní chodby (UPCH).
Hloubka šachy Š2 je cca 10,9 m.
Přestupní chodba má celkovou
délku cca 71 m a je půdorysným za-
lomením rozdělena na dvě části
o  délkách cca 18,1 m a 52,9 m.
V  přestupní chodbě je dále umístěn
tlakový uzávěr. Podzemní přestupní
chodba je vedena nejdříve paralelně
s osou stanice a poté se její vedení
láme o 90 ° a dál pokračuje oblou-
kem pod místo chodníku v ulici
V  Zářezu, kde je chodba zakončena
šachtou Š1 pro dva výtahy
a  schodiště spojující UPCH s úrovní
terénu (UT). Hloubka šachty Š1 je
cca 15,7 m.

    Dále byly prověřeny vlastnické
vztahy pozemků nad stanicí za úče-
lem vytipování vhodného místa pro
umístění vyústění výtahů se
schodištěm s nadzemním kioskem.
Výtahy a schodiště ústí na povrch
do nadzemního kiosku, který je
umístěn vedle chodníku v ulici
V  Zářezu poblíž zastávky MHD.

    Výstup z výtahu je možný ve
dvou výškových úrovních. První vý-
stupní úroveň je v úrovni ulice
V  Zářezu a výstup z výtahů a úni-
kového schodiště je v této úrovni
orientován směrem kolmo
k  chodníku. Únikové schodiště j iž
do další výškové úrovně nepokra-
čuje. Druhá výstupní úroveň je
v  úrovni parkoviště přilehlého k uli-
ci U Kříže. Výstup z výtahů v této
úrovni je orientován směrem ke
Knihovně společenských věd T. G.
Masaryka. Od výtahové šachty k te-
rénu na úrovni ulice U Kříže je
navržena propojující lávka s kon-
strukcí z ocele a skla (v souladu
s  konstrukcí nadzemní částí vý-
tahové šachty – kiosku).

Spolek Jinonice

VÝTAH Z METRA J INONICE: SVEZEME SE AŽ K BUDOVĚ UNIVERZITY?

VIZUALIZACE UMÍSTĚNÍ VYÚSTĚNÍ VÝTAHU U UNIVERTZITY. ZDROJ: SPOLEK JINONICE
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Továrna Vafo stojí v Chrášťanech
u Prahy už mnoho let, poslední
dobou ale kritické hlasy obyva-
tel okolních městských částí sílí.
Ukazuje to i aplikace, která
shromažďuje hlášení o zápachu.
Funguje od roku 2017, za po-
slední týden ale nasbírala neob-
vykle vysoký počet záznamů.
Bylo jich více než 200. „Lidi ne-
můžou větrat, otevřít okna, je
jim na zvracení, mají z toho
depresivní stavy,“ popisuje sta-
rostka Zličína.

Obyvatelé Zličína a dalších praž-
ských městských částí, které jsou
v  blízkosti Chrášťan, se proti údajně
nesnesitelnému zápachu snaží
bránit různými způsoby. Posílají
stížnosti úřadům nebo i do továrny.
Založili také facebookovou skupinu
s názvem Stop smradu z granulí
v  Praze, kde popisují své postřehy
k  aktuální situaci. Svěřují se ostat-
ním třeba s tím, že zápach byl tak
intenzivní, že ani nemohli větrat,
nebo že vyvolával dojem, že jim
někdo složil náklad granulí přímo
před domem.

    Od září 2017 se sběrem dat po-
máhá také zmiňovaná aplikace
smradek.eu. Na základě hlášení ve-
řejnosti lokalizuje zápach a se-
sbíraná data mají podle jej ího
realizátora Martina Dejmala po-
sloužit jako „nástroj pro městskou
část při jednání s příslušnými úřa-
dy.“

    „Obraceli jsme se na Českou in-
spekci životního prostředí, hygienu,
hejtmanku Středočeského kraje, by-
la jsem s tím na panelové diskuzi
v  senátu. Snažili jsme se dosáhnout
všude, kam se dalo, nepomohl nám

však zatím nikdo. Situace je čím dál
tím horší, lidi si stále stěžují,“ říká
starostka Zličína Marta Koropecká
(STAN).

    Podle ní navíc nechodí stížnosti
pouze od obyvatel Zličína, ale
ozývají se i lidé z Dejvic, z Řep a ze
Stodůlek. Rostoucí počet stížností
potvrdil také jednatel spolku
Motolský Ordovik Petr Kučera.

Firma chce rozšířit výrobu
Přímo ve firmě Vafo podle jejích zá-
stupců stížností nepřibývá. „Mě-
síčně obdržíme zhruba 2-5
stížností,“ řekl serveru iROZ-
HLAS.cz marketingový ředitel Mar-
tin Šámal. Firma podle něj provedla
více vstřícných kroků k vyřešení
tohoto problému, včetně instalace
několika čisticích zařízení. Podle
Šámala je ale vnímání zápachu vel-
mi individuální a označení „nesnesi-
telný pach“, které se v této
souvislosti objevuje, je „iracio-
nální“.

    Lidé z dotčených městských
částí mají obavy i z toho, že zápach
v budoucnu ještě zesílí. Firma totiž
hodlá rozšířit výrobu o další, třetí
linku a loni na podzim si požádala
o  povolení na Středočeský kraj . Ten
rozšíření výroby schválil, minis-
terstvo životního prostředí ale jeho
rozhodnutí minulý týden zrušilo
a  vrátilo věc Středočeskému kraji
k  novému projednání.

    Právě kvůli údajnému zápachu
se část lidí ze Zličína a dalších
městských částí sdružila ve spolku.
„Městská část Zličín bohužel
nemohla být účastníkem na řízení,
protože firma sídlí v Chrášťanech
a  účastnit se mohli pouze zástupci

této obce. Jako spolek bychom tam
však přístup měli a zákon nám
umožňuje žádat o přezkoumání,“
vysvětluje Emilie Schneiderová,
která patří mezi zakladatele nového
spolku Praha pro život.

Zákony na nás nemyslí
Problém s individuálním vnímáním
toho, co je vůně a co puch, si uvě-
domuje i Kučera z Motolského
Ordovnika. „Smrad je nesmírně
komplikované postihnout. Je to ne-
hmatatelné a zákony na to u nás
nemyslí,“ komentuje obtížnost celé
situace.

    Firma Vafo se situaci pokouší
řešit, podle kritiků to je to ale ne-
dostatečné. Jak říká starosta
Chrášťan Pavel Hrdlička (bez poli-
tické příslušnosti), v továrně splňují
to, co mají. „Nemůžu říct, že by ze
strany firmy nebyl zájem to řešit.
Naposledy jsem mluvil telefonicky
s  výrobním ředitelem minulý týden
a říkal, že mají objednanou další
technologii v hodnotě 500 tisíc eu-
ro,“ řekl redakci iROZHLAS.cz. Do-
dal však, že investice proběhly
i  v  loňském roce a zlepšení bylo mi-
nimální.

    Zmíněné spolky se shodují na
tom, že nechtějí čekat na roz-
hodnutí Středočeského kraje
a  chtějí, ať je výroba pozastavena,
než padne definitivní rozhodnutí.
Kučera zvažuje i třeba demonstraci.
„Škodí nám to nepřímo na zdraví
a  je to ohromný faktor stresu. Lidi
chtějí jít ven a nemůžou. Zvažují, že
se odstěhují, ale kdo by tady koupil
byt, když to pořád smrdí,“ dodává
Schneiderová.

Anna Jílková
Zdroj: www.irozhlas.cz

SÍDLO TOVÁRNY VAFO V CHRÁŠŤANECH. FOTO: MAPY.CZ

ZÁPACH Z CHRÁŠŤANSKÉ TOVÁRNY NA GRANULE
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