Zpravodaj
Statenic a Černého Vola

září 2012
Ptejte se starosty!
Pomalu to bude rok, co jsme spolu
s místním obecním úřadem začali uvažovat o vydávání tištěného časopisu. Především proto, aby se každý, i ten, kdo nepoužívá internet nebo k němu nemá přístup,
mohl dočíst pravdivé a jasné informace
o věcech, o nichž se až dosud šuškalo
v obchodě nebo na zastávce autobusu
nebo se na ně nadávalo v hospodě.
Stalo se, ale nejrůznější zvěsti, fámy
a nezaručené informace samozřejmě kolují „po vsi“ dál. Takže třeba není pravda, že současné zastupitelstvo prodalo
budovu někdejší školy, protože k tomu
došlo již v devadesátých letech minulého století. Také není pravda, že budova
obchodu na konečné autobusu 356 hrozí
zřícením. Nehrozí, ovšem rekonstrukci potřebuje. Na druhou stranu je pravda, že dnes, 13. září, kdy tento úvodník
píšu, hrozí části obce Račana „odříznutí“
od dodávek pitné vody, a to již od října.
Ale ve chvíli, kdy čtete tento Zpravodaj,
tj. koncem září, už může být zase všechno jinak.
Řada věci stále znepříjemňuje občanům jejich běžný život. O některých
z nich, například o situaci na „naší“ poště
v Horoměřicích, se dočtete v tomto čísle.
Nekonečný je boj s byrokracií, o tom by
vám mohli zastupitelé vyprávět dlouhé
hodiny. Přesto se věci pomalu šinou kupředu, i když ne tak rychle, jak bychom si
přáli, ať už jde o školku, vytyčení záplavového území nebo zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v obci.
V té souvislosti vás možná zaujme informace z Horoměřic. Pořízení semaforů
na křižovatce ulic Velvarská a Hrdinů by
stálo osm milionů korun. Nám by se takové semafory také hodily, především v Černém Vole na křižovatce ulic Statenická
a Kralupská (výjezd na Prahu). Jenže naše
obec má podle rozpočtu na rok 2012 příjmy ve výši 11,79 mil. Kč a těžko z nich
můžete celou čtvrtinu„obětovat“ na světelnou regulaci jediné křižovatky.
Zajímá vás, proč se ve Statenicích to
či ono děje nebo neděje? Zjistíte to velmi
jednoduše. Na webu obce je v nabídce
speciální ikonka „Zeptejte se starosty“
– stačí poslat e-mail nebo dopis s vaším
dotazem a dočkáte se odpovědi nejen vy,
ale prostřednictvím webu a zpravodaje
i všichni ostatní. Bez spekulací, dohadů
a nejasností.
Jitka Lenková

Spolupráce občanů s policií
by měla být velmi úzká
Na téma policejní práce v oblasti, kam
spadají také Statenice, jsem si povídala
s komisařem npor. Mgr. Milanem Maršálkem – vedoucím Obvodního oddělení Policie České republiky v Libčicích nad Vltavou. Náš rozhovor doplnila o svoje
postřehy a názory také vrchní inspektor
nprap. Mgr. Jarmila Hoffmannová.

předložit občanský průkaz, nebo alkohol odmítnout prodat. V případě prodeje alkoholu
osobám mladším osmnácti let mu hrozí trestní stíhání nebo postih za přestupek. Na našem obvodním oddělení jsme již řešili prodej
alkoholických nápojů mladistvým, a to jak
s obchodníky, tak i s plnoletou osobou, která
mladistvým alkoholické nápoje zakoupila.

Vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky v Libčicích nad Vltavou Mgr. Milan Maršálek

Proč nemají Statenice obecní policii, když
jiné obce ano? Obec se rozrůstá, přibývá
nejen lidí, ale i trestné činnosti, obzvlášť
po obecních akcích. Ať už jsou to poničené dopravní značky, rozbité zrcadlo nebo
výkladní skříň u samoobsluhy, ulámané
stěrače u zaparkovaných aut, nebo dokonce poničená a utržená státní vlajka.
Lidé sčítají škody a to obecně dobré náladě nepřidá ….
Milan Maršálek – Musím nesouhlasit
s údajným růstem trestné činnosti. Latentní
kriminalitu lze jen velmi těžko odhadovat,
ale ta registrovaná v letošním roce za srovnatelné období loňského roku výrazně poklesla. Policie, ať obecní, nebo státní, není
všemocná. Strážník nemůže stát na určitém
místě stále a nemůže být všude. Bezpečnost
a bezpečí jsou věcí každého občana a musíme se na nich podílet všichni společně.
Například neprodávat alkohol mladistvým.
Pokud má prodavač jakékoli pochybnosti
o věku nebo stavu zákazníka, může si nechat

Jarmila Hoffmannová – Já si myslím,
že výtržnosti, o kterých mluvíte, způsobují
právě mladí lidé, kteří se posilní alkoholem
a potom se předvádí před svými vrstevníky.
A i kdyby tam držel policista hlídku, nikde
není psáno, že by se toto nedělo. Když si alkohol nekoupí ve Statenicích, protože tam
jim ho neprodají, pořídí si jej v Praze a to
neuhlídáte.
Možná by ale mělo efekt, kdyby lidé viděli policistu poblíž. Co by bylo třeba
udělat, aby svou obecní policii měly třeba právě Statenice?
MM – Obecní policii zřizuje obec a záleží
na tom, jaké má finanční možnosti. K tomu,
aby mohla policie v obci fungovat tak, jak
má, je potřeba, aby měla zázemí, to znamená
v první řadě služebnu. Potom potřebuje auto,
počítače, vysílačky, výstroj, výzbroj a samozřejmě plat. Takový provoz vyjde na nemalé
peníze, které každá obec nemá k dispozipokračování na straně 2
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ci. A i když už obec policii mít bude, bude
denně řešit, jestli postaví strážníka přes den
k přechodu pro chodce, nebo na večerní
hlídku, kdy se lidé vrací z hospody domů.
Čili musíme mluvit nejméně o dvou lidech
a tím se zase náklady zvyšují.
Policejní služebna v Libčicích nad Vltavou je pro Statenice spádová služebna.
Co běžnému občanovi může nabídnout?
S čím vším se na vás může obrátit?
MM – Statenice spadají pod náš obvod
spolu s dalšími devatenácti obcemi. Chceme být v kontaktu se všemi těmito obcemi, a pokud nás někdo potřebuje, jsme mu
k dispozici. S mnoha obcemi dlouhodobě
aktivně spolupracujeme a nezaznamenáváme žádné problémy ani nedostatky. Navázání spolupráce je v zájmu všech zúčastněných stran. Každý ze starostů má telefon jak
na služebnu, tak i přímo na mě, a kdykoli
může požádat o pomoc nebo radu. Z některých obcí dostáváme seznamy plánovaných
akcí s poznámkou, kde hrozí vyšší bezpečnostní riziko, a společně se zástupci obce
pak zajistíme vhodná opatření k zajištění
klidu a veřejného pořádku v jejich průběhu.
Starostové s námi komunikují, sdělují nám,
co se kdy a kde stalo, nebo co jejich občany trápí, a my rádi pomůžeme. Konkrétně
ve Statenicích zhruba před rokem svolávala
jistá osoba na Facebooku velmi rizikovou
skupinu, dostali jsme upozornění a učinili
potřebná opatření, aby nedošlo k narušení
klidu a veřejného pořádku. Tehdy nevznikly žádné výtržnosti a celá akce proběhla
v souladu s pravidly slušného chování.
Na akce, které už známe, a víme, že tam
má být větší počet návštěvníků, například
festivaly na Okoři, posilujeme hlídky a zajišťujeme dohled na bezpečnost a plynulost
silničního provozu a veřejný pořádek a snažíme se předcházet případné majetkové
trestné činnosti. Občané se na nás mohou
obrátit s čímkoli a opravdu kdykoli a v případě, že nebude v naší kompetenci věc řešit, tak jim poradíme a případně je odkážeme na příslušné orgány či instituce.
Lidé si často stěžují, že auta v obci jezdí
rychle, a ptají se, co v této věci může po-

licie udělat, jestli proti tomu
vůbec něco dělá…
MM – Policie ČR vypracovává stanoviska k dopravnímu
značení, k dopravním zařízením a ke stavebnímu stavu komunikací. Nekázeň účastníků
silničního provozu je ale velmi
vysoká, proto je dodržování
dopravního značení a respektování dopravních značek omezujících rychlost jízdy řidiči
kapitola sama pro sebe. Při dodržování rychlostních limitů záleží zejména na jízdním profilu
a celkovém stavu komunikace.
Když bude silnice v pořádku,
udržovaná a přehledná, pojedete
padesátikilometrovou rychlostí
a ta se vám nebude zdát tak vy- „My prověřujeme úplně všechno, nikdo nad ničím nemávne
soká, jako když bude komuni- rukou,“ říká vrchní inspektor nprap. Mgr. Jarmila Hoffmannová.
kace úzká, bez zpevněné krajnice a chodníků. Je otázkou, jak dalece může
hlídky všude. Tady je na každém jednom
pozorovatel za oknem posoudit, že motoz účastníků, aby byl ukázněný a sám svěrové vozidlo projíždějící obcí opravdu podomitě dodržoval všechny předpisy. Což
volenou rychlost překročilo. V souvislosti
se moc neděje. Když takového přestupce
s dodržováním povolené rychlosti velmi
hlídka zastaví a pokutuje, často se setkává
úzce spolupracujeme s obecními strážníky
s nemístnou arogancí. Policie ČR může jen
ve Velkých Přílepech, kteří mají svůj ravelmi těžko vychovávat, to je spíše otázka
dar, a při měření rychlosti stavíme v sousvědomí každého občana, jestli má v sobě
ladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou
určitou dávku slušnosti a ohledu. Ale to
kombinované hlídky. Policie ČR soustavně
není jen ve vztahu k policii, to je i ve vztasleduje a vyhodnocuje dopravní situaci, zahu člověka k člověku obecně.
tíženost komunikací a nehodovost. Na základě vyhodnocení zjištěných skutečností
Jak by si podle vás mohli občané lépe
pak přijímá vhodná opatření k eliminaci
a efektivně chránit svoje soukromí i majetek? Čeho by se měli vyvarovat?
nežádoucích jevů. Samozřejmě, že občané
MM – Běžně se třeba lidé chlubí znási chrání svoji bezpečnost a sebemenší zámým, kdy, kam a na jak dlouho odjíždějí,
minka je vede k posílání oznámení na naše
dnes není výjimkou, že se tímto pochlubí
oddělení. Každým podnětem od občanů
i na internetových sociálních sítích, a to je
se pečlivě zabýváme, vyhodnotíme jej a vyšpatně. Nikdy nevíte, kdo se toho chytne,
vodíme potřebná opatření. Vznikají fámy,
kdo takové informace cíleně vyhledává
že to či ono místo je místem častých doa kdo této situace zneužije. Před odjezdem
pravních nehod, ale mnohdy jsou tato tvrje dobré se s někým domluvit, aby vám vyzení nepodložená a zjistí se, že nehodovost
bíral schránku a občas otevřel okna, aby byt
na kritizovaných místech je minimální nebo
nepůsobil opuštěně. Dobré jsou kamerové
dokonce nulová. Když si lidé chtějí něco
systémy, které si lidé poslední dobou často
prosadit, tak argumentují ve svém zájmu
a Policie ČR to musí všechno prověřit. Muinstalují, nebo senzory světel, které se sesím znovu konstatovat, že nekázeň všech
pnou při pohybu. Nejsou to velké investice,
účastníků silničního provozu, a zejména
oba způsoby jsou velmi efektivní a určitě
řidičů, je velmi vysoká. A není v silách
se vyplatí. Často varujeme starší občany,
ani našich, ani dopravní policie, aby stály
aby nepouštěli k sobě domů cizí osoby,
které jim zazvoní u dveří a pod jakoukoli
záminkou se snaží dostat dovnitř. Nejednou
se takový případ stal, že důvěřiví senioři
potom přišli nejen o veškeré úspory a majetek, ale často jim podvodníci způsobili
i závažná zranění, protože takoví lidé jsou
schopní čehokoli. Zkrátka, buďte opatrní
a ostražití a nepouštějte domů cizí lidi.

Kontakt:
Obvodní oddělení Policie ČR
Kralupská 376, 252 66 Libčice nad Vltavou
tel: 974 882 730, 601 393 024, fax: 233 930 788
e-mail: krpstc.oo.libcice@mvcr.cz
Policisté na Obvodním oddělení v Libčicích nad Vltavou mají stále plné ruce práce.

Pojďme si říct, co by měl občan udělat
a kam zavolat v případě dopravní nehody, v okamžiku nouze nebo když mu hrozí bezprostřední ohrožení.
MM – Tady by měl občan sám vyhodnotit závažnost dané situace. Pokud nastane
situace, kterou je potřeba okamžitě řešit, kdy
je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo
majetek, je dobré zavolat buď k nám na odpokračování na straně 3
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dělení na telefonní číslo 974 882 730, nebo
601 393 024, nebo na 158, ale je třeba si uvědomit, že toto je linka tísňového volání. Dám
příklad: Přijdete domů a zjistíte, že se k vám
někdo vloupal. Toto je tísňový stav, tedy
neprodleně volejte na tísňovou linku. Pracovník na lince vám doporučí nevstupovat
do domu, protože pachatel může být stále
uvnitř a mohl by vám ublížit, mohou tam být
různé nástražné systémy, které pachatel používá, aby ho nikdo nevyrušil, a v neposlední
řadě byste mohli znehodnotit stopy vedoucí
k jeho pozdějšímu dopadení. Stejně tak volejte 158 v případě dopravní nehody, ale pokud dojde ke zranění některého z účastníků,
je dobré volat nejdříve záchranku na lince
155, kde vám na dispečinku poradí, jak poskytnout první pomoc a co dělat do příjezdu
lékaře. Stává se, že hlídka Policie ČR přijede
k dopravní nehodě a lékaře volají teprve policisté. A to už může být pozdě. S čímkoli,
s čím si občan neví rady, se může kdykoli
obrátit na policii. Není-li to takto akutní záležitost, ať neváhá a s důvěrou volá na naše
oddělení do Libčic.
JH – My prověřujeme úplně všechno, nikdo nad ničím nemávne rukou. Hovory jsou
nahrávané a ke všem informacím se stavíme
zodpovědně. Spolupráce občanů s policií by
měla být velmi úzká a ti se rozhodně nemusí
ničeho obávat. Vítáme jakoukoli informaci,
která může vést k dopadení pachatelů nebo
objasnění trestných činů a přestupků. Staneli se, že naši policisté plní neodkladné úkoly,
pak integrované operační středisko Policie
ČR neprodleně zajistí nasazení dalších sil
a prostředků k obnovení klidu a veřejného pořádku. Stalo se nám, že nám zavolal
oznamovatel a upozornil nás na podezřelou
skupinu osob, hlídka okamžitě vyjela, ale
než dorazila na místo, občané se v klidu rozešli a nic protiprávního se nestalo. I takové
případy jsou, ale lépe, když přijedeme a zakročit nemusíme, než když dojde k trestné
činnosti a my jsme tam nebyli. Nemůžeme
vědět o všem, co se kde děje, proto žádáme
občany o spolupráci.
Abychom odlehčili vážnému tématu,
máte nějakou veselou služební historku?
JH – Stávají se nám i veselé věci. Nevím, jestli zrovna tyhle jsou ty nejveselejší,
ale momentálně mě napadly. Přišla nám nahlásit jedna paní, cože se jí před časem přihodilo. Její fenka měla svoje dny a pobíhala
si po zahradě, když kolem plotu běžel jakýsi pes. Fenka se mu zdála velmi přitažlivá
a ona zrovna taky nebyla proti a tak mezi
nimi skrz ten plot k něčemu došlo. Pejskovi se to hezky povedlo a milá fenka měla
miminka. A co teď s tím? Nebo jiná paní
volala, že tam tak nějak divně bečí ovce,
abychom se přijeli podívat, proč tak divně
bečí. Hlídka vyjela a když byla v půli cesty, volal operační důstojník, že paní volala,
že už je tam klid a ty ovce už nebečí. Tak
jsme se otočili a jeli zpět. I takové případy
se nám stávají. A ty jsou samozřejmě veselejší než majetková trestná činnost nebo
dokonce ublížení na zdraví.
Text a foto: Renáta Šťastná

Skončí Račany a Punčocha
na suchu?
Jak se psalo v minulém čísle Zpravodaje,
území Statenic je zásobováno pitnou vodou v rámci vodovodní sítě spojující obce
Roztoky, Úholičky, Únětice, Velké Přílepy, Statenice, Tuchoměřice a Kněževes.
Do této soustavy přitéká voda ze dvou
zdrojů. Přivaděč od Velkých Přílep napájí většinu obce, tj. Černý Vůl a část
Statenic s výjimkou Punčochy a Račan
(nízké pásmo), přivaděč od Tuchoměřic
Punčochu a Račany (vysoké pásmo).
Nedávná rozsáhlá havárie vodovodního
řadu v Praze potvrdila, jak citlivá je tato
soustava na sebemenší nedostatek vody.
Výpadky v dodávce pocítily i domácnosti
ve Statenicích a v okolních obcích včetně
Tuchoměřic. Tam se onen výpadek stal zřejmě onou příslovečnou „poslední kapkou“,
která vedla tuto obec k rozhodnutí zastavit
od října dodávku vody do Statenic. V této
chvíli, tj. v polovině září, ještě není jasné,
zda bude toto rozhodnutí realizováno a část
Statenic od pitné vody prostě a jednoduše
odříznuta. A pokud ano, jak bude zajištěno
náhradní zásobování. Zda se podaří dovést
vodu do domácností z nějakého náhradního
zdroje vodovodem anebo se budou přistavovat cisterny, s nimiž si budou muset takto
postižení občané vystačit, pokud nemají náhradní zdroj vody, třeba vlastní studnu.

bez našeho souhlasu i obec Statenice. Obec
Kněževes má vybudován vodojem, obec
Tuchoměřice má dva vodojemy. K zlepšení
zásobování vodou investujeme do vodovodní sítě a kanalizace každý rok řádově několik milionů Kč. Například v předchozích
dvou letech jsme obnovili strojní zařízení
i elektroinstalaci obou vodojemů za cca
1,6 mil. Kč. Obec Statenice nemá žádný
provozuschopný vodojem. Vodu odebírá přímo od obce Tuchoměřice a z druhé
strany i od obce Velké Přílepy na základě
jejich vzájemné smlouvy. Na provozu naší
vodárenské sítě se Statenice nepodílejí
nebo alespoň v posledních deseti letech
nebyly ochotny se ani minimálně podílet.
Naše obec se snaží zajistit vodu hlavně pro
naše občany. Pokud je třeba, vynakládáme
na zabezpečení dodávek vody potřebné finance. Protože obec Statenice je níže než
obec Tuchoměřice, voda z našich sítí odtéká
do Statenic a při každé poruše nebo omezení dodávky vody jsme v naší obci rychle bez
vody. Zatímco obec Statenice je do poslední chvíle zásobována vodou z Tuchoměřic
i Velkých Přílep. Máme-li se chovat jako
dobří hospodáři, musí být vodou zásobeni v první řadě naši občané. Pokud obec
Statenice chce naši síť využívat je třeba
na provoz a obnovu sítě přispívat. To jsou
fakta, která se dají snadno ověřit. Každý
pochopí, že není naší povinností za naše
peníze zásobovat vodou ostatní obce, které
nejsou ochotny se samy na dnes strategické
surovině a její distribuci se podílet. Místo
toho nás obec Statenice zastrašuje dopisy
s výčty našich práv a povinností, výší pokut
apod. To je asi ve stručnosti vše.“

Statenice chtějí dále jednat

Vyjádření starosty Tuchoměřic
Vzhledem k závažnosti situace jsem
12. září požádala starostu Tuchoměřic Jaroslava Radostného o vyjádření, které přišlo
téměř obratem. Starosta v něm píše:
„Pro osvětlení našeho rozhodnutí ukončit dodávku vody do Statenic uvádím tato
fakta. Obec Tuchoměřice je vlastníkem
přivaděče vody z Prahy-Liboce. Náš přivaděč zásobuje mimo naší obce Tuchoměřice i obec Kněževes, Přední Kopaninu,
osadu Na Padesátníku a již přes deset let

Starosta Statenic Jan Sládek reagoval
na dopis starosty obce Tuchoměřice nabídkou dalšího jednání a zasláním návrhu
dohody, která upraví vztahy obcí Statenice
a Tuchoměřice, pokud jde o provoz společné vodovodní sítě. Rovněž starostu Tuchoměřic upozornil, že zastavení přívodu vody
do Statenic je správním deliktem pokutovaným až do výše půl milionu korun. Dodávka pitné vody obecně je totiž podle příslušného zákona veřejným zájmem, který by
takto byl narušen. Dodavatelem pitné vody
do Statenic však není obec Tuchoměřice,
ale 1. Vodohospodářská společnost, s. r. o.,
která přivaděč spravuje (a které také obyvatelé Statenic za vodu platí). I tu jsem proto
požádala o vyjádření, do uzávěrky zpravodaje (15. 9.) jsem však žádné neobdržela.
Pozn.: Všechny dokumenty týkající se této věci
jsou dostupné v plném znění (oskenované)
na webu obce Statenice.
Text a foto: Jitka Lenková
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Otázky pro starostu
 Jak je to s pálením zahradního odpadu, například listí, na otevřeném ohni na zahradách? Prý to obec zakázala? Pokud
ano, řada lidí tento zákaz nedodržuje a teď na podzim bude
listí pálit zase. Vztahuje se tento zákaz i na opékání buřtů?
Situace je taková, že obec místní vyhlášku upravující podmínky
rozdělávání ohně na katastru obce, resp. na zahradách jejích občanů,
zatím nemá. Pálení listí i jiného odpadu tedy zakázáno není a opékání buřtů a jiných potravin na ohni, případně grilování, také ne. Nelze
tedy než apelovat na občany, aby se zdrželi takového počínání, které
obtěžuje jejich sousedy. Pokud se občan cítí konáním svého souseda
poškozen (obtěžování dýmem, hlukem apod.), má možnost tuto situaci řešit podle občanského zákoníku.
 Proč jste se pokoušel odstranit profil obce Statenice
na Facebooku?
V zásadě šlo o nedorozumění. Na tomto profilu byl umístěn symbol obce, její znak. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, může
znak obce užívat pouze příslušná obec a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak
obce jen s jejím souhlasem. Protože obec Statenice nikdo o takový
souhlas nepožádal, byl znak obce na Facebooku umístěn v rozporu
se zákonem. Po provozovateli Facebooku v USA jsem žádal pouze odstranění znaku obce Statenice z tohoto facebookového profilu,
provozovatel však zrušil celý profil. Zanedlouho zřejmě tatáž osoba,
která provozovala tento zrušený profil, založila na Facebooku nový
profil nazvaný Statenice – naše obec, opět se znakem obce a opět bez
souhlasu obce. Čtenáře profilu tak uvádí v omyl a podsouvá mu myšlenku, že se jedná o oficiální stránky obce, což není pravda. Celou
věc by bylo možné řešit soudně, připadá mi to však v současné době
jako zbytečné mrhání časem a silami zastupitelů i peněz obce. V důsledku toho jsme jako zastupitelstvo ale upustili od založení oficiální profilu obce Statenice na Facebooku, což je samozřejmě škoda.
K této myšlence bychom se vrátili, pokud by provozovatel facebookového profilu Statenice – naše obec z něj sám znak obce odstranil,
čímž by zároveň i přestal porušovat zákon. Zájemce o dění v obci
odkazujeme na oficiální webové stránky obce – www.statenice.cz.
O dění v obci rovněž informují neobecní weby www.statenice-live.
webnode.cz a www.statenicka-vrba.webnode.cz.
 Jak pokročila stavba školky?
V jednání jsou dvě školky. Jedna v prostoru obecního úřadu pouze
pro 25 předškoláků a školka pro 50 a více dětí v prostoru Parádnice.
K první školce v prostoru obecního úřadu mohu říci toto:
1. Máme kladné stanovisko od Dopravního inspektorátu Policie ČR Praha-venkov, pokud jde o zřízení přechodu přes silnici a celkové zajištění bezpečnosti chodců v prostoru obecního
úřadu. Čekáme na vyjádření krajské správy a údržby silnic.
2. Projekt vypracovaný ing. Janem Kopincem zdarma je připravený k projednání se sousedy, což učiním během září. Potom bude
projekt doplněn o hasičskou zprávu a bude připraven k podání
na stavební úřad. Předtím však ještě budu jeho konečnou podobu konzultovat i s krajskou hygienickou stanicí.
3. Poté bude následovat příprava rekonstrukce neobývaného
domku na pozemku úřadu a úprava vchodu do areálu úřadu.
Další etapou bude sestavení rozpočtu stavby a hledání peněz
na její realizaci.
Co se školky na Parádnici týče, připravuje se k tomu účelu nezbytná 3. změna územního plánu s tím, že zadání bylo vypracováno
a předloženo dotčeným orgánům k vyjádření.
Termín na vyjádření je 15. září. Pak uvidíme, co a jak dál.
 Podařilo se už dořešit navrácení mimořádného odvodu za nesprávné vyúčtování dotací na kanalizaci?
Přes naši veškerou snahu jsme zde dosáhli jen malého úspěchu,
což je do jisté míry dáno současnou ekonomickou krizí a tlakem
státu na důsledný výběr daní. Obec zaplatila tento odvod ve výši
2 282 293 Kč Kč a příslušné penále z něj ve výši 1 591 001 Kč, cel-

kem tedy 3 873 294 Kč, a poté požádala Generální finanční ředitelství o prominutí odvodu. Ředitelství této žádosti vyhovělo částečně, konkrétně tak, že prominulo 953 404 Kč z celkového penále.
Mimořádný odvod ve výši 2 282 293 Kč prominut nebyl. Celkem
tedy obec odvedla státu jako sankci 2 919 890 Kč. Protože proti
rozhodnutí Generálního finančního ředitelství již není odvolání, je
toto rozhodnutí konečné a tyto peníze jsou pro obec zatím ztraceny. Při celkových příjmech obce v letošním roce ve výši necelých
12 mil. Kč představuje sankce ve výši téměř 3 mil. Kč bohužel podstatný zásah do hospodaření obce. Hledáme další cesty, jak řízení
v této věci znovu otevřít.
 Proč nejezdí autobus 356 kolem Lidlu, aby si občané Statenic
mohli zajet autobusem nakoupit i tam?
V bezprostřední blízkosti Lidlu není na zřízení autobusové zastávky dostatek prostoru. Autobusová zastávka by měla vzniknout vedle
supermarketu Tesco, který se má stavět u Lidlu ve směru na Statenice, a zřízení autobusové zastávky je jednou ze závazných podmínek
jeho výstavby. Stavební úřad ve Velkých Přílepech svým rozhodnutím
ze dne 28. 2. 2012 povolil umístění této stavby, avšak občanské sdružení Bonum Commune, o. s. (Prahy 9) proti němu podalo námitky
(nedostatek vody k hašení v případě požáru, zvýšení hlukové zátěže
provozem nákupního centra, jeho nedostatečné začlenění do krajiny).
Krajský úřad si vyžádal stanoviska všech příslušných úřadů a doručil
je dopisem ze dne 23. 8. 2012 dotčeným subjektům k dalšímu vyjádření. Tím se samozřejmě řízení v této věci začalo natahovat a zřízení
zastávky MHD u Lidlu, resp. Tesca, oddalovat. Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na OÚ Horoměřice, neboť se jedná o katastrální
území této obce.
 Je pravda, že obchod se smíšeným zbožím na konečné autobusu 356 je staticky v tak špatném stavu, že hrozí jeho zřícení
či zbourání?
Není, máme posudek statika. Je třeba důkladně obnovit střechu
a opravit některé méně podstatné stavební problémy.
 Jak reagovali občané na výzvu obecního úřadu z července
letošního roku k udržování pořádku v obci a odstranění reklamních poutačů?
Obec poutače ze svého majetku odstranila. Pozemky podél silnice
II/240 (ul. Kralupská) jsou v majetku soukromých osob. Proto jsem
informoval stavební úřad o zjištěních Dopravního inspektorátu Policie ČR a vyzval jsem ho k prověření legálnosti umístění poutačů.
Jinak občané sami z vlastní iniciativy příliš nereagovali.
Připravila Jitka Lenková

Inzerce
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Být optimistou se jistě vyplácí…
Zajímalo mě, proč žije se svojí rodinou
právě u nás, jak jsou tu spokojení, ale
třeba i na to, jak vnímá vztahy s místními
starousedlíky, kteří mají často, bohužel,
mylný dojem, že v této části obce vytvořila komunita žijící si vlastním životem,
kterí mezi sebe nikoho „cizího“ nepustí.
A ono to ve skutečnosti tak vůbec není.
Přijměte, prosím, pozvání na kus řeči…
Co vás přivedlo právě do Statenic? A co
vůbec do Čech? Jste přece cizinec? Ale
s češtinou problém nemáte, viďte?
Narodil jsem se ve Švýcarsku, ale maminka byla Češka. Po roce 1990 jsem
se rozhodl, že se tady natrvalo usadím, to
znamená, že v Čechách žiji přes dvacet let.
V Praze jsem poznal i svoji ženu a to je kuriózní, že ona je také Švýcarka. Žili jsme
v bytě na Malé Straně, bylo tam moc pěkné
bydlení. Ale když potom přišly děti, usoudili jsme, že život na vesnici, kde je příroda
a zeleň, pro ně bude lepší. Navíc je tady
i větší klid než ve městě. Naše dcery chodily v Praze do české školky, teď navštěvují dvoujazyčnou školu a doma mluvíme
německy, neboť naším rodným jazykem je
němčina. Česky jsem se začal učit, až když
jsem se usadil v Česku. A zatímco děti úplně
přirozeně používají různé hovorové výrazy,
protože se s nimi setkávají od malička, já
mám někdy problém se v nich orientovat.
Musím si nejprve nechat vysvětlit, co
znamenají, abych je pochopil, a potom je
uměl používat. Ale nevidím v tom závažný
problém.
Pojďme ale ke Statenicím. Kdy jste
se sem přistěhovali a proč právě sem?
My jsme se sem stěhovali mezi úplně
prvními a vůbec nelitujeme, že jsme šli právě sem. Spíš naopak. Je tady oproti Praze
větší klid, je tu les a to je dobré i pro děti.
Nejprve jsme chtěli najít bydlení mimo
Prahu, protože bydlet v centru Prahy není
pro děti ideální. V Praze jsme bydleli v bytě
a byl to neustálý kompromis. U jiných lidí,
kteří bydleli za Prahou, jsme viděli, že to
může být uspokojující. A tehdy se nám zalíbilo, že developer, který realizoval Statenický mlýn, měl i vzorové domy, takže člověk
přesně věděl, do čeho jde. Koupit něco jen
podle plánů je sice hezké a jistě moc dobré,
ale měli jsme jisté obavy, že by to nemuselo dopadnout nejlépe. Tady jsme viděli fyzicky ten výsledek a to velmi zjednodušilo
naše rozhodnutí pořídit si nemovitost právě
v tomto projektu. Dnes tu žije hodně lidí,
kteří pracují pro mezinárodní společnosti,
a nejeden z nich říká, že kdyby nežil ve Statenicích, už by se z Čech dávno odešel. Ale
tady lidé zůstávají právě proto, že se jim
líbí styl místního života. Už během stěhování jsme se seznámili se spoustou ostatních rezidentů, kteří se stěhovali současně
s námi, a to bylo pro nás určitě jednodušší, neměli jsme takový pocit, že jsme tady
úplně cizí. Často se navštěvujeme a máme

Na krátkou zpověď zahraničního rezidenta, žijícího ve Statenickém mlýně, si našel čas místní obyvatel
Marco Anderegg.

vlastně už od začátku něco společného. Kamarádí se i naše děti a tak se scházíme například na oslavách jejich narozenin i při jiných příležitostech. Je to zkrátka jiné, než
kdybychom si tady postavili dům v nějaké
stávající zástavbě a pak se tam nastěhovali.
Pro nás to bylo takhle jednodušší, že to byla
taková jakási společná migrace.
Máte pocit, že by se tu mělo něco změnit?
Chybí vám tady něco?
Jedna věc, která mi opravdu vadí, a vidím, že se děje často, je to, že lidé na zahrádkách pálí třeba trávu nebo jiný nepořádek. Všude je pak dým a ostatní to musí
dýchat. Tady bych řekl, chybí nejen respekt
k druhým, ale i k sobě samotnému. Pro sousedy to není příjemné, ale nemůžete s tím
nic udělat. Dál se bojím, že čím víc obec
poroste, tím méně bude stávající infrastruktura dostačující. Jinak z mého pohledu
nevidím žádné závažné nedostatky, nezaznamenal jsem žádný vandalismus, takže
i v tomto ohledu je všechno v pořádku. Jako
obrovskou výhodu oproti Praze vnímám
fakt, že můžu kdykoli pohodlně zaparkovat
před domem. Když je člověk zvyklý jezdit
autem do práce, tak si i všechny nákupy
obstará cestou domů, takže fakt, že tu třeba není kadeřník nebo železářství,nevnímá
jako problém. V obchodních centrech koupíte všechno pod jednou střechou v poměrně krátkém čase, takže ani v tomto ohledu
nám tady nechybí nic.
Co si myslíte o tom, že vás místní vnímají
jako komunitu, která mezi sebe nikoho
nepustí?
Víte, takový pocit může být trochu oboustranný. Stejně tak, jako to mohou cítit oni
vůči nám, tak to můžeme cítit my vůči nim.

Nám se tady moc líbí a dnes už tady máme
spoustu přátel, sice zatím jen mezi našimi
sousedy, ale věřím tomu, že se spřátelíme
i s místními, kteří k nám zatím přistupují
s určitým respektem a odstupem. Možná je
to tím, že tady žije dost cizinců, kteří neumí
mluvit česky, což může hrát obrovskou roli,
a proto se tady taková bariéra vytvořila.
Samozřejmě se chceme stmelit se starousedlíky, vždyť žijeme v jedné vesnici. Ale
tady, ve Statenicích, není moc aktivit, které
se tu dějí a které by se daly dělat společně.
Jedinou opravdu velkou akci, kterou jsem
zaznamenal, bylo pálení čarodějnic. A letos
bylo opravdu krásné počasí, byli jsme celý
večer na hřišti a moc se nám to líbilo. Ale
takových akcí je málo. My v té naší části
například děláme hodně sport. Je nás skupinka lidí, kteří pravidelně každou neděli
brzy ráno sedneme na horské kolo a zatímco naše manželky ještě spinkají, my muži
vyrážíme na cestu. Základ utvořili lidé, kteří tu bydlí a přidali se k nám, i lidé z okolních obcí, většinou cizinci, ale to není pravidlo. Nejsme registrovaná společnost, ale
máme svoji uniformu se znakem Statenic
a je nás kolem dvaceti. Začali jsme zhruba
před rokem kratšími trasami a dnes ujedeme třeba 50 kilometrů. Jezdíme prakticky
celý rok, letos jsme například nejeli, jen
když ležel sníh. A tento celoroční trénink
je znát. Zatím jsme neuvažovali o tom, aby
naši skupinu rozšířil kdokoli, ale musíme to
přehodnotit, protože zájemců přibývá. Jedinou podmínkou je výkonnost. Třeba i to
napomůže prolomení bariéry mezi námi
a těmi, kteří nás vnímají jinak. Já jsem však
optimista a věřím, že se to změní.
Text a foto: Renáta Šťastná
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Krátce z obce

Začátek prázdnin především dětem zpestřil Dětský den s Dádou, který ve Statenickém mlýně v pátek 26. června uspořádala
společnost Aura.

Dnes již tradiční Statenice Cup se na místním fotbalovém
hřišti konal v sobotu 7. července s dohrávkou následující neděli.
Za obrovského nadšení hráčů i přihlížejících v něm zvítězil tým
Berušky.

Foto: Jitka Lenková

Foto: Jitka Lenková

V sobotu 21. července došlo při krátké uzavírce ulice Kralupské v Černém Vole k údržbě čističky na Únětickém potoce a k odstranění
přerůstající zeleně na této hlavní komunikaci Statenic i za účasti místních občanů. Účelem bylo nejen zkrášlení okolí silnice, ale především
zvýšení bezpečnosti silničního provozu v těchto místech.
Foto: Jan Sládek

V letních měsících se také na řadě míst Statenic a Černého
Vola opravovaly alespoň ty nejhorší výtluky na veřejných komunikacích.
Foto: Jan Sládek

Prudkou bouřku
nepřežil 7. června
letitý topol nedaleko
křižovatky ulic Statenická a U mlýna,
který zasáhl blesk.
Doutnající
torzo
museli zlikvidovat
hasiči za pomoci
vysokozdvižné plošiny. Tento případ
zároveň upozorňuje
na nutnost kontroly
podobných dřevin
jejich majiteli, resp.
majiteli pozemků,
kde se nacházejí.
Foto: Jitka Lenková
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V sobotu 15. září se na Obecním úřadě Statenice
Statenic konala vernisáž výstavy kreseb Františka Juřiny nazvaná jednoduše Tužka. Autor (uprostřed v černé košili), původní profesí mědirytec,
prozradil, že svá neskutečně precizní díla vytváří tužkami č. 5
a používá na ně speciální pevný papír, který práci s tak tvrdou
tužkou vydrží bez poškození. Výstava potrvá do 17. října. Pokud se ji rozhodnete navštívit, možná oceníte, když si s sebou
vezmete lupu.
Foto: Jitka Lenková

Příležitostí k setkání všech generací a napříč mapou Statenice i Černého Vola se v sobotu
15. září stalo jako vždy po prázdninách Sousedské posezení. Skákací hrad, vynikající guláš a klobásy a živou hudbu doplnila díky Veronice Froňkové z Jezdecké stáje Statenice, o. s. také možnost
projižďky na koních.
Foto: Jitka Lenková

Poděkování
Kronikářka obce Edita Mňuková obdržela překrásný obraz z dílny místního výtvarníka pana Jiřího Šrajera, který v květnovém čísle našeho zpravodaje v rozhovoru přislíbil vyobrazit Parádnici
ještě před její plánovanou rehabilitací. Za toto dílo
panu Šrajerovi velmi děkuji a věřím, že se dočkáme dalšího obrazu Parádnice, tentokrát již po její
obnově.
Edita Mňuková
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Petřinovi doma, ve Statenicích
Za pravdu dáte každému, kdo Hanu Petřinovou zná, pousměje se a řekne, že setkání
s paní Hankou bude setkání milé a příjemné. Sešly jsme se asi týden před festivalem
Open Air na Okoři v naší Statenické kavárničce. Seznamte se, protože setkání a povídání s Hankou Petřinovou, kromě jiného
i o manželovi Otakarovi Petřinovi a synovi
Otakarovi Petřinovi ml., bylo neobyčejně
milé, skromné a přívětivé.
Otakara Petřinu místní občané znají,
vědí jakou hudební legendou své doby je.
Méně se ví, že nesměl několik let hrát a vystupovat. Veřejně prohlásil, že tehdejšímu
režimu nevyhoví a odmítl si nechat ostříhat
vlasy. Jak víme, nosí je dodnes velmi dlouhé. Dosud aktivně hraje, doprovází Václava
Neckáře na jeho turné a bude hostem na listopadovém koncertě Petry Janů v Lucerně
„jako třešnička na dortu“, jak ho označila
sama zpěvačka. Kromě toho doma, ve svém
studiu, skládá hudbu. Má rád svůj klid, zahradu a palmy, které můžete v zahradě Petřinových vidět. Když jsem se ho zeptala, zda
by dal soukromé hodiny klavíru své malé
sousedce, s úsměvem odpověděl: „Klavír
u mě ne, u mě jen ty struny“. Rozhovory
neposkytuje a tak se obracím na jeho manželku.
Co Ota Petřina mladší?
Když Chinaski hledali po tragické smrti Pavla Grohmana v roce 2008 bubeníka,
dostal příležitost právě on. Hraje s Chinaski už pátým rokem a kapela je dnes pro
moji agenturu prioritou. Dnes plně vytížen
hraním na bicí v Chinaski nemá Ota příliš
času věnovat se svým předchozím zájmům.
Znáte třeba Marpa? Otík má rád rap, je rapper. Jeho velkým vzorem byl Marky Mark.
Podívejte se na www.marpo.cz. Mimo to

je vicemistrem v thajském boxu. Teď bude
mít ale novou, patrně hlavní radost – bude
otcem.
Gratulujeme. I vám, budete tedy šťastnou babičkou. Je pravda, že Ota odhalil
v jednom zahraničním hitu původní tóny
skladby, kterou kdysi složil Ota Petřina
starší?
Ano, odhalil základ tónů té písně, ale
to víte, dneska je proces a skladby melodií
už tak vyčerpán, že se to může stát. Syn je
na tátu pyšný.

obec festival má? Jaký význam má pro
diváky je jasné z toho, že týden předem
bylo zcela vyprodáno.
Zájem obce Okoř je eminentní. Festival
je již tradiční, letos máme 12. ročník. Kdo
z místních nebo chatařů nechce poslouchat
hlasitou hudbu nebo být přítomen dvěma
intenzivním dnům festivalu – den před
vystoupením se staví, připravuje se zázemí a přidružené služby a atrakce – už ví,
že koncem srpna může odjet na dovolenou. Nemáme stížnosti. Obci přispívám

Jak se vám žije v naší
obci?
Ve Statenicích jsme
opravdu spokojeni. Místo, kde bydlíme, je krásné, blízko do lesa, klid.
Těšíme se na obnovu
Parádnice, třeba se jednou dočkáme velkolepých oslav, i hudebních,
při příležitosti jejího
otevření, nebo i stálejších hudebních akcí, to
by se mi líbilo. Zahrada
má krásnou atmosféru a v případě, že bude
opravená a kdyby obec
měla zájem, bylo by to
vhodné místo, pro různé
žánry, koncerty, divadelní představení.
Vraťme se k vaší radosti – festivalu Open
Air na Okoři. Jak ho
vnímají tamní obyvatelé, jaký přínos pro

„Ve Statenicích jsme opravdu spokojeni,“ prohlašuje s úsměvem Hana
Petřinová.

Kdo je Hana Petřinová
Hana Petřinová bydlí ve staré části Statenic se svým manželem Otakarem už od roku
1995, kdy se sem přistěhovali z blízkých Libčic, kde žili od roku 1985. Českému
šoubyznysu se věnuje dlouhá léta. Ještě před rokem 1989, jako první manažerka – žena,
organizovala talentovaným muzikantům, estrádním umělcům, hudebníkům a kolegům
jejich profesní programy.
Po revoluci, když i ostatní kolegové začali zakládat agentury, obraceli se na ni mnozí
a poptávali její zastupování. Využila později svých profesních a organizačních schopností a založila vlastní agenturu. V roce 1985, kdy se narodil syn Ota, měla díky podpoře manžela možnost věnovat se naplno jeho výchově a tak dalších šest let byla doma,
užívala si mateřství a později přirozeně navázala na své kontakty. Zájem okolí o její
práci ji později přiměl naplno se věnovat svojí umělecké a produkční agentuře nazvané
Agentura Petřinová s.r.o., kterou založila v roce1998.
Jako první umělce ve svém portfoliu měla Vladimíra Mišíka, Annu K., Václava Neckáře, skupiny Žlutý pes, Yo Yo Band, Děda Mládek I.B. a mnoho dalších. Časem jí oslovila
skupina Chinaski, s kterou výhradně spolupracuje od roku 2003, a mají za sebou řadu
úspěšných aktivit. Další výzvou byla nabídka Davida Kollera k zastupování a z toho
vznikl projekt Agon orchestra s Davidem Kollerem a řada úspěšných koncertů. V současné době připravuje narozeninový koncert Miro Žbirky se symfonickým orchestrem
v O2 aréně v Praze.
Seznam všech umělců, které agentura zastupuje, najdete na jejím webu – www.petrinova.cz.

finančním darem, když je festival úspěšný,
jinak víme, že hradu samotnému se zvedla
návštěvnost. Někteří z místních podnikatelů a provozů (penzion, parkoviště, stánek)
mají z festivalu také určitý příjem. Okoř
je taková moje srdeční záležitost, rozlučka
s létem pro mne i interprety, zvu mnoho
svých přátel a moje oblíbené kapely.
Festival měl i letos velký úspěch, počasí vyšlo a nálada návštěvníků i interpretů
samotných byla neskrytě mimořádná. Gratulujeme a přejeme další neméně spokojené ročníky. Nakonec přidávám ještě jedno
vlastní neskromné přání: Kéž bychom mohli
takové úspěšné akce, díky schopnosti jedné
z místních občanek, pořádat i v naší obci.
Měla jsem možnost vidět i jiné projekty.
Hana Petřinová neklade meze kreativním
nápadům, zajímavým kombinacím lokalit
s hudební a uměleckou profesí. Určitě by
se dočkala úspěchu i u nás.
Text: Edita Mňuková
Foto: archiv Hany Petřinové
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Bez disciplíny to nepůjde
Fotbalová hřiště s podzimem opět ožívají pod kopačkami hráčů. Jak to vypadá
s fotbalem a sportem vůbec ve Statenicích, jsme zeptali starosty TJ Sokol Statenice Michala Kupce.

do činění s fotbalem ve Statenicích. Přes
dva roky se ve výboru potýkáme s finančními problémy kvůli bývalému nájemci sokolovny a dnes, kdy jsme se „dostali z nejhoršího“, se musíme dokázat pozdvihnout.

Michale, začala nová sezóna. Jak do ní
vstupuje Stateňáci?
Vstupujeme s hořkou pilulkou v ústech.
Spadli jsme o třídu níž, nicméně tento lék
jsme si naordinovali sami. Je jen na nás, jak
dlouho jej budeme užívat.

Myslíš, že krize ovlivnila i zájem lidí
o volnočasové aktivity?
Nejsem si jistý, jestli to byla krize, ale je
faktem, že zájem o volnočasové aktivity je
na bodu mrazu. Můj názor je ten, že "člověk dnešní" žije strašně rychlým a konzumním způsobem života a zapomíná na sebe
i na svou tělesnou stránku. Když přijde rezultát od obvodního doktora, tak je to první
impuls začít něco dělat se svým zdravím.
Díky své poloze má naše obec obrovské
možnosti pro vytvoření aktivního místa pro
sport. Již v dnešní době pracujeme ve spolupráci s obecním úřadem na konkrétních
krocích pro zlepšení podmínek pro provozování různých volnočasových aktivit, nejen fotbalu.

Jak hodnotíš minulou sezónu, co by
se tedy mělo zlepšit?
Minulá sezona odhalila, kde jsou rezervy
v hráčském kádru. Sestup do 4. třídy nám
ukázal, že je nutné okamžitě jednat. Zkonsolidovat to, co v oddílu zůstalo, a posílit
hráčský kádr o hráče, kteří chtějí s tímto
stavem něco dělat a pomoct oddílu, minimálně přístupem k tréninku a smyslem pro
to, proč vlastně hrajeme fotbal. Disciplína
v kolektivu je počátek vzestupu. V podzimním kole soutěže bych si přál, abychom
se udrželi v horní polovině tabulky. Je zbytečné z toho, co se stalo, obviňovat jednu,
či druhou stranu, tím myslím výbor Sokola
a hráče. Je nutné udělat tlustou čáru a začít
znovu, pokusit se prolomit tu dlouhodobě
trvající krizi v oddíle. Znovu opakuji –
není to v nových dresech ani v míčích, je
to jenom v hráčích samotných. Hrají pro
sebe a reprezentují oddíl. V současné době
jsme začali s opravou kabin a s novou fasádou. Rád bych věřil, že investice do budov na hřišti bude smysluplná a že si tuto
skutečnost uvědomí všichni, kteří mají co

Jak se daří spolupráce s vaším novým
nájemcem, výrobcem zimních zahrad?
S firmou H+M, s. r. o. a hlavně s představiteli společnosti jsme navázali, dovolím si
říci, nadstandardní spolupráci. Podotýkám,
že tato společnost u nás v obci působí již
druhým rokem a že letos nám značnou měrou pomohla s novým kabátem na budově
sokolovny a s novými dveřmi v kabinách.
O dalších možnostech spolupráce jednáme.
Co považuješ za největší problém současného fotbalu úrovně, jak se hraje tady
na vsi?

Parádnice na podzim
Od jara park prošel první viditelnou změnou. Terasy a plocha parku jsou nyní vyčištěny a srovnány. Částečně je také vyčištěna
vodoteč, byly odstraněny nánosy v délce
jejího koryta až do potoka. Z teras byly odstraněny stromové a keřové nálety, plevel
a vyčištěny plochy jednotlivých teras. Při-

tom byly odhaleny poničené struktury cihel
ve zdích i ve schodišti. Předběžný statický
posudek nedovoluje prozatím využití všech
úrovní teras a obec se zatím rozhodla pro
méně finančně náročné pokračování obnovy. V těchto dnech cihly procházejí jistým
konzervačním nátěrem alespoň pro zachování současného stavu. Na dolní ploše, budoucí formální části parku, proběhne ještě
letos do konce celkové zatravnění. Plocha
byla upravena a procentuelním spádem
celé plochy srovnána tak, aby bylo respektováno vymezené záplavové území. Opravy

zdiva a schodiště se snad dočkáme později,
až to finanční poměry majitele Parádnice,
čili obce Statenice, dovolí.
Letos budou alespoň na terasy upevněny
dřevěné treláže na vyztužených úchytech tak,
aby mohly sloužit jako opora popínavým liánám, které zajistí lepší vzhled teras. Na trelážích již příští rok odhalí svou krásu a vůni
dva druhy okrasné vinné révy – réva Coignetové a réva rezedová. Jejich proměnlivost během ročních období způsobená zbarvujícím
se listům a vůněmi zajistí měnící se efekt
nálady teras po celý rok. Na Parádnici se také
vrátí historická odrůda růže (růže stolistá),
která kdysi popínala zdi parku přilehlé k ulici
Pod zámkem. Růže věnuje na Parádnici místní občanka a pamětnice. Současně se letos
na dvou terasách dočkáme i výsadby jeřábů
oskeruší (Sorbus domestica) s jedlými plody.
Pod heslem „co na podzim zasadíš, na jaře
jako když najdeš“ tak připravíme půdu pro
první scenérii – alespoň pohledový zážitek
na terasy Parádnice v příští sezóně.
Na výsadbu růží do záhonů, úpravy cest
na plochách, jejich olemování dříny obecnými (Cornus mas) nebo umístění laviček
pro posezení návštěvníků si počkáme také
do příštího roku. Návrh vychází z původní-

Stane se Anis Ibrahim z Portugalska platnou
posilou statenického fotbalového mužstva?
První jednání s Michalem Kupcem už má
úspěšně za sebou.

Ta úroveň je přímo úměrná úrovní lidí
a kolektivu, který v současnosti máme. Víme,
co potřebujeme, víme, kde je problém, jen
chybí víc schopných lidí pro vlastní realizaci a naplnění úkolů které jsme si předsevzali.
Nejsme silný oddíl, který si koupí hráče a trenéry a v neposlední řadě i rozhodčího. Máme
svůj rozpočet a do něj se musíme vejít. Ptám
se a nabízím spolupráci s lidmi v naší organizaci, s hráči. Nemusíme mít jen oddíl fotbalu,
máme díky poloze našeho areálu možnost
provozovat i další sporty. Říkám si: Co má
být dříve? Kvalitní sportoviště nebo kvalitní
zápal pro danou věc, myšlenku?
Prý se chystáte přijmout do týmu zahraničního hráče?
Ano, tím se vracíme se k předchozí otázce.
Přišel člověk, který chce konkrétně pomoci,
sám aktivně hrál, později provozoval fotbalovou akademii pro mladé hráče školního věku.
Bydlí v naší lokalitě a má ucelenou představu,
co by chtěl a mohl pro fotbal ve Statenicích
udělat. Zatím je ale vše ještě v jednání, i vzhledem k onomu mezinárodnímu aspektu.
Text a foto: Jitka Lenková

ho vzoru terénní a krajinné situace dle map
stabilního katastru a pamětních záznamů
a v normách moderního využití současnosti
bude komponován maximálně nejblíže dobovým zásadám a liniím baroku a pozdějšího klasicismu. Spíše než dekorativní bude
střídmý a krajinářský, s použití domácích
dřevin a s průhledy do blízkého okolí.
Samostatnou otázkou zůstává financování prací na Parádnici. Potřebné prostředky
jsou a měly by být získávány především
z jiných zdrojů než z rozpočtu obce, jak
tomu bylo ostatně i letos. Proto chci tuto
cestou poděkovat Letišti Praha, a.s. a všem,
kteří k zlepšení vzhledu Parádnice dosud přispěli, a to i vlastní prací. V příštím
roce bychom rádi zorganizovali mimo jiné
i sbírku na konkrétní dílčí prvky parku –
komponenty, závlahy, lavičky a další mobiliář nebo konkrétní sponzorství na jednotlivé dřeviny. O dalších krocích o Parádnici
se dozvíte také na webu Iniciativy pro obnovu parku Parádnice a zeleně v obci Statenice (www.statenice.bloger.cz).
Text: Edita Mňuková
Foto: Jitka Lenková

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Park je pro
volný vstup obyvatelstva z bezpečnostních
důvodů po dobu rekonstrukce UZAVŘEN.
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Pošta v Horoměřicích přetížená není
Ve frontě na poště v Horoměřicích vyslechnete řadu stížností. S těmi nejčastějšími jsem se obrátila přímo na Českou poštu,
s. p. a z obsáhlé odpovědi tiskové mluvčí
Marty Selicharové vyplývá následující:

 Doručování listovních zásilek do Statenic je zajišťováno poštou Horoměřice,
balíkové doručování prostřednictvím
automatické balíkové dodejny (ABD)
Hostivice, ukládací poštou je pošta Ho-

Inzerce

roměřice. I tzv. obyčejný balík je pošta
povinna pokusit se doručit adresátovi na adresu uvedenou na zásilce. Pro
zkvalitnění poštovních služeb byly
v letošním roce přiděleny ABD Hostivice dvě další vozidla na doručování
balíkových zásilek a doručovatelé byli
vybaveni mobilními telefony.
 Doručování
zásilek
odpoledne
a v podvečer, kdy jsou občané spíše
doma než dopoledne, bude případně
možné u balíkových zásilek poté, co budou balíkové zásilky převedeny z ABD
Hostivice na Depo Praha 704 v Rudné
u Prahy (patrně v první polovině roku
2013). U listovních zásilek zůstane stav
nezměněn.
 Třetí přepážka na poště Horoměřice
zůstává zavřena, protože není vybavena výpočetní technikou a slouží jako rezerva pro možné budoucí využití. Stále
jsou otevřeny zbývající dvě přepážky,
pouze při výpravě kurzu se odpoledne
jedna přepážka na cca 15 min. uzavírá.
 Otevírací doba se neprodlouží, počet
pracovníků pošty se nezvýší, nová
pošta se otevírat nebude. Důvod je
jednoduchý. Podle příslušných měření
a výpočtů je kapacita pošty v Horoměřicích dostatečná. Vytíženost poštovních
poboček se průběžně sleduje a ta horoměřická byla během 1. pololetí letošního
roku vytížena na 90,9 %. Má tedy pořád
ještě 9 % rezervu.
Připravila Jitka Lenková
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Tel.: 220 920 772
V údolí 40 - Suchdol
Rozvoz zdarma v lokalitě Suchdol, Horoměřice a Lysolaje

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

12

Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku

ZPRŮHLEDNÍME
HOSPODAŘENÍ KRAJE
VÍC, NEZ SI MYSLÍTE
Změňte to 12.–13. října
www.top09-starostove.cz
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nabízí vzdělávací kurzy pro děti i dospělé:
 jazyky  finanční gramotnost
 doučování ZŠ, SŠ, VŠ  logopedie aj.
Vstřícný a laskavý přístup samozřejmostí.
Nastoupit můžete i v průběhu kursu.
Těšíme se na vás!
Obránců míru 2348, Roztoky
tel.: 739 035 00
info@lexik.cz  www.lexik.cz

–
–
–
–

Firma Black Ox
Indonéský
nábytek s.r.o.
přijme truhláře
na plný úvazek
(možno i na poloviční, částečný
úvazek, brigádně)

návrhy a realizace parků a zahrad
péče o dřeviny a jejich hodnocení
návrhy a realizace interérů
květinová vazba a aranžmá
s doručením po Praze zdarma

Požadujeme zkušenost
s masivním dřevem
(tropické dřeviny výhodou)
a s povrchovými úpravami.
NÁSTUP IHNED

NONCHALANCE GARDEN s. r. o.
Václavské nám. 64, Praha 1
tel.: + 0420 775 043 904
e-mail: info@nonchalance.cz
www.nonchalance.cz

Dřevěné brikety

Kontakt: Josef Výborný,
josef.vyborny@blackox.cz,
tel.: 731 151 291

Výkup palet

Palivové dřevo

Černý Vůl-Statenice, Kralupská 393, 252 62
Tvrdé
štíp. od
1050,- 33,50cm od 1050,Tvrdé
štípané
Měkké štíp. od 850,Brikety z tvrdého dřeva od 48,-/bal.10kg
Akce 6 prm/10prms doprava do 50km zdarma
Kontejnery
materiálu,
odvoz
Brikety
z- dovoz
tvrdého
dřeva
odsuti...
52,-/bal.
Avia
Zaváděcí
ceny!kontejner - písky, zemina,

Doprava zajištěna
Akce platí
do 15. (smluvní
5. 2012
materiál
ceny)
prodejní doba
Po - Pá 8 - 11 12 - 17
8 - 11 12 - 14
So
Objednávky na webu nebo telefonicky

Tel.: 774 442 226, www.drevopal.cz

Ceník inzerce
1/12 str. – 200 Kč
1/9 str. – 270 Kč
1/8 str. – 300 Kč

1/6 str. – 400 Kč
1/4 str. – 600 Kč
1/3 str. – 800 Kč

1/2 str. – 1 200 Kč
1 str. – 2 400 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází v prosinci 2012.

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

V PRODEJNÍ
ZAHRADĚ

Černý Vůl

Od

21. 9. 2012

ZAHÁJENÍ PODZIMNÍ OSLAVY SKLIZNĚ
Jak již napovídá název této výstavy, podzim je obdobím sklizně a zúročením naší celoroční práce. Tato
výstava je od svého zahájení ponechaná a obměňovaná několik dnů, kdy naší zahradu rozzáří barvami a vůní slunečného podzimu. O sobotách je také
vždy připravena degustace dýňových pomazánek
a jiných dobrot.

Podzim je pro zahradníky
druhé jaro a tak co můžete
udělat na podzim,
neodkládejte na jaro.

V sobotu 6. 10. 2012 Vás zveme
na DĚTSKOU VÝTVARNOU DÍLNU

Tel.: 220 970 790 DO ZAHRADY

Podzimní výtvarná dílna pro děti je velmi oblíbená
akce, kde si děti společně s rodiči a našimi zahradníky vyřezávají nejen klasické helovínské dýně, ale
také vyrábějí podzimní skřítky a rozšiřují tak svojí
fantazii. Vše co si u nás děti vyrobí, si pak odnášejí
spokojeně domů.
Doprovodný program včetně prodeje originálních
textilních doplňků z ateliéru Zuzany Havlové a Zuzany Kočišové.

www.PRODEJNIZAHRADA.cz
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