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11. ledna 2013 – Zahájení volby prezidenta ČR
V pátek 11. ledna 2013 mohli naši občané poprvé přijít k urnám volit nového prezidenta ČR v historicky
první přímé volbě prezidenta v našem státě. Volby potom pokračovaly i následující den, v sobotu 12.

Ledna. V tomto prvním kole měli voliči na výběr z celkem devíti kandidátů. V druhém kole
voleb, které se konalo o dva týdny později, 25. a 26. ledna 2013, měli na výběr ze dvou
nejúspěšnějších kandidátů z prvního kola – mohli volit buď Miloše Zemana anebo Karla
Schwarzenberga.

Nakonec s celkem 2 717 204 hlasy zvítězil prvně jmenovaný a stal prvním v přímé volbě
zvoleným prezidentem ČR, zatímco Karel Schwarzenberg získal 2 241 171 hlas. Přesné
údaje o tom, jak volby probíhaly právě u nás, jsou uveřejněny v této tabulce:

3

4

31. ledna 2013 – Jednání o přeložce silnice II/240
Ve čtvrtek 31. ledna 2013 se na Obecním úřadě Statenice sešli starostové obcí přímo nebo
nepřímo dotčených provozem na silnici II/240. Dohodli se na společném postupu
v prosazování realizace přeložky silnice II/240. V únoru bude předloženo starostům všech
obcí, nejenom těm, které se tohoto jednání účastnily, jednoznačně vyjádřený názor na řešení
dopravní situace v severozápadní oblasti od Prahy, tedy mezi Letištěm Václava Havla
Praha a Vltavou. To se stane jedním z projednávaných bodů Dopravního fóra Severozápad,
které organizuje v rámci evropského projektu D-Air sdružení obcí a městských částí v okolí
letiště Prague Airport Region-PAR. Jedním z témat projektu, jehož cílem je nalézt a využít
možnosti na snížení emisí CO2 v okolí letiště, je i podpora koncepčního řešení plánované
dopravní infrastruktury v této oblasti. Vedle kolejového spojení Praha - letiště - Kladno
bude dalším důležitým tématem přeložka silnice II/240.
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4. února 2013 – Představení projektu AURA
Statenice
Zástupci MANGHI Czech Republic, s.r.o. představili veřejnosti v prostorách showroomu
firmy H+M projekt AURA STATENICE. Přítomné nejvíce zaujaly návrhy na obnovu a
využití areálu někdejšího statku. Uvidíme, jak to nakonec dopadne…
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12. února 2013 - Ve Statenicích hořelo
V úterý 12. února časně ráno zachvátil požár jeden z objektů tzv. zámku ve Statenicích.
Jednalo se o neobydlený dům zvaný Pánovna, kde tu noc našel útočiště bezdomovec Josef
Klimeš, v obci dobře známý jako Pepa nebo pod přezdívkou Terorista či Bin Ládin. Ve
Statenicích přežíval několik let, zdrojem obživy mu byly občasné přivýdělky v rámci
občanské výpomoci, milodary spoluobčanů i příležitostné drobné krádeže. Osudnou noc si
pravděpodobně chtěl nějak přitopit nebo pořádně nezhasl zapálenou cigaretu a nešťastnou
náhodou založil požár, v jehož dýmu se udusil.
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Na místě až do dopoledne zasahovaly profesionální jednotky hasičů z Kladna, Roztok,
Jílového a z Prahy a příslušníci dobrovolných sborů ze Středokluk a Roztok. Kromě dýmu
hašení znesnadňoval strop, který se při požáru propadl, a členitost a nepřehlednost objektu.
Škoda byla vyčíslena na 300 000 Kč. Majitel objektu poskytl k této nešťastné události
následující vyjádření. „Zpráva o požáru a následující informace o smrti neznámého muže
jsou opravdu tragické a otřásly námi. Hluboce litujeme, že k tomu došlo, i když jsme budovy
v areálu zámku pravidelně kontrolovali kvůli možné přítomnosti nepovolaných osob,“ řekl
Franco Manghi, ředitel ALFA PRAHA s.r.o. Prázdné budovy jsou nyní podle jeho
vyjádření zavřené a uzamčené, okna zazděná.
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16. února – Masopust opět ve Statenicích
Čarodějnice od Juliány připravily ve spolupráci s obecním úřadem masopust, do jehož
průvodu se mohl v sobotu 16. února zapojit každý, kdo se chtěl v tomto poměrně teplém
únorovém odpoledni poveselit před tradičním velikonočním půstem. Odměnou mu byly
koblihy, koláčky i drobné občerstvení před místním obchodem na konečné autobusu 356.
Neúnavným organizátorem celého masopustního reje se stal Jan Nyklas v masce babky s
nůší, který neváhal vyzvat k tanci doslova každého, koho potkal. Průvod písněmi do kroku i
do skoku doprovodila dechovka pod taktovkou Oldy Doležala a obvyklého maškarního koně
(klibnu) na konci průvodu nahradil opravdový koník. Po obchůzce vsí se všichni vrátili ke
Statenické krčmě na zabijačkové hody, které plynule přešly v masopustní večerní zábavu za
zvuků harmoniky.
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24. února 2013 – Sněhová nadílka nás nezaskočila
Ani mimořádná sněhová nadílka nezaskočila 24. února pracovníky Obecního úřadu
Statenice Jiřího Šafránka a Milana Švermu. Poradili si s ní bravurně. Dodávám, že o zimní
údržbu se po celou zimu oba tito technici poctivě starali, a to ne vždy v příjemných
podmínkách.
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25. února 2013 – První letošní veřejné zasedání
zastupitelstva
Koncem února 2013 se uskutečnilo první veřejné zasedání zastupitelstva obce Statenice v
budově obecního úřadu. V programu zasedání byla mj. kontrola plnění usnesení z minulých
zasedání, prodej obecních pozemků, opravy obecně závazné vyhlášek o místních poplatcích,
smlouva o spolupráci a plánovací smlouva se společností Mondia, stanovení vodného a
stočného pro rok 2013, povodňový plán obce či zpráva o činnosti obce od minulého veřejného
zasedání. Z toho, co se občané Statenic dozvěděli, vybírám.
Byla podepsána smlouva s firmou Regios ohledně finančního daru na podporu kultury ve
výši 20 000 Kč.
Byla podepsána darovací smlouva v rámci programu Dobrého sousedství s Letištěm Praha,
a. s. ve výši 600 000 Kč na herní prvky dětského hřiště a na opravu chodníku v Černém
Vole.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par. č. 296/18 o výměře 29 m2 za celkovou cenu
12 700 Kč. Dále schválilo prodej pozemků 442 a 443 o výměrách 86 m2 a 45 m2, respektive
pozemku par. č. 296/9 o výměře 892 m2 za celkovou cenu 430 030 Kč.
Občané se dozvěděli, že zastupitelstvo obce schválilo vodné a stočné na rok 2013 s platností
od 1. ledna 2013 ve výši 36,54 Kč/m3 včetně DPH za vodné a 39,50 Kč/m3 včetně DPH za
stočné.
Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o vyplacení 50 000 Kč jako finančního daru obci
Tuchoměřice na obnovu jejich vodárenského zařízení za rok 2013 a ukládá starostovi
vytvořit zvláštní účet na financování obnovy vodárenských zařízení a na něj zaúčtovat
vytvořené nájemné ve výši 475 798. Kč.
V diskuzi s občany na závěr tohoto veřejného zasedání zazněl například požadavek, aby byl
opraven povrch komunikace U Mlýna a aby byla tato komunikace v zimě řádně udržována.
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20. března 2013 – Vychází první letošní číslo
Zpravodaje Statenic a Černého vola
Občané, jimž bylo doručeno do jejich poštovních schránek, se z něj mj. dozvěděli, že v obci
již funguje šest občanských sdružení, jež se nějakým způsobem snaží ovlivňovat život obce a
přispívat k jeho zlepšení. Konkrétně to jsou: „Koně dětem po radost“, „Občanské sdružení
pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně“, „Statenický mlýn – zelené údolí“, „Vesnický
ráz Statenic“ a „VIA MAGNA“. Více podrobností se mohou občané dočíst přímo ve
Zpravodaji, jenž je součástí této kroniky.
Naleznou zde i oblíbenou rubriku „Otázky pro starostu“. Tentokrát v ní Jan Sládek
odpovídá na otázku, proč obec Statenice přistoupila ke zvýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu, když některé jiné obce v okolí se rozhodly poplatek nezvyšovat,
třebaže na svoz doplácejí. Odpověď? „Novela zákona o místních poplatcích umožňuje od
roku 2013 pokrýt celkové náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu z místního
poplatku, který byl až do roku 2012 určen zákonem ve výši maximálně 500 Kč na
poplatníka. Nová zákonná úprava umožňuje rozúčtovat skutečné náklady na svoz a
likvidaci komunálního odpadu až do výše 1000 Kč za poplatníka. Toto jsme udělali a vyšla
nám z toho částka 600 Kč na poplatníka. Čili budeme-li více odpad třídit, nebudeme-li do
popelnic dávat bioodpad a jiné tříditelné odpady, pak je naděje, že poplatek na rok 2014
budeme moci snížit. Osobně si myslím, že je to dobrý výsledek, protože jsou obce, které
poplatek zvýšily až na 900 Kč. Horoměřice vybírají např. 725 Kč. Pro mne osobně je
navýšení o 100 Kč překvapením, měl jsem obavy, že to bude více. Další zvyšování životních
nákladů je nepříjemné. Ale na druhou stranu děkuji těm, kteří třídí, a prosím ty, kteří tak
ještě nedělají, aby se polepšili. Znám rodinu, kde děti přiměly rodiče k lepšímu třídění
odpadu. I toto je inspirace jak mohou mladí lidé v obci ovlivnit výši místního poplatku. Je
na nás všech zda se nám podaří místní poplatek snížit na rok 2014.“
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8. dubna 2013 – Otevřena prodejna potravin na
konečné zastávce autobusu 356
Na základě dohody se Stanislavem Sadilem byla otevřena prodejna potravin na konečné
stanici autobusu 356. Objekt právě v této době oslavil 40 let své existence. V roce 1973 zde
totiž vznikla za přispění občanů Statenic v rámci Akce Z požární zbrojnice. A dnes?
Budova doznala během čtyřiceti let tolik změn, že na první pohled by nikdo neřekl, že jde o
stejný objekt.
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29. dubna 2013 – Veřejné zasedání zastupitelstva
trvalo více než čtyři hodiny
Víc než čtyři hodiny trvalo druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce Statenice v roce
2013. Není divu. Na programu bylo celkem 15 bodů včetně veřejné diskuse s občany. Ta se
ostatně odehrávala skoro u každého bodu, takže se končilo až pozdě po 22. hodině.
Projednány byly zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního veřejného zasedání,
závěrečný účet obce za rok 2012, záměr na zřízení obecní policie, rozšíření veřejného
osvětlení, návrh rozpočtového opatření č. 1/2013 a řada dalších věcí.
Podrobný zápis z jednání včetně přijatých usnesení a závěrů je k dispozici na webových
stránkách obce Statenice. Takže vyberme jen to, co mne tentokrát zaujalo.
Starosta Jan Sládek informoval přítomné zastupitele a občany o havárii na přivaděči pitné
vody ze Suchdola do Roztok. Poděkoval Ing. Radostnému, starostovi obce Tuchoměřice, za
vstřícnost při řešení hrozícího nedostatku pitné vody ve Statenicích. Souhlasil s připojením
vodojemů v Tuchoměřicích do systému Žalov, a tím umožnil, že obec Statenice havárii
nepocítila.
V první polovině března roku 2013 se uvolnila část opěrné zdi hned vedle
propustku/podchodu. Dne 13. března se zde zástupci obce sešli se statikem a dalšími
pracovníky KSÚS, kteří slíbili urychleně jednat tak, aby došlo k opravě zdi a průchod pod
silnicí byl opět bezpečně průchozí. Bohužel mrazivé počasí neumožnilo opravy zahájit.
Dne 25. března se v kancelářích společnosti Značky Praha s.r.o. uskutečnila schůzka na
téma kruhový objezd na vjezdu do obce (areál Agrivep). Schůzky se zúčastnili zástupci
KSÚS, MÚ Černošice, DI PČR Praha venkov, Značky Praha s.r.o. a zástupci obce
Miroslava Šmardová a Jan Sládek. Ing. Vyhnálek, pracovník společnosti CityPlan,
představil studii kruhového objezdu. Po diskusi bylo konstatováno, že zástupci
zúčastněných institucí nemají zásadní námitky proti umístění kruhové objezdu. Projektové
práce tedy budou pokračovat. Kruhový objezd bude zařazen do připravovaného územního
plánu obce. Obec zahájí jednání s majiteli přilehlých pozemků a společností Agrivep.
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Pokud jde o pronájem prodejny potravin na konečné linky autobusu 356, byla nájemní
smlouva se Stanislavem Sadilem dohodnuta a podepsána v souladu se záměrem. Prodejna
byla opravena a byla otevřena 8. dubna.
Obec zajistila pohřeb bezdomovce, který 12. února zemřel v objektu tzv. zámku. Majitel
zámku po této událost zazdil nebo jinak zajistil všechny vchody a okna tak, aby se do
žádných prostor nemohli další bezdomovci nastěhovat.
ČEZ odpověděly na stížnost Dobrovolného svazku obcí Od Okoře k Vltavě kvůli častým
výpadkům elektrického proudu. ČEZ výpadky připustily a zároveň informoval, že letos
investují 21 mil. Kč do zlepšení situace v našem regionu.
Ze zprávy o činnosti obce Statenice za rok 2012 se přítomní mj. dozvěděli:
V průběhu roku 2012 došlo k uspořádání stavebního archivu. To umožní jednodušší
orientaci při vyhledávání dokumentů. V další etapě bude stavební archiv převeden do nově
zakoupeného softwaru KEO X – Budovy. Ke konci roku byla do nového softwaru zapsaná
asi polovina budov.
Pokročila jednání o likvidaci černé skládky a obnově parku na obecním pozemku Parádnice.
Za finanční pomoci Letiště Praha a.s. a společnosti Merkur Moon byla skládka odstraněna.
Začalo se s obnovou území.
Z iniciativy zastupitele Jana Nyklase se uskutečnila brigáda na dětském hřišti ve
Statenicích, které se zúčastnili i občané ze Statenického mlýna. Uskutečnila se také brigáda
na dětském hřišti v Černém Vole, kterou zorganizoval zastupitel Bohuslav Mrázek.
Pokračuje příprava projektu mateřské školky na obecním úřadě, včetně dalších konzultací
s hygienou a hasiči. Bude následovat jednání o zajištění bezpečného příchodu a odchodu dětí
ze školky s majitelem komunikace KSÚS Kladno. Studie v tomto smyslu byla již zadaná.
Rozšířila se o celou část obce až ke křižovatce Ke Kůlnám.
Obecní úřad v současné době eviduje 530 nemovitostí s číslem popisným a více jak 200 chat
s číslem evidenčním. Eviduje zároveň 1127 občanů s trvalým pobytem v obci. To znamená,
že jedna nemovitost je obývána 2 lidmi s trvalým pobytem v obci. Obec má také 19 km
místních komunikací, které by měla zachovat sjízdnými v zimním období a čistými a
průjezdnými v letním období. To zajišťují dva technici s jednou novou a druhou již
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dosluhující multikárou.
Proběhlo jednání o situaci v zásobování pitnou vodou. Bylo dohodnuto, že Alfa Praha
počítá s využitím vodojemu pro potřeby obce. Výstavba vodojemu byla zahájena a bude
dokončena v roce 2013.
Topoly a některé další stromy v obci se mohou stát hrozbou pro naše občany. Do jednoho
z topolů uhodil blesk, jiné je třeba zkontrolovat. Obec nechala topoly podél Statenické ulice
zaměřit. Zjistilo se, že část vyrostla na pozemcích Pozemkového fondu ČR, část na obecním
pozemku a část na pozemku občanského sdružení Statenický mlýn. Shořelý topol je na
pozemku pozemkového fondu. PF ČR bylo zasláno zaměření se žádostí, aby topoly nechal
zkontrolovat. Totéž platí o občanském sdružení. Obec udělá totéž.
Jako každý rok, tak i letos poskytne Letiště Praha a.s. obci Statenice finanční dar ve výši
815 000 Kč. Použití prostředků: zpevnění povrchu v ulici Strmá, likvidace černých skládek
v obci, obnova zeleně v obci a oprava, údržba a úprava vodotečí.
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30. dubna 2013 – Pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic již tradičně připravily Čarodějnice od Juliány ve spolupráci
s Obecním úřadem Statenice. Menší zájem o tuto akci oproti jiným rokům způsobilo chladné
počasí hrozící deštěm.
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8. května 2013 – Pietní akty k ukončení 2. světové
války
Konec 2. světové války připomněly 8. května věnce položené občany obce u pomníku padlých
ve Statenicích a u pomníku v Černém Vole.
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18. května 2013 – Čištění Statenického potoka
Jen asi 200 metrů dlouhý Statenický potok vyvěrá na levé straně ulice Pod Zámkem ve
studánce o vydatnosti 7 l/min. Nejprve teče rovnou strouhou a později spíše nepravidelným
korytem až k ústí do Únětického potoka. Vzhledem k malému sklonu terénu je Statenický
potok spíše stojatý a jeho koryto se snadno zanáší. Právě o jeho vyčištění se postarali
účastníci brigády organizované sdružením OSPAZ v sobotu 18. května 2013.

18. května 2013 – Valná hromada Sokola volila
Dne 18. května se konala valná hromada TJ Sokola Statenice, která zvolila nové členy
výboru ve složení Jan Nyklas (starosta), Michal Hájoš, Lukáš Lorenc, Bohumil Mrázek,
Petr Poulíček, Jana Špičáková a Antonín Zeman.
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1. června 2013 – Den dětí
Letošní chladné a deštivé počasí oslavám Dne děti na hřišti TJ Sokol Statenice vysloveně
nepřálo. Oblečení spíše zimní než letní se jeho účastníkům víc než hodilo a alespoň některé
z tradičních disciplín si děti mohly vyzkoušet v kryté dvoraně vedle hřiště. Jejich
obětavými průvodkyněmi se jako obvykle staly především Čarodějnice od Juliány a další
dobrovolníci, na přípravě celí akce se, rovněž jako obvykle, podílely rovněž obecní úřad a
TJ Sokol Statenice.
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15. června 2013 – Konala se brigáda na dětském
hřišti
Brigády na dětském hřišti v Černém Vole se v sobotu 15. června zúčastnilo 15 občanů naší
obce. „Počasí ideální, všichni měli dobrou náladu a chuť pracovat na společném díle. Udělalo
se plno práce, což je dobře, popsal brigádu jeden z jejích účastníků a autor fotografie Pavel
Tomek.

30

17. června 2013 – Další veřejné zasedání
zastupitelstva obce Statenice
Starosta Jan Sládek zahájil jednání zastupitelstva v 18 hodin. Uvedl, že jsou přítomni
všichni zastupitelé. Při této příležitosti oznámil, že Michal Kupec se vzdal mandátu
zastupitele. Byl osloven Petr Vondra jako náhradník z kandidátky ODS. Petr Vondra pak
složil slib zastupitele, který přečetla místostarostka Miroslava Šmardová, a bylo mu
vydáno osvědčení zastupitelů.
I tentokrát byl program veřejného zasedání velmi obsažný. Celkem neuvěřitelných 21 bodů!
Ze zprávy o činnosti obce vyjímám alespoň některé zajímavé události.
Byla provedena oprava chodníku v Černém Vole. Připravuje se oprava ulic Pod Višňovkou,
Nad Vinicí, Pod Zámkem, Ke Kašně a u hospody Ve Mlejně.
Firma Ballymore se již nadále nechce účastnit jednání o opravě kanalizace. Finanční
kompenzaci 2 mil. Kč považuje ze své strany za konečné řešení. Opravu musí zajistit obec
sama. Proto se konala schůzka provozovatele – 1. Vodohospodářské společnosti,
projektanta pana Otty a firmy Albet. Bylo dohodnuto, že se provedou nové kamerové
zkoušky míst, které byly špatné již loni. Zkoušky zorganizuje provozovatel a zaplatí je
obec. Potom bude definitivně rozhodnuto o způsobu opravy. Na zakázku bude vypsáno
výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Z dalších projednávaných bodů cituji některá schválená usnesení, jež se přímo či nepřímo
dotýkají občanů obce:
Zastupitelstvo schvaluje předloženou Směrnice č. 5/2013 - Vnitřní kontrolní systém dle
zákona č. 320/2001 Sb.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku roku 2012 a bere na vědomí formu protokolu o
hlasování o účetní závěrce roku 2012.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Statenice č. 4/2013, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku podle předloženého textu.
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Zastupitelstvo zvolilo za předsedu finančního výboru Jana Nyklase.
Zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením následujícího záměru ve věci obecních pozemků v k. ú.
Statenice:
1. dar obci 21 m2 v komunikaci Strmá z pozemku par. č. 290/1 od vlastníka pana Vlastimila
Vyšína
2. směnu části pozemku v komunikaci Strmá 9 m2 z pozemku parc. č. 290/2 ve vlastnictví
pana Petra Píše za část jím přeploceného obecního pozemku pracovně označeného 290/X o
výměře 10 m2
3. směnu části obecního pozemku č. 391/1 o výměře 53 m2 (bývalý náhon) za pozemek parc.
č. 13/56, což je 55 m2 v ulici U Potoka ve vlastnictví paní Jaroslavy Frkové
4. směnu pozemku parc. č. 105/7 ve vlastnictví paní Marie Heidlbergové 185 m2 v ulici Za
Sokolovnou za stejnou výměru již odděleného obecního pozemku parc. č. 19/13
5. prodej částí obecních pozemků pod RD č. p. 91 – parc. 458/5 (2 m2) a č. st. 992 (39 m2) za
cenu v místě obvyklou dle znaleckého posudku.
Zastupitelstvo obce Statenice po projednání schvaluje pořízení Územní studie MŠ Pod
Zámkem, která bude řešit plochu v rozsahu vymezeném v rozpracované Změně č. 3 ÚPSÚ
Statenice v souladu s předloženým zadáním. Schvaluje uzavření smlouvy o výkonu územně
plánovacích činností pro pořízení Územní studie MŠ Pod Zámkem s fyzickou osobou Ing.
arch. Zdeňkou Táborskou, Na Červeném vrchu 3117, 415 01 Teplice dle předloženého
návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje zřízení peněžního fondu obec Statenice s názvem Fond obnovy a
rozvoje infrastruktury obce. Schvaluje zřízení samostatného bankovního účtu u Komerční
banky, který bude podléhat stejnému režimu jako současný účet běžný obce a který bude
sdružovat pouze prostředky fondu. K tomu schvaluje směrnici a pravidla čerpání prostředků
z fondu.
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20. června 2013 – Vyšlo další číslo Zpravodaje
Statenic a Černého Vola
Těsně před letními prázdninami vyšlo letošní druhé číslo Zpravodaje. Také tentokrát je
velice obsažné. Dominuje mu především rozhovor s uvolněnou místostarostkou Miroslavou
Šmardovou. Z rozhovoru vyjímám.
Jak dlouho žijete v naší obci a co vás sem přivedlo?
„Ve Statenicích jsem se narodila a žila tu až do svatby. Pak jsem osm let žila s rodinou na
jižní Moravě, v rodném městě mého manžela. Než starší dcera nastoupila do první třídy,
uzrál čas vrátit se zpět do Statenic. Tady se za tu dobu hodně změnilo, ale jsme tu šťastní a
dcery spokojené.“
Chodí za vámi lidé třeba i domů, zastaví vás a osloví na ulici nebo v obchodě? Hodně věcí od
„obyčejných lidí“ se člověk dozví také v hospodě. Zajdete někdy „na jedno“?
„Vlastně ani nevím, kdy jsem byla naposledy v hospodě. Snad až bude teplo a může se
posedět venku. Občas si povykládám s lidmi „přes plot“, když mě vidí na zahradě, ale jsem
ráda, že občané ctí mé soukromí. Nemohu zapomenout na náš statenický obchod – centrum
dění a informací. Tak tam potkávám nejvíce lidí.“
Hodně se mluví o tom, že obyvatelé (nejen) naší obce nežijí již tak pospolitě jako dřív, kdy se
tu třeba hrálo ochotnické divadlo nebo se v Akci Z postavila hasičská zbrojnice (dnešní
obchod Eso market). Mluví se také o jistém napětí mezi těmi, kteří v obci žijí déle, třeba i
v několikáté generaci, a těmi, kteří se sem přistěhovali teprve nedávno, především do
Statenického mlýna. Jak to vnímáte vy?
„Ne, o napětí nejde. Spíše jde o pasivitu a nezájem sdružovat se. Obec se rozrostla, přibylo
domů a hlavně občanů. Přesto nepotkáte lidi na ulici, oni nemají čas procházet se a povídat
si. Dospělí i větší děti jsou zaneprázdnění. Snad trošku živěji je na náměstíčku u Žabky,
vídám zde rodiče s malými dětmi. Dětí máme v obci dost, proto se nyní zaměřujeme na
vybavení dětského hřiště ve Statenicích i v Černém Vole.“
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Také další články jsou velmi zajímavé a místy hodně výživné. Například povídání se
Stanislavem Sadilem o tom, jak nyní funguje prodejna na konečné autobusu 356, oblíbené
„Otázky pro starostu“ či rozhovor s další ženou, která se snaží ovlivnit život v obci, Vlastou
Nyklasovou o činnosti spolku Čarodějnice od Juliány.
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29. června 2013 – Sparta Forever Cup
Tradičně poslední sobotu v červnu se na našem fotbalovém hřišti konal turnaj v malé kopané
Sparta Forever CUP. Letošního ročníku se zúčastnilo deset mužstev a zvítězil „Kostelec“.

1. září – Garážový výprodej
Tohoto roku poprvé se v naší obci konala akce, kterou jsme zatím znali jen z četby nebo
doslechu – garážový výprodej. Rodina, která se stěhuje na jiné místo, nebo se prostě jen chce
zbavit přebytečných věcí, nachystá vše do garáže a pozve ostatní, aby si za ceny často jen
symbolické vybrali, co se jim líbí. V tomto případě se na uspořádání garážového výprodeje
domluvilo hned několik sousedů najednou a věřte, že o různé poklady na něm opravdu nouze
nebyla.
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6. září 2013 – Dětské hřiště v Černém Vole otevřeno
Slavnostní otevření renovovaného dětského hřiště v Černém Vole v sobotu 6. září provázelo
krásné počasí, nechyběla skvělá nálada a především velká radost dětí a jejich rodičů.
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14. září 2013 – Další sousedské posezení
Tradiční sousedské posezení se konalo v sobotu 14. září ve znamení veselých písniček
s harmonikou, zabíjačkových pochoutek, opékání buřtíků i jízdy na koních pro nejmladší
občánky obce.
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30. září 2013 – Veřejné jednání zastupitelstva obce
Přesně za měsíc po letních prázdninách se konalo další jednání zastupitelstva obce Statenic.
Od červnového zasedání se v obci řešila řada důležitých záležitostí. Které konkrétně?
Informoval o tom velmi podrobně starosta Jan Sládek.
Obec zajistila kamerové zkoušky kanalizační stoky společnosti Ballymore, které prokázaly
zhoršen stavu oproti zkouškám z roku 2011. Odhad nákladů na opravu jedné odborné firmy
je 7,7 mil Kč. včetně DPH. Je dohodnuto jednání s ČVUT o možnosti zlevnění opravy.
Jednání proběhnou počátkem října.
Dětská hřiště byla osazena novými herními prvky, byl stanoven provozní řád a osoby
zodpovědné za provoz hřiště. Herní prvky pro hřiště v Černém Vole byly hrazeny z daru
Letiště Václava Havla. Navíc bylo nutné dětské hřiště oplotit a pozemek vyčistit, protože
obec převzala pozemek po nádržích LPG, který byl zavezen stavební sutí. Herní prvky na
hřišti ve Statenicích byly hrazeny z daru firmy AGRIVEP. Tuto činnost organizuje a
zodpovídá za ni Jana Špičáková.
Díky vydatným dešťům přerostla vegetace převážně ze zahrad do místních komunikací.
Popeláři odmítají takové komunikace obsluhovat, protože neprojedou. Obecní úřad požádal
občany o spolupráci v tom smyslu, aby svoji vegetaci odstranili z místních komunikací.
S velkou odezvou se však výzva nesetkala, a proto je to především na technicích obecního
úřadu, aby zajistili průjezdnost místních komunikací, aby popeláři mohli projíždět.
Pokročila jednání obcí na trase vodovodního řadu Na Padesátníku – Kněževes –
Tuchoměřice – Statenice – Velké Přílepy – Úholičky o vytvoření vodárenského dispečinku,
jehož hlavní funkcí bude předcházet důsledkům z poruch, které by jinak byly zjištěny se
značným zpožděním. To bude mít vliv na lepší zásobování pitnou vodu a na její kvalitu.
Starostové dotčených obcí na trase s takovým řešením souhlasí a zavázali se předložit
návrhy zastupitelům k odsouhlasení.
Celý zápis z jednání zastupitelstva je jako vždy k dispozici na webových stránkách obce.

39

16. října 2013 – „By Parádnice“ už funguje
Slavnostní atmosféra panovala ve středu 16. října na náměstí před kavárnou a přilehlém
prostranství. Občanské sdružení pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně (OSPAZ) se
rozhodlo zrealizovat svůj další projekt. Poté, co se před časem pustilo do záchrany a obnovy
místní zeleně, připadala jim velmi zajímavá myšlenka postarat se i o útulné a kreativní
vybavení domovů spoluobčanů, a to nejen statenických. A tak na náměstí areálu
Statenického mlýna otevřely zástupkyně sdružení obchůdek „By Parádnice“. Krátce po šesté
hodině, kdy už se začalo smrákat, si shromáždění vyslechli krátký proslov Edity Prokešové a
po něm přišlo slibované překvapení. Každý si mohl zapálit a vypustit do oblak jeden
lampión přání, a tak ve chvíli stoupalo stmívající se oblohou asi třicet bílých osvětlených
koulí, které se pomalu vzdalovaly, až je tma pohltila úplně. Nádherně zbarvené listí stromů
dávalo této slavnostní chvíli ještě romantičtější nádech a ani chlad nikomu nevadil. Celý
projekt významně podpořil majitel prostoru, ve kterém se obchod nachází, místní podnikatel
Tomáš Škopek.
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27. října 2013 – Vyšlo třetí letošní číslo Zpravodaje
Statenic a Černého Vola
Jako vždy i tomuto číslu Zpravodaje dominuje několik zásadních materiálů, týkajících se
života obce. Na titulní straně je to informace Pavla Tomka, který se 27. června zúčastnil
spolu se starostou Statenic Janem Sládkem mezinárodní konference nazvané „Letiště a
Region“. Vyplynuly z ní i závěry nadmíru zajímavé a důležité pro život naší obce.
Dvoustránkový rozhovor přestavuje MVDr. Evu Černochovou, novou veterinářku působící
v naší obci. Je to pěkné a poutavé čtení. Třeba o tom, že kromě klasických léčebných postupů
používá u zvířátek i akupunkturu. A samozřejmě nechybí ani rubrika „Otázky pro
starostu“, kde například odpovídá na otázku, co se děje v Jabloňovém sadu směrem ze
Statenic na Horoměřice, kde to pohledem z autobusu vypadá jako na skládce.

10. listopadu 2013 - Vítání občánků naší obce
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V sobotu 10. listopadu mezi námi starosta obce Jan Sládek slavnostně přivítal nové
občánky, kteří se narodili během uplynulého roku. Jsou to: Aurora Maria Jimenéz Soto Dell
Valle, Čejka Matyáš, Francírek Václav, Petříček Albert, Podhorská Rozálie Pořízková
Adéla, Procházka David, Raclová Lucie, Trojnová Nela, Trojnová Veronika, Vojtíšek
Kryštof, Vondra Petr, Vyšín Antonín, Šmirauzová Melany Zara a Wolfová Marie.
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17. listopadu 2013 - Setkání se seniory
Neděle 17. listopadu byla nejen sváteční, ale zároveň výjimečná pro naše starší spoluobčany,
pro které Obecní úřad Statenice spolu s TJ Sokol Statenice a Čarodějnicemi od Juliány
připravil velmi příjemné odpolední setkání. Na již tradiční posezení se seniory jich přijalo
pozvání sice méně než dvacet, ale jak řekl starosta Jan Sládek, mohlo to být způsobeno i
tím, že v důsledku nutnosti ochrany osobních údajů pozvaných občanů musel být zvolen
jiný organizační postup než v předešlých letech. Malá účast však vůbec neubrala na kráse
celé akce. Úderem třetí spustila pod taktovkou Jiřího Kejmara první sérii k tanci a poslechu
nefalšovaná dechovka, kapela MONA, menší sestřička známé Jitřenky z Prahy. Příjemná a
usměvavá obsluha Statenické Krčmy podala hostům výtečnou svíčkovou, kávu a zákusky a
pak už se jen tančilo a veselilo. Jen si sem tam někdo posteskl, že je velká škoda, že nemáme
pořádný velký sál, jak tomu bylo za někdejší slávy sokolovny, kdy se tu pořádaly taneční
zábavy, na které, převážná většina lidí, dnes už s trochou nostalgie, vzpomíná. I přes
mlhavý den bylo toto odpoledne barevné, usměvavé a velmi přátelské.
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23. listopadu 2013 – Zahájení výstavy „Po čem
chodíme“
V sobotu 23. listopadu byla v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu zahájena
dlouho chystaná výstava „Po čem chodíme“ věnovaná nejstarší historií naší obce,
archeologickým nálezům nalezeným na jejím území i na území sousedních obcí, a jejich
možným souvislostem. Výstavu připravila JUDr. Jitka Lenková, především ve spolupráci se
Středočeským muzeem v Roztokách, které na výstavu zapůjčilo některé předměty ze svých
sbírek. Byla to výjimečná příležitost je spatřit, většina z nich totiž není vystavena, ale
zůstává uložena v depozitáři. Zasvěceným průvodcem veřejnosti se během zahájení výstavy
stal právě pracovník tohoto muzea, archeolog Petr Nový.
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Nejvíc pozornosti budila mapa s názorně a přehledně zakreslenými místy archeologických
nálezů. Zajímavým zpestřením se stala figurína neolitické ženy v téměř životní velikosti
hned u vchodu. Ve spolupráci s Národním muzeem v Praze se podařilo vyrobit ¨několik
desítek kusů replik našeho nejslavnějšího archeologického nálezu, hlavičky býčka objevené
roku 1884 při těžbě hlíny v cihelně v Černém Vole. Jedna z těchto replik se ve zvláštní
vitríně stala i součástí výstavy a po ukončení výstavy 26. února 2014 zůstala již natrvalo
vystavena v zasedací místnosti.

Lze konstatovat, že takto pojatá výstava se stala výjimečnou události nejen v rámci
Statenice, ale i jejich okolí – zatím zřejmě z žádných okolních obcí nepřistoupila
k prezentaci své nejstarší minulosti v takovém rozsahu a s takovým záběrem.
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30. listopadu 2013 – Také ve Statenicích jsme
přivítali advent
Tradiční rozsvícení vánočního stromu pořádané s podporou obecního úřadu se letos, v sobotu
30. listopadu, poprvé konalo na novém místě, ve Statenickém mlýně na náměstí u Žabky.
Ukázalo se, že se jedná o šťastné řešení. Před Žabku přišlo nečekaně velké množství lidí a
celý podvečer si zachoval svůj obvyklý ráz. Smíšený sbor od vedením Ludmily Míčkové
zazpíval koledy s nefalšovaným nadšením, Čarodějnice od Juliány nabídly adventní věnce
své vlastní výroby za velmi přijatelné ceny a na stáncích hned vedle se jako inspirace pro
vánoční dárky objevily šperky a bižuterie. Poněkud netradičně se prodával také český česnek,
který se v poslední době shání jen s obtížemi. Pro všechny příchozí bylo také nabízeno
občerstvení zdarma, grilované klobásy a svařené víno. Zdá se, že se náměstí ve Statenickém
mlýně, které leží podle mapy uprostřed obce, začíná stávat jejím centrem také fakticky.

48

30. listopadu 2013 – Předvánoční koniny
Dne 30. Listopadu se konaly v Jezdecké stáji Statenice oddílové závody Předvánoční
koniny. Bývá zvykem, že na konci závodní sezony se jezdí Hubertova jízda. Je to krásný
zvyk, ale nemohou se ji účastnit všichni jezdci stáje. Je to kvůli jezdeckému umění, protože i
když se udrží jezdci v sedle, tak to nestačí. Dalším problémem je nedostatek koní. Verča
Froňková tuto situaci vyřešila tak, že možnost účastnit se závěru jezdecké sezony má
každý. Pořádá drezurní závody, nyní přidala i klusovou paradrezurní úlohu, takže soutěžily
i malé děti. Dále byly na programu skokové závody, parkúr 50 a 70 cm. A na závěr se
konala jízda zručnosti, kde mohly mít děti vodiče.
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1. prosince 2013 – Advent ve Statenické krčmě
Další nápad přivítat advent na tradičním místě před obchodem na konečné autobusu 356 a
poté spontánně ve Statenické krčmě s těmi, kteří se tu chtěli spolu sejít, jak byli každý rok
zvyklí, se podařilo zrealizovat v neděli 1. prosince. Organizace této neoficiální akce, spíše
přátelského, setkání, se ujala Monika Pokorná. Za zvuku reprodukovaných koled byl také
tady rozsvícen vánoční strom a nechybělo ani svařené víno. U něj si popovídali spíše
starousedlíci, z nichž někteří se na přípravě tohoto setkání také podíleli.

2. prosince 2013 – Máme nový zametací stroj
V pondělí 2. prosince převzala obec do vlastnictví nový samosběrný zametací stroj Hako
Citymaster 2000 určený k údržbě všech možných povrchů, chodníků, parkovišť a místních
komunikací vč. zalévání zeleně. V této souvislosti je zejména potěšitelné, že stroj v ceně cca
3 mil. vč. DPH bude z 90 % zaplacen z dotace Fondu Ministerstva pro životní prostředí
ČR (FMŽP).
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20. prosince 2013 – Na světě je poslední číslo
Zpravodaje v tomto roce
Jen několik dnů před Vánocemi vyšlo poslední číslo Zpravodaje Statenic a Černého Vola.
„Poslední“ asi není na místě, protože Zpravodaj bude vycházet i příští rok. A co toto číslo?
Třístránkový rozhovor se starostou TJ Sokol Statenice Janem Nyklasem o současném
fungování našeho Sokola a také o plánech do budoucna určitě zaujme. Jedna z jeho
odpovědí, jak chce rozhýbat aktivity Sokola, je hodně slibná: „Nápadů máme spoustu.
Záměrně říkám máme, protože to je záležitost celého zastupitelstva, jsme tým a týmově
spolupracujeme. Je nás sedm a všichni máme plné ruce práce. Tak například na 15. prosince
jsme domluvili ve Statenické krčmě turnaj v ping pongu. 15. února jsou všichni srdečně
zváni do Masopustního průvodu, který vyrazí ve 13 hodin od Statenické Krčmy, kde bude
večer posezení s harmonikou. 22. února bude Obecní ples, tentokrát v sokolovně v Úněticích,
kde zahraje k tanci a poslechu kapela MIDIBAND a den poté je připraven dětský karneval.
Chceme uspořádat zájezd pro děti do Milovic, kde jsou prolejzačky a lezecké dráhy, některé
ženy ze Statenic a Černého Vola chodí cvičit do Horoměřic, tak jim na to budeme přispívat.
Plánujeme výlety na hrady, pro seniory zájezd za dechovkou, to by je jistě bavilo. Do
budoucna chceme založit několik oddílů, například lyžařský nebo cyklistický. Ale je pravda,
že děti mají spoustu kroužků třeba v Praze, po škole a bude složité skloubit naše aktivity
s tím, abychom je začlenili tady, a tím pádem měli dost členů. Když už vzniknou oddíly a
budou členové, musíme je někam pozvat, čili zase jsme u toho, že nám chybí tělocvična.
Máme v plánu zbudování cvičebního prostoru v nynější hospodě, kde proběhnou stavební
úpravy tak, aby byla hospoda zachována a vznikl prostor pro cvičení. Zatím je tato
myšlenka v plenkách, ale rozhodně je to jeden z prvních bodů, které chce nové sokolské
vedení zrealizovat. Já cítím, že lidi si myslí, že když jsme převzali vedení, že všechno bude
hned. Ale při vší snaze to nejde, my se musíme nejdřív zorientovat a půjde to pomalu. Ale
než pokračovat v něčem, co bylo špatně nastavené, raději řekneme stop a začneme úplně od
začátku.“
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30. prosince 2013 – Naposled v letošním roce jednalo
zastupitelstvo obce
Těsně před koncem letošního roku jednalo zastupitelstvo obce Statenice. Přítomní se na něm
mj. dozvěděli, jak na tom byla obec v roce 2013 se sběrem a odvozem komunálního odpadu a
s rozúčtováním nákladů na osobu za rok. Zde jsou čísla. Celkové náklady na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za kalendářní rok 2013 činí 900 658 Kč. Počet osob
s pobytem na území obce dle § 10b odst. 1 písm. a) zák. č. 565/1990 Sb. je 1276. Počet
staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, činí 160. Počet rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, je 145. Počet povinných plátců je celkem 1581. Z toho vyplývá, že náklady na sběr a
svoz komunálního odpadu na 1 plátce v roce 2013 byly 569,68 Kč. Zastupitelstvo rovněž
rozhodlo, že sazba poplatku pro rok 2014 zůstává beze změny ve výši 600 Kč.
Zastupitelstvo rovněž schválilo rozpočet obce Statenice na rok 2014 s příjmy 16 529 500 Kč
a výdaji 18 677 200 Kč jako rozpočet schodkový ve výši 2 147 700 Kč. Rozpočet bude
dofinancován z naspořeného přebytku minulých let.
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Přílohy
1 - PF 2013 s topoly a se lvem
2 – PF 2013 pouze topoly
3 – plakátek obecní maškarní ples 2013
4 – plakátek maškarní ples dětský
5 – plakátek Aura Statenice prezentace
6 - plakátek masopust 2013
7 – plakátek pálení čarodějnic 2013
8 – plakátek Den dětí 2013
9 - noviny Náš region 22. 8. 2013
10 - noviny Náš region 31. 10. 2013
11 – noviny Náš region 28. 11 2013
12 – noviny Praha Noviny.cz leden 2013
13 – dopis pamětnice Ladislavy Dvorské
14 – Zpravodaj Statenic a Černého Vola březen 2013
15 – Zpravodaj Statenic a Černého Vola červen 2013
16 – Zpravodaj Statenic a Černého Vola říjen 2013
1ý – Zpravodaj Statenic a Černého Vola prosinec 2013
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