Zpravodaj
Statenic a Černého Vola

říjen 2014
Co se děje?
Mezi stesky na život v naší obci patří
i ten, že ve Statenicích se „nic neděje“.
Skutečně?
V červnu se například velmi vydařil
koncert jazzové legendy Laca Decziho
na náměstíčku před Žabkou v Statenickém mlýně, z jehož výtěžku se podaří zaplatit výsadbu jednoho stromu v Parádnici. Mimořádný kulturní zážitek přilákal
nejen místní, ale i přespolní obyvatele
a doufejme, že další akce tohoto druhu
budou následovat. (Mimochodem, nedalo by se mu, tedy tomu náměstíčku, najít
nějaké pěkné jméno, aby se to nemuselo
pořád takto opisovat?)
TJ Sokol Statenice v červnu uspořádal
za velmi příznivých finančních podmínek
celodenní zájezd do zábavného parku Miraculum v Milovicích, organizuje rekreační cyklovyjížďky po okolí a po prázdninových fotbalových turnajích zahájil
v září novou fotbalovou sezónu. Letiště
Praha a. s. nejenže v rámci partnerských
programů finančně přispívá okolním obcím včetně té naší, ale pro jejich obyvatele připravilo v červenci exkurzi na letiště
a v září bohatý program na dráze 22 Letadlem na Divoký západ – obojí zdarma.
Od září se na obecním úřadě úspěšně rozběhl dětský klub Friends and Joy (Přátelé a radost) pro děti 5–10 let zaměřený
na výuku angličtiny za pomoci písniček
a her. Na hřišti se v září konalo tradiční sousedské posezení a téhož dne projel
naší obcí peleton cyklistického závodu
Author Pražská padesátka, kterého se zúčastnili i obyvatelé naší obce. Na říjen je
naplánována slavnostní výsadba nových
stromů v Parádnici a na listopad každoroční vítání občánků (8. 11.) a setkání
seniorů (9. 11.).
Zajímavé akce se konají i v okolních obcích. Jen v posledních dnech to
byla tradiční chovatelská výstava v Horoměřicích, série akcí PřeDiVo ve Velkých Přílepech, jejíž součástí byl i trh
domácích produktů, anebo farmářská
slavnost na farmě rodiny Poláčkových
v osadě Hole u Svrkyně. Hezkým námětem na krátký výlet je výprava ke křížku
na vrch Kamýk u Velkých Přílep nedávno nově upravenou přístupovou cestou
vybavenou navíc i lany.
Pořád ještě máte pocit, že se u nás „nic
neděje“?
Jitka Lenková

Statenice po volbách
Jaké konkrétní představy mají jednotlivá volební uskupení o tom, jak by měla naše obec
vypadat, pokud se podaří ve volbách do obecního zastupitelstva zvítězit právě jim?

Aby se leaderům těchto uskupení odpovídalo snáze a aby si volič mohl udělat
ucelený obrázek o jejich volebním programu, položila jsem každému z nich jednotnou sadu otázek, které se zabývají tím, co
je a v nejbližší době bude v naší obci pro
občany nejdůležitější:
1. Jaké jsou vaše představy o budoucím územním rozvoji obce a novém
územním plánu?
2. Jaký je váš návrh pro řešení problémů se stávající infrastrukturou, zejména pokud jde o komunikace pro
vozidla, komunikace pro pěší, vodovod a kanalizace a o školy a školky?
3. Jakým způsobem zamýšlíte řídit rozvoj obce a novou výstavbu, jaké postupy navrhujete pro řízení s novými
investory a developery?
4. Jak chcete motivovat občany, aby
se hlásili k trvalému pobytu v obci
a tím se zvýšil příjem obecní pokladny a možnosti obce?
5. Jakým způsobem chcete zlepšit fungování napojení obce na sousední
aglomerace, zejména Prahu?
6. Jaké máte řešení pro zlepšení kvality
života občanů v Černém Vole zejména ve vztahu na silniční síť Středočeského kraje?
7. Jaký máte názor na fungování obecní
policie v obci a vymahatelnost práva
jakož i pokutování přestupků?

8. Jakým způsobem byste chtěli řešit
zlepšení údržby obce v zimním a letním období?
9. Jakým způsobem byste chtěli zlevnit
svoz komunálního odpadu a zajistit
likvidaci bioodpadu?
10. Jakým způsobem dle vašeho názoru
by se dala ještě zlepšit komunikace
s občany a jejich informovanost?
11. Jakým způsobem byste chtěli více
zapojit občany a občanské iniciativy
do dění obce?
Odpovědi na otázky nebyly nijak limitovány co do rozsahu ani žádným způsobem
kráceny nebo upravovány, každý leader
mohl odpovědět tak podrobně a zevrubně,
jak si přál. Výsledné odpovědi nejsou jen
jeho názorem, ale představují „volební program“ celého volebního uskupení.
Odpovědět na otázky se rozhodli čtyři
leadeři, Michal Pokorný, kandidátní listina
č. 1 – Sdružení ODS a NK, Petr Vondra,
kandidátní listina č. 2 – Pro Statenice a Černý Vůl, Antonín Zeman – kandidátní listina
č. 3 – TOP a Ing. Jan Sládek, kandidátní
listina č. 5 – Sdružení pro rozvoj Statenic
a Černého Vola.
Ing. Jan Kopinec, kandidátní listina č. 4
– Sdružení nezávislých kandidátů, se rozhodl tuto možnost nevyužít s tím, že kandidáti tohoto uskupení i on sám budou s voliči komunikovat přímo.
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Volby do zastupitelstev obcí
10. 10. – 11. 10. 2014 – STATENICE

Statenice po volbách
Odpovídá Michal Pokorný,
kandidátní lis na č. 1 – Sdružení ODS a NK

Kandidátní listina č. 1: SDRUŽENÍ ODS A NK
poř.
č.

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

Navr- Politická
hující přísluš- Povolání
věk strana
nost

1

Pokorný Michal

55

ODS

ODS

2

Pilař Michal

45

NK

BEZPP

3

Šimáčková Jitka

35

NK

BEZPP

4

Brož Jiří Ing.

47

NK

BEZPP

5
6
7
8
9

Černoch Jan Ing.arch.
Sadil Stanislav
Poláčková Zdeňka
Odnohová Kateřina
Tvaroh Milan

38
56
56
55
52

NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

elektro
technik
projektový
manažer
operátor
obchodní
manažer
architekt
OSVČ
OSVČ
kosmetička
podnikatel

Bydliště
Statenice
Statenice
Statenice
Statenice
Statenice
Statenice
Statenice
Statenice
Statenice

Kandidátní listina č. 2: PRO STATENICE A ČERNÝ VŮL
Kandidát
poř.
příjmení, jméno,
č.
tituly
1 Vondra Petr

Navr- Politická
hující přísluš- Povolání
věk strana
nost
44

NK

BEZPP

2

Cechel Jakub Ing.

33

NK

BEZPP

živnostník
bankovní
poradce
lékař
servisní
technik

3

Picek František MUDr.

46

NK

BEZPP

4

Vyšín Viktor Ing.

40

NK

BEZPP

5

Konopásek Jan

56

NK

BEZPP

živnostník

6

Soukupová Anna

43

NK

BEZPP

recepční

7
8

Sedlář Vítězslav
Krček Lukáš Ing.

62
27

NK
NK

BEZPP
BEZPP

9

Švarc Václav

52

NK

BEZPP

technik
technik
automechanik

Bydliště
Statenice

Kandidát
poř.
příjmení, jméno,
č.
tituly
1 Kopinec Jan Ing.

Navr- Politická
hující přísluš- Povolání
věk strana
nost
71

NK

BEZPP

technik
právník

2

Zděnek Daniel JUDr.

46

NK

BEZPP

3

Šupová Lucie

40

NK

BEZPP

4

Pokorná Yvona

58

NK

BEZPP

5

Eltayeb Hassan
Mohamed Ing.

46

NK

BEZPP

6

Blecha Zdeněk

64

NK

BEZPP

7
8

Englerová Květoslava
Poláček Miroslav
Trachtová Veronika
Ing.arch.

61
61

NK
NK

BEZPP
BEZPP

28

NK

BEZPP

9

Statenice

Statenice
Černý
Vůl
Černý
Vůl
Statenice
Statenice
Černý
Vůl

poř.
č.

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly
Sládek Jan Ing.

68

NK

BEZPP

2

Šmardová Miroslava
Ing.

46

NK

BEZPP

3

Hora Jan Ing.

33

NK

BEZPP

4

Tomek Pavel Ing.

70

NK

BEZPP

54

NK

BEZPP

58

TOP 09

TOP 09

Statenice

6

Mrázek Tomáš

20

NK

BEZPP

Černý
Vůl

7

Tomek Pavel Ing.arch.

31

NK

BEZPP

Černý
Vůl

8

Tyll Ladislav JUDr.

63

NK

BEZPP

Statenice

9

Syblíková Ladislava

47

NK

BEZPP

TOP 09

TOP 09

3

Nyklas Jan

40

TOP 09

TOP 09

4

Špičáková Jana

33

NK

33

5

Maxa Matěj Mgr.

39

TOP 09

TOP 09

6

Marešová Barbora

31

NK

BEZPP

7

Psota Roman

46

TOP 09

TOP 09

8

Tobišková Soňa

32

NK

BEZPP

9

Frk Bohuslav Ing.

38

NK

BEZPP

kontakt: zeman@remesla-zeman.cz

Praha 6
Statenice
Statenice
Statenice
Statenice

Černý
Vůl

1

Hajoš Michal Ing.

43

Statenice

Bydliště

5

Mrázek Bohuslav DiS.

zaměstnanec
ekonomka
technik
projektantka

Statenice

Navr- Politická
hující přísluš- Povolání
věk strana
nost

Bydliště

2

ekonom

Statenice
StateniceČerný
Vůl

Kandidátní listina č. 5: SDR. PRO ROZVOJ STAT. A Č.VOLA

Navr- Politická
hující přísluš- Povolání
věk strana
nost
stavitel
OSVČ
stavebnictví
OSVČ
stavebnictví
úřednice
programátor/
analytik
mateřská
dovolená
stavební
klempíř
OSVČ
účetnictví
technik

učitelka
MŠ
zdrav.
sestra

Bydliště

Statenice

Kandidátní listina č. 3: TOP
Kandidát
poř.
příjmení, jméno,
č.
tituly
1 Zeman Antonín

Kandidátní listina č. 4: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

Statenice
Černý
Vůl
Statenice
Statenice
Statenice

www.rozvoj-statenic.cz

starosta

ekonom,
místosta- Statenice
rosta
projektant,
Statenice
statik
Černý
technik
Vůl
ředitel
Statenice
společnosti
přípravář Černý
rozpočtu Vůl
projekČerný
tový
Vůl
manažer
soudní
Statenice
překladatel
office
Statenice
manager

1. Jaké jsou vaše představy o budoucím územním rozvoji obce
a novém územním plánu?
Nový územní plán není dílem
zastupitelstva, ale vedení obce. O žádostech vlastníků pozemků o změnu
využití nerozhodovalo ani nebylo
seznámeno s počtem a seznamem
žádostí. Dochází i k znehodnocení
pozemků některých vlastníků tím,
že ze stavebních pozemků mají zeleň. K některým má obec morální
povinnost jejich požadavkům vyhovět, protože svým přístupem k problémům obce měli vstřícný postoj. S takto navrženým ÚP nebudu
souhlasit, protože nemám zájem lidem znehodnotit majetek.
2. Jaký je váš návrh pro řešení problémů se stávající infrastrukturou, zejména pokud jde o komunikace pro vozidla, komunikace pro pěší, vodovod a kanalizace a o školy a školky?
Komunikace pro vozidla – Silnice č. II/240 – trasa komunikace je navržena mimo obec a investorem je kraj. Obec ve spolupráci
s okolními obcemi může vytvořit na kraj tlak, ale je to otázka financí z krajského, státního nebo evropského rozpočtu. Silnice III. třídy
– na Tuchoměřice zůstává ve své trase, na Lichoceves od “Kulen”
propojit nad Černý Vůl, tato propojka je podmínkou výstavby na pozemcích Alfy Praha.
Místní komunikace – U většiny je už povrch asfaltový (získal
jsem dotaci na povrchy v roce 2009 – 5 miliónů), tam, kde není asfalt, nejsou ještě vybudovány inženýrské sítě, tak u nich je nutné povrch zpevnit. Na komunikaci Pod Punčochou jsem nechal zpracovat
projekt včetně V. O., likvidace povrchových vod. Kanalizace a vodovod byly řešeny v ÚR pro 10. etapu, projekt byl rozdělen na dvě
části a o ÚR pro stavby v ulici Pod Punčochou nebylo požádáno.
Komunikace pro pěší – V stávající zástavbě jsou dány možnosti
historií (Račana atd.). V Černém Vole je nutné vybudovat chodník
od Cihelny k ulici Únětické, oprava chodníku od Splávku k hospodě a od zastávky autobusů směr Praha k odbočce na Statenice,
lávka mezi ulicemi Za Cihelnou a Za Roklí – investor, který žádal
o vyjádření ke stavbě v ulici Za Roklí, měl v roce 2010 tuto lávku
vybudovat. Další jednání probíhala s ing. Sládkem. Statenice: Vybudovat nebo upravit povrchy – Pod Hájem ke hřišti, obnova pěšiny
pod Bažantnicí k mostu (pozemek obce, získal jsem ho od ing. Kočaře) – Za Kovárnou do oblasti ulic Keltská, Slovanská – Ke Kůlnám, chodník je součástí projektu na rozšíření této komunikace, má
stavební povolení a investorem je Alfa Praha, příchod k zastávkám
linky 356 ve Statenicích je velmi složitý. Byla zpracovaná studie,
o které jsme byli informováni, ale zastupitelé se nezúčastnili projednávání o možných variantách.
Vodovod – Nemáme vodojem a spoléhat na investory se nedá, proto musíme vodojem vybudovat sami, vím, kde ho vybudovat. Výměna
potrubí na Račana – přislíbeno v únoru 2014 na zasedání pí. Y. Pokorné, jak je projekt daleko, nevím. Zajistit vodu do chat Nad Punčochou
a oblasti Chotola. V roce 2010 jsem pro tuto oblast nechal zpracovat projekt pro ÚR 10. etapa, ale ten byl rozdělen na jednotlivé části.
Na můj dotaz PROČ, jsem nedostal od ing. Sládka odpověď.
Kanalizace – Nejdůležitější je vybudovat vlastní ČOV. V roce
2011 jsem vypracoval studii o umístnění stavby ČOV (nejednalo
se o technologii) a od oslovených orgánů jsem dostal souhlasná stanoviska. Jakým způsobem se pokračovalo po mém odvolání, mám
pouze kusé informace. Výstavba ve Statenicích je zablokována nekvalitní kanalizací (zkolaudovaná v roce 2007), kterou stavěla spol.
Ballymoré. Na tento fakt jsem několikrát upozorňoval ing. Sládka.
Školy a školky – Tato zařízení nám chybí, ale přidal bych i pečovatelský dům. Pro realizaci těchto staveb musíme mít vhodné pozemky

a vlastní ČOV, protože máme omezený počet EO na ČOV v Roztokách. Mám představu kde by tato zařízení mohla být vystavěna.
3. Jakým způsobem zamýšlíte řídit rozvoj obce a novou výstavbu, jaké postupy navrhujete pro řízení s novými investory
a developery?
Důležité je, jak velké pozemky chce investor zainvestovat. Budu
s nimi uzavírat plánovací smlouvy (nařízení podle stavebního zákona) v jednotlivých etapách. Jestliže půjde o pozemky cca 3000 m2,
bude to o dohodě mezi vlastníkem a obcí.
4. Jak chcete motivovat občany, aby se hlásili k trvalému pobytu
v obci a tím se zvýšil příjem obecní pokladny a možnosti obce?
Jestliže bude v obci občanská vybavenost, je šance, že se do obce
budou noví občané přihlašovat. Co může způsobit, že se přihlašovat
nebudou, jsou parkovací zóny v Praze kvůli podnikání a parkování
u sídla firmy. Nevím, jak je složité změnit trvalý pobyt nebo sídlo
firmy ve spojitosti s finančními a jinými úřady.
5. Jakým způsobem chcete zlepšit fungování napojení obce
na sousední aglomerace, zejména Prahu?
Při jednání s Alfou Praha jsem měl podmínku, aby k Račanům
byla přivedena další autobusová linka, která by jela z Černého
Vola na Přílepy a konečnou by měla někde u křižovatky Račanská,
Ke Kašně, Ke Kůlnám. Projekt Alfy se změnil a konečná autobusu
tam asi není. U Lidlu byly navrženy autobusové zastávky a přestup
na autobus Suchdol – Roztoky.
6. Jaké máte řešení pro zlepšení kvality života občanů v Černém
Vole zejména ve vztahu na silniční síť Středočeského kraje?
Popsáno v komunikacích a chybí kanalizace okolo hospody, ulice
Ke Kříži a U Mlýna.
7. Jaký máte názor na fungování obecní policie v obci a vymahatelnost práva jakož i pokutování přestupků?
O obecní policií se v OZ vedly diskuze v roce 2008 a 2009 a náklady na OP byly velmi vysoké. Myslím si, že jsou důležitější věci
k řešení. Obec má zřízenou přestupkovou komisi a přestupky fyzických osob projednává. Přestupky právnických osob se projednávají
podle zákona o obcích a i tam jsou sankce dostatečné.
8. Jakým způsobem byste chtěli řešit zlepšení údržby obce
v zimním a letním období?
Obec má velmi složité parametry a nelze vyhovět každému. Letní
údržba si myslím není špatná a zakoupením zametacího stroje se vyřešila i prašnost. Pro zimní údržbu je nutné zakoupit další sypací
stroj a postavit garáž, aby nezamrzal posyp. Projekt na garáž jsem
zpracoval v roce 2009 a má stavební povolení.
9. Jakým způsobem byste chtěli zlevnit svoz komunálního odpadu a zajistit likvidaci bioodpadu?
Zlevnit lze pouze tříděním, protože společnost EKO – COM obci
vrací část finančních prostředků za tříděný odpad a pak lze upravit
poplatek. Bioodpad – určitě jsou firmy, které tuto likvidací řeší, musí
se s nimi jednat.
10. Jakým způsobem dle vašeho názoru by se dala ještě zlepšit
komunikace s občany a jejich informovanost?
Obec vydává zpravodaj a v něm by měly být i informace ze zasedání OZ. Každý nemá možnost internetu a raději si přečte zpravodaj.
Pokud obec provádí nějakou investici, tak musí pozvat všechny občany z dané oblasti, občanská sdružení a všechny dotazy a spekulace
vyjasnit. Mám s tím zkušenosti a předchází se tím dezinformacím.
11. Jakým způsobem byste chtěli více zapojit občany a občanské iniciativy do dění obce?
Tato otázka není jednoduchá. Kdo chce něco dělat, tak to udělá.
Všechny aktivisty obdivuji a říkám si, kde berou sílu. Vše je dáno
dobrým kolektivem a je nutné těmto činnostem pomáhat.
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Statenice po volbách

Statenice po volbách

Odpovídá Petr Vondra,
kandidátní lis na č. 2 – Pro Statenice
a Černý Vůl

definice příspěvku na rozvoj infrastruktury…To vše za předpokladu,
že výše uvedené bude deklarováno ještě před samotným rozhodnutím o změně využití patřičného území (nový územní plán). Jsem přesvědčen o tom, že zákonných prostředků, jak zabezpečit občanskou
vybavenost, při tak rozsáhlém rozvoji našeho území, je celá řada.

zpravodaji je dáván prostor pouze „vyvoleným“ – běžné informace
se do zpravodaje dávat nemohou, vychází kvartálně, proto je zapotřebí více letáků, aby prostřednictvím nich byli občané lépe a rychleji informováni, případně zřídit na webu obce rubriku vyhrazenou pro
občany (třeba tak, jak to mají ve Velkých Přílepech).

1. Jaké jsou vaše představy
o budoucím územním rozvoji obce a novém územním
plánu?
Rozvoj obce musí splňovat
základní požadavky kladené
na výstavbu, čímž je v prvé řadě
rozvoj dopravní a technické infrastruktury – čistička odpadních vod a vodovodní přivaděč
– vodojem – pak zabezpečení
kanalizace a vodovodu tam, kde
není nebo je v havarijním stavu
(např. Račana a Chotol). Obec
se nemůže nikam rozvíjet, pokud stávající obyvatelé nemají odpovídající vodovodní a kanalizační
síť, do té doby, než se tato situace nezlepší, tak je zbytečné mluvit
o nové výstavbě a rozvoji obce. Nový územní plán je třeba dělat
v těsné koordinaci s obcí a především s jejími občany, a s těmi, kteří
podali jednotlivé podněty, připomínky či námitky k jeho nové podobě, doposud tomu tak nebylo.

4. Jak chcete motivovat občany, aby se hlásili k trvalému pobytu v obci a tím se zvýšil příjem obecní pokladny a možnosti
obce?
Otázka motivace občanů k přihlašování se k trvalému pobytu je
věc komplikovaná. Těžko můžeme k tomuto kroku někoho donutit,
ale je možné dělat různé vyhlášky a opatření- uvedu příklad z jedné
středočeské obce – zastupitelé rozhodli, z mého pohledu spravedlivě, že kdo v tomto městě bydlí a není v něm trvale hlášen a požívá stejné výhody jako obyvatel, který trvale hlášen je, by měl také
přispívat – rezultát byl velmi jednoduchý, jednoduchým výpočtem
se stanovil násobek povinných plateb za odvoz komunálního odpadu a jiného povinného poplatku pro občany bez trvalého pobytu,
ve výsledku byl nárůst nových obyvatel po zavedení tohoto opatření
velmi znatelný

11. Jakým způsobem byste chtěli více zapojit občany a občanské iniciativy do dění obce?
Na to je odpověď podobná, většina našich občanů ani neví kdy,
kde a se co bude konat – lidé musí nejdříve k sobě najít „cestu“, cestu by jim měli usnadnit zastupitelé tím, že jim budou naslouchat.
Noví zastupitelé musí opravdu tvrdě a usilovně pracovat pro občany, kteří je volili, zastupitelé musí hájit jejich práva, není to jen
práce, je to služba, je to zároveň poslání, kdo toto nechápe, nemá
ve vedení obce co dělat.

2. Jaký je váš návrh pro řešení problémů se stávající infrastrukturou, zejména pokud jde o komunikace pro vozidla, komunikace pro pěší, vodovod a kanalizace a o školy a školky?
Komunikace jsou skoro v celé obci doslova v katastrofálním stavu a nesplňují základní požadavky jak pro pěší, tak i pro automobilovou dopravu.
Vodovod, kanalizace, čistička a vodovodní přivaděč, jak jsem již
zmiňoval, by měly být hlavní prioritou pro nové zastupitele v budoucím čtyřletém volebním období. Za poslední čtyři roky nemám
informace o vybudování byť 1 metru komunikace či kanalizace nebo
vodovodní sítě – prioritně by se měla urychlit výstavba nové čističky
odpadních vod (možnost získání krajské dotace až 80 %). Je nesmírně důležité, že hejtman středočeského kraje pan Petera jednoznačně deklaroval dvě základní priority pro udělování dotací pro obce
a města Středočeského kraje – čímž je rozvoj kanalizační a vodovodní sítě a její případné rekonstrukce. S rozvojem obce, by měla jít
v ruku v ruce též odpovídající výstavba komunikací a chodníků.
Škola – Toto je zvláště citlivé téma v naší obci, Myslím si že,
výstavba školy není v naší obci reálná vzhledem k počtu našich
obyvatel, počtu dospívajících dětí a v neposlední řadě k její značné
finanční náročnosti. Školka je opět další prioritou pro nové zastupitelstvo, a to vzhledem k tomu, že situace s umísťováním našich dětí
do školek do okolních obcí, začíná být neúnosná.
3. Jakým způsobem zamýšlíte řídit rozvoj obce a novou výstavbu, jaké postupy navrhujete pro řízení s novými investory
a developery?
Vzhledem k tomu, že v naší obci je schválena výstavba rodinných
domů na cca 150 ha rozlohy našeho katastrálního území, ale dlouhodobě se na těchto plochách nic neděje, nemělo by se o žádných
nových změnách v území vůbec ani uvažovat. Některá rozhodnutí
z minulých dob o možné zástavbě některých území mohou mít pro
naši obec velmi nepříznivé následky (nedostatečná retence, nevhodné podloží…, obci chybí pozemky na základní občanskou vybavenost, jako je pošta, policie, lékaři…).
Nejdříve by měla nastat situace, aby velcí stávající investoři předložili obci takový návrh výstavby, který zabezpečí onu zmíněnou
občanskou vybavenost obce, a to nejen pro nové obyvatele, ale též
pro ty stávající – až pak si obec může dovolit zvažovat možnost další
zastavěnost našeho území – a to ovšem za předem striktně daných
podmínek – uzavírání tzv. plánovacích smluv, jednoznačně daná

5. Jakým způsobem chcete zlepšit fungování napojení obce
na sousední aglomerace, zejména Prahu?
Myslím si, že dokud nebude schválena dostavba obchvatu Prahy,
v našem okolí se neustále diskutuje o variantě jižní (okolo Horoměřic) nebo se mluví o přeložce komunikace II/240, nemůžeme jakoukoliv změnu v dopravě vůbec očekávat.
6. Jaké máte řešení pro zlepšení kvality života občanů v Černém
Vole zejména ve vztahu na silniční síť Středočeského kraje?
Omlouvám se, ale tuto otázku zcela nechápu, občané Černého
Vola přece jednoznačně patří ke Statenicím, to není otázka Čech
a Slovenska. Vše co chceme prosazovat a činit je stejné jak pro občany Statenic, tak i Černého Vola.
Bod č. 1 na programu změn v Černém Vole, by se měl týkat dopravy – jde o urychlené vybudování bezpečného dopravního řešení
na křižovatce Únětická a Kralupská (odbočka do zahradnictví), kde
se stalo už několik vážných nehod i se smrtelnými následky.
7. Jaký máte názor na fungování obecní policie v obci a vymahatelnost práva jakož i pokutování přestupků?
Toto je otázka v první řadě ekonomická, samotná obecní policie
je dobrá věc, ale jak by to zatížilo náš rozpočet, tak to nikdo zatím
nespočítal – bylo by vhodné toto probrat i s investory, kteří uvažují
o rozsáhlé výstavbě (pro zřízení policie je zapotřebí zázemí, parkovací místa …) – nebylo by od věci uvažovat o zavedení kamerového
systému v obci, ale i monitorování nebezpečných míst v naší obci(dodržování povolené rychlosti).
8. Jakým způsobem byste chtěli řešit zlepšení údržby obce
v zimním a letním období?
Vzhledem k tomu, kolik bylo v minulé době vynaloženo finančních prostředků na nákup techniky pro údržbu a kolik lidí je
za tuto činnost naší obcí placeno, tak je o nás v této oblasti špičkově
postaráno.
9. Jakým způsobem byste chtěli zlevnit svoz komunálního odpadu a zajistit likvidaci bioodpadu?
Na toto jsem již částečně odpovídal možným zvednutím poplatků občanům, kteří zde nemají trvalé bydliště, toto se týká i odvozu
bioodpadu.
10. Jakým způsobem dle vašeho názoru by se dala ještě zlepšit
komunikace s občany a jejich informovanost?
Rozhodně zde je co zlepšovat – s občany se opravdu nedá komunikovat prostřednictvím nástěnky před prodejnou potravin – je
potřeba dát občanům možnost, aby své náměty, podněty, ale také své
zkušenosti mohli sdělit ostatním občanům (podělit se) – tím by se nepochybně přispělo k lepší soudržnosti mezi občany – ve Statenickém

Odpovídá Antonín Zeman,
kandidátní lis na č. 3 – TOP
1. Jaké jsou Vaše představy o budoucím územním
rozvoji obce a novém
územním plánu?
Rádi bychom naší obci ponechali její vesnický charakter. Pod tím si představujeme
klidné a příjemné prostředí
s dostatkem zeleně nejen
uvnitř obce, ale i za její hranicí. Každý, kdo projede naší
obcí, musí jasně vidět, kde
začínají a končí Statenice.
Novou výstavbu je třeba citlivě regulovat tak, aby nedocházelo ke zhoršování životních podmínek obyvatelů obce. Naopak bychom chtěli především
s většími developery pokračovat ve spolupráci (resp. zahájit, kde doposud není), aby jejich obchodní aktivity přinesly užitek i naší obci.
2. Jaký je váš návrh pro řešení problémů se stávající infrastrukturou, zejména pokud jde o komunikace pro vozidla, komunikace pro pěší, vodovod a kanalizace a o školy a školky?
Komunikace pro vozidla i pro pěší jsou ve většině případů historicky dány, takže většina jich je bohužel úzká a bez chodníků. Tento
nepříznivý stav bychom rádi napravili, kde to bude jenom trochu
možné. Tam, kde již máme nebo budeme mít definitivní inženýrské
sítě, bychom chtěli komunikace dostat do stavu pevných povrchů
(např. asfalt). Na těchto místních komunikacích by měla být po celé
obci stanovena maximální povolená rychlost do 20 km/hod. Chtěli bychom se zaměřit i na hlavní průjezdní komunikace (Kralupská
a Statenická) a zahájit jednání se Středočeským krajem, aby v rámci
možností došlo k vybudování chodníků, přechodů a dalších bezpečnostních prvků.
Vodovod a kanalizace jsou stále v neuspokojivém stavu. Máme tu
letitou absenci projektů, tudíž i malý prostor na získávání dotací. Naším cílem je tedy kompletně doprojektovat sítě kanalizace a vodovodu, aby bylo vůbec možné se dotačního programu účastnit. Dále je
potřeba zaměřit síly i na vybudování vlastní čističky odpadních vod.
Jsme přesvědčeni, že je třeba velice důrazně a úzce spolupracovat
s většími developery (Alfa Praha, CPI atd.) a vyjednat jejich podíl
na těchto investicích. Tato jednání chceme vést i s jednotlivými investory malých projektů, např. rodinné domy, chaty atd.
Školy a školky – Školka určitě zůstává naší prioritou a jsme si vědomi toho, že ji dokážeme vybudovat, pokud se podaří co nejrychleji
schválit nový generální a již definitivní územní plán obce. Nebudeme se bránit ani vybudování základní školy a domu pro seniory.

3. Jakým způsobem zamýšlíte řídit rozvoj obce a novou výstavbu, jaké postupy navrhujete pro řízení s novými investory
a developery?
S investory a developery, jak už jsem se zmínil výše, bychom
chtěli při tvoření územního plánu a vydávání souhlasu v rámci stavebního řízení vyjednat naprosto jasné a právnicky ošetřené zabezpečení výstavby vodou, kanalizací, elektřinou a spolupráci na rozvoji obce.
4. Jak chcete motivovat občany, aby se hlásili k trvalému pobytu v obci a tím se zvýšil příjem obecní pokladny a možnosti
obce?
Velká část občanů, kteří si drží trvalé bydliště mimo naši obec
(především v Praze), tak činí často z důvodu snazšího umístění dětí
do školky nebo školy. Vybudování mateřské školky je proto jedním
z argumentů, který by mohl jejich rozhodnutí ovlivnit. Důležité je,
aby byla možnost různých volnočasových aktivit, např. kroužky
sportovní, umělecké a různá zájmová činnost. K tomu se budeme
snažit vybudovat jak vnitřní, tak venkovní prostory. Budeme nutit
developery k záměru aby jejich projekty s výstavbou obsahovaly
i obchody a služby, které zajistí pohodlnější žití občanů.
5. Jakým způsobem chcete zlepšit fungování napojení obce
na sousední aglomerace, zejména Prahu?
Myslíme si, že je potřeba zmapovat vytíženost autobusových linek č. 356 a 316, a, pokud to bude vhodné, upravit podle toho jízdní
řád. Dále bychom chtěli uspořádat anketu, ve které by měli občané
příležitost vyjádřit se k případnému autobusovému spojení na Prahu
6 přes Suchdol. Možná by stálo za úvahu i spojení mezi naší obcí
a městem Roztoky, a to z důvodu dojíždění do zaměstnání, návštěvy
lékaře, úřadů, případně nákupu.
6. Jaké máte řešení pro zlepšení kvality života občanů v Černém
Vole zejména ve vztahu na silniční síť Středočeského kraje?
Provoz na vozovce II. třídy č. 240 v Černém Vole je také velký
oříšek. A to i proto, že se názory občanů na generální rekonstrukci
této vozovky různí. Chtěli bychom jít cestou generální rekonstrukce,
to znamená včetně podchodů, přechodů, semaforů, chodníků, protihlukových stěn nebo i protihlukového tunelu. Ale i po této zásadní
úpravě budeme trvat na tom, aby byl průjezd naší obcí zakázán pro
kamiony a těžké nákladní automobily. Budeme vynakládat velké
úsilí na podporu projektu obchvatu mezi rychlostní komunikací č. 7
a dálnicí D8, který se má budovat mimo naši obec.
7. Jaký máte názor na fungování obecní policie v obci a vymahatelnost práva jakož i pokutování přestupků?
Obecní policie v plném rozsahu je pro naši obec vzhledem k jejím
finančním možnostem zatím asi nedostupná. Nicméně nám hodně
záleží na bezpečnosti našich občanů a ochraně jejich majetku. Proto
budeme vyjednávat s okolními obcemi Velké Přílepy, Horoměřice
i Tuchoměřice o zabezpečení společné obecní policie i pro naše občany 24 hodin denně. Rádi bychom také využili zkušeností těchto
okolních obcí při řešení přestupků.
8. Jakým způsobem byste chtěli řešit zlepšení údržby obce
v zimním a letním období?
Údržba obce v letním i zimním období se za poslední dva až tři
roky hodně zlepšila. Obec má možnost využívat dvě vlastní multikáry a čistící vůz. Prostor pro další zlepšení vidíme např. vytvořením propracovanějšího systému přiřazování úkolů pro pracovníky
údržby.
9. Jakým způsobem byste chtěli zlevnit svoz komunálního odpadu a zajistit likvidaci bioodpadu?
Svoz komunálního odpadu považujeme za službu, která funguje
na slušné úrovni spolehlivosti. S náklady na tuto službu se podrobněji seznámíme a chtěli bychom tuto činnost včetně svozu bioodpadu oživit novým výběrovým řízením. Máme za to, že cena za tuto
službu musí jít ruku v ruce s kvalitou.
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10. Jakým způsobem dle vašeho názoru by se dala ještě zlepšit
komunikace s občany a jejich informovanost?
V informovanosti občanů se za poslední období podařilo dosáhnout velkého posunu, zejména vydáváním obecního zpravodaje. Máme i fungující obecní webové stránky a vývěsky rozmístěné po celé obci (mohlo by jich být i více), Myslíme si, že ten, kdo
se chce zajímat o dění v obci, má k dispozici dostatek zdrojů, kde
takové informace najde, např. se každý může přihlásit na webových
stránkách k automatickému odebírání aktuální informací.
11. Jakým způsobem byste chtěli více zapojit občany a občanské iniciativy do dění obce?
Zapojit občany a občanské iniciativy do dění obce není snadný
úkol. Chtěli bychom, aby se občané naší obce v co největším počtu účastnili veřejných zasedání, což jim umožní získávat informace
a vyjadřovat své názory ať už formou kritiky, anebo návrhů, co je
možné zlepšit. Dále chceme podporovat aktivity samotných občanů nebo jejich sdružení. Zde máme na mysli např. občanské sdružení pro obnovu parku Parádnice, anebo již dlouhodobě fungující
spolupráci se spolkem Čarodějnic od Juliány a s místním sokolem
při pořádání sportovních, kulturních i společenských aktivit. Tento
výčet není konečný a budeme rádi přijímat návrhy nových zájmových skupin a jedinců.

Odpovídá Ing. Jan Sládek,
kandidátní lis na č. 5 – Sdružení
pro rozvoj Statenic a Černého Vola
1. Jaké jsou Vaše představy
o budoucím územním rozvoji obce a novém územním
plánu?
Návrh nového územního plánu
podporujeme. Nový územní plán
by měl být schválen co nejdříve.
Dojde asi ke změnám, které vyplynou z připomínek a podnětů občanů a dotčených orgánů. Nemělo
by však dojít ke zvýšení zastavitelných ploch. Infrastruktura obce
neunese v současnosti a blízké
budoucnosti další rozšíření území.
Přinese přínos pouze peněženkám
investorů a spekulantů s pozemky
a přivede do obce nové obyvatele,
kteří se zde z různých důvodů nepřihlásí a jejich přínos do obecního rozpočtu bude tudíž pouze přítěží pro obec (viz zkušenosti obce
z současné výstavby, kdy se hlásí podstatně méně lidí z různých důvodů, než je skutečnost). Hlavním důvodem bude zcela jistě chybějící infrastruktura, kterou ale obec tak rychle nevybuduje.
2. Jaký je váš návrh pro řešení problémů se stávající infrastrukturou, zejména pokud jde o komunikace pro vozidla, komunikace pro pěší, vodovod a kanalizace a o školy a školky?
Komunikace pro vozidla – Chceme přinejmenším připravit stavbu kruhového objezdu na příjezdu do obce z Velkých Přílep,
zpevnit povrch místních komunikací, které podstatně ovlivňují
dopravní obslužnost obce (Chotol) jako je Pod Punčochou a řešit
s tím i likvidaci dešťových vod (předpokladem je položení vodovodu a kanalizace), dokončit výměnu pozemků s obcí Velké Přílepy
tak, aby celá komunikace Skalní (Černý Vůl) byla v majetku obce
(jednání budou pokračovat po volbách). Pokusit se jednáním s CPI
zlepšit sjízdnost spodní části ulice Keltské.
Komunikace pro pěší – Chceme se pokusit o přípravu, eventuelně
stavbu, chodníku podél Kralupské mezi ulicí Za cihelnou – Únětická, dále chceme
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– chodník a průchod pro občany od obecního úřadu k pomníku
a dále Svatojánskou k ulici U Školy
– vymyslet spolu s Krajskou správou silnic bezpečnější průchod
z Černého Vola do Statenic a zpět
– zrealizovat přechod pro pěší u prodejny potravin na vjezdu
do obce z Velkých Přílep
– vymyslet levnou variantu bezpečné chůze ze stanice U Hospody
do Statenic
– jednat s Alfou Praha o realizaci chodníku podél komunikace
Ke Kůlnám.
Vodovod a kanalizace – Prvořadým úkolem je postavit přivaděč
Žalov, který bude mít dvojnásobnou kapacitu oproti stávajícímu.
Posílením nátoku pitné vody z Přílep se sníží závislost obce na vodojemech v Tuchoměřicích (zlepšení zlepšení pro Račana). Chceme
vyměnit litinové potrubí za potrubí plastové (10. a 12. etapa – připravujeme žádost o stavební resp. územní rozhodnutí, připravit stavbu a financování ČOV ve Statenicích během příštích 4 let, a zahájit
výstavbu 1. etapy
Školy a školky – Postavit školku pro 40 dětí na Parádnici, sjednat školský okrsek či jinou formu spolupráce s obcí Horoměřice a/
nebo Nebušice či Lysolaje nebo s jinou ze sousedních obcí jako jsou
Velké Přílepy o společné výstavbě základní školy na jejich území
podle plánů, které již existují. Dotační tituly takovou spolupráci
umožňují.
3. Jakým způsobem zamýšlíte řídit rozvoj obce a novou výstavbu, jaké postupy navrhujete pro řízení s novými investory
a developery?
Máme v obci dva hlavní developery – Alfa Praha a CPI. S nimi
chceme jednat o uzavření tzv. plánovací smlouvy. Jednání nebudou
snadná proto, že obec asi nebude chtít bezvýhradně podporovat realizaci jejich projektů. Na druhou stranu bude obec od nich požadovat podíl na výstavbě technické a občanské vybavenosti, bez kterých
svoje projekty nebudou moci realizovat. Obec musí vědět, co chce
a dlouhodobě své jasné zájmy deklarovat a prosazovat.
4. Jak chcete motivovat občany, aby se hlásili k trvalému pobytu v obci a tím se zvýšil příjem obecní pokladny a možnosti
obce?
Myslíme si, že je třeba vést vysvětlovací kampaní v kombinaci
s činností obce, aby nepřihlášení spoluobčané viděli, že obec jde dopředu, že pro občany vytváří dobré podmínky pro žití.
Hlavním osvětovým argumentem je následující příklad: 4členná
rodina trvale hlášených občanů přinese obci 32 400 Kč ročně. Stejně
velká rodina v obci nepřihlášená přinese obci 600 Kč ročně. Obec
vybírá místní poplatek 600 Kč na likvidaci komunálního odpadu
a od státu dostává podíl na daních ve výši cca 7500 Kč ročně. A přitom obě rodiny dostávají od obce "stejný servis", stěžují si na stejné
věci jako je čistota, nezpevněné povrchy místních komunikací, nesvítící lampy veřejného osvětlení a podobně. Je třeba je informovat již při žádostech o souhlas se stavbou, že budou žít v obci, kde
se anonymita zkrátka nenosí.
Na závěr trochu matematiky: v obci žije minimálně 100 4členných rodin, jejíž členi zde nejsou trvale hlášeni. Pro obec je to ztráta
příjmu přes 3 mil. Kč ročně. Za tyto peníze se dá udělat hodně –
např. postavit 210 pouličních lamp, 2,5 km chodníků nebo 1,5 – 2 km
vodovodního řadu.
5. Jakým způsobem chcete zlepšit fungování napojení obce
na sousední aglomerace, zejména Prahu?
Odpověď na tuto otázku je v rukou jiných orgánů, ne místní samosprávy. Suchdolský obchvat je v nedohlednu, teď se jedná o přeložce
silnice II/240, která propojí R7 s D8 kolem Tuchoměřic, Velkých
Přílep, Turska a kolem Kralup. Je to v gesci ministerstva dopravy
k velké úlevě Středočeského kraje, který na to nemá peníze. Přijdeme sice o tranzitní dopravu, ale ne o místní dopravu lidí z okolních
obcí do Prahy. Okolní obce rostou. Například Velké Přílepy jsou
dnes větší než Horoměřice – mají 3600 trvale hlášených obyvatel.
Staví se v Tursku, Holubicích, Roztokách u Prahy. Proto nám musí

ležet na srdci i průjezd Černým Volem, kde zůstane veřejná autobusová doprava, bez které si život v obci lze asi těžko představit.
Požádali jsme ROPID o názor na prodloužení linky 107 z Prahy přes
Suchdol do Statenic a Velkých Přílep.
6. Jaké máte řešení pro zlepšení kvality života občanů v Černém
Vole zejména ve vztahu na silniční síť Středočeského kraje?
Hledat v 21. století technické řešení pro komunikace postavené
v 18. a 19. století pro kočáry je velmi složité. Snadno se slibuje, hůře
se sliby plní. O nespokojenosti občanů Černého Vola víme, protože
4 z naší kandidátky jsme z Černého Vola. Uspokojivá řešení jsou
mimořádně finančně náročná. Proto vyloučení transitní kamionové
dopravy určitě řidičům uleví.
7. Jaký máte názor na fungování obecní policie v obci a vymahatelnost práva jakož i pokutování přestupků?
Ano, jsme pro zřízení obecní policie. Ne jako samostatnou jednotku, ale ve spolupráci s okolními obcemi. Dvě nabídky máme.
O užitečnosti obecní policie je třeba občany přesvědčit.
8. Jakým způsobem byste chtěli řešit zlepšení údržby obce
v zimním a letním období?
Myslíme si, že zimní údržba komunikací byla v posledních letech
na velmi dobré úrovni. Obec zaměstnává 2 techniky, kteří v době vegetace tráví hodně času sekáním trávy a řezáním křovin, aby mohli
obcí projíždět popeláři, udržují rozhledové poměry na silnicích a podobně. Jejich práci bude třeba lépe organizovat a možná i personálně
posílit. Využijeme právních možností k tlaku na majitele pozemků,
aby se o ně starali. To jsme začali již letos dělat.
9. Jakým způsobem byste chtěli zlevnit svoz komunálního odpadu a zajistit likvidaci bioodpadu?
Zlevnit svoz komunálního odpadu je spojitou nádobou s likvidací bioodpadu. Mnoho trávy končí v popelnicích, mimo jiných věcí,

které tam nepatří. První a nejrychlejší cestu je vypsání výběrového
řízení na svoz komunálního a tříděného odpadu a bioodpadu. Zintenzivnit vysvětlovací kampaň o potřebě třídění, zvýšení počtu míst
pro sběr tříděného odpadu, zavést třídění elektroodpadu. Co se bioodpadu týče, tak je možná kombinace několika způsobů. Občané
si mohou u Regiosu objednat hnědou popelnici na bioodpad. Další
možností, i když ne pro každého, je odvoz bioodpadu na skládku
Jena, kde od občanů berou bioodpad zdarma. Další cestou je zvýšit
počet míst kde jsou kontejnery na bioodpad přistavovány 2x ročně.
10. Jakým způsobem dle vašeho názoru by se dala ještě zlepšit
komunikace s občany a jejich informovanost?
Na webových stránkách obce je uveřejňovaná řada informací pro
občany důležitých, včetně zápisů ze zasedání zastupitelstva. Vydáváme zpravodaj, zatím 4x ročně. Bude asi dobré zvýšit počet na 6x
ročně. Zpravodaj je především zdroj informací pro občany, již ne
tolik místem pro publikování názorů občanů. Občané nás navštěvují,
ptají se na různé záležitosti, stěžují si, upozorňují na nedostatky nebo
chyby. I tuto komunikaci jsme měli velmi čilou. Na druhou stranu
se občané musí ptát a chtít vědět o životě v obci. Poskytovat informace je povinností vedení obce a všech zaměstnanců.
11. Jakým způsobem byste chtěli více zapojit občany a občanské iniciativy do dění obce?
Dali jsme občanským iniciativám prostor ve zpravodaji, zveme je
na schůzky, kde jsme je např. seznámili s návrhem územního plánu.
S občanskými iniciativami je to stejné jako s občany. Musí se ptát,
dávat návrhy a podněty. Občanské iniciativy jsou tvořeny občany.
Některé iniciativy mají diametrálně jiný názor než obec. Ale i to je
součástí života obce a musíme vést dialog i s těmi, kteří náš názor
nesdílí.
Připravila Jitka Lenková

Inzerce
Vážení občané,
díky funkci senátora mohu účinně podporovat investice a vznik nových pracovních míst, rozvoj veřejné
dopravy nebo ochranu životního prostředí. Od počátku bojuji proti korumpování politiky, proti zneužívání
exekucí nebo za dostupné bydlení.
ø 
 utqzuwfhzonsfu´xso¶wjlzqfhnj}jpzhãjsrtÇsàfg~
xj j xytptwzst{Ähm iqzmÁ xy{fq~ iqzm~ ijxjynynxht{ã
qzm~xjxfrt´joruqfynyrfoàfqj{~rfmfnutmqji{jp
sjxroufwfnyt{fysfsj¶yxyiwzmÄhmã
ø 
 txyf{nqoxjrxjxutqjsxĲtgfs~uwtynsjn¶ºt{suwtxy´jixufqt{fsÄrtiufijrã
ø 
 wtxfzon uwf{niqf gwsh sjnxyrz knsfsht{s utqnynhpÄhmxywfsfĲpfrufsàuwÁmqjissfpqisxĲ{j´josÄrnujsn fĲ rfojypjr fĲ utxynm sjuthyn{Ähm u´orÁã nsfp sjs
rtÇstgst{nyiÁ{wz{xàtgfsÁfĲtgfsjpà{ĲutqnynhpÄ
x~xyrã
ø  xjr qjsjr {qi~à pyjw {Ĳ p{ysz xhm{qnqf ns{jxyns
utgip~ uwt xutqjstxy ã frxyss xp sf ¶jxy
xjyqniã Ĳ{Ĳjsyzutiut´r½nsstzuw{s½uwf{zàpyjw
zxsfisifq¶ns{jxynsuwtojpy~fĲy{twgzuwfht{shmrxyã

Chtěl bych vás požádat o váš hlas, abych mohl ve své práci
pokračovat. Volby do Senátu a obcí proběhnou v pátek
10. a v sobotu 11. října 2014.
Jiří Dienstbier
kandidát do Senátu za obvod Kladno a Praha-Západ
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Krátce z obce

Krátce z okolí
Rodiny z okolí oslavily začátek školního roku na le š

Větší bezpečnost i pohodlí, jak cestujících, tak
řidičů, zajistila nově přebudovaná autobusová
zastávka v Černém Vole.
Text: Jitka Lenková, foto: OÚ Statenice

Zájezd do zábavního parku Miraculum v Milovicích u Prahy
pořádaný TJ Sokol Statenice 14. června nadchl nejen děti, ale
i dospělé.
Text a foto: Jitka Lenková

Již tradičně pozvala společnost Letiště
Praha obyvatele svého nejbližšího okolí
na odpoledne plné zábavy, které se uskutečnilo v sobotu 6. září na dráze 22 v areálu Letiště Václava Havla Praha. Děti
i dospělé tu čekala spousta atrakcí, které
se letos nesly v duchu westernových měst
a indiánských vesnic. Příchozí si tak mohli
vyzkoušet třeba rýžování zlata, porovnat
své schopnosti při střelbě z luku či hodu
tomahawkem, vyzkoušet si dojení krav či
jízdu na koni, naučit se ovládat laso, tančit
indiánské tance nebo si pod vedením domorodých žen vyrobit pravou indiánskou
čelenku. V neposlední řadě se návštěvníkům představily letištní a policejní složky
a technika, nechyběla ani oblíbená prohlídka letadel Českých aerolinií včetně
návštěvy kokpitu.
Kromě zábavního programu pro malé
i velké byl pro všechny zájemce připraven
informační stan, ve kterém se mohli dozvědět novinky z provozu letiště, projektu Ekologické výchovy či monitoringu životního
prostředí. Na dotazy občanů zde odpovídali také odborníci na hlukovou problematiku. Jako jedni z prvních mohli účastníci

ochutnat také med od letištních včel, který
získal za svou kvalitu certifikát Český med.
Zábavně-informační odpoledne na dráze 22 je již pátým rokem nejoblíbenější

formou předávání informací mezi letištěm a rodinami žijícími v okolních obcích
a městských částech. Ročně se jej zúčastní
okolo 3000 obyvatel.

Inzerce

nejen copycentrum

Fotoknihy na poĀkání
(20 vzorĤ)

od 169,-

KalendáĢe z Vašich fotek
Dětský
Dětský klub
klub
Friends
&
Joy
Friends& Joy

Ve spolupráci s TJ Sokol Statenice a Obecním Úřadem Statenice.
Učíme se anglicky pomocí písniček a her, k tomu poznáme nové kamarády!
Přidejte se k nám, každý mezi 5 a 10 rokem je vítaný!

Po: 18.00 - 19.00
Cena: 80,- CZK /60 minut
Začínáme 8. 9. 2014, přihlášky a bližší informace na tel. čísle: 220 970 418

Srdečně blahopřejeme!

(nové atraktivní vzory)

Krásného životního jubilea
se ve druhé polovině roku 2014
dožívají naši spoluobčané
Fran šek VOPĚNKA - 90 let
Jana POULÍČKOVÁ - 85 let
Gabriela LACOVÁ - 80 let
Josef JANSA - 75 let

Trika s vlastním potiskem

Přejeme jim hodně zdraví, štěs ,
životní pohody a ještě mnoho
dalších spokojených let!
OÚ Statenice
Zpravodaj Statenic a Černého Vola
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od 149,-

8
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ƨƧ

(rĤzné velikosti, barvy)
ƚȈƝƲƝƦ
ƨƧ
2
9
16
23
30

O tom, jak dobře se vede nejen kravičkám na farmě rodiny
Poláčkových v osadě Hole ve Svrkyni a jak moderně je o ně
postaráno, se mohl každý přesvědčit při návštěvě této farmy během
Farmářské slavnosti 23. srpna.
Text a foto: Jitka Lenková

ȖƬ
3
10
17
24
31

ƫƬ

4
11
18
25

ǁƬ

5
12
19
26

ƨƴ

6
13
20
27

ƫƧ
7
14
21
28

ƦƝ

2
9
16
23

ȖƬ

3
100
177
24

1
8
15
22
29

ÚNOR

ƫƬ
ƫƬ
4
111
188
25

ǁƬ
5
122
199
26

ƨƴ

ƫƧ

od 129,6
13
20
277

7
144
211
288

ƦƝƝ
1
8
15
22

Ztracenky pro dďti
(silikonové náramky s adresou) od 149,Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, obchod@powerprint.cz
Ot. doba po-þt 8-18 (pá do 17)

Informační stánek o. p. s. Přemyslovské střední Čechy doplnil řadu
prodejních stánků na trhu ve Velkých Přílepech v sobotu 13. září.
Text a foto: Jitka Lenková
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Otázky starostovi
V této rubrice již několikrát zazněl dotaz týkající se dodatečného odvodu 2,9 mil. Kč za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotace na vodovod a kanalizaci, který obec musela uhradit
ze svého rozpočtu. Naposledy, v červnu 2013, jste, pane starosto, odpověděl, že dosud není určeno, která konkrétní osoba je
za škodu odpovědná. Došlo za uplynulý rok k nějakému pokroku v této věci?
Ano, k pokroku mezitím došlo. Na jednání zastupitelstva obce
dne 17. 6. 2013 bylo rozhodnuto uplatnit nárok na náhradu této škody vůči mému předchůdci ve funkci starosty Michalovi Pokornému.
Obec náhradu škody nyní vymáhá soudní cestou, proti platebnímu
rozkazu vydanému soudem v únoru 2014 byl podán žalovaným
odpor a čeká se na nařízení jednání v této věci. Aktuálně se jedná
o částku cca 1,4 mil. Kč, protože část odvodu za porušení rozpočtové
kázně a část penále byla mezitím obci příslušnými orgány finanční
správy vrácena. Zápis z jednání zastupitelstva byl vložen na webové
stránky 25. 6. 2013.
(Pozn. red.: Pro úplnost je třeba dodat, že probíhající soudní řízení není překážkou kandidatury M. Pokorného ve volbách do obecního zastupitelstva.)

Otázky starostovi
Kdo a jak kontroluje hospodaření obce, resp. obecního úřadu?
Kontrolu hospodaření obce Statenice dle zák. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků,
v platném znění, provádí na žádost a z pověření obce Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor finanční kontroly. Výstupem je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Statenice (obvykle
v březnu následujícího roku), která je vždy součástí závěrečného
účtu obce. V případě zjištěných nedostatků je povinností obce přijmout nápravná opatření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu.
Vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je nastaven vydanou
směrnicí č. 5/2013 schválenou Zastupitelstvem obce Statenice dne
17. 6. 2013.
Dále dle zákona o obcích zastupitelstvo obce vždy zřizuje kontrolní a finanční výbor, každý v rámci svých pravomocí plní úkoly,
kterými je pověří Zastupitelstvo.
Pak samozřejmě každý člen zastupitelstva obce má při výkonu
své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů a požadovat od zaměstnanců obce informace ve věcech,
které souvisejí s výkonem jejich funkce.
Ing. Miroslava Šmardová, místostarostka

Jak obec reagovala na založení Fondu rozvoje kapacit základních a mateřských škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy?
Obec reagovala tímto dopisem a dialog s ministerstvem na téma dotace na mateřskou školku pokračuje:

Závěr:
Mateřská školka
Je reálné uvažovat o výstavbě mateřské školky pro 40 dětí v horizontu 2 – 3 let. Tam bychom chtěli umisťovat předškoláky. Takovou
kapacitu bude obec potřebovat i v budoucnu, tedy uvažovat o alternativním využití po skončení růstu porodnosti nepřipadá v naší
situaci v úvahu. Lepší podmínky pro rodiny s dětmi nejsme schopni v horizontu příštích několika let vytvořit. Podrobnosti k projektu
mateřské školky jsou v příloze.
Základní škola
Obec nemá vlastní pozemky, na kterých by základní školu mohla postavit. Uvažovat o zpětném odkupu dnes již soukromníkem rekonstruované školy nebo o odkupu části místního zámku, který je v soukromých rukou, jeho rekonstrukci na školu, je asi nereálné vzhledem ke značným finančním nákladům. S jedním z developerů budeme jednat o odkupu pozemku, který by mohl sloužit jako pozemek
pro budoucí základní školu. Škola by mohla stát v horizontu 8 – 10 let.
Kritický nedostatek míst v základních školách, nyní v 1. třídách, za několik let v 6. třídách nemůže naše obec v rozumném časovém
horizontu sama vyřešit. Okolní obce jako Horoměřice, MČ Nebušice či eventuálně Velké Přílepy mají svoje školská zařízení a také
možnost navyšování kapacit. Jednáme s vedením těchto obcí o spolupráci při financování výstavby jejich škol s cílem zajistit místa pro
naše děti. Jednání budou moci být konkrétní až po obecních volbách.
Závěrem dovolte, abychom vás požádali o váš názor na situaci se školskými zařízeními v naší obci.
S pozdravem
Ing. Jan Sládek, Starosta obce

OBEC
STATENICE
} Obecní úřad: Statenice, Statenická 23, 252 62 Horoměřice ℡ 220970418

Děti ze Statenic a Černého Vola chodily do škol v okolních obcích, zejména Horoměřic a také do škol MČ Lysolaje, Nebušice a do Prahy 6. Až do letošního roku nebyl s umisťováním dětí do 1. třídy problém. Kapacity škol v okolních obcích to umožňovaly. Nyní se situace změnila a školy odmítají naše děti přijímat.
Mateřskou školku obec nikdy neměla. To byl a je největší problém naší obce, který bez nového územního plánu není řešitelný. Rodiče
to řešili a řeší přihlášením k trvalému pobytu do těch obcí, kde jim děti vezmou. Snahou obce je pomoci rodičům zajistit místa pro
předškoláky.

Inzerce
info@statenice.cz, www.statenice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor investic
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Statenice, 28. 8. 2014
Věc: Výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních
a mateřských škol – Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol – program 133 310
Vážení,
zasíláme vám vyplněnou přílohu k výše uvedené výzvě za obec Statenice.
Zároveň bychom vás chtěli informovat o situaci naší obce co se mateřských a základních škol týče.

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

V obci Statenice nejsou v současné době žádná školská zařízení v majetku obce. Je zde pouze jediná soukromá mateřská školka. Jaké
je možné vysvětlení?

Chirurgické zákroky

Obec Statenice měla v roce 2001 663 obyvatel podle tehdejšího sčítání lidu. To je prakticky stejný počet lidí jako v roce 1890
/658 obyvatel/.

Akupunkturní léčba pohybového aparátu

V obci byla počátkem 20. století postavena obecní škola, kterou mohlo navštěvovat až 100 dětí. Jednalo se o nižší stupeň základní
školy. Počátkem 60. let bylo rozhodnuto školu zrušit. Současně s uzavřením školy žádný orgán státní správy nerozhodl o zřízení školského okrsku či spádové oblasti školní docházky pro děti ze Statenic. Budova školy chátrala a zastupitelstvo se jí v 1. polovině 90. let
rozhodlo prodat. Obec tedy přišla o jedinou možnost zřízení mateřské školky.
Mezi roky 2001 až 2011 došlo k výraznému nárůstu počtu obyvatel až na 1533 podle sčítání lidu. Trvale zde bylo hlášeno asi 1300 obyvatel. Bohužel územní plán z roku 1997 nedostatek školských zařízení neřešil. Ani 1. změna územního plánu z roku 2004 demografický
vývoj nevzala na vědomí. Navíc byla tak špatná, že pokusy o další změny řešící umístění mateřské školky byly správními soudy zamítnuty. Nový územní plán, jehož návrh je právě projednáván, umisťuje mateřskou školku a základní školu. Projednávání návrhu nového
územního plánu a jeho konečné schválení je možné očekávat ve druhé polovině roku 2015.

Možnost objednání krmiva

Ordinační hodiny
9.00–11.00

16.00–21.00

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

Stříhání psů

pondělí
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Jak hospodařil Sokol?
V prosinci 2013 vyšel v našem zpravodaji rozhovor s tehdy novým starostou
TJ Sokol Statenice Janem Nyklasem zvoleným 18. května loňského roku. Nezastíral, že situace jednoty není jednoduchá
v žádném ohledu. Zvlášť se pozastavil
nad hospodařením minulého vedení.
„Sokol měl rozpočet 400 000 Kč na rok,
což nejsou malé peníze, a bývalé vedení
hospodařilo tak, že se neušetřila ani koruna,“ řekl doslova. Už tehdy mu bylo jasné,
že při nutné revizi hospodaření minulého
vedení Sokola se bez odborné pomoci neobejde. Nelehkého úkolu se ujala auditorka
Ing. Jarmila Císařová a ověřila účetnictví
TJ Sokol Statenice v letech 2009 – 2013.
Své závěry shrnula do zprávy o kontrole
účetnictví datované 14. července 2014.

Chybí i evidence členů
Celkem vzato, je to čtení nepříliš radostné. V pestrém sledu se střídají slovesa jako
„nebylo doloženo“, „není průkazné“, „nebylo respektováno“, „bylo v rozporu“ nebo
„nelze prokázat“. Auditorka, kromě jiného,
upozorňuje na skutečnost, že tři různé společnosti, kterým TJ Sokol Statenice proplácela faktury, mají stejné číslo bankovního
účtu, dále vypočítává vyplacené částky,

které nelze (pokud nebudou lépe dokladovány) uznat jako výdajové náklady nebo
zmiňuje poskytnuté a nesplacené bezúročné půjčky po datu splatnosti. Suché konstatování, že od roku 2010 není řádně vedena
evidence členů a proto nefunguje ani řádný
výběr členských příspěvků, při tom všem
snad už ani nepřekvapí.
Celkem logicky potom auditorka dospívá k závěru, že „účetnictví účetní jednotky
TJ Sokol Statenice o.s. není vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,
vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví
pro účetní jednotky, u kterých není hlavním
předmětem činnosti podnikání, zejména pro
svoji neprůkaznost a neposkytuje za ověřované roky 2009 – 2013 dostatečné a správné podklady pro zjištění hospodářského
výsledku a tím i podkladů pro správné stanovení základu daně z příjmů pro přiznání
k dani z příjmů právnických osob.“

Co se musí udělat
Přeloženo do „lidštiny“ to znamená nepořádek v příjmech i ve výdajích a v jejích
účetní evidenci a z toho vyplývající budoucí jednání s příslušným finančním úřadem. Ten se zatím spokojil s doručenými
daňovými přiznáními, ta však zřejmě bude

nutné revidovat stejně jako celé hospodaření TJ Sokol Statenice za zmíněné roky.
Doporučení auditorky, jak postupovat
dál, zní jasně:
- Provést soupis materiálu, který je veden v majetku v účetnictví TJ jako materiál na skladě.
– Po shromáždění průkazných podkladů k účetním operacím a provedeným
platbám doporučuji provést inventarizaci veškerého majetku a závazků
a skutečně zjištěné hodnoty zobrazit
v účetnictví TJ Sokol Statenice.
Postupně se tak bude muset prověřit
39 „závažných zjištění“, které auditorka
ve své zprávě konkrétně vypisuje. Týkají
se částek v rozpětí od stokorun po desetitisíce. Tady někde se také skrývá odpověď
na otázku současného starosty sokola Jana
Nyklase, proč se bývalému vedení nepodařilo z poměrně velkého příjmu nic ušetřit.
Zatím samozřejmě nelze říct, zda TJ Sokol Statenice vznikla tímto nesprávným
účtováním nějaká škoda, a pokud ano, kdo
je za ní odpovědný. A zda tato škoda, pokud
tedy skutečně vznikla, je pouze důsledkem
určité nedbalosti, anebo zda ji někdo (především minulé vedení TJ Sokol Statenice,
Michal Kupec jako starosta a Michal Pokorný jako místostarosta) způsobil promyšleně
a úmyslně, se zájmem se osobně obohatit. To
je třeba ještě důsledně dohledat a došetřit.

PRODEJNÍ ZAHRADA Černý Vůl
Rady naší zahradnice Olgy

Podzim je druhé jaro
Ještě pár teplých a snad i slunných týdnů; potom už bude léto definitivně vystřídáno
podzimem. Přibývá mlh, deště, přicházejí první noční mrazíky a s nimi nakonec
i sněhový poprašek. Ale pod zemí to žije, rostliny už se chystají na jaro. A tak
bychom se i my měli začít připravovat na další zahradnický rok. Sázíme ovocné
stromky a keře, růže, jarní cibuloviny, vřesy, nový jahodník, okrasné dřeviny…

Ve spolupráci s TJ Sokol Statenice
připravila Jitka Lenková

Inzerce

Některé úkony dokonce nelze udělat ve vhodnější době než právě nyní.
Pro pořízení vřesů je například září ideální
dobou - můžeme vybírat z nakvétajících rostlin.
Jarní cibuloviny sázíme od začátku září,
v příznivém počasí až do listopadu. Ze země
naopak vyjmeme po prvním mrazíku hlízy
a cibule rostlin, které u nás zimu nepřežijí.
Nové záhony jahodníku zakládáme nejlépe
v září. Začátkem podzimu také můžeme rozdělit rozrostlé trvalky, nejlépe ty, které kvetou na
jaře a v létě.
Od října, po opadu listů, se ve všech školkách
dobývají ovocné stromky, keře a růže a nastává ideální doba pro jejich výsadbu. Vysazovat
můžeme po celý podzim, až do zamrznutí

půdy, dokonce bychom měli ve většině případů
dát přednost podzimnímu termínu před jarním. Keře i stromy pak stihnou do jara dobře
zakořenit a využijí také lépe přirozenou vláhu.
Vysazujeme teď jehličnany, které v září ukončují růst, a také stálezelené dřeviny.
Jehličnaté a neopadavé dřeviny před zimou
důkladně zalijeme, neboť budou odpařovat
vodu i v zimě, když půda zamrzne. Vláha pro
ně potom bude nedostupná a mohou
i uschnout.
Všechny dřeviny na podzim přihnojujeme především přípravky s obsahem draslíku, který
napomáhá vyzrávání rostlinných pletiv a zvyšuje jejich mrazuvzdornost.
Trávník hnojíme plným hnojivem naposledy

v první polovině září. Později už dodáváme
tzv. podzimní hnojiva, obsahující především
fosfor, který podporuje tvorbu kořenového
systému. Výsevem lze zakládat trávník zhruba
do poloviny září. Vzešlý travní porost bychom
měli ještě stihnout posekat, aby trávy před
zimou odnožily a vytvořily hustší porost.
Poslední podzimní seč trávníku neprovádíme
příliš nízko.
Teprve koncem podzimu zazimujeme růže,
hlavně čajohybridy, nakopčením 15-20 cm
vrstvou kompostu. Na podzim už neřežeme
stromy ani keře, vyjma větví suchých či napadených. Nestříháme
ani suché nadzemní části trvalek a trav. Tuto
práci necháváme výhradně na jaro.
Vyhrabeme trávníky, ale kolem keřů a trvalek
nám nastýlka z listí poslouží až do jara jako
přirozený půdní kryt, mimo jiné chránící rostliny před vymrznutím. Choulostivé a stálezelené dřeviny chráníme před zimním sluncem
chvojím nebo světlou netkanou textilií.
Postupně dokončíme úklid na zahradě.
Neuklízíme ale hromádky nejrůznějšího přírodního materiálu, který už osídluje řada užitečných živočichů, pomáhajících nám udržet
přírodní rovnováhu. Aby se u nás usadili natrvalo, můžeme pro ně vybudovat nové úkryty.
Zavěšujeme nové a vyčistíme staré ptačí
budky – čím dříve tím lépe, ptáci u nás přezimující obhlížejí hnízda už teď. Připravíme také
krmítka a s příchodem prvních mrazů začneme
ptáky přikrmovat.
Zakládáme nové komposty a převrstvujeme
starší. Kompostovat lze téměř všechny organické materiály, důležité jsou jejich poměry
a dostatek vzduchu i vláhy. Zrytím si nyní
můžeme připravit záhon pro trvalky či plochu
pro založení trávníků na jaře.
Při nebezpečí většího poklesu teplot až k nule
ukončíme letnění přenosných rostlin a stěhujeme je do bezmrazého prostoru. Pokojové ani
přenosné rostliny už v tomto období nehnojíme. Letničky během září vyměňujeme za vřesy, vřesovce, libavky, macešky a podobné rostliny, které vydrží pěkné až do jarní sezóny.
Text a foto Olga Kubalová Wankeová
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Masáž pomáhá uzdravovat
Účinky doteku a přesně definovaných
hmatů zkušených rukou znali již v antice, staré Indii nebo v Číně. Masáž patřila
k samozřejmým součástem péče o tělo.
Klasická zdravotní a rekondiční masáž
je i dnes účinnou složkou terapie mnoha
onemocnění.
Nechme stranou širokou škálu relaxačních procedur a pojďme se podívat, jak,
proč a kdy masáž pomáhá uzdravovat.
Existuje celá řada indikací. Ty nejčastější najdete vypsané v tabulce.

Kouzlo doteku

Spoušťové body

Západní medicína ráda věci popisuje,
pitvá, definuje. Jiné kultury hledí na jevy
komplexně a z jiných úhlů. Můžeme mluvit o fyziologickém a biochemickém působení… nebo o meridiánech, reiki, životní
energii čchi. Anebo se shodneme, že není
nutné lpět na přesném pojmenování a je
jedno, ze kterého úhlu se na věci díváme.
Důležité je, že masáž se svými mnoha účinky funguje a prospívá.

Co se v těle při masáži děje

Sezamový olej

Do masáže můžeme zařadit i ošetření
tzv. spoušťových bodů (trigger points). To
jsou zjednodušeně řečeno „uzlíky“ ve svalech vyvolávající bolest, brnění, omezení
hybnosti nebo další potíže obvykle na jiném místě těla, než se samy nacházejí.
Spoušťové body vznikají nejčastěji dlouhodobým jednostranným přetěžováním svalu.
Mohou vzniknout i mechanicky při úrazu
nebo po přetětí a srůstu svalu při operaci.
Vznikají často i vlivem stresu a psychické
zátěže, se kterou souvisí nevědomé vyšší
svalové napětí např. v šíji a ramenou.

Masáž působí na mnoha úrovních. Mechanicky ovlivňuje svaly, cévní systém
a další tkáně. Upravuje jejich napětí – tonus. Masáž břicha pomáhá např. při zácpě
způsobené ochabnutím břišní stěny.
Masáž pomáhá odvádět starou (odkysličenou) krev z okrajových částí těla. Spolu
s krví a lymfou se odplavují i toxiny. Prokrvuje se kůže i hlubší struktury, což zlepšuje např. vstřebávání otoků – z postiženého
místa se odvádějí pryč nepotřebné látky.
Masáž ovlivňuje reflexní body. Ty se nacházejí po celém těle, nejen na dobře známých místech jako dlaně, plosky nohou
nebo ušní boltce.
Masáž působí i na psychiku a centrální
nervový systém. Kromě relaxačních účinků
se potvrzuje i dobrý vliv na děti s ADHD
(poruchou pozornosti s hyperaktivitou)
nebo při různých typech autismu.

Pro zdravotní masáž ráda používám nahřátý panenský sezamový olej. Je to nejčastěji používaný olej v ajurvédě. Působí proti
bakteriím, tlumí záněty, ulevuje od bolesti,
vyživuje a lehce zahřívá. Vypadá obyčejně,
ale není.
Pro ty, jimž by vadila jeho specifická
vůně, používám oleje olivové. Buď v čisté
formě, nebo s přídavkem vonných esencí.
Je zajímavé pozorovat, jak je kůže nových klientů žíznivá. Běžně se při prvních
několika masážích spotřebuje mnohem více
oleje, který doslova mizí před očima.

Nejčastější indikace
pro zdravotní masáž
• Svalové a kloubní po že
• Revma cké onemocnění
v chronické fázi
• Rehabilitace po úrazech,
operacích
• Dechové po že spojené
s tuhnu m hrudníku
• Ošetření čerstvých i starých
jizev
• Svalové spasmy
• Stres, podrážděnost, únava
• Ochrnu – plegické stavy
• Onemocnění motorických
nervů
• Dětská mozková obrna
• Nespavost
• Degenera cní kloubní poruchy
– artróza
• Ošetření dlouhodobě ležících
nebo koma ckých pacientů
– zpomalení atrofie svalů,
podpora peristal ky

Pozor na kontraindikace
„Teď jsem si hnul se zády a bolí mě to.
Potřebuji to rozmasírovat.“ Častá věta, ale
bohužel chybná. Účinky masáží nejsou pro
tělo pokaždé jen dobré. Masáž nepomůže
nebo může dokonce uškodit bezprostředně
po úrazu, při velmi vysokém tlaku, těsně
po jídle, při horečce nebo akutním zánětu,
při plísňových onemocněních kůže, masírovat se nesmějí místa s křečovými žilami.
Kontraindikací je celá řada.

Masáží je tolik…
Jakou vybrat?
Při zdravotní masáži stačí, když si
na úvod trochu popovídáme. Nebo mi ukážete lékařskou zprávu, třeba i s konkrétním
doporučením pro masáž. Potřebný postup,
hmaty a jejich kombinace z toho vyplynou.
Síla a hloubka masáže, celková doba a rozsah se přizpůsobuje klientovu zdravotnímu
stavu a cílům, které chceme dosáhnout. Někdy stačí půlhodina, na masáž celého těla
potřebujeme hodiny dvě. Všechno chce
svůj čas a někdy chvíli trvá, než se sval
nebo šlacha poddá.
S klienty pracujeme např. na uvolnění
svalových spasmů u roztroušené sklerózy,
na ošetření oteklých kolen při artróze nebo
na udržení svalů v kondici u dlouhodobě
ležících pacientů. Na invalidním vozíku
se dají krásně namasírovat ruce, částečně nohy a také šíje a záda, čemuž mnozí
zprvu nevěřili. Masáž šíje, paží a ramen si
pochvalují klienti chodící s francouzskými
holemi.

Do studia nedojdete?
Pro někoho je cesta do masérského studia
složitá nebo nemožná. Vozíčkáři, ležící pacienti, senioři, maminky s dětmi… Za těmi
dojedu domů. S sebou vezu masážní stůl
a všechno potřebné vybavení, ale jako
masér školený pro zdravotnictví si dobře
poradím i v situaci, kdy klienti nemohou
vstát z postele nebo vozíku. I v takových
případech se dá potřebná část těla kvalitně
namasírovat.

Masáž stejně pravidelná
jako čištění zubů
Nejlepší pro vaše tělo je, pokud si navyknete zařadit masáž jako samozřejmou
a pravidelnou péči, podobně jako čištění zubů. Při rekonvalescenci, rehabilitaci
a ošetřování chronických potíží nejlépe 2x
až 3x týdně. Preventivní a udržovací ošetření je ideální 1x týdně nebo jednou za 14
dní, minimum je 1x měsíčně.
Zdá se to možná být často, ale věřte,
že jedině tak se mohou beze zbytku projevit
komplexní účinky této prastaré osvědčené
péče. Mnoho antických panovníků mělo
své osobní maséry, masáže se vyučovaly jako součást dobře známé kalokagathie
ve starém Řecku. Celé věky si lidé dopřávali masáže vonnými oleji pravidelně.
Až do té doby, než kulturu zdravého těla
odsoudil středověk do pozadí.

Setkání seniorů

stihli všechno připravit a bylo nám pak spolu příjemně.

Chceme, aby spolu s Vámi mohli přijít (chtějí-li) životní partneři, spolužáci
nebo kamarádi. Na návratce je pro tyto
osoby vyhrazena rubrika. Hlavně se nezapomeňte včas přihlásit, abychom pro Vás

Vážení dříve narození spoluobčané,
v loňském roce jsme vyzkoušeli nový
model našeho setkávání a na základě této
zkušenosti nabízíme letos zábavná setkání
s pohoštěním, hudbou a zpěvem pro širší
okruh zájemců.
Abychom Vás, ale mohli pozvat a neporušovali zákon o ochraně osobních údajů,
znovu potřebujeme, abyste nám svůj zájem a souhlas s použitím adresy bydliště
potvrdili.
Pozvání se tentokrát týká všech občanů, kteří v letošním roce oslavují sedmdesátiny a všech starších.
Zdůrazňujeme! Pozvání se týká všech
ročníků od roku narození 1944 a starších.
Podmínkou je ale odevzdání vyplněné návratky na Obecním úřadě Statenice.
Setkání plánujeme v tomto roce na 9. listopad 2014 od 15 hod. v restauraci Černý
vůl v Černém Vole (v zatáčce).

Účast na setkání si můžete zajistit i osobní návštěvou obecního úřadu v úředních
hodinách a vyplněním návratky na místě
a předběžně se na setkání přihlásit u paní
Jany Špičákové, tel. 220 970 418, e-mail
info@statenice.cz.

OBECNÍMU ÚŘADU VE STATENICÍCH
Prohlašuji, že si přeji být pozván(a) na společenské setkání seniorů pořádané
dne 9. 11. 2014 v restauraci „Černý vůl“ v Černém Vole.
Zároveň dávám svůj souhlas k uveřejnění fotografií z tohoto setkání v Statenickém
zpravodaji a na webu obce Statenice.
...............................................................................
jméno a příjmení

...................
rok narození

...........................................................................................................................................
doručovací adresa vlastnoruční podpis
..........................................................
kolik lidí se od Vás setkání zúčastní

Inzerce

Dřevěné brikety

Palivové dřevo

Černý Vůl-Statenice, Kralupská 393, 252 62

AKCE!
Odběr 6 prm = doprava do 50 km zdarma
Brikety z tvrdého dřeva (sleva při odběru nad 1 t)
Třísky na podpal (odřezy z kula ny)
Dřevo (š pané, metrovky, kula na – 2,4 m)

prodejní doba
Po - Pá 8 - 11 12 - 17
So
8 - 11 12 - 14

Svatomartinské
posvícení

Objednávky na webu nebo telefonicky

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

Stylová pizzerie
s pecí na dřevo

11.11.2014 v 11:00

Ceník inzerce
1/12 str. – 200 Kč
1/9 str. – 270 Kč
1/8 str. – 300 Kč
1/6 str. – 400 Kč

Hledejte svého maséra

1/4 str. – 600 Kč

Stává se, že jsou lidé po své první masáži
v životě zklamaní. Není to ojedinělé. Být
masérem je svého druhu umění. Každý má
svůj rukopis, svou osobní energii. Než pro
sebe najdete toho pravého, může to chvíli
trvat. Zkoušejte, rozhodně se to vyplatí.

1/3 str. – 800 Kč

Bc. Dagmar Heřmánková
Statenice
dagmar.hermankova@gmail.com
Tel.: 605 256 319

V údolí 40/11, Praha 6 - Suchdol

1/2 str. – 1 200 Kč

V údolí 40/11, Praha 6 - Suchdol

Přijďte ochutnat skvělou pizzu a jídla

1 str.

Celodenní ochutnávka a prodej
Svatomartinských vín, Svatomartinská
husička, husí jatérka a další jídla.

Rozvoz jídel, pizzy
a nápojů

Rezervace míst nutná!!

220 920 772

220 920 772
Objednávky od 11:00 do 21:30 hod.

– 2 400 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází v listopadu 2014.

Kontakt: JUDr. Jitka Lenková,
lenkova@volny.cz, tel. 604 684 834
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Do Parádnice přibudou další stromy
Spolek pro obnovu parku Parádnice
a veřejné zeleně (dříve občanské sdružení OSPAZ) uspořádal dne 22. června
ve Statenicích koncert Laca Decziho.
Z příspěvků členů a příznivců spolku
a díky příspěvku Kavárničky Café manželů Škopkových a vybranému dobrovolnému vstupnému se podařilo nejen
pokrýt náklady akce, ale také získat finanční částku na náklady výsadby jednoho stromu do parku Parádnice jako
připomínku této akce.
Výsadba nových stromů v Parádnici
se plánuje na 2. polovinu října. Celkem bude
vysazeno pět stromů za finanční prostředky
získané činností spolku a z přijatých darů
příznivců spolku. Rádi bychom touto cestou
srdečně poděkovali všem přispěvatelům,
Plánek nové výstavby v Parádnici letos
na podzim
Obr. Edita Prokešová

Spolek pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně vypisuje
výběrové řízení na výrobu a dodání krmelce do oblas štěpnice
v parku Parádnice a dále hledá dodavatele pro projektovou
dokumentaci a realizaci umístění včelína. Informace k zadání jsou
k nalezení na webu spolku a v obchodě Parádnice

zvláště pak manželům Škopkovým ze Statenic a Ing. Kateřině Pařízkové, zakladatelce spolku Poutní cesta do Hájku.

Inzerce

Jazzová legenda Laco Deczi své
posluchače nezklamala.
Text a foto: Jitka Lenková

Přesné datum výsadby bude oznámeno
na vývěsce obecního úřadu a v obchodě
Parádnice. Společná výsadba proběhne
mimo jiné za účasti Kavárničky Café, která
poskytne zúčastněným odměnu ve formě
teplého nápoje. Dětí, které se akce zúčastní,
budou mít možnost barevně ozdobit kotvení
vysazených stromů, barvy budou na místě
k dispozici. Po výsadbě a slavnostním křtu
budou u stromů umístěny štítky jednotlivých dárců.
Za spolek místopředsedkyně
Edita Prokešová, DiS.
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Seminář

o zimních zahradách
a zastřešení

Zaujala Vás naše expozice na veletrhu?
Plánujete v budoucnu realizaci zimní zahrady?
Chcete si užít zahradní posezení po celý rok nezávisle na počasí?

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha-Statenice

TERMÍNY:

23. a 30. září, 7. a 14. října vždy od 13 do 18 hodin

CO VÁS ČEKÁ:

CO VZÍT S SEBOU:
BONUS:

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Prezentace o zimních zahradách a zastřešeních,
osobní odborné poradenství, ukázka jednotlivých typů
Fotografie stavby, eventuelně technické výkresy
Cenová nabídka, technický nákres a případná
návštěva technika ZDARMA!

Statenice, Pod Hájem 99, tel./fax: 222 366 340
statenice@ham.cz

®

www.sluncevdome.cz

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr

se sídlem v Jinočanech, Náměstí 5. května 17, Praha-západ

• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech

firma působícící na trhu již 16 let, zajistí Vám dle Vašich představ
X přípravu a rozpočet stavby
X kompletní stavbu na klíč a terénní úpravy
X nástavby, přístavby, půdní vestavby
a rekonstrukce vnitřních prostor vašeho
RD, bytu, bytových jader, nebytových
prostor, chat atd.

• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

X sádrokartonové příčky, konstrukce,
obklady, dlažby
X zednické, malířské, truhlářské, lakýrnické,
zámečnické, sklenářské práce
X rozvody vody, kanalizace, ÚT,
elektroinstalace a VZT

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

Neváhejte a volejte Ing. Zeithamla
tel. 777 662 353, 224 312 456
e-mail: zeman@remesla-zeman.cz WX

www.remesla-zeman.cz

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1

18.4.12 23:04
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PRODEJNÍ ZAHRADA
Černý Vůl
Oslava podzimní skliznû aneb
v˘stava d˘ní od soboty 20. záﬁí
Pﬁijìte se pokochat rÛznorodostí na‰í skliznû
a naãerpat podzimní inspiraci.
Srdeãnû vás zveme na zahájení v˘stavy
a ochutnávku d˘Àov˘ch specialit.

Sobota 4. ﬁíjna

Podzimní nabídka:
● cibuloviny
● podzimní dekorace

Tvořivá dětská výtvarná
dílna Zvířátka v zahradě

● dušičková aranžmá

P R O D Ě T I , M Á M Y A TÁT Y

● podzimní truhlíky

Pondûlí – Pátek

Sobota

9 – 18 hodin

8 – 17 hodin

Prodej ryb
PÁT E K A S O B O TA

Telefon: 220 970 790, e-mail: trees@trees.cz, Únûtická 146, Statenice - âern˘ VÛl
SLEDUJTE NOVINKY A AKCE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH A FACEBOOKU!

www.prodejnizahrada.cz

www.facebook.com/prodejnizahradatrees

Zpravodaj Statenic a Černého Vola, ev. č. MK ČR E 20782, uzávěrka tohoto vydání 17. 9. 2014, náklad 750 výtisků,
vydává obec Statenice, realizace JUDr. Jitka Lenková, tel.: 220 970 031, 604 684 834, e-mail: lenkova@volny.cz

