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Milí sousedé,
vánoční čas je zase tady a s ním
i spousta rodinného štěstí a pohody.
Bohužel nám stále nedává pokoj covid, věřím však, že svátky si můžeme náležitě vychutnat i přes tyto nepříjemnosti. Třeba procházkou po
vsi a návštěvou betléma, který letos
oživily nové postavy. Autory tohoto
díla jsou Honza Petera a Veronika
Trachtová, jimž moc děkuji za jejich
práci.
Děkuji dále za listopadové setkání všem seniorům, moc jsem si
to s Vámi ve Statence užila. Velkým
zážitkem pro mne bylo rovněž vítání statenických občánků, kterým
jsme spolu s dalšími ženami mohly
v obecní knihovně zazpívat. Jsem
moc ráda, že se nám podařilo obě
akce po dvou letech covidového
zmaru znovu uskutečnit.
Velkou radost mám i z toho, že
naše knihovna J. M. Hovorky neboli Obývák vesnice získala v říjnu
prestižní knihovnické ocenění –
Knihovna roku 2021. Moc děkuji
všem, kteří se na tomto úspěchu
podíleli, především pak oběma
knihovnicím Barboře Černohorské
a Zuzaně Brychtové Horecké.
Bohužel jsme z důvodu vládních nařízení museli zatím odložit termín
konání neformálního večera, při
němž bychom se všemi zúčastněnými mohli radost společně sdílet.
Přeji Obýváku, aby nepřestal být
v příštím roce příjemným místem
setkávání a aby jeho nová krásná
budova doslova praskala ve švech
zájmem o knihy, besedy, rozmanité
akce i kroužky.
A když už jsem u těch přání…
Přeji také Vám všem – statenickým lidem dobré vůle, aby se Vám
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vyhnuly nemoci všeho druhu včetně
chmurných myšlenek. Zapomeňme
na spěch a shon, který nám letošní
rok vháněl jako severní vítr snad
do každého dne, a ztišme svoji mysl.
Uslyšíme možná konejšivý zpěv
našeho nitra, který nám šeptá, že
si zasloužíme na chvíli se zastavit
a spočinout, ať už v křesle se svařákem v ruce, nebo v náruči někoho,
kdo nás miluje.
Ale dovolte mi zároveň popřát
také celým Statenicím a Černému
Volu, aby tento vítr naopak příští
rok nepřestal usilovně dout do plachet obecního korábu tak, abychom
neztratili směr. Abychom i dále měli
na paměti náš záměr a dokázali si
za ním stát. Abychom si na úřadě
udrželi elán a chuť pracovat pro
veřejné zájmy a nenechali se otrávit ani odradit drobnými půtkami
či nezdary, kterých bylo naštěstí
rozhodně méně než toho, co se nám,
věřím, povedlo.
Krásné Vánoce a šťastný nový
rok Vám přeji.
Opatrujte se.

PS.: Bude obecní ples, bude
Masopust?
Vzhledem k epidemiologické
situaci a zpřísňujícím se vládním
opatřením jsem uznala, že ani letos
nebudeme pořádat obecní ples,
i když mě osobně to velmi mrzí.
Nicméně bych všechny moc ráda
pozvala na stejně oblíbenou obecní
akci Masopust, která snad díky konání venku bude moci proběhnout,
a to dne 26. 2. 2022. Organizace
letošní masopustní slavnosti se ujal
TJ Sokol Statenice, za což mu velice
děkuji. Už teď se těším na veselý rej,
který nás uvede do postní doby.
Snad nám v odříkání konečně odezní i Covid–19.

KNIHOVNA
bude od 20. 12. do 7. 1. zavřená.
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Proč se
mění
územní
plán
Zastupitelstvo Statenic na svém
říjnovém zasedání schválilo obsah
změny územního plánu a zkrácený
postup jeho pořízení. Co to bude
znamenat?
Jak jsme již čtenáře informovali v několika článcích, obec si v nedávné minulosti nechala zpracovat několik studií, které podrobně zmapovaly letité
technické problémy ve Statenicích a popsaly možnosti
jejich řešení. Těmi nejdůležitějšími jsou studie dopravní a vodohospodářská, které se zabývají nejen
situací v současnosti, ale také nastiňují další vývoj
v souvislosti s tím, jak zde bude přibývat developerská výstavba a noví obyvatelé. Obě studie ukázaly, že
současný územní plán sice vymezuje rozvojové plochy
pro výstavbu domů, ale potřebné rozšíření silnic nebo
kapacity vodovodu a kanalizace řeší jen nedostatečně.
Proto je nutné územní plán upravit a vymezit potřebné plochy pro vybudování nové či rozšíření stávající
veřejné infrastruktury tak, aby její kapacita i kvalita
odpovídaly narůstajícímu počtu obyvatel. Zároveň
by změna územního plánu mohla rozložit budoucí výstavbu do delšího časového období a zabránit tak případnému skokovému nárůstu počtu obyvatel během
několika málo let. Upravený územní plán má bytovou
výstavbu rozdělit do několika etap, které by postupně
navazovaly jedna na druhou.

Co hrozí, pokud by ke změně územního
plánu nedošlo?
Po dokončení plánovaných developerských projektů se Statenice zvětší o stovky až tisíce nových
obyvatel, kteří zatíží už tak nedostatečné silnice
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a chodníky. Dostat se ráno rychle a bezpečně do práce a odpoledne domů bude čím dál komplikovanější.
Developeři mohou vybudovat novou infrastrukturu
tak, aby to bylo výhodné zejména pro ně, nikoliv už
pro obec jako celek. Splní sice technické parametry
dané předpisy a zákony, ale stavby nemusí odpovídat
tomu, co by obec potřebovala pro svůj další rozvoj.
Kromě vodovodu, kanalizace či silnic je ve
Statenicích nutné řešit také školu. Tu sice změna
územního plánu nezahrnuje, ale s developery je nutné o její výstavbě jednat. Problémy umístit statenické
děti ve školách v okolních obcích jsou značné už nyní,
co teprve za pár let, až dětí ještě přibude.
Změny v územním plánu jsou nutné pro to, aby
bylo možné potřebné zásahy do infrastruktury
uskutečnit.

Co znamená zkrácený postup pořízení?
Zkrácené řízení je umožněno stavebním zákonem
v případech, kdy návrh na změnu územního plánu
nevyžaduje zpracování variant řešení. Oproti tradičnímu postupu jde o jednodušší a rychlejší proces.
Namísto společného jednání a veřejného projednání
se koná pouze veřejné projednání a k uskutečnění
změny stačí pouze dvě rozhodnutí zastupitelstva ve
srovnání s třemi či více při standardním postupu.
Oblasti, jichž se změny budou týkat, vycházejí
z usnesení zastupitelstva. Podle něj by mělo dojít
k zapracování navržených opatření z dopravní studie
a z vodohospodářské studie, stanovení etapizace výstavby v rozvojových plochách, přizpůsobení kapacity technické a dopravní infrastruktury a občanské
vybavenosti možnému nárůstu počtu obyvatel ve
Statenicích, vymezení plochy pro sběrný dvůr, vymezení ploch veřejných prostranství a občanské vybavenosti a odstranění vnitřních rozporů, které se objevují v současně platném územním plánu. Změny se
nedotknou staveb a projektů, na něž již byla vydána
územní rozhodnutí. Rovněž se nebude jednat o změnách, které žádají jednotliví občané (např. změna
zahrady na stavební pozemek).
S konkrétní podobou změn budou občané i investoři rozvojových ploch seznámeni na veřejném
projednání a následně budou moci podat námitky
či připomínky stejně jako při standardním procesu
schvalování územního plánu. Pokud se nevyskytnou
závažnější komplikace, mohly by být změny do územního plánu zapracovány a schváleny zastupitelstvem
v horizontu šesti měsíců až jednoho roku.

Jednání s developery
V souvislosti s budoucím rozvojem obce a přípravou
změny územního plánu vede starostka Apolena Novotná
jednání s developery, kteří zde mají zájem stavět.
„Cílem je získat pro Statenice odpovídající občanskou vybavenost,“ říká starostka a pokračuje:
„Výstavba k nám přivede mnoho nových obyvatel
a my bychom měli zajistit, aby sem nejezdili jenom

přespávat, ale abychom zde měli
důstojné životní podmínky jak pro
nově příchozí, tak pro starousedlíky. Kromě bydlení je třeba zachovat příjemný veřejný prostor, kam
mohou lidé chodit na procházky,
potkávat se tam či relaxovat. Jako
sůl potřebujeme základní školu.
I když stávající prodejna U Sadilů
je skvělá, přílivu nových obyvatel
určitě stačit nebude. Chybějí tu
také další služby jako praktický
lékař, pošta nebo bankomat.“
Plánovaná nová výstavba je podle mínění starostky rovněž důvodem, proč Statenice musejí připravit stavbu čistírny odpadních vod
a vodojemu v Úholičkách.
„Kdyby nás nečekal tak velký
nárůst obyvatel, mohli bychom pitnou a odpadní vodu vyřešit nějakou dílčí, a tedy i mnohem levnější
úpravou stávajících sítí. Takhle
stojíme před nutností zahájit
poměrně velké investice a já jsem
přesvědčena, že by je měly uhradit
developerské společnosti, kvůli
kterým se vlastně budou realizovat,“ vysvětluje starostka.
Pokud se obci nepodaří s developery domluvit a uzavřít závazné
plánovací smlouvy, bude mít jen
velmi omezené možnosti k tomu,
jak je k budování potřebných součástí občanské vybavenosti přimět.
I přesto, že představitelé developerských společností dají dnes
ústní slib, že v budoucnu postaví či
zrekonstruují nějaký objekt, může
se stát, že jejich společnost přejde
na jiného majitele, který se těmito
sliby už nebude cítit zavázán. Pak
na rozvojových plochách vyrostou
hlavně byty, které přinášejí stavitelům největší zisk, a na parky,
kulturní a společenské centrum,
ordinace, obchody či školu už
nedojde.
„Teď máme poslední šanci pro
obec něco získat. Jestli developerům dovolíme stavět bez toho, aby
část svého zisku investovali v obci,
můžeme se dočkat nemilého překvapení,“ upozorňuje starostka.
Vedení obce proto sestavilo seznam požadavků, které by developerské společnosti měly splnit,
a nyní běží jednání s cílem nalézt
shodu na jejich naplnění.
Pavel Černý
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Otazníky nad
čistírnou
O nové čistírně odpadních vod se ve Statenicích hovoří už
několik let. Zahájení vlastní výstavby je závislé na dosažení
dohody obce s developerem.
Ve Statenicích již byla zahájena první etapa výstavby developerského projektu společnosti Alfa Praha (resp. Horizon). Ta bude zahrnovat
64 vilových domů a 18 dvojdomů. Další rozšiřování výstavby je však
podmíněno vybudováním čistírny odpadních vod (ČOV). Zastupitelstvo
na svém posledním zasedání schválilo vydání souhlasného stanoviska
k územnímu rozhodnutí pro výstavbu ČOV podle projektové dokumentace společnosti Alfa Praha, ale o finálním umístění ČOV není ještě definitivně rozhodnuto. Zásadní bude prověření možnosti stavět na vedlejším pozemku, který může být podle odborných poradců obce pro stavbu
ČOV příznivější.
Podle stávající dokumentace má ČOV vyrůst na pozemku vlastněném
společností Alfa Praha, která deklaruje, že ho převede na obec. Podle
vyjádření společnosti by se o náklady na výstavbu měly poměrově podělit veškeré participující subjekty. Obec by tedy měla hradit takovou
část, která odpovídá poměru obyvatel, kteří budou na čistírnu napojeni
mimo developerské projekty. Obec ale požaduje, aby byla ČOV hrazena
kompletně z peněz investorů.

Technické připomínky k projektu
K projektu se vyjádřila 1. Vodohospodářská společnost, která je provozovatelem vodovodů a kanalizací ve Statenicích, a po dokončení by se
tedy měla o ČOV starat. Vedle řady technických připomínek, které lze
vyřešit úpravami v dalších fázích projektu, upozornila na tři závažné
okolnosti.
V prvé řadě se jedná o složité geologické podmínky a vysokou hladinu podzemní vody v místě plánované stavby, které značně zkomplikují
a prodraží vybudování základů pro novou ČOV. Druhým problémem je
likvidace kalů, které zůstávají po vyčištění odpadní vody. V projektu je
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navrženo kompostování, zpráva 1. VHS však upozorňuje, že vzhledem k vývoji legislativy bude kapacita
vhodných kompostáren brzy naplněna a hrozí, že
kaly ze Statenic nebude chtít žádná kompostárna
v rozumné vzdálenosti odebírat. Proto bude nutné
v ČOV dobudovat technologii pro hygienizaci kalů,
s níž stávající projekt nepočítá. Jestliže se hygienizační stupeň nevyřeší již ve fázi projektu, vyžádá si jeho
dodatečná instalace značný zásah do objektu čistírny,
a to jak ve smyslu stavebních úprav, tak i v nutnosti
výměny části technologie.
Jako třetí závažnou výtku uvádí 1. VHS skutečnost, že navržené umístění objektu ČOV neumožňuje
další rozvoj a zvyšování kapacity v případě, že dojde
k rozšíření odkanalizovaného území či zvýšení počtu
napojených obyvatel. Vybraný pozemek je poměrně
stísněný a už jenom umístění technologie pro hygienizaci kalů bude velmi složité.
Obec proto požádala společnost Alfa Praha, aby
provedla geologický průzkum na sousedním pozemku s cílem zjistit, zda by mohl být pro výstavbu ČOV
vhodnější. Ten nedávno Alfa Praha koupila s odůvodněním, že chce zabránit spekulativní manipulaci
s pozemkem, která by mohla v budoucnu ohrozit
samotnou výstavbu ČOV.
Zástupce společnosti Alfa Praha uvedl, že z průzkumných prací vyplynulo, že základové poměry
se na obou pozemcích zásadně neliší, a přesunutí
výstavby na sousední pozemek by tedy nepřineslo
požadované úspory. Naopak by se tím stavba opozdila
o několik let, a hlavně by narostly náklady na výstavbu o cca 25 mil. Kč. Vybudování ČOV podle stávajících
plánů bude podle odhadu Alfa Praha stát zhruba
107 mil. Kč. Zprávu a závěry z geologického průzkumu ještě posoudí odborní poradci obce.
Většinu technických připomínek vyplývajících ze
zprávy 1. VHS slibuje Alfa Praha zohlednit následně
v dalším stupni projektové dokumentace tak, aby
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bylo vše vyřešeno před vlastním zahájením výstavby.
K případnému dalšímu rozšíření kapacit zástupce
Alfy Praha uvádí:
„Stanovisko 1. VHS nesdílíme, jelikož máme zpracované variantní řešení pro umístění stavby ČOV na
finální kapacitu 6 000 plus 2 000, tedy celkem 8 000
ekvivalentních obyvatel. Dle tohoto variantního
řešení je možné rozšíření v rámci pozemků aktuálně vlastněných naší společností, a to díky tomu, že
v nedávné době došlo ke koupi sousedního pozemku,
který by byl pro rozšíření kapacity využit, a to v souladu s aktuálně platným územním plánem.“

Řešení musí být přijatelné pro všechny
Nová ČOV bude sloužit jak stávajícím, tak novým
obyvatelům Statenic, jak domům, které postaví developeři, tak také individuální výstavbě nebo stavbám
budovaným obcí. Je tedy třeba najít takové řešení,
které žádného z budoucích uživatelů výrazně nepoškodí nebo nezvýhodní na úkor ostatních. Developer
má zájem, aby ČOV byla vybudována co nejdříve, aby
mohl začít stavět další obytné domy. Obec by měla
trvat na tom, že až čistírnu převezme do užívání, budou vyřešeny všechny technické problémy i případné
rozšíření kapacity. Vynakládat krátce po uvedení ČOV
do provozu další miliony na odstranění nedostatků
by bylo velmi nehospodárné. Vedle technických parametrů je třeba zohlednit i právní aspekty, možnosti
financování, podmínky případných dotací atd. Podle
vyjádření starostky Apoleny Novotné obec také nechce řešit ČOV s developery samostatně, ale v kontextu celkové výstavby a závazků, které z ní developerům
k obci vyplývají.
Jednání určitě nejsou jednoduchá, věřme však, že
se je brzy podaří dovést do konce, který bude přijatelný pro všechny a přínosný pro Statenice.
Pavel Černý
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Jak to vidí
zastupitelé
Na názor, jak dále postupovat v případě výstavby ČOV,
jsme se zeptali zastupitelů
obce. Odpovědi, které redakci došly, zveřejňujeme.
1) Jak by podle vás měla obec dále
postupovat v případě plánované
výstavby ČOV?
2) Jak velký podíl z nákladů na
výstavbu ČOV by měla financovat
obec a které další subjekty a jakými částmi by se na výstavbě měly
podílet?

Jaroslav
Trachta
SOUSEDSTVÍ

Samozřejmě osobně bych byl
úplně nejradši, kdybychom se sešli
s developery na společném postoji, že 6 000 obyvatel je pro území
obce až dost. Kéž by to uznali!
ČOV by měla být hlavně funkční
s použitím nejlepší dostupné techniky, to znamená i včetně strojového zahušťování kalů, abychom
problém s odvozem kalů nepřesunuli jen od obyvatel na ČOV. Na
přelomu století jsem se podílel jako
projektant a dodavatel na realizaci
asi desítky menších obecních čistíren v okrese Praha-západ. A kolik
z nich mělo kalovou koncovku?
Všechny!
Čistírna by měla být také hezká.
Že taková může být je vidět třeba
na ČOV Smečno.
2) Náklady by se měly rozdělit
minimálně podle podílu obce
a obou největších developerů (CPI
a Alfy) na jejím využití, a to bez
ohledu na to, zda obec získá pro
svoji část dotaci. Stavbu bohužel
nejsme schopni financovat celou
sami.

Apolena
Novotná

Téma

který by měl zajistit přívod pitné
vody do obce pro všechny obyvatele
z jednoho zdroje.
2) Bylo by opravdu nezodpovědné začít realizovat z obecního
rozpočtu strategické stavby, jako je
vodojem nebo ČOV. I přesto, že by
obecní peníze byly pravděpodobně
doplněny penězi z dotací, obec by
se zadlužila na mnoho let dopředu. Nezbylo by jí pak na chodníky,
veřejné osvětlení a mnoho dalšího
potřebného. Navíc kdyby se obec
tak enormně nerozvíjela, tak by
vlastní ČOV ani vodojem nikdy
nestavěla. Za prvé by na to neměla
dost obyvatel a za druhé by řešila
dodávku pitné vody i odvádění
odpadní vody principiálně úplně
jinak. Můžeme tedy mluvit o vyvolaných nákladech, které by měli
poskytnout právě hlavní investoři
rozvojových ploch v rámci standardně poskytovaných příspěvků
obci. Výstavba obecní ČOV i vodojemu stejně jako rychlost, s jakou budou realizovány, tedy v tuto chvíli
přímo závisí na férovém jednání
developerů, od nichž obec očekává, že se zavážou realizaci těchto
staveb kompletně financovat.

SOUSEDSTVÍ

Dominik
Mašek
1) Čistírnu a vlastní vodojem
považuji za priority pro získání
nezávislosti obce na současných
vzdálených zařízeních. Pro ČOV je
důležité stanovit hlavně její výkonovou kapacitu. Stávající územní
plán v textové části hovoří o 6 000
obyvatelích v obci, podle výkresové
části ale musíme připustit až dvojnásobný počet. Zjevný nesoulad
chceme řešit změnou územního
plánu. Je zřejmé už ze studií, že
developeři se budou snažit vytěžit
z území maximum. Považuji za
chybu, že zastupitelstvo schválilo
územní rozhodnutí na ČOV pro
6 000 ekvivalentních obyvatel
na území, ve kterém (vzhledem
k rozloze) není možná její případná intenzifikace. Upřednostňuji
proto umístění ČOV na pozemku
vyhrazeném v územním plánu
jako rezerva.

PODPORA STATENIC
A ČERNÉHO VOLA

1) Je to jednoduché. Vybrat s odborníky a v souladu s developery,
kterým pozemky pro ČOV většinově
patří, nejvhodnější umístění čistírny odpadních vod, vyjednat s developery finance na její realizaci a vše
potvrdit smluvně. Své požadavky
obec developerům poslala, ale
protože je třeba jednat komplexně a v rámci jednání shrnout do
plánovacích smluv všechno najednou a neřešit jednotlivé stavby
zvlášť, jednoduchost se komplikuje.
V každém případě obec požaduje,
aby vznikl kvalitní projekt, který
zabezpečí v budoucnu co nejplynulejší provoz včetně odvádění kalů
dle současného trendu odpadového
hospodářství. To platí i o vodojemu,

1), 2) Obec by měla nejdříve s největšími developery uzavřít komplexní plánovací smlouvy týkající
se výstavby v naší obci. Jejich součástí by mělo být i řešení realizace
a financování ČOV. Výstavba ČOV
se plánuje na velmi choulostivém
místě, v blízkosti rybníka v přírodní oblasti, kterou vede stezka hojně
využívaná k rekreaci obyvatel naší
obce i přespolních. Je tedy nesmírně důležité, aby svým vzhledem
a provozem (zápachem či hlukem)
nerušila své okolí.

Aktuálně

GRANTY POMÁHAJÍ
V naší obci funguje již několik
let grantový program. Obecní úřad
podporuje ze svého rozpočtu formou finančního příspěvku společenské aktivity, zájmové kroužky,
sportovně společenské akce pro
obyvatele obce i širokou veřejnost
nebo revitalizační a údržbové
práce v naší obci. V roce 2021 byla
na každé pololetí vyčleněna částka
100 000 Kč, ve druhém pololetí
bylo celkem zažádáno o 55 000 Kč.
Schválení podpory závisí na dobrém nápadu, promyšleném rozpočtu a schopnosti nápad zrealizovat.
Kdokoliv z nás tak může o příspěvek požádat a přispět ke zvelebování obce nebo rozšířit nabídku
volnočasových aktivit. Žádost o finanční příspěvek je možné podat
dvakrát ročně, zpravidla v prosinci
a červnu.

pro statenické seniory nebo činnosti a práce Sokola, který spravuje
fotbalové hřiště a přilehlé okolí.
Máte-li tedy nápad, čím byste
chtěli přispět k rozvoji naší obce,
budete si moct již brzy zažádat o finanční podporu pro příští rok.
Tereza Opolecká, předsedkyně grantové komise

Trachtové byl také podpořen z obecního grantu.

Pravidla pro vyhotovení žádosti
a podmínky přidělení podpory
jsou zveřejněny na webových
stránkách Obecního úřadu (v sekci
Úřad => Grantový program). O přidělení příspěvku rozhoduje grantová komise tvořená pěticí dobrovolníků spolu se zastupiteli obce.
Úkolem komise je posoudit, zda
jednotlivé žádosti splňují podmínky programu a předložit návrh se
svým vyjádřením zastupitelům.
Ti poté na svém zasedání rozhodnou o přidělení, nebo nepřidělení
příspěvku.
V minulých obdobích byl grantem podpořen například velmi oblíbený patchworkový kroužek, letní kino na Parádnici, filmový klub
v knihovně, výlety za poznáním

Do kontejneru vhazujte prosím
pouze biologický odpad (trávu,
větve, listí).

PLÁNOVANÉ OPRAVY
POVRCHŮ SILNIC V OBCI
BYLY DOKONČENY

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Středočeský kraj zahájil na
svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu
o 4. výzvu kotlíkových dotací.
Ta bude určena především pro
nízkopříjmové domácnosti se
zájmem o výměnu starého kotle na
tuhá paliva s ručním přikládáním
1. a 2. emisní třídy za nový zdroj
vytápění – kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel.
Podpora je 95 % ze způsobilých výdajů a může dosáhnout až
130 000 Kč.
Více informací a odpovědi na nejčastější dotazy najdete v obecních
aktualitách na www.statenice.cz/
obec-7/aktuality ze dne 26. 10. 2021
nebo volejte na úřad Magdě
Sumarové na tel.: 725 847 881.

BOHEMIA ENERGY
Statenický Betlém autorů Jana Petery a Veroniky
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Pomocnou ruku pro lidi, které
zasáhl pád společnosti Bohemia
Energy, nově nabízí Středočeský
kraj. Spustil krizovou linku pro
své obyvatele, kteří jsou nyní v režimu dodavatele poslední instance
a neví si s nastalou situací rady.
Zaměstnanci kraje jsou zájemcům k dispozici na čísle
800 710 710 každý všední den od
8:00 do 16:00 hodin. Mimo tuto
dobu je možné zasílat dotazy i s kontaktem na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
Od pondělí 15. 11. 2021 jsou
kontejnery v ulici Keltská (křižovatka s ul. Statenická) otevřeny
vždy v tyto dny:
středa 16:00 do 18:00 hodin
sobota 13:00 do 17:00 hodin
neděle 07:00 do 12:00 hodin

Během měsíců srpna a září dostaly nový kabát silnice v ulicích
Skalní, Nad Vinicí, U Mlýna, Pod
Višňovkou, Ke Kříži a Pod Skalou.
Rovněž byl dokončen nový povrch
v ulici V Lukách.

RADARY OPĚT FUNGUJÍ
V obci byla provedena revize
obou radarů a nyní jsou plně
funkční a opět ukazují rychlost.

KONEC SLUŽBY ROZESÍLÁNÍ
INFORMACÍ EMAILEM
Vážení občané,
ke dni 30. 11. 2021 náš poskytovatel webových stránek www.
statenice.cz ukončil modul rozesílání novinek e-mailem, proto od
1. 12. 2021 už není možné uživatelům, kteří mají u nás registrovaný
email, zasílat novinky z webu.
Pokud budete chtít nadále dostávat
informace zveřejněné na webových
stránkách, nainstalujte si do svého
chytrého telefonu přidruženou
aplikaci V OBRAZE.
Na adrese: www.statenice.cz/kontakty/mobilni-aplikace/ naleznete
více informací o této aplikaci.
Další možností je registrace do
služby MOBILNÍ ROZHLAS (www.
statenice.cz/obec-7/mobilni-rozhlas/)
jejímž prostřednictvím budete aktuální informace dostávat
emailem, v urgentních případech
i smskou.
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FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VE
STATENICÍCH BAVÍ STÁLE
VÍCE DĚTÍ

Podzim máme již téměř za
sebou a fotbalová sezóna tohoto roku pomalu končí. Na hřišti
ve Statenicích se letos rozběhly
tréninky dětí a nových sportovců
stále přibývá. Každý týden se přidá
nová dívka nebo kluk a dveře jsou
stále otevřené pro další děti. K velkému zájmu přispěl nejen zkušený
trenérský tým, ale také výkony
Áčka, kde naši muži drží jednu
z předních pozic v tabulce.

TJ Sokol Statenice má za sebou
první podzimní sezónu fotbalové přípravky a na dětech je vidět
nejen nadšení, ale i veliké zlepšení. Postupně se přidává více dětí
a když mají možnost, tak si rádi
zafandí chlapům v jejich zápase.
Na tréninku potom kluci a holky
vypráví, jak Statenice dávají góly
a že máme nejlepšího střelce ligy.
To asi myslí Ondru Marečka, kterého ale nikdy nikdo trénovat neviděl, takže jako vzor poslouží pouze
v zápasovém klání. Těch vzorů je
více a chlapi budou určitě o přední
místa hrát i v budoucnu.
Děti u nás trénují dvakrát
týdně. Vzhledem k tomu, že se
jedná o děti v předškolním věku
a děti z prvních a druhých tříd
ZŠ, je to plně dostačující. Běžně

Ze života obce
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se ve Statenicích potkáváme vždy
v úterý a ve čtvrtek od 16:30,
v zimě se pak vše přizpůsobuje
počasí. Momentálně pro čtvrteční
tréninky využíváme tělocvičnu
v Nebušicích anově pro ty úterní
i v Horoměřicích. Stále se mohou
přidat nové děti, i kdyby jen na
zkoušku nebo na jeden trénink
v týdnu.
Fotbal zatím v přípravě prcků
není to hlavní, na co se soustředíme. Naším prvotním úkolem
je zvládnout tento pytel blech
a získat jejich pozornost. To si
myslím, že se nám stále více daří
a děti si pomalu zvykají na určitý
režim. Druhým úkolem je naučit
je správně běhat, zlepšit obratnost a koordinaci. To je proces na
mnohem delší dobu, ale i zde si
každý všimne velkého pokroku.
Vše se snažíme dostat do nějaké
hry a zábavy, tak jak je to nejlepší.
Trénink začíná právě hrou, kterou
děti snadno zvládnou a často jí
znají ze školy. Tím se zahřejí a můžeme se věnovat atletice a překážkovým drahám. Tyto pohybovky
běžně tvoří třetinu tréninku. Pak
už si bereme míč a učíme se nové
dovednosti, nebo třeba hrajeme
na autíčka, na zloděje, či jinou hru
s míčem u nohy. Ke konci tréninku
nesmí chybět fotbálek a protažení.
Strečink na konci zařazujeme hlavně kvůli nám trenérům, potřebujeme ho už jako sůl, ale dětem
to také prospívá. Získávají návyk,
který se bude v budoucnu hodit, ať
již budou hrát fotbal, nebo se bavit
jiným sportem.

Představu, jak to u nás na tréninku vypadá, si snadno uděláte
z fotografií a budeme rádi, pokud
i vaše děti přijdou za námi na
hřiště.
Ján Makovič, hlavní trenér

JÓGA
Od 25. 10. 2021 probíhají vždy
v pondělí v podkroví obecního úřadu lekce jógy. Pro rezervaci místa
nebo bližší informace kontaktujte
přímo paní Janu Hanulíkovou
Lošťákovou na e-mailu
jana@rosaaromatherapy.com
či na telefonu 737 221 117.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 6. 11. proběhlo v nové
budově knihovny J. M. Hovorky
vítání občánků.
Paní starostka všechny příchozí přivítala a popřála novým
občánkům mnoho štěstí a radosti.
Všechna miminka dostala dárečky,
mimo jiné od šikovných švadlenek
z kroužku patchworku, a ženy ze
Statenic a Tuchoměřic zazpívaly
pro malé ratolesti několik ukolébavek. Všem, kteří se zúčastnili,
velice děkujeme, a dětem přejeme
do života všechno dobré. Bylo to
krásně strávené dopoledne.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V neděli 7. 11. odpoledne se v restauraci Statenka uskutečnilo setkání seniorů. K tanci a poslechu hrál
harmonikář pan Jindra Kelíšek
s kolegou. Všem zúčastněným velice
děkujeme, že přišli i přes ztíženou
epidemiologickou situaci, a budeme
se těšit zase za rok.

Ze života obce

SVATOVÁCLAVSKÁ
SLAVNOST

28. září, v nádherný slunečný den, se po roční odmlce na
Parádnici pod zámkem opět vrátila svatováclavská slavnost.
A byl to návrat vskutku pompézní. Pro děti bylo připraveno množství příhodných úkolů, mezi kterými opět nechyběla oblíbená výroba
dřevěných mečů nebo lisování
vinných hroznů. Čekání na jednotlivých stanovištích se dalo prožít
a přežít za poslechu středověkých
rytmů kapely Peregrin. K tomu
bylo možno se občerstvit epesními
dobrotami (škoda, že nemám čtyři
žaludky), nebo si zakoupit krásné
květiny.
Program doplnila dvě divadelní představení pro nejmenší
návštěvníky: hra Martina Sochora
– Trosečník a inscenace Medvědí
princ od Studia DAMúza. Podle
vysoké míry tichého zaujetí střídaného výbuchy hurónského smíchu
lze usuzovat, že to byly povedené
kusy.
Akci navštívilo hodně kultury
a setkávání chtivých lidí, přesto se
v té nebývalé smršti dojmů, hluků
a vůní mohl odehrát ještě úplně
„jemný“ koncert. Na horní terase
Parádnice nás Alžběta Trojanová
a Michaela Nerudová za svitu loučí
oblažily písněmi doprovázenými
keltskou harfou a flétnou.
Kromě totálně vyuzených dětí
a mírně česnekového dechu jsem si
z akce domů neočekávaně odnesla
i klid a smíření se s přicházejícím
podzimem.
Veronika Trachtová
foto: Zdeněk Přáda

Obecní úřad děkuje všem, kteří se
na akci podíleli!

9

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 5/2021

LOGOPEDICKÁ AMBULANCE
VE STATENICÍCH
Logopedická ambulance v prostorách bývalé knihovny zahájí
svoji činnost již od nového roku.
Nabízím komplexní péči o dětské i dospělé klienty s celou škálou
logopedických potíží.
V ambulanci bude také působit
speciální pedagožka, která se specializuje na oblast školní zralosti
a připravenosti na školu u předškolních dětí. Bude nabízet nápravná cvičení u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení
se zaměřením na oblasti motoriky,
grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání a pozornosti.
Terapie budou prozatím hrazeny klienty, ale jednám o možnosti
uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, aby mohla být logopedická péče placena z prostředků
veřejného zdravotního pojištění.
Ráda zodpovím jakékoliv vaše dotazy, neváhejte mě kontaktovat na
logopedie.hruskova@gmail.com,
Objednávat se můžete již během
prosince 2021.
Těším se na vás!
Mgr. Markéta Hrušková
klinická logopedka

SVATÝ MARTIN

Nejdřív to začalo tím, že si každý
mohl vyrobit svůj lampion od 10
do 12 hodin, a ty lampiony se potom použily na lampionový průvod, který začal v 5 hodin a v 16:30
byl sraz, kde se zpívalo do začátku
průvodu. Šlo se až na Parádnici,
kde jsme chvíli čekali na sv.
Martina. Nakonec děti mohly najít
čokoládové mince v trávě.
Dětská redakce Vočko Statenic: Štěpán Rolčík, 11 let

KNIHOVNA ROKU 2021

Je čtvrtek 14. října. Sedíme
v Zrcadlové kapli pražského
Klementina. Každým okamžikem
zde budou vyhlášeny výsledky cen
Knihovna roku 2021. Nenašly jsme
už místa vedle sebe, každá jsme
sama se svou nervozitou a očekáváním. Nevíme, kdo vyhraje.
Na vítězství jsme až do včerejška
nepomýšlely, vždyť konkurence
je obrovská a všechny ty úžasné
knihovny, o kterých se dočítáme
na facebooku, si to ocenění zaslouží. Ale od včerejší večerní návštěvy
fotografky z ČTK v naší knihovně
jsme začaly být nervózní. Že by to
něco znamenalo? Že by přece? To
snad ne! Co řekneme, když zvítězíme? Neměla jsem si vzít jiné šaty?
Slavnost začala, tleskáme a fandíme upřímně všem oceněným
i nominovaným knihovnám.
Jméno naší knihovny stále nezaznělo, srdce stoupá do krku.
A je to tady! Statenická knihovna
vyhrála hlavní cenu. Pronášíme
částečně připravená poděkování.
Je to krásný pocit, ale zároveň
tak trochu tíživý, a to doslova.
Kromě desek s diplomem a dopisem o příslibu 70 000 Kč pro
obecní knihovnu, výšivky a růže,
přebíráme z rukou ministra kultury L. Zaorálka velkou krabici
s dortem a nákupní tašku plnou
knih, která se zařezává do ramene.
Ještěže je s námi také paní starostka a jsme na tu tíhu tři. Naštěstí
nejedeme daleko. Která z nás si
vezme růži ;-) ?
Barbora Černohorská a Zuzana Brychtová Horecká
(knihovnice)
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KDE SI V PRAZE A OKOLÍ
UŽÍT TU PRAVOU
ATMOSFÉRU VÁNOC?
Adventní čas už je tady a pokud
si chcete oddechnout mezi úklidem
a pečením cukroví, vydejte se na
výlet za pravou atmosférou Vánoc.
V našem článku vám představím
známá i méně známá místa v Praze
a okolí, kam se můžete vydat.

Muzeum betlémů
Karlštejn

Hned v podhradí našeho nejznámějšího hradu najdeme krásné Muzeum betlémů Karlštejn.
Nachází se zde obrovská sbírka betlémů vyřezávaných ze dřeva, vosku, cukru nebo chleba. Obdivovat
tu můžete několik mechanických
betlémů, které se samy spouštějí.
Největším překvapením pro nás
byl pohyblivý Královský betlém,
který se nachází pod střechou
muzea a zabírá téměř polovinu
podkroví. Uvidíte zde deset nejznámějších českých panovníků, kteří
přinášejí Ježíškovi dary typické
pro jejich osobnost a dobu.

Vánoc. Na některé betlémy se
můžete podívat i online. V Muzeu
českých Vánoc objevíte betlémy papírové, keramické, Ořešský sousedský betlém nebo Betlém příběhů.

Máslovický betlém
z másla

nachází malá kasička. Když do ní
vhodíte minci, ovečky ožijí a začnou bečet. V další části betlému
teče potůček s opravdovou vodou.

Ateliér Můj domov

Umíte si představit, že se
dá vyrobit betlém i z másla?
V Máslovicích nedaleko Kralup
nad Vltavou se o tom můžete od
28. 11. přesvědčit na vlastní oči.

Vánoční dvůr Dobrovíz

Nedaleko pražského letiště najdete Vánoční dvůr Dobrovíz, který
zde provozuje firma, která se zabývá vánočním a slavnostním osvětlením. Během adventu tu pořádají
koncerty, různá vystoupení nebo
tvořivé dílny, ve kterých si mohou
návštěvníci namalovat skleněné
koule a dotvořit vlastní světelný
řetěz nebo přání.

Betlém u kapucínů na
Loretánském náměstí

Ve Staré Huti u Dobříše najdete
vyhlášené květinářství, ve kterém
se můžete naladit na tu pravou
vánoční vlnu už na začátku adventu a zakoupit si některou z vystavených dekorací.

Muzeum Pražského
Jezulátka

Muzeum představuje návštěvníkům především tradici oblékání
sošky Pražského Jezulátka. Najdete
zde vybrané historické textilie
a šaty darované věřícími z různých
zemí. Součástí expozice je mimo
jiné výstava betlémů.
Sylva Vojtíšková
www.rodinacestuje.cz

POTRAVINY SADIL –
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
po 20. 12.–čt 23. 12.
otevřeno 6:30–18:00

Muzeum českých Vánoc
Ořech

Hned za hranicemi Prahy v obci
Ořech najdete Muzeum českých

Z okolí
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pá 24. 12. otevřeno 7:30–12:00
so 25. 12.–ne 26. 12. zavřeno

Během vánočních svátků se vydáváme už několikátý rok po sobě
k Loretě k betlému. Ten byl údajně
vytvořen na počátku 18. století
jedním z bratrů kapucínů. Jedná
se celkem o 48 figur v téměř životní velikosti. Přímo u jesliček se

po 27. 12.–čt 30. 12.
otevřeno 6:30–18:00
pá 31. 12. otevřeno 7:30–14:00
so 1. 1. 2022 zavřeno

Z okolí
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Titulek

V Šestce najdou dárky i děti z dětského
domova
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i na fakt, že každoročně tráví vánoční svátky v nejrůznějších zařízeních stovky osamělých dětí. A ty
mají přání stejná jako jejich vrstevníci v rodinách - od

perex
Text
Mezititulek

fotbalových míčů, přes auta a panenky, počítačové či
deskové hry až po vysněné kousky oblečení.
„Tento projekt je tradicí, kterou s radostí udržujeme.
Je úžasné pozorovat, kolik lidí osloví a ti se zapojí,
aby pomohli dopřát dětem krásnější Vánoce,“ popisuje Lenka Šátková, marketingová manažerka
Obchodního centra Šestka.
Udělat opuštěným dětem radost je přitom jednoduché. Stačí si v přízemí u vánočního stromu vybrat
jedno z napsaných nebo nakreslených přání, dárek
zakoupit a přinést zpět k hosteskám, které jej umístí
do společného boxu.

Obchodní centrum Šestka slaví 15. narozeniny a při

Stánek, kde je možné vyzvednout si přání od dětí,

příležitosti oslav se rozsvítí celé centrum vánoční vý-

které v životě neměly štěstí a nemohou trávit Vánoce

zdobou. Spolu s ní ožije i charitativní projekt Splněná

v rodinném kruhu, anebo jejichž rodiče procházejí

přání, díky němuž si Ježíška užije také 48 dětí

složitou životní situací, bude v obchodním centru až

z Dětského domova v Unhošti.

do 19. prosince. Návštěvníci mohou přinést dárečky

Cílem akce je především rozzářit dětské tváře pod

v hodnotách od 300 do zhruba 500 korun.

vánočním stromem. Pořadatelé však chtějí poukázat
inzerce
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100 let vzpomínek
Konec roku bývá u mnohých z nás obdobím nejenom setkávání se
s rodinou a přáteli, ale i obdobím, kdy bychom měli tak trochu zpomalit
a odpočinout si, třeba u vánočních pohádkových příběhů.
A přestože život má do pohádky většinou hodně daleko, tak někdy
s pohledem zpět se může zdát, jako by to pohádka snad i byla.
A ta naše dnešní by začala asi takto:
Bylo, nebylo, před 100 lety, v roce 1922 se v Černém Vole otevřelo jedno
krásné zahradnictví, jehož věhlas se rychle roznesl široko daleko po
okolí.

Příběh nám vypráví a o rodinné vzpomínky se s námi podělí Stanislav
Plecitý, který je už třetím pokračovatelem slavného zahradnického rodu.
A povídání začíná u zakladatele, svého
dědečka ...

„Můj děda se narodil v roce 1897 v Košířích v zahradnické rodině.
Celá široká rodina byla po Praze zahradníky v mnohých zahradnictvích.
Děda Stanislav měl pronajaté hezké místo na Hradčanech, dnes je tam
poliklinika.
V roce 1921, když byla vyhlášena Masarykova pozemková reforma,
která probíhala řadu let a lidé si v té době kupovali relativně levné
pozemky, tak si tady děda koupil 1 ha od Svatovítské kapituly. A protože
každé zahradnictví potřebuje vodu a tady teče Únětický potok, tak se
toto místo jevilo ideálním. Tam, jak je hospoda Ve Mlýně, tak tam dřív
opravdu byl vodní mlýn, tam co je dnes parkoviště u hospody byl dokonce rybník a taky náhon k mlýnu. Celé toto místo, co lidé znají jako
zahradnictví, bylo původně vlastně ostrovem - občas tu té vody bylo až
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moc, jako kluk jsem tu jezdil i na
neckách, než potok asi v roce 1965
zregulovali.
Ale zpátky na začátek. Děda
tedy pozemek koupil v roce 1921
a v roce 1922 tu otevřel zahradnictví. To mu bylo 25 let. Když jsem
pročítal dědovy deníky z války,
tak tam to bylo zapsané. Děda byl
vyučený zahradník. Zpočátku to
tu bylo jiný než dnes, v mém mládí
tady bylo spoustu skleníků pro
kytky a zeleninu, takové zpola zapuštěné do země, aby neměly velké
tepelné ztráty, protože v zimě tam
taky muselo být +20 stupňů, skleníky se vytápěly. Dohromady jich
bylo asi šest, pak dva velké hangáry, tříloďové skleníky a u vrat
byly pařníky se sazeničkama, na
semínka a tak. Dědovo zahradnictví se specializovalo ve velkém na
asparágus a kaly, kromě běžného
sortimentu, tedy na svatební a pohřební kytky. Děda pak vždycky
v 5 ráno jel prodávat zeleninu
a kytky a občas se cestou pod
Jenerálkou potkal i s prezidentem
Masarykem, jak se projížděl na
koni.“
A děda byl na všechno sám?
„Kdepak, děda se v roce 1922,
kdy otevřel zahradnictví, oženil
s Marií Kratochvílovou a narodil
se jim první syn Stanislav. Pak
měli ještě Bohuslava, to byl můj
táta.
Rodinu ale zasáhl krutý osud.
Sám děda prošel dost dramaticky
1. světovou válkou. Jeho starší syn
Stanislav, můj strýc, byl nadějným
malířem, doma máme ještě jeho
obrazy. Strejdu ale za 2. světové
války nasadili do Říše na odklízení bomb. To přežil, vrátil se sem
a zrovna se blížil květen 1945.
A tenkrát se nějakej statenickej
komunista rozhodl, že tu udělá
barikádu. Nakonec tam byli mladý
kluci se vzduchovkama a s flobertkama, totální nesmysl. A když
tam přijel německý tank, seshora
od Prahy, protože oni se snažili
dostat k Američanům, tak přišli
za strejdou, že umí německy, tak
aby s nimi vyjednával. Strejda
přežil neskutečný věci ve válce
a vrátil se domů a aniž by s tím
měl cokoli společného, tak aby

Představujeme

u dědy, aby se zotavil, ale s obavami jestli to vůbec přežije. Nakonec
přežil a u dědy a babičky zůstal až
do konce války. Ještě se k němu ale
vrátím.“

Zakladatelé zahrady Stanislav a za ním jeho žena Marie
Plecití.

pomohl, poslechl a šel vyjednávat,
jenže Němci ho rozpíchali v jeho
23 letech bajonetem. Zabili tam
tehdy pět nebo šest těch kluků.
V Úněticích mají vedle sebe hroby
a tady v Černém Volu mají v zatáčce pomníček. Tak takhle strašně
přišli děda s babičkou o staršího
syna. Jejich mladší syn Bohuslav,
můj táta, se stal nakonec taky
zahradníkem, protože to tehdy
jinak ani nebylo možný, ačkoli jeho
bavily motory.“
Takže všichni dál společně pracovali v zahradnictví?
„Ano, ale ty začátky za 1. republiky byly asi hodně těžký, děda byl
mladej kluk, musel si půjčit peníze,
ale protože byli s babičkou hodně
pracovití, tak fungovali.
Babička Marie byla hrozně hezká, taková dáma, ale taky moc hodná. Asi se neměli úplně špatně. Měli
jako první v Černým Volu krystalku, takové rádijko, pak první náklaďák, ten byl potřebný k zahradnictví, ale bylo to vykoupeno tím,
že kolem kytek a zeleniny se dělalo
pořád. Na sezónu se najímali i další
lidi, kteří tu pracovali, brigádníci.
Muselo se vydělávat taky hlavně na
zimu a topení ve sklenících.
Za války v roce 1944 se k nim
dostal nějakej německej Polák, byl
to 16letej hubenej kluk, kterej byl
nasazenej ve Zbrojovce v Brně, ale
měl něco s plícema, tak zůstal tady
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A pak přišlo znárodnění, jak probíhalo tady u vás?
„V roce 1948 je pochopitelně
chtěli združstevnit, ale na to děda
moc neslyšel. S babičkou vzdorovali komunistům hodně dlouho,
až do roku 1955 nebo 1956, to
už tady všichni v okolí byli v JZD
Rudá záře Horoměřice. Tenkrát
byla tuhá zima. A komunisti z JZD
zakázali všem dodavatelům paliva,
aby dědovi a už i tátovi prodávali
uhlí a koks, jehož se tady spotřebovalo strašně moc na vytápění skleníků. Za dědou pak přišel jeden
z družstva a říkal mu: ‚ Hele, takhle
to je. Oni čekají, až tvůj kluk pojede náklaďákem načerno pro uhlí
a zavřou ho.‘
Takže děda pod tímhle tlakem
vstoupil do družstva, aby tátu nezavřeli, a taky aby tady vše nepomrzlo a mohli fungovat dál. Ale už
to nikdy nebylo co dřív.
Naši tady sice v tom domečku
a v zahradnictví zůstali, ale už
dělali za 1 200,- Kčs měsíčně, nebo
kolik, ale pochopitelně stejnou
práci. Ráno v šest se musely všude zvednout vzduchy skleníkům
a pak, když moc pere slunce, se
musí skleníky zaclonit, musí se
pravidelně a stále zalévat, v zimě
topit a tak pořád dokola. Oni tady
dělali úplně stejně jako na svým,
ale už to nebylo jejich. Děda by
totiž nesnesl, aby to strádalo.
Navíc táta byl šikovnej, takže byl
schopnej všechno opravit nebo
vyměnit, ačkoli na to nebylo dost
peněz, ale vlastně to jaksi pořád
prosperovalo. Byly tady nastálo dvě
paní, celkem tedy asi pět lidí. Na
sezónní práce nějací brigádníci.
Takhle nějak to tedy fungovalo i za
komunistů.“
Ač zahradníci, tak na růžích tedy
rozhodně ustláno neměli ...
„Babička zemřela v roce 1980,
děda za ní odešel o tři roky později,
bylo mu 87 let a v roce 1985, dva
roky po dědovi umřel táta, tomu
bylo jen 59 let, to byla moc smutná

léta.
A pak se tady vystřídali asi dva
nebo tři vedoucí provozovny a to
byli takoví mladý kluci, kteří, ač
zahradníci, tomu podle mě moc
nerozuměli. Ti nebyli ochotní tady
v šest ráno zvedat nějaký vzduchy
a zalévat, když je to potřeba, takže
jsem rázem pochopil, jak moc
tomu dávali děda s babičkou a moji
rodiče. Takže to zahradnictví za ty
čtyři roky, co zbývaly do sametové
revoluce, hrozně sešlo.“

Synové - vlevo Stanislav, zahynul na barikádě ve
Statenicích v r. 1945 a Bohuslav, otec Stanislava Plecitého

A vy jste nešel ve šlépějích dědy
a táty a nestal jste se zahradníkem?
„Ne, to tehdy za komunismu vůbec nemělo smysl. Pro koho jako?
Naopak jediná věc, kterou musím
komunistům připsat k dobru je,
že jsem se nestal zahradníkem ale
učitelem, což mě bavilo.
Učil jsem od roku 1980. Tady to
šlo se zahradnictvím do háje, to
bylo vidět.
No a po roce 1989 nastal devadesátý rok, dlužno říct, že já byl
hrozně nezkušenej. Byli lidi, kteří
na to byli připravený a hodně si pomohli, tedy ti, co byli ve správnou
chvíli na správném místě. Kdybych
já tenkrát věděl to, co vím dneska, tak by to probíhalo jinak. Já
jsem to zahradnictví pochopitelně
chtěl zpátky, my jsme tady bydleli
v domě, co byl původně kůlnou na
nářadí postavenou z heraklitových
desek.
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A táta to celý přistavěl, udělal
z bývalé vazárny kytek toalety
a sprchu pro zaměstnance. A pak
se stalo to, že v JZD Horoměřice byl
takovej nějakej člověk, kterýho já
jsem si pamatoval z dětství, jezdil
k nám, byl takovej jako kamarádskej, a ten člověk mi tvrdil, že sociální zázemí pro zaměstnance stálo
tři sta tisíc a že to financovalo JZD
Rudá záře Horoměřice a že dostanu
zahradnictví zpět, když za tohle
zaplatím tři sta tisíc. Což dneska
vím, že jsem vůbec nemusel udělat,
ale tenkrát jsem byl hloupej, takže

V místě dnešních rybníčků. Manželé Plecití úplně vlevo,
se synem v náručí

jsem si půjčil 300 tisíc, úroky
tenkrát byly 21%, to si pamatuju,
takže 60 tisíc byly úroky. Já jsem
vydělával 3 tisíce měsíčně, manželka taky a díky tomu vznikla i moje
cestovka, protože bychom to nikdy
ze svých platů nemohli zaplatit.
A v té době přišel dopis
z Německa na Stanislava Plecitého,
to bylo dědovi, ale ten už byl po
smrti. Psal mu ale ten tehdy šestnáctiletej kluk, kterého děda kdysi
zachránil, ten polský Němec, čekal, až se to tu otočí, aby mohl přijet dědovi poděkovat. Bydlel někde
u Frankfurtu, teď už ale taky nežije, ale tehdy psal, že by se chtěl přijet podívat. Tak jsme mu napsali,
že je děda po smrti, ale ať přijede.
Tak přijel, to už tedy bylo poté, co
jsem si to koupil za těch 300 tisíc
a on to procházel a říkal, tady je to
úplně stejný, jako v tom roce 1945,
akorát, že je to úplně zničený. Měl
přijít o něco dřív, takže to pro mě
byla taková tragikomická chvilka.
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Těch tři sta tisíc podle nich tedy
byla ta přiměřená opotřebovanost,
no... Tak já jsem si takhle ‚ šikovně ‘
koupil své nazpátek.“
A jak jste to tedy všechno stíhali
a zvládali?
„Pár let jsme fungovali tak, že já
jsem od osmi učil, v pět ráno jsem
zavážel do Prahy kytky a karfiol,
večer jsme to tu všechno obsluhovali. Byly to takový docela namáhavý roky. Sice jsme tedy zprivatizovali, ale ono to nešlo dohromady
s mým učitelováním a s prací ženy.
Nejhorší byl nedostatek
času a také to, že jsme
se ženou neměli žádné
zkušenosti.
Nakonec jsem to
pronajal kamarádovi
Vaškovi Horáčkovi,
kterej dělal šéfa učňů
někde v Kladně na dole,
tam to zase zavřeli, takže on to tady s jednou
paní nějaké roky provozoval. Posledních 17 let
už to tu provozovala
firma Trees.“
Vy tu ale nemáte jenom zahradnictví, ale také rybníky a v nich
chováte ryby?
„No, ale ono už to teď funguje
malinko jinak. To je moje dílo, ale
opět dílo z nezkušenosti. Tady bylo
původně zaplevelené pole. My, jak
jsme toho s manželkou měli moc,
když jsme ještě sami zahradničili
a pracovali ve svých zaměstnáních
a nestíhali jsme, tak jsem si říkal,
že tam, kde je vodní plocha, nebude tolik potřeba údržby, ale to jsem
se pořádně spletl.
Ten můj kamarád Vašek, který
si tu jako první pronajal zahradnictví, miloval rybaření a v rybách
se taky vyznal. Tou dobou byl ten
potok daleko čistší, než je teď.
Byli tam pstruzi, v těch hlubších
částech pod splavy. A já měl stále
problémy, co dělat s tím polem od
zahradnictví k potoku, které bylo
stále zaplevelený. Později jsem tedy
pochopil, že krásně zaplevelený,
ale to jsem opět zpočátku nevěděl.
Tak jsme si řekli, že z toho uděláme
pstruží sádky a že to bude přidružená výroba k zahradnictví. Jeho
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že to bude bavit a já si na to půjčil
peníze od kamarádů.
Bylo to technicky hodně složitý.
Bylo potřeba někam přepravit tu
zeminu, který bylo strašně moc.
Byť jsou ty rybníčky malý, tak to
bylo strašně moc Tater. Musel se
vybudovat nájezd mimo zahradnictví, a když se rybníky vytvořily,
tak se cesta odbagrovala a vznikl
tam místo ní v roce 1995 tenisový
kurt. Manželce se to zpočátku moc
nelíbilo, ale protože má taky ráda
tenis a chodí sem i spousta lidí
z okolí, tak je fajn, že tady sportují. To už je teď jistý, že tohle jsme
udělali dobře.“
Těmi rybníky protéká voda z potoka a pak se do něj opět vrací?
„Ano. My jsme s Vaškem
Horáčkem původně ty ryby chovali
od plůdků a nějak to fungovalo,
takže jsme pomalu spláceli ty
peníze, který jsme si půjčili a nebylo jich zrovna málo. Byla s tím
ale taky spousta práce. Ryby nám
tu kradly volavky, snažili jsme se
to proti nim ochránit drahými
sítěmi, což nějakou dobu i docela
fungovalo. No ale pak na podzim
a teď už nevím v kterém roce, na
letišti kerosinem stříkali plochu,
aby nenamrzala, ono jim to ale
přeteklo přes nádrže, které to
tam mají chytat a on ten potok je
zrovna pod tím letištěm a všechny ryby to otrávilo, jak v potoce,
tak v rybnících i pod námi. Bylo
to smutný, protože jsme vyváželi
hodně metráků uhynulých ryb.
Letiště se k tomu postavilo tak,
že nic platit nebudou, protože za
to nikdo nemůže. Ta kauza odškodnění se vlekla hrozně dlouho,
podařilo se nám to dostat i do
televize, tak se to trochu rozvířilo,
ale k ničemu to moc nevedlo. Až
se do toho pustil náš kamarád,
dobrej právník, tak nakonec došlo
k jakémusi mimosoudnímu narovnání. Takže letiště skoro jakoby
zaplatilo to, co se stalo, ale nás to
tenkrát natolik ranilo, že už jsme
s chovem ryb skončili. Teď to občas
fungovalo tak, že zahradnictví
nechalo dovézt dospělé ryby, ty se
zde pročistily a pak je prodávali,
ale nyní už nefunguje ani toto.
Dnes to má náš kamarád, který je

Představujeme

U prvního náklaďáku ve Statenicích zakladatelé zahrady
Stanislav Plecitý (1. zprava), Marie Plecitá (2. zleva), jejich
rodiče a synové

sice vystudovaný jako rybníkář,
ale hraje si tam spíš s leknínama,
což je hezký, když kvetou. Jsou tam
i nějaké ryby, ale ty mu většinou
zase sežerou volavky.
A já jsem rád, že to tady funguje.
Já už bych na to sílu ani čas a chuť
neměl, přijít z práce a zase ještě
pracovat tady. To si radši zajdu na
tenis a na pivo.“
Takže koníčky a relax mají ve vašem životě místo?
„Mám tři děti, syn dělá shodou
okolností na letišti a dvě dcery jsou
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učitelky. Jedna učí v Žalově a ta
druhá v Hostivicích.
Já jsem 28 let taky učil. 10–15
let souběžně s tím jsem dělal i tu
cestovní kancelář, kterou mám
dohromady se dvěma kolegyněmi.
Prapůvodně to bylo založený na
dětech. Lyžařský, cyklistický kurzy.
To je teď tak 2%. Zbytek akcí je pro
dospělé. Nejvíce ze všeho to je lyžování. Učím ty, co učí lyžovat, pak
se s jedním kamarádem zabývám
vývojem lyží skvělé české značky
Lusti. Jsem s nimi od začátku, kdy
dělali 10 kusů, teď už 10 000 párů
lyží. Nejvíc jezdíme Rakousko,
Francii, Itálii a Švýcarsko. Když je
normální rok, tak zájezdy na hory
jsou od prosince do půlky dubna.“
Na stěnách máte taky řadu hudebních nástrojů. Jste muzikant?
„Když nám bylo 16, tak jsme
s kamarádem Michalem začali
hrát v Malostranský besedě, tam
se někdo nedostane za celej život.
Nic jsme tenkrát neuměli, teď už
to víme, ale byli jsme zase mladí a tím pádem drzí, takže nám

nevadilo, že nic neumíme. Pak
jsem hrál i v dalších různých kapelách. Po vojně jsem toho ale nechal,
protože jsem začal učit a narodilo se nám první dítě, tak jsem si
myslel, že už na to nemám čas, tak
nějak v 25 jsem skončil.
Ale vlastně díky těm mrtvejm
pstruhům jsem se k tomu vrátil, což už je asi tak 20 let. Hraju
s takovým zajímavým sdružením
skvělých muzikantů. Děláme
radost sobě a těm, co nás poslouchají. Dřív jsme hrávali tak jednou
až dvakrát tejdně, teď hrajeme tak
čtyřikrát do roka a je to takovej
starej big beat.“
A co těch 100 let zahradnictví
v roce 1922? Budete nějak slavit?
„Po Novém roce se tu objeví nová
firma, která bude dál provozovat
zahradnictví a já s mojí rodinou
budeme rádi, když tu bude klid,
spokojenost a pohoda, což zní tak
banálně a jednoduše, ale samosebou tomu tak nikdy není.“
Ivana Navrátilová
foto: rodinný archiv pana Plecitého

Po 18 letech s lítostí opouštíme naše dosavadní působiště: zabydlené, leč bohužel pouze
pronajaté zahradnictví v Černém Volu. Jsme
vážně smutní. Ten útulný prostor nám všem
přirostl k srdci; z ohlasů a vašich reakcí víme,
že i vy jste tam chodili velmi rádi. Pevně věříme, že jste přicházeli také „za námi“, lidmi
z Trees. Na jaře nás opět najdete, tentokrát
„zasazené“ na vlastním, pouze dva kilometry vzdáleném pozemku. Moc doufáme, že se
všichni v příštím roce zase shledáme, třebaže
v prostoru zpočátku poněkud provizorním. Už
nyní usilovně pracujeme na vybudování nového zahradnictví, kde bychom se my i vy co nejdříve mohli cítit „jako doma“. Držme si palce,
ať se to povede. Bez vás by naše snaha nedávala smysl. Máme vás rádi a těšíme se na vás!
V novém roce, na novém místě.

Zahradníci Trees
ZAHRADNICTVÍ
každý den 9 –18

RYBÁRNA
sobota 9–18

WWW.TREES.CZ
prodejnizahradatrees
Únětická 146
252 62 Statenice Černý Vůl
T: +420 220 970 790
E: cernyvul@trees.cz

inzerce

Naši milí zákazníci!
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Zimní práce
na zahradě

Rady do zahrady

stupních, zaléváme minimálně. U pokojových rostlin
šetříme vodou a nehnojíme.
Pokud hrozí, že v zimě dojde na mladých stromcích
či keřích k okusu zvěří, obalíme je chrániči nebo natíráme repelentním přípravkem.
Dokončíme úklid na zahradě, snažíme se zachovat
hromádky přírodního materiálu, osídlené našimi
„zahradními pomocníky“.
Zkontrolujeme a vyčistíme ptačí budky; připravíme
krmítka a ptáky už začínáme přikrmovat.
LEDEN
V období mezi většími mrazy pravidelně zásobujeme vodou především jehličnany a stálezelené listnáče.
Odpařují vodu i v zimě, když je půda zamrzlá a vláha
nedostupná.
Setřásáme sníh z jehličnatých a stálezelených
dřevin, jinak poláme větve. Kompaktně či sloupovitě
rostoucí preventivně svazujeme.
Kontrolujeme zachování dostatečného zimního
krytu na rostlinách; choulostivé chráníme před popálením zimním sluncem.
Ubezpečíme se, že jsme zvěři dostatečně zabránili
v okusu dřevin.
Trávník můžeme v bezmrazém počasí pohazovat
prosátým kompostem a pískem. Na promrzlý trávník
nevstupujeme.
Nezasahujeme řezem, ponecháváme to až na konec
zimy a předjaří. Nestříháme zatím ani okrasné traviny a „stařinu“ trvalek.
Redukujeme choroby a škůdce na pokojových
a přenosných rostlinách. Zaléváme jen velmi střídmě
a nehnojíme.
Správným způsobem přikrmujeme užitečné ptactvo, vždyť v zahradě mimo jiné plní funkci regulátora
hmyzích škůdců.
ÚNOR

PROSINEC
Dokud půda úplně nezamrzne, můžeme stále ještě
vysazovat většinu dřevin.
Dokončíme zazimování růží – nakopčíme je 20 cm
vrstvou kompostu a přikryjeme chvojím.
Chvojím nebo listím chráníme choulostivější trvalky a keře; stálezelené stíníme před zimním sluncem
chvojím či bílou netkanou textilií.
Před zamrznutím důkladně zalijeme nové výsadby,
stálezelené listnáče a jehličnany.
Nádoby s vysazenými rostlinami chráníme před
promrznutím a většími výkyvy teplot vhodným materiálem nebo zapuštěním do země.
Nezasahujeme řezem. Odstraňujeme pouze odumřelé větve či celé suché a nemocné stromy. Nestříháme
ani okrasné traviny a trvalky.
Subtropické rostliny přezimujeme při 5 až 10

V teplejším počasí dočasně trochu odkryjeme a vyvětráme růžové a trvalkové záhony.
Trávník lze za bezmrazého počasí vyhrabat a zbavit ho tak stařiny.
Stříkáme broskvoně proti kadeřavosti, případně
trávník proti plísni sněžné.
Po ústupu větších mrazů začneme s průklestem
a výchovným řezem u jádrovin a angreštu i rybízu.
Peckoviny v zimním období neřežeme!
Koncem února prořezáváme révu vinnou, řez dokončíme nejpozději začátkem března.
Okrasné keře v létě a na podzim kvetoucí lze po
skončení větších mrazů začít prořezávat, keře kvetoucí na jaře stříháme až po odkvětu.
Kontrolujeme výskyt chorob a škůdců u pokojových
a přenosných rostlin. Pozvolna zvyšujeme zálivku,
nehnojíme ani nepřesazujeme.
Nezapomínáme přikrmovat ptactvo; je také nejvyšší čas vyvěsit hnízdní budky.
Olga Kubalová Wankeová, prodejní zahrada TREES

inzerce
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KA(RA)NTÝNA
MAKOVÉ LINECKÉ
S POVIDLY NEBO
CITRONOVÝM
KRÉMEM
Recept mě zaujal na
internetu, protože
mám moc ráda mák.
A taky to chtělo nějakou změnu. Do těsta
stačí přisypat trochu máku,
který je v kombinaci s chutí švestek neodolatelný.
NA TĚSTO
300 g hladké mouky
100 g moučkového cukru
2 lžíce celého máku
200 g změklého másla
2 žloutky
kůra z 1/2 citronu, jemně nastrouhaná
NA SLEPOVÁNÍ
švestková povidla nebo citronový krém
POSTUP
1) Na válu smíchám všechny ingredience a rukama
vypracuji kompaktní těsto, které zformuji do koule,
zabalím do potravinářské folie a uložím do lednice přes
noc. Někdy tam kvůli nedostatku času zůstane i dvě.
2) Další den si předehřeji troubu na 180°C a na pomoučeném vále vyválím plát silný asi 3 mm, vykrajuji
kolečka, kytičky, srdíčka, hvězdičky, a pokládám na
plech s mírnými rozestupy. Peču cca 6–7 minut.
3) Vychladlé pečivo pak slepuji švestkovými povidly
nebo citronovým krémem (já používám Lemon Curd
z Marks & Spencer). Pokud u vás zrovna došla povidla, jednoduše zalijte sušené švestky horkou vodou
a pak se lžičkou medu rozmixujte na jemno.
Dobrou chuť a hezké Vánoce!
Marie Zichová

Pro volné chvíle
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OSMISMĚRKA
Milí sousedé,
cítím, jak se příroda ztišuje a uzavírá. Často je tma
jak pod peřinou. A ticho. Čeká nás období čekání, těšení a rozjímání, čas usebrání a pomalého směřování
k závěru roku. Možná už se začínáme ohlížet. Možná
nacházíme malé drobné radosti ve věcech obyčejných, ale milých, v tom, že se občas něco povede, že
občas překonáme, ať už sami nebo s pomocí druhých
nějakou obtíž a že nás někdo potěší. Čeká nás i období adventu a na každý den jedno malé překvapení
v okýnkách adventních kalendářů. Přála bych si pro
každého z nás na každý den jednu malou nepatrnou
radost, malé nepatrné osvěžení a posílení. Ať nás
všechny provází láska a něha.
Pepíčku cukrářů,
kampak s tím dortíčkem,
a pane hospodo,
kam vy s tím pivíčkem?
Komu pan Jehlička
ušil ten kožíšek?
Copak to nevíte?
„Zrodil se Ježíšek.“

Jdem se mu poklonit,
uvítat robátko,
chceme ho potěšit,
rozmilé děťátko.
Sedlák s panímámou
nesou slípky, mlíčko,
aby zčervenalo
Ježíškovo líčko.
Mistr Šídlo ušil
teploučké střevíčky,
aby Jezulátku
nezábly nožičky.

Proto tu husičku,
babičko, nesete
Proto vy, dědečku
prasátko ženete?

Už víte, čím Vy obdarujete sebe a své blízké?
V osmisměrce jsou ukryta tučná slova z úryvku Vánočního příběhu od známé české výtvarnice
Fischerové. Její křestní jméno a druhé příjmení naleznete v tajence.
Ať je i Vám dobře. Krásné svátky. Hojnost zdraví
a na shledanou v novém roce.
Kateřina Molčíková
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Správné odpovědi zasílejte na adresu:
kacamolca@seznam.cz. Proběhne slosování a výherce v knihovně obdrží marmeládu od jedné z místních
hospodyň.

Pro volné chvíle

Dětská redakce
VOČKO STATENIC
hledá posily!

Omlouváme se všem luštitelům a luštitelkám
za redakčního šotka, který nám do posledního
Zpravodaje podsunul starou masopustní osmisměrku. Správnou osmisměrku z minulého čísla, kterou
připravila Bára Molčíková, předkládáme zde. V tajence je ukryt název románu mladé české spisovatelky.
Co všechno potřebujeme na začátku září do školy?

– TEMPERY – ODVAHU – BARVY – CVIČKY – GUMU – AKTOVKU –
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Příspěvky Vočka Statenic poznáte na

UČEBNICE – OBAL – VHLED – DESKY – LENOCHA – SEŠITY – ČAS
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z ikon „vočka“.

– VŠIVÁČEK – PŘEZŮVKY – MIKROTUŽKU – FANTAZII – FIXY

stránkách Zpravodaje podle některé

Děti, které umíte psát a číst, připojte se k nám. Scházíme se každou
středu od 17 do 18 hodin v knihově.
Baví nás společně psát a kreslit. Co vytvoříme, je otištěno na
stránkách obecního Zpravodaje.
Hlaste se na: knihovna@statenice.cz

SVAČINOVÝ BOX – PEVNÉ NERVY – MODELÍNU – BUDÍK – TAHÁKY

Dětská redakce Vočko Statenic: Miriam Šenová (13 let), Matěj Rolčík, 14 let
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HLEDÁME

Operátora / Operátorku do výroby tiskových forem
Minimální kvalifikační požadavky:
učební obor
základní znalost práce s počítačem

HLEDÁME

Operátora / Operátorku DTP studia - Grafika

zaměstnanecké
výhody

Minimální kvalifikační požadavky:
zkušenost s prací na platformě Mac
zajímavé
finanční
ohodnocení

znalost Photoshopu a Illustratoru

Kontakt, bližší informace:
Eva Nováková, personalista
eva.novakova@panflex.cz
Tel.: 737 260 319
Pracoviště:
Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277
Dostupná pražská MHD+další autobusové spoje
Možnost parkování soukromého vozidla v areálu firmy

Možnost nástupu:
ihned
Pracovní poměr:
hlavní / na smlouvu

volné víkendy

bezva
kolektiv

