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Osudové osmičky
Na podzim oslavíme 100 let od vzniku
prvního samostatného československého
státu. Sto let už je dost dlouhá doba, abychom se mohli zamýšlet třeba i nad tím,
co by bylo, kdyby se Rakousko-Uhersko
nerozpadlo. Ve středu Evropy by pak existoval velký a silný stát, na který by si asi
sotva kdo troufl jít s Mnichovskou dohodu a záborem pohraničí. V důsledku toho
by druhá světová válka vypadala úplně jinak, pokud by k ní vůbec došlo, a z našich
dějin by tak vypadly hned tři „osudové“
osmičkové roky a dva s nimi související
letopočty devítkové – 1938, 1939, 1948,
1968 a 1989.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
OBCE STATENICE
od začátku roku 2018

 Po vleklých jednáních byly obcí vykoupeny tři čtvrtiny pozemku parc. č. 236/1 v k.ú. Statenice, jehož vlastnictví je nezbytným předpokladem pro pokračování projektových prací na vybudovaném chodníku ze Statenic do Černého Vola s bezbariérovým přístupem na zastávku
BUS směr Praha. Zbývající jedna čtvrtina pozemku je ve vlastnictví státu, který bezúplatně
převede tento podíl na obec poté, co bude schválen nový územní plán obce s vymezením této
plochy pro veřejně prospěšný účel.
 Koncem loňského roku byly provedeny opravy povrchu komunikace k dětskému hřišti
a části komunikace Slunná – oba povrchy byly zpevněny pro zkvalitnění přístupu a příjezdu
pro obsluhu a občany dotčených lokalit.
 Koncem roku 2017 byla se souhlasem zastupitelů vybudována na náklady obce kanalizační
tlaková přípojka k budovám na fotbalovém hřišti. Vyřešil se tak problém špatného odtoku
splašků a přetékající jímky v prostorách hřiště, které způsobovaly nepříjemné problémy při
společenských akcích pořádaných na hřišti.
 V souladu s grantovým programem obce Statenice a uzavřenými smlouvami s příjemci
dotace proběhlo v prosinci 2017 vyúčtování poskytnutých grantů v roce 2017. Cílem podpory
je pořádání jednotlivých akcí pro širší veřejnost, zájmové kroužky, vzdělávací akce a běžná
činnost žadatele související s nutným provozem či dalším rozvojem.

Do našich dějin však patří i další osmičky. Roky 1618 (pražská defenestrace),
1648 (konec třicetileté války) a revoluční
rok 1848, slavné roky 1158 (korunovace knížete Vladislava II. prvním českým
králem) a 1198 (korunovace knížete Přemysla Otakara I. první českým dědičným
králem), smutné roky 1278 (zabití českého
krále Přemysla Otakara II. na Moravském
poli) a 1378 (úmrtí Karla IV.). A také roky
„kulturní“ – 1348 (založení Karlovy univerzity, Karlštejna a Nového města pražského), 1818 (založení Národního muzea)
nebo 1868 (položení základního kamene
Národního divadla). Nedávno, 2. března,
jsme si mohli připomenout „kosmické“
40. výročí letu prvního československého
občana Vladimíra Remka (narozeného,
mimochodem, v roce 1948).
Všechny ty „velké“ dějinné události se
samozřejmě promítají do života těch, kteří je zažili. Vedle nich však každý člověk
a jeho rodina prožívají ty svoje, malé dějiny. V těch mohou figurovat jako osudová,
šťastná nebo nešťastná úplně jiná čísla.
Bez ohledu na to, která to jsou, přeji všem,
aby ten letošní „osmičkový“ rok byl pro
nás všechny co možná nejšťastnější.
Jitka Lenková

Na titulní straně: Talovín zimní (Eranthis hyemalis) u potoka u dětského hřiště
v centru obce, 10. února 2018
foto: Dagmar Plotěná

 V souladu s poskytnutou dotací a uzavřenou smlouvou o dílo s vybraným dodavatelem
Okrasná školka Svrkyně probíhá revitalizace zeleně na lokalitě u fotbalového hřiště v obci
Statenice. V prosinci byly provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy na stromech podél fotbalového hřiště, jeden vzrostlý topol ve špatném zdravotním stavu byl pokácen a pokáceno
bylo i několik náletových dřevin. Následně byly vysázeny keře jako živý plot oddělující hrací
plochu hřiště od ostatního pozemku. Tyto keře jsou ale dle vyjádření Povodí Vltavy, s.p., vysázeny v aktivní zóně Únětického potoka a budou muset být v jarních měsících přesázeny
na jiné vhodné místo.
 Během ledna 2018 proběhlo vyúčtování dvou poskytnutých dotací – na stavbu chodníku
Kralupská a na opravu pomníku padlým hrdinům ve Statenicích.
Zrekapituluji náklady a poskytnutou dotaci na Chodník Kralupská: cena díla: 2.032.141,13 Kč
vč. DPH, neuznatelné náklady: 135.652,99 Kč (úprava komunikace podél žlabovek a terénní
úpravy), povinný vlastní podíl obce: 284.488,15 Kč, poskytnutá dotace: 1.611.999,99 Kč.
A ještě údaje k opravě pomníku ve Statenicích: cena díla: 291.525,- Kč, povinný vlastní podíl
obce: 92.000,- Kč, poskytnutá dotace: 199.525,- Kč.
 Dne 22. 1. 2018 proběhlo jednání zástupců MěÚ Černošice, Policie ČR, Regionálního
organizátora pražské integrované dopravy (ROPID), Integrované dopravy Středočeského
kraje (IDSK), KÚ Středočeského kraje, Krajské správy a údržby silnice Středočeského kraje
(KSÚS), dopravce ČSAD Kladno a projektanta dopravních staveb o plánovaných opravách
mostu v Černém Vole na silnici II/240 Kralupská, která uzavře průjezd Černým Volem zhruba
na čtyři měsíce. Další plánovanou akcí je oprava propustku ve Velkých Přílepech u věznice
(1. fáze s týdenní úplnou uzavírkou komunikace) a povrchu komunikace II/240 mezi obcemi
Velké Přílepy a Tursko (2. fáze při zachování jednosměrného provozu a s objízdnou trasou pro
druhý směr). Při této příležitosti se hovořilo především o možnostech vedení veřejné autobusové dopravy, nákladní dopravy a osobní dopravy, o možnostech sladění obou plánovaných
oprav v roce 2018. Závěrem bylo konstatováno, že dokud obě stavby nezískají stavební povolení, což by mohlo nastat nejdříve v březnu 2018, není možné konkrétně hovořit o dopravních
omezeních a v případě Černého Vola v době opravy mostu o náhradní autobusové dopravě.
V této souvislosti proběhnou další jednání pro přípravu všech nezbytných opatření.
 Zastupitelé na svém posledním jednání v prosinci 2018 schválili zadání pro výběrové řízení
na zakázku malého rozsahu – Projektové a inženýrské služby na akci „Nová ČOV Statenice“.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno v lednu a dne 29. 1. 2018 proběhlo otevírání obálek a první zasedání hodnotící komise. Informaci o výsledku tohoto výběrového řízení poskytnu až po pečlivém vyhodnocení došlých nabídek.
 Dne 30. 1. 2018 provedl zástupce odboru životního prostředí MěÚ Černošice na OÚ Statenice kontrolu nakládání s odpady v obci. Výsledek kontroly jsme přijali s nadšením – ze strany naší obce jsou plněny povinnosti odpadové legislativy, nebyla zjištěna vážnější pochybení
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 Během února vstupuji opět do jednání s vlastníkem pozemku pod
částí komunikace Skalní a pevně doufám, že dojde k dohodě v zájmu
provedení nezbytných oprav na komunikaci.

Odtah a administrace byly provedeny v souladu se zákonem o odpadech, který přímo nařizuje obecnímu úřadu zajistit odtah a zveřejnit
informaci o dočasném umístění opuštěného vozidla na úřední desce.
Pokud se majitelé těchto vraků do dvou měsíců nepřihlásí o svůj majetek, budou vraky sešrotovány na náklad obce, která bude následně
vymáhat veškeré vzniklé náklady po posledním zjištěném vlastníkovi vozidel.

 Ve spolupráci s KSÚS a projektantem nadále řešíme svedení dešťových vod podél komunikace Kralupská z propustku pod komunikací, kde dešťové vody vyúsťují na soukromé pozemky pod opěrnou
zdí. Je důležité obnovit jejich původní přerušený odtok do potoka.

 Do konce února se vrátí pamětní deska J. M. Hovorky na své původním místo – na dům č. p. 27 v ulici Pod Zámkem. Celá deska
prošla restaurátorským procesem a bude zářit na nově opravené fasádě domu.

 Dne 5. 2. 2018 se podařilo odstranit dva autovraky, které dlouhodobě stály na pozemku v ulici Nad Višňovkou v části obce Černý Vůl.

Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce

či nedostatky ani jiné skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o uložení pokuty nebo odůvodňující postoupení věci jinému správnímu
subjektu.

Informace pro občany
Dotace na kompostéry
Podle
aktuální
informace
z Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP) byla obec Statenice úspěšná se žádostí o „kompostéry pro občany“ a OPŽP nyní
připravuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zpracovatelská společnost TNT Consulting zároveň
připravuje zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení na dodavatele
kompostérů, neboť výběr dodavatele je podmínkou pro poskytnutí
dotace. Zadávací dokumentace
bude nejprve předložena zastupitelům ke schválení, následně bude
vyhlášeno výběrové řízení a vybrán dodavatel. Občané budou
průběžně informováni o časovém
postupu.
Ing. Miroslava Šmardová,
starostka obce

BLAHOPŘEJEME

Informace pro občany

Krásné životní jubileum slaví v letošním roce
mnozí naši spoluobčané. Přejeme jim hodně
zdraví, štěstí a životní pohody a ještě mnoho
dalších spokojených let prožitých v naší obci.

Gratulujeme!
V listopadu loňského roku oslavila krásné 90. narozeniny paní Anna Sedlářová. Tehdy se však necítila úplně
dobře, a tak jí starostka Miroslava Šmardová přišla popřát
až v lednu. Jubilantka pochází z Hodonína, do Statenic se
přistěhovala spolu se svým manželem, vojákem z povolání, poté, co se 11× stěhovali. Vychovala zde dva syny, dnes
se těší z již dospělých vnoučat a také pravnoučat. Pracovala jako knižní redaktorka a rodnou Moravu jí i manželovi
připomíná vinná réva, které se na jižním svahu u domku
opravdu daří. Tak, Na zdraví!
Text a foto: Jitka Lenková

Topení v domácnostech – hrozící pokuty
Topná sezóna je v plném proudu a z některých komínů se valí hustý kouř. OÚ Statenice eviduje několik stížností na „znečištění ovzduší kouřem“, proto mi dovolte připomenout poměrně
novou legislativu, která se zavádí průběžně v praxi.
Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel stacionárního zdroje
povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím způsobilé osoby kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepleném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
(ORP Černošice) doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou.
Povinnost se vztahuje nejen na kotle, ale i na další spalovací stacionární zdroje, např. kamna, krbové vložky a krby, pokud mají teplovodní výměník připojený na teplovodní soustavu
ústředního vytápění a jejich jmenovitý tepelný výkon je 10 kW a vyšší.
Neprovedení kontroly, resp. nepředložení dokladu o kontrole na vyžádání ORP Černošice
je přestupek, za který hrozí pokuta až ve výši 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající,
anebo až do výše 50 000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.
Kontroly jsou prováděny buď z vlastní úřední činnosti nebo na základě stížností a podnětů ke kontrolám podezření na nevhodný nebo nezákonný způsob provozu spalovacího stacionárního zdroje. Od 1. 1. 2017 má ORP Černošice pravomoc v případě opakovaného vzniku důvodného podezření na porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje stanovených
zákonem o ochraně ovzduší možnost provést přímou kontrolu tohoto zdroje provozovaného
v rodinném domě, bytě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.
Proto apeluji na provozovatele kotlů, kamen a krbů – dávejte si pozor, jak a čím topíte a mějte doklad o provedené kontrole technického stavu a provozu vašeho zařízení.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce

Ceník inzerce

KONTEJNERY
Nový kontejner na tuky a oleje

Velkoobjemové kontejnery

V obci Statenice (na křižovatce ul. Statenická – Keltská) je nyní nově umístěn černý
kontejner sloužící ke sběru použitých kuchyňských olejů a tuků. Do tohoto kontejneru mohou být odkládány pouze oleje a tuky
rostlinného původu, a to v uzavřených PET
lahvích.

Kontejner na bioodpad
v ulici Keltská

budou v obci Statenice přistaveny v pátek 13. 4. 2018
(12–19 hod.) a v sobotu 14. 4. 2018 (8–17 hod.) na stanovištích:
 Ke Kašně
 Pod Višňovkou
 U konečné l. 356
 Nad Vinicí
 Za Kovárnou
 Slunná × Ke Kůlnám
 K Chotolu × Pod Punčochou
 Slovanská × Keltská
 Nad Punčochou
a v části obce Černý Vůl na stanovištích:
 U zahradnictví
 U hospody – Kralupská
 Za Cihelnou
 U Školy × V Lukách

byl 1. 12. 2017 uzavřen a opět v provozu bude od 1. 4. 2018 každou sobotu od 9
do 17 hodin.

Tyto kontejnery nejsou určeny pro bioodpad. Na každé stanoviště budou přistaveny maximálně dva kontejnery.
Po jejich naplnění již další kontejnery přistaveny nebudou.

Kontejnery na bioodpad

V případě dotazů ohledně přistavovaných kontejnerů
na bioodpad a velkoobjemových kontejnerů kontaktujte prosím pana Alexandera na tel: 602 328 277.

budou v obci Statenice přistaveny v sobotu
7. 4. 2018 (9–17 hod.) na stanovištích:
 U zahradnictví
 U hospody – Kralupská
 Za Cihelnou
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OÚ Statenice

1/12 str.
1/9 str.
1/8 str.
1/6 str.
1/4 str.
1/3 str.
1/2 str.
1 str.

– 200 Kč
– 270 Kč
– 300 Kč
– 400 Kč
– 600 Kč
– 800 Kč
– 1 200 Kč
– 2 400 Kč

Nekomerční
řádková inzerce
zdarma.
Vydavatel není
plátce DPH.
Uzávěrka
dalšího čísla
20. května 2018.
Kontakt:
JUDr. Jitka Lenková,
lenkova@volny.cz,
tel. 604 684 834

Platby místních
poplatků za odpad
a psy v roce 2018
Upozorňujeme,
že
nárok
na osvobození či slevu z poplatku musí být náležitě prokázán
patřičným průkazem, potvrzením apod. Dále upozorňujeme
na splatnost poplatků za psa
a odpad – 30. 4. 2018.
Platit místní poplatky můžete:
 hotově na OÚ Statenice v úředních hodinách (pondělí, středa
8-12 hod. a 14-17 hod.)
 bezhotovostně kartou prostřednictvím platebního terminálu
na OÚ
 bezhotovostně na účet OÚ Statenice. Při bezhotovostní platbě použijte prosím tyto údaje: č. účtu:
51-2228780217/0100
 částku 700 Kč/os. za svoz odpadu dle OZV č. 5/2012 – upozorňujeme na možnosti osvobození
a slev
 částku 400 Kč za 1. psa, za každého dalšího částka 600 Kč
VS: pro platby za psa 134110---(--) – zde prosím vepište vaše číslo popisné nemovitosti (do popisu platby prosím uveďte vaše příjmení)
SS: pro platby za psa – počet psů
za které platíte
VS: pro platby za odpad 133710--(---) – zde prosím vepište vaše
číslo popisné nemovitosti (do popisu platby prosím uveďte vaše
příjmení)
SS: pro platby za odpad – uveďte
počet osob, za které platíte
POZOR! Včas nezaplacené poplatky podléhají tomuto navýšení: od 1. 5. do 31. 5 2018 o 50 %,
od 1. 6. 2018 o 100 %
OÚ Statenice

Jak jsme volili
Prvního kola volby prezidenta ČR ve dnech 12.–
13. ledna 2018 se v naší obci zúčastnilo 67,71 % z celkem 1019 oprávněných voličů. Nejvíc hlasů získal Jiří
Drahoš (2016), následovali Miloš Zeman (160), Pavel
Fischer (112), Michal Horáček (101), Marek Hilšer
(54), Mirek Topolánek (40), Vratislav Kulhánek (3),
Jiří Hynek (2) a Petr Hannig (0).
Druhého kola o dva týdny později se zúčastnilo
72,33 % z celkem 972 oprávněných voličů. Ti dali 493
hlasů Jiřímu Drahošovi a 208 hlasů Miloši Zemanovi.
Prezidentem ČR se stal Miloš Zeman, který celkem získal 2 853 390 hlasů (tj. 51,36 %), zatímco pro
Jiřího Drahoše hlasovalo 2 701 206 voličů (48,63 %).
Připravila: Jitka Lenková

Přidáte se?
V listopadu a prosinci minulého roku
na internetu proběhla anketa, v níž občané mohli hlasovat, které nové akce by
se jim v naší obci líbily. Díky tomu víme,
že zájem je o bleší trh, piknik na Parádnici a sousedské slavnosti zaměřené
na seznámení se různými části obce a se
sousedy, kteří v nich žijí. Chybí nám
však úderné týmy, které by akce zrealizovaly! Máte-li zájem se na organizaci
akcí podílet, přidejte se, prosím, na facebookových stránkách Stateničtí rodiče.
Pokud sociální sítě nepoužíváte, napište
na e-mailovou adresu: statenice.spolu@
gmail.com či se ozvěte na telefonní číslo:
724 363 590. Máte možnost se tak aktivně zapojit do dění v obci a zažít spoustu
nečekaných dobrodružství při samotné
realizaci akcí.
Všem, co se již k organizaci přihlásili,
děkuji.
Těším se na spolupráci! Radka Vráželová

Kostova Elena – 95 let
Plecitá Jaroslava – 90 let
Petrák Jaroslav – 85 let
Mynaříková Jana – 85 let
Pecka Vlastimil – 80 let
Pazderníková Marie – 75 let
Hošek Jiří – 75 let
Štastný Oldřich – 75 let
Šícha Jiří – 75 let
Kolandová Ilona – 75 let
Limpauchová Hana – 75
Kopinec Jan – 75 let
Makrlík Václav – 75
Honomichlová Anna – 75 let
Van Scriver Eliana Petrova – 75 let
Havrland Bohumil – 75 let
Špičková Marie – 75 let
Tomek Pavel – 75 let
Šrajerová Marie – 75
Šindílková Marie – 70 let
Petřinová Hana – 70 let
Šmahová Milena – 70 let
Procházková Eva – 70 let
Vyšín Vlastimil – 70 let
Alexandrová Helena – 70
Mildnerová Libuše – 70 let
Pokorný Jan – 70 let
Simmer Miloslav – 70 let
Volf Miloslav – 70 let

Ježíškova vnoučata v akci
K milé události došlo v pondělí 15. ledna, kdy paní
Georgetu Frajbišovou, obyvatelku naší obce, navštívila
Zuzana Staňková, pečovatelka terénní pečovatelské služby
Kvalitní podzim života, z. ú.. Tato jedna z jejích pravidelných návštěv byla mimořádná tím, že pečovatelka přinesla
paní Frajbišové, závislé na stacionárním kyslíkovém dýchacím přístroji, přenosný dýchací přístroj, který jí umožní větší mobilitu. Na zakoupení finančně nákladné pomůcky v ceně 16 000 Kč se na základě výzvy KPŽ v rámci
akce Ježíškova vnoučata pořádané Českým rozhlasem
složil pan Aleš Studený
spolu se svými kolegy
ze zaměstnání. „Máme
rádi příběhy se šťastným
koncem,“ říká ředitelka
KPŽ Lenka Klestilová.
„Nejen za naši klientku,
ale za i celý Kvalitní podzim života děkujeme!“
Text a foto: Renáta Šťastná

Oprava a omluva
V prosincovém čísle zpravodaje byly nesprávně uvedeny některé skutečnosti, které tímto opravujeme: Na str.
7 | Původní text: „…. vyrobených dětmi ve výtvarné dílně pod vedením Zuzany Brychtové Horecké….“ | Oprava:
Výtvarné dílny vymýšlela a vedla Kateřina Molčíková se svými pomocnicemi Bárou Molčíkovou a Pavlínou Talacko,
Na str. 11 | Původní text: „Loutkové představení na téma legendy o sv. Martinovi děti připravily a v knihovně sehrály
pod vedením Kateřiny Molčíkové a Zuzany Horecké Brychtové….“ | Oprava: Dílnu vedla Kateřina Molčíková za asistence Barbory Molčíkové a Elišky Frkové.
Všem osobám dotčeným těmito nesprávnými informacemi i čtenářům se omlouváme.
Zpravodaj Statenic a Černého Vola
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S noblesou a bylinkami

Takový byl...
Foto: Jitka Lenková

Tak vaří Dagmar Heřtová, obyvatelka Statenického mlýna a zároveň také
Velké Británie a „zbytku světa“. V lednu v Obýváku vesnice – Obecní knihovně
J. M. Hovorky představila svoji první knihu „Bylinky na mém stole“ s řadou
osvědčených receptů. Mnohé další si našly své místo v České televizi, na stránkách
Lidových novin i v jejím blogu Taste Journey. Jak to ale všechno začalo?
Vzpomenete si ještě na první jídlo, které
jste v životě uvařila?
Paměť mám dobrou, myslím si. Ovšem
jaké bylo moje první uvařené jídlo, to bych
jenom hádala. U babičky jsem se ráda
motala okolo plotny, stejně tak to platilo
i s maminkou. Kdybych měla odpovědět,
tak bych nejraději řekla krupičnou kaši
s lentilkami a rajskou omáčku. To bylo nejoblíbenější jídlo mých dětí a po někom to
mít musí.
Jaké cesty osudu vás přivedly sem,
do Statenic?
Nebylo za tím nic mimořádného. Profesní aktivity směřovaly a nadále směřují
autem na nejbližší přístup k dálnici a letadlem zase na letiště. A Statenice oboje splňují stoprocentně. Tím byl místopis skoro
daný. Musím doplnit, že jsem opravdu nechtěla do hluku velkoměsta a ve Statenicích
jsem nadmíru spokojená.

letošní
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a rozhodující. Co vás přivedlo na dráhu
profesionální foodblogerky? Jak se stane, že člověku začnou vycházet recepty
v novinách a začne vařit v televizi?
Slůvko profesionální bych asi vynechala. Ovšem skvělá možnost sociálních sítí se
přímo nabízela a já měla k cestování, poznávání, ochutnávání a vaření vždy sklony.
Nakonec toho bylo tolik, že mi bylo líto se
občas nepodělit. Tak vznikla stránka www.
tastejourney.cz i moje aktivity na FB. Tím
jsem se vlastně dostala na „veřejnost“. Později

jsem oslovila Lidové noviny, našla tam pochopení a skončilo to
pravidelnou spoluprací trvající
už pátým rokem. Snad díky tomu
nastal efekt „sněhové koule“, začalo se toho nabalovat víc: televize, časopisy, rozhovory, vaření
v přímém přenosu až po mou
knihu Bylinky na mém stole, která vyšla loni před Vánoci. Vlastně
je to pořád ještě novinka.
Plánujete tady ve Statenicích uspořádat třeba nějakou
„ukázkovou hodinu“ vaření podle vašich receptů, tj.
s bylinkami?
Vaření s bylinkami miluji.
Za pár týdnů nastane opět jejich sezona na zahrádce a budu
s nimi zase vařit „plnými hrstmi“. Nebráním se udělat nějakou

Jak si český člověk, resp. česká žena, zvyká na život ve Velké Británii? Co bychom
se mohli od Britů a Britek naučit?
Nemyslím si, že jsem si musela nějak
moc zvykat. Pokud tedy neberu fakt, že Britové jezdí na druhé straně silnice, než kontinentální Evropa. Jinak zde nejsou až tak
obrovské rozdíly. Na začátku mého žití
v Anglii sice ještě rozdíl byl v řadě věcí, ale
ty se nakonec ve společné Evropě setřely.
Pokud však vezmu v úvahu třeba gastronomii, jsou místní markety plné kvalitnější zeleniny, kvalitnějšího ovoce a masných produktů, potravin obecně. Je zde snaha hodně
prodávat britské produkty a dokonale se
jim to daří. Učit by se asi dalo spoustě věcí
oběma směry, ale u Britů musím vytipovat
jednu věc: TOLERANCI. Tu bychom se učit
měli.
O čem bude vaše příští kuchařka? Existuje nebo bude existovat nějaké DVD se
záznamem vašeho vaření?
Myslíte, že bude ještě nějaká příští kuchařka? Bylo by to hezké. Faktem je, že mám
počítač plný vlastních receptů a fotografií,
na kuchařku by to jistě bylo. Ovšem pokud
bych nějakou připravila, ráda bych, aby byla
nějak tematická, nějak se odlišující, trochu
s přesahem. A to ještě hledám. O videozáznamu z vaření přemýšlím, ovšem je to zase
o času a kde ho pořád brát. Ale během pár
měsíců by se první pokusy mohly objevit
na mém webu a když to bude mít úspěch,
kdo ví?
Text a foto: Jitka Lenková

Děkuji za Vaši dobrou vůli!
Jak jsem psala v minulosti, ne všichni uživatelé svozu odpadu v obci se podílí finančně na této službě – nejsou poplatníky ve smyslu obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2015
(ve znění OZV č. 1/2017) o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů především proto,
že nejsou v obci trvale hlášeni. Vyzvala jsem proto občany,
kteří nejsou v obci trvale hlášeni, žijí v obci a produkují odpad, avšak finančně se na jeho likvidaci nepodílí, aby se zapojili formou finančního příspěvku obci na základě darovací
smlouvy. V roce 2017 se někteří uvědomělí občané skutečně začlenili do systému platby za sběr komunálního odpadu v obci Statenice formou darovacích smluv. S potěšením
mohu napsat, že bylo uzavřeno 38 darovacích smluv na celkovou částku 38 300 Kč. Já pevně věřím, že „dobrá vůle“ občany neopustí ani v roce 2018 a děkuji všem, kteří pochopili,
že obec nemůže nést všechny náklady sama. Pro informaci
uvádím souhrnné údaje za rok 2017, ze kterých je zřejmé,
jaký náklad za svoz odpadu obec nese, a že příspěvek z darovacích smluv není vůbec zanedbatelný.
Výdaje za likvidaci odpadu celkem:
1 867 170,20 Kč
Poplatky od občanů:
1 029 045 Kč
Příspěvky z darovacích smluv:
38 300 Kč
Platby od Ekokomu za využití tříděného odpadu: 350 110,50 Kč
Příjmy celkem:
1 417 455,50 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:
449 714,70 Kč

zajímavou zahradní party, kde se zasmějeme, uvaříme něco skvělého, poté
vše společně sníme, pobavíme se a odneseme si dobrý pocit z jídla a vzpomínku
ze setkání. Bylo by to zajímavé. Zatím to
má jediného nepřítele a tím je čas.

V životě obvykle považujeme některé věci nebo události za zásadní
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Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce
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DORAŽ - PŘINES - VYMĚŇ - ODNES
(a mezitím si dej kafe)

14. 4. 2018

Fotoarchiv Statenic a
Černého vola
Kolorované sklíčko k propagaci projektu poskytla Monika Pokorná
Foceno ze zahrady bývalé školy, na protější straně údolí kovárna

Dobrý den,
ráda bych zrealizovala výstavu starých fotografií Statenic a
Černého vola z domácích archivů občanů.
Pokud byste chtěli fotografie i s příběhem pro výstavu
poskytnout, prosím, kontaktujte mne na tel. čísle: 724 363 590
nebo na e-mailové adrese: statenice.spolu@gmail.com
Výsledkem bude dočasná výstava fotografií s příběhem s malou
vernisáží a fotoalbum.
Fotografie Vám zůstanou, uděláme si z nich kopie.
Budu moc ráda i v případě, kdybyste se chtěli do projektu zapojit.
Děkuji.
Radka Vráželová

od 16:00 hod

knihovna J. M. Hovorky
ve Statenicích
Milé dámy,
zvu Vás na výměnu DOBRÉHO
oblečení, doplňků, šperků a všeho, co
už Vám nepřináší radost. Můžete
měnit a přitom se seznámit nebo se
sousedkami probrat, co je u Vás
nového.
Malé občerstvení vítáno!
Zve Vás Radka V.
za podpory Obýváku vesnice

(724 363 590 nebo statenice.spolu@gmail.com)

JAK SWAP FUNGUJE?
Přinesete (ale není to podmínkou) oblečení, doplňky, bižuterii a odnést (také
není podmínkou) si můžete cokoliv, co potřebujete či se Vám líbí ZDARMA.
Podpoříte tak ekologický a udržitelný přístup k oblékaní.
Vaše věci, které si nikdo neodnese, si můžete vzít zpět, nebo je daruji do
Přestupní stanice.
Věci, které chcete vyměnit, můžete do knihovny donést již ve středu 11. 4.
odpoledne nebo v průběhu akce.
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Obchod Parádnice
pro Vás stále pracuje dle dohody
na objednávku.
Víte, pro jakou příležitost kam a kdy
potřebujete doručit krásné aranžmá?
Zavolejte nám – 775 043 904!
Květiny doručujeme po Praze a blízkém okolí
ZDARMA!
Děkujeme Vám za Vaši přízeň, přestože se již
nenacházíme na náměstíčku ve Statenicích!

Chránit a pomáhat
Všichni chceme mít zahradu nejen krásnou, ale také
zdravou. Rostliny jsou ovšem živý organismus, takže
mohou být bohužel ohrožovány nejrůznějšími škůdci
a chorobami. V první řadě se tedy snažíme jejich
napadení předcházet. Jak na to?
 Při volbě rostlin se snažíme vyvarovat druhů a odrůd náchylných

k určitým chorobám či napadení škůdci.

 Vybereme vhodné, nárokům rostlin odpovídající stanoviště a vý-

sadby nepřehušťujeme.
 Rostlinám věnujeme správnou péči.
 Podporujeme výskyt přirozených nepřátel škůdců.
 Při objevení škůdce či náznaku choroby ihned zasáhneme.

Edita Prokešová, DiS., místopředsedkyně
Spolku pro obnovu parku Parádnice
a veřejné zeleně
autorka projektu obnovy Parádnice

Restaurace Statenka
nyní nově otevřena
pondělí – neděle, 11 – 22 hod.

Velikonoční zabíjačka

v neděli 1. dubna od 16 hodin a v pondělí celý den
prodej zabíjačkových produktů (do vyprodání)
tel. 734 818 994

Stabilní česká firma hledá

Pověstně žravá ropucha likviduje v noci ten hmyz, který během dne unikl
ptákům a jiným predátorům.

Minimální kvalifikační požadavky:
 učební obor či středoškolské vzdělání
 základní znalost práce s počítačem
Další požadavky a dovednosti:
 manuální zručnost, technické a organizační myšlení
 dobrý zdravotní stav
Pracovní doba:
 práce ve dvousměnném provozu

nos

Mož
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Nabízíme:
 zaměstnání u spolehlivé české společnosti
 různé zaměstnanecké výhody
 odpovídající finanční ohodnocení
 možnost dalšího vzdělávání
 práce v čistém, teplém prostředí a příjemném kolektivu
Pracoviště: Statenice – Černý Vůl, Ve Velazu 277 (dostupnost MHD)
Druh pracovního poměru: hlavní

Způsob ochrany v případě aplikace postřiků a kladení nástrah vždy
zodpovědně uvážíme. Pokud možno vybíráme přípravky s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Nezapomínáme ani na to, že naším
spojencem v likvidaci škůdců se může stát i užitečný hmyz a další živočichové. Silně toxické preparáty z nabídky volíme jen v krajní nouzi.
Jsou bohužel velmi jedovaté nejen pro nevítané hosty, ale i pro další
na zahradě žijící živočichy, kteří nám mohou pomáhat s udržením přírodní rovnováhy. Při požití jsou ohrožena i domácí zvířata.
Existuje široká škála prostředků biologické ochrany a také známe
přípravky podpůrné pro zlepšení vitality rostlin. Soustavné chemické ošetřování zahrady není tedy nezbytné. Pokud se ale pro nějaký
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Kontakt pro zaslání profesního životopisu:
PANFLEX, s.r.o. | Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem | mail: martina.mankova@panflex.cz | tel.č. 606 092 197
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„Čištěním květin vyrozumívám toto, aby se k nim častěji dohlíželo, a všechny svadlé neb jinak pokažené listy se odstraňovaly, poněvadž nečistota na nepořádek ukazuje, a krásný
pořádek a pohled slušný ruší, ano i škodlivě na květiny samé
působí, ješto plíseň a hnilobu podporuje, ježto stuchlým zápachem nelibě nervů vzdělaných lidí se dotýkají, a krásný pohled
na spanilý vzrůst a rozkvět kvítků kazí. Též všechen škodlivý
hmyz i jiní cizopasníci květinám škodné a záhubné, odstraniti
a vyhubiti sluší.“
Z knihy „Zkušený zahradník“,
roku 1863 „Na základě mnoholeté zkušenosti sepsal Josef V. Leicht,
býv. Zahradník Jeho Jasnosti Morice knížete z Lobkoviců.

chemický zákrok rozhodneme, omezíme jej na nezbytnou míru a přísně se řídíme příbalovými letáky jednotlivých přípravků. V březnu můžeme provést postřik broskvoní proti kadeřavosti. Pokud jsme nesázeli
rezistentní odrůdy angreštu, postřikujeme proti angreštovému padlí.
V trávníku se mohla po zimě vyskytnout plíseň sněžná a teď je čas
k její likvidaci. Během jara zakročíme i proti dalším houbovým chorobám, například strupovitosti, padlí, rzi hrušňové.
Potírat živočišné škůdce nám pomáhají nejen ropuchy, ještěrky,
slepýši nebo ježci, ale i drobní opeřenci a užitečný hmyz jako třeba
slunéčka, zlatoočka, pestřenky či škvoři. Usídlení těchto predátorů
v naší zahradě podporujeme tím, že jim umožníme hnízdění či zimování a omezíme drastické zásahy na minimum. Do širšího povědomí se už dostávají biologické přípravky na principu přirozených
nepřátel – parazitické hlístice, draví roztoči a mnoho jiných. Mechanickým sběrem či kladením různých nejedovatých návnad a nástrah
se důsledně snažíme na jaře co nejvíce omezit nájezdy plžů, jinak se
počátkem léta dočkáme jejich vajíček a kalamita bude neodvratná.
Dle uvážení lze zvolit i klasické chemické prostředky. Bráníme se
nyní například pilatce a pilatěnce na růžích nebo píďalkám či housenkám, v dubnu můžeme zasahovat proti přezimujícím škůdcům
na ovocných i okrasných rostlinách. Nebezpečně rychle se dokáže
rozmnožit na jaře mšice – mimo jiné ohrožuje rostliny i přenosem
viróz. Dalšími škůdci, proti kterým musíme zakročit včas, jsou svilušky, červci či puklice.
Nebuďme lhostejní a pohodlní a snažme se zorientovat v moderních prostředcích biologické ochrany – jsou nejen účinné, ale zároveň šetrné k našemu zdraví i životnímu prostředí.
Text a foto: Olga Kubalová Wankeová, Prodejní zahrada Trees

UKLIĎME STATENICE
V rámci celostátní akce Ukliďme Česko se sejdeme
v sobotu 7.dubna v 9:30
na konečné zastávky busu č. 356
a společně se pokusíme vysbírat z míst, na kterých
každému z nás nejvíce záleží, co nejvíce odpadků. Všichni
dětští sběratelé dostanou nakonec sladkou odměnu.
Na nejvýkonnější sběratelský tým čeká věcná odměna.
Pytle a rukavice budou k dispozici.
Akci podpořili: Obec Statenice, FCC Regios, Potraviny Sadil,
Wet Wipes International s.r.o. z Noutonic, Obývak vesnice.

VEZMĚTE S SEBOU DĚTI, BABIČKY, STREJDY I ZNÁMÉ!!!
Předpokládané vyhodnocení akce bude v 11:30 před
obchodem Potraviny Sadil.
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA A SNAŽÍME SE JIM POMÁHAT
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY J. M. HOVORKY –
OBÝVÁKU VESNICE

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Eva Černochová
ZA CIHELNOU 476, STATENICE-ČERNÝ VŮL
tel.: 732 303 125 (T-Mobile), 728 544 128 (O2)
e-mail: cernochova-veterina@seznam.cz
 Interní a gynekologické vyšetření
 Chirurgické zákroky

ZAHRADNÍKŮV ROK

Ordinační hodiny
pondělí

9.00–11.00

16.00–21.00

 Akupunkturní léčba pohybového aparátu

úterý

–

15.00–21.00

 Čištění zubního kamene utrazvukem

středa

9.00–11.00

16.00–21.00

 Čipování

čtvrtek

–

15.00–21.00

pátek

9.00–11.00

16.00–21.00

sobota

9.00–11.00

–

neděle

–

19.00–21.00

 Možnost objednání krmiva
 Stříhání psů

VIZTKY, LEÁ,
PAKÁY, BANRY
OŽURY

Foglarovská
NOC S ANDERSENEM
23. března

Filmový klub
KUKUŘIČNÝ OSTROV
20. dubna od 19:30

Odpolední a večerní program pro
děti s možností přespání v knihovně. K účasti na programu je nutné
se předem přihlásit.

Součástí promítání je úvod
a závěrečné posezení s diskuzí.
Vstupné dobrovolné. FK vede
Lýdia Čechová.

VÝSTAVY

březen–duben
ELIŠKA ROŽÁTOVÁ – OBRAZY

objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

květen–červen
VERONIKA TRACHTOVÁ –
SETKÁNÍ S BUGRÍKY

Čtení ze stejnojmenné knihy
Karla Čapka, společná péče o knihovnický záhon, výtvarná dílna –
tvoření kalendáře. Výtvarné dílny
vedou profesionální i amatérští
místní výtvarníci a výtvarnice.
Probíhá po celý rok, vždy jedno
sobotní dopoledne v měsíci. Od
10 do 12 hodin v knihovně a na
knihovnickém záhonu. Pro celou
rodinu. Ve spolupráci s prodejní
zahradou TREES. Zdarma.
Svačinu s sebou!

KALENDÁŘ AKCÍ
23. března
Foglarovská
NOC S ANDERSENEM

FILMOVÝ KLUB:
20. 4. KUKUŘIČNÝ OSTROV
25. 5. Film bude upřesněn

9. dubna
AUTOGRAMIÁDA:
Renáta Šťastná,
VZPOMÍNKOMAT

OTEVÍRACÍ DOBA
každou středu
10–12 a 14:30–18:30

DĚTSKÝ KLUB HOVORKA
SPECIÁL:
14. 3. POVÍDÁNÍ O HMYZU
s Janem Kopincem
16. 5. SETKÁNÍ S BUGRÍKY
Výlet do světa fantazie
s ilustracemi Veroniky
Trachtové a autorským čtením
Kristiny Hlaváčkové

Na našich www stránkách
naleznete také on-line katalog
knih.

ZAHRADNÍKŮV ROK:
17. 3. BŘEZEN / výtv. dílnu
povede Veronika Trachtová
21. 4. DUBEN / výtv. dílnu
povede Alice Bláhová
12. 5. KVĚTEN / výtv. dílnu
povede Květa Englerová

Více informací, aktuality hledejte
na www.obyvakvesnice.cz, na fb
nebo přímo v knihovně.

V příjemném prostředí naší ukázkové zahrady u nás
naleznete kompletní sortiment pro vaši zahradu,
balkon i okenní parapet.
Nabízíme zdravé a silné rostliny převážně od českých
pěstitelů – okrasné keře i stromy, balové rostliny,
prostokořenné růže a ovocné dřeviny, trvalky a bylinky,
balkónové rostliny, sadbu zeleniny, sezónní cibuloviny
a hlízy, vodní rostliny...
Samozřejmostí je nemalý výběr pomůcek potřebný
k zahradničení – substráty, dekorační oblázky a drtě,
hnojiva, ochranné a podpůrné prostředky, truhlíky
a květináče, zahradnické nářadí, semínka…
Rádi vám poradíme s výběrem rostlin do jarních
truhlíků i do zahrady a povíme vám, jak se o ně
správně starat.
Nabízíme profesionální přístup, zájem a rady
zkušených zahradníků. Přijďte se k nám inspirovat!

JARNÍ UDÁLOSTI V ZAHRADĚ
OD SOBOTY 21. DUBNA
PRODEJNÍ VÝSTAVA SKALNIČEK

Patříte k milovníkům skalniček? Nenechte si ujít
naši tradiční prodejní výstavu! Skalničky jsou trvalky
z horských oblastí, které mají rády nepohodlí. Víme,
co potřebují a rádi vám poradíme s osázením vaší
skalky či zahradní nádoby.

OD SOBOTY 28. DUBNA
PRODEJNÍ VÝSTAVA BYLINEK

Máte rádi opravdovou vůni? Rádi vaříte? Chcete mít
po ruce čerstvé bylinky od jara až do podzimu? Tak
neváhejte a přijďte k nám pro povinnou jarní výbavu
a načerpejte informace, jak o bylinky správně
pečovat. Děti vezměte s sebou, vyzkouší si výrobu
přírodní kosmetiky.

WWW.TREES.CZ
prodejnizahradatrees

Trees, s.r.o.
Únětická 146, 252 62 Statenice Černý Vůl
T: +420 220 970 790, E: cernyvul@trees.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
ZAHRADNICTVÍ
každý den 9–18
RYBÁRNA
sobota 9–18
od 31. března
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