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K Chotolu jen s povolením!
Co nového v TJ Sokol Statenice
Podzimní posílení imunity stravou
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Podzime, buď pozdraven
A je tady - podzim. Letos ten astronomický začal přesně 22. září v 16 hodin
20 minut. Něco končí, něco naopak začíná. Jako tramp jsem se na podzimní dny
v přírodě těšil – přívětivé teplo táboráku
večer, klandra v noci, mlha v údolí řeky
ráno…
A co ve Statenicích? Zdá se, že je letos ten podzim poněkud smutný. Ořechy
kvůli suchu začaly opadávat o měsíc dřív
než obvykle, o kaštanech ani nemluvě.
Vody je málo…

Zpráva o činnosti obce
 V červnu 2016 byl umístěn rychlostní radar na silnici II/240 směrem od Velkých
Přílep naproti čerpací stanici v Černém
Vole. Tento radar se velice osvědčil, proto jsme umístili další u bývalé autobusové zastávky směrem na Velké Přílepy.
Náklady na radary činily 143 117 Kč vč.
DPH. Oba radary zaznamenávají počet
projetých vozidel včetně záznamu měření
rychlosti. Pro informaci uvádíme, že např.
dne 7. 9. 2016 od půlnoci do půlnoci projelo směrem od Velkých Přílep na Prahu
7 360 vozidel opačným směrem 7 174 vozidel. Průměrná rychlost byla 45 km/h.
Četnost vozidel po zavedení modrých zón
na Praze 6 se zatím nezměnila, údaje sledujeme, občané budou koncem roku 2016
informováni podrobnějším rozborem.
 Obec vyzvala dopisem majitele soukromých pozemků, zda souhlasí s umístěním vodovodu a kanalizace na své pozemky. Jedná se o 13. etapu výstavby.
Doposud ještě nemáme od všech oslovených občanů odpověď.

Pravda, zaznamenal jsem i příjemné
zprávy. Třeba takový křest dvou hříbátek
za asistence Veroniky Žilkové předznamenal jejich doufejme bohatý a šťastný
život a Den zdraví a bezpečnosti na hřišti
zase potěšil nejen nemocné, ale celé rodiny s dětmi.
Žel, ve stejné době jiný život skončil.
V jedenasedmdesáti letech nás opustil
Miroslav Alexander. Že nevíte, o koho
jde? Jasně. Všichni ho totiž znali je pod
jménem Méra a pamětníci si jistě vzpomenou na nápis na garáži vedle hospody
s výkřikem: „Méra na výbor!“ Klidně
by mohl být tento mlčenlivý pracant starostou. Místo toho odjezdil se svojí avií
tisíce kilometrů a snad každý ze starousedlíků Statenic má doma něco, co mu
Méra přivezl…
Je mi trochu smutno, ale snad ten podzim bude opět onen trampský, jak si ho
vybavuji ve vzpomínkách. U nás ve Statenicích třeba s posezením na zahradě
s přáteli, grilováním, ale třeba také s vítáním nových občánků na obecním úřadě
nebo tradičním očekávaným setkáním
seniorů naší obce.
Podzime, buď pozdraven!
Ladislav Lenk

Foto na titulní straně: Ukázka práce
hasičů z Hasičské stanice Roztoky
u Prahy a ze Sboru dobrovolných hasičů
Roztoky v rámci Dne zdraví a bezpečnosti
pořádaného 17. září TJ Sokol Statenice

foto: Jitka Lenková

 Obdrželi jsme územní rozhodnutí
na 12. etapu výstavby vodovodu a kanalizace. Oslovili jsme firmy o předložení
cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení.
 Chodník Kralupská v Černém Vole – zde
se blížíme do finále, obdrželi jsme stavební povolení. Zastupitelé na srpnovém
veřejném zasedání vybrali spol. Acconmanagers and partners, s.r.o., která zpracuje a podá podklady na dotaci na fond
SFDI. V roce 2017 můžeme stavbu
realizovat.
 Zastupitelé schválili zadání objednávky
na zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení na akci „Chodník
pro pěší s lávkou přes rokli Statenice-Černý Vůl“ firmě Kontura Praha s.r.o.
 Byla zveřejněna výzva a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „PD chodník Statenice-Černý
Vůl – III. a IV. etapa“. Třetí etapa vede
od hospody v Černém Vole (v zatáčce)
k autobusové zastávce směr Praha a čtvrtá etapa je chodník ze Statenic do Černého
Vola k autobusové zastávce směr Praha.
Tento chodník by vyřešil letitý problém
pěšího propojení obou částí obce.
 Firma MMcité+ a.s. z Bílovic ukončila stavební práce na sportovním hřišti
ve Statenicích. Obec sportovní hřiště zatím nepřevzala. Po vydání kolaudačního
souhlasu, o který zažádáme neprodleně
poté, kdy získáme od dodavatele stavby
potřebné doklady a převezmeme hotové
dílo, hřiště otevřeme veřejnosti.
 Dobrovolný svazek obcí Velké Přílepy,
Statenice, Úholičky (DSO-VPSÚ) získal

letos dotaci z Operačního programu životní prostředí a vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodního
přivaděče ze Žalova. Stavba proběhne
v roce 2017.
 V termínu od 24. 8. do 28. 8. proběhla
oprava propadlé kanalizace U Kovárny.
Konečná úprava povrchu začne na jaře
příštího roku. Současný betonový povrch je úmyslný a umožňuje optimální
sedání hutněné zeminy tak, abychom zamezili možnému propadu v budoucnosti.
Po položení asfaltového povrchu bude
obnoveno vodorovné značení přechodu
pro chodce. Za součinnosti Ropidu, dopravce, oddělení dopravy a správy komunikací MěÚ Černošice a dodavatele
stavby jsme zajišťovali objízdnou trasu
pro autobusovou dopravu.
 Dne 29. 8. začala výstavba kanalizace
a výměna litinového potrubí vodovodu
v ul. Pod Hájem (od obecního úřadu)
do ul. Za Sokolovnou. Celková částka
za toto dílo je 1,843.247,- Kč včetně
DPH. Komunikace III/2405 mezi Statenicemi a Tuchoměřicemi byla uzavřena do 9. 10. 2016. Objízdná trasa byla
vedena přes Tuchoměřice, Lichoceves
a Velké Přílepy. Děkujeme všem spoluobčanům za trpělivost a spolupráci.
 Občané v ulici Pod Zámkem a částečně
Pod Hájem si vyzvedávají potřebné dokumenty pro připojení na obecní tlakovou kanalizační stoku. Připojení na veřejný kanalizační systém je umožněno
díky projektu Kopanský mlýn, který měl
zarezervované dostatečné množství kanalizačních ekvivalentů.
 V srpnu proběhla oprava místní komunikace Pod Zámkem, problém „velké louže“
by měl být vyřešen. Nový asfaltový povrch
v úseku opravy bude položen v měsících
září a říjnu 2016. Se všemi občany v trase
opravy byly diskutovány kanalizační přípojky a omezení v průběhu opravy.
 
Provozovatel vodovodu a kanalizace ve Statenicích firma 1. VHS zaslala
oznámení o ceně vodného a stočného od 1. 7. 2016, kde cena vody pitné
se zvyšuje ze 42,26 Kč na 42,71 Kč vč.
DPH za m3 a cena vody odpadní se zvyšuje ze 43,71 Kč na 44,83 Kč vč. DPH
za m3. Zastupitelé na svém srpnovém
veřejném zasedání tuto cenu neschválili
a požadují po provozovateli vysvětlení,
proč se utratí o 21 Kč více na pitné vodě
ve Statenicích než v Roztokách a o 15 Kč
více na stočném, než za jakou cenu
od nás přejímají splaškovou vodu Roztoky. Prvním školním dnem se nám opět
nahromadily stížnosti na kvalitu pitné
vody v oblasti K Chotolu, Na Račanech,
Za Sokolovnou. Důrazně jsme upozornili 1. VHS, aby s předstihem informovala

občany a obecní úřad o opravách a haváriích na vodovodním řadu.
 Průběžně řešíme možnosti odkupu pozemků pod budoucími chodníky.
 Probíhá proces obnovy přístupové cesty
k prameništi. Některá společná jednání
již proběhla. Připravujeme studii revitalizace prameniště na popud stavebního
úřadu Velké Přílepy. Důvodem je také
rozšiřování rozlivové plochy prameniště.
 Na podnět KÚ Středočeského kraje jsme
zahájili proces likvidace nefunkčního
DSO „Řešení odpadních vod Statenice-Únětice-Roztoky“, které vzniklo v roce
1998 se sídlem ve Statenicích. Předmětem
činnosti bylo zajišťovat přípravu, financování, projektování, realizaci a uvedení
do provozu regionálního odkanalizování
a čištění odpadních vod uvedených obcí
na ČOV Roztoky. DSO předmět své činnosti nenaplnil, jeho činnost nebyla nikdy
zahájena. Zastupitelstva dotčených obcí
souhlasí se zrušením tohoto svazku.
 Dětského dne, který se konal na fotbalovém hřišti se zúčastnilo přibližně
200 dětí.

 Dne 17. září se uskutečnil na fotbalovém
hřišti Den zdraví a bezpečnosti, který pořádal TJ Sokol Statenice a poté následovalo Sousedské posezení organizované
obcí Statenice.
 Obec Horoměřice umístila 5. 9. 2016
na svém katastrálním území dopravní
značky (zákaz vjezdu všem motorovým
vozidlům), nyní s dodatkovou tabulkou
vjezd povolen se souhlasem OÚ Horoměřice, v ul. K Chotolu. Starosta Horoměřic
nás informoval, že občané žijící v chatové
oblasti Chotola obdrží kartičky s povolením vjezdu.
 Dne 6. 9. 2016 proběhla na MěÚ v Roztokách schůzka ohledně intenzifikace
ČOV Roztoky. Obdrželi jsme potřebné
dokumenty a nyní se zastupitelé obce
Statenice rozhodují, zda se budeme spolupodílet na intenzifikaci ČOV Roztoky,
nebo půjdeme vlastní cestou, tzn. výstavba nové ČOV ve Statenicích.
 Dne 12. 9. 2016 byl zveřejněn návrh
územního plánu Statenic, veřejné projednání se uskuteční dne 17. 10. 2016
od 17.00 hodin v budově obecního úřadu
ve Statenicích.

Smrt krásných srnek
Srnčí zvěř je největším divokým zvířetem, které můžete v lese na katastru
naší obce potkat. Možná nevíte, že ty
nejstatnější kusy dosahují váhy až 35 kg
a že jde o zvířata v potravě velmi vybíravá
až mlsná – systematicky se soustředí na tu
nejvýživnější.
Někdy se zatoulají až mezi domy nebo
k fotbalovému hřišti, zahlédnout je můžeme také u krmelce v Parádnici. Snadno přivykají životu v blízkosti člověka
a v oblastech, kde chybí jejich nepřátelé,
tedy velké šelmy (rys, vlk, medvěd), ztrácejí svou přirozenou ostražitost. Zároveň
jsou srnci (a srny) obecně kupodivu špatnými běžci. Není tedy problém je uštvat.
Zvlášť, když se do takové štvanice pustí
velký a silný pes.
Jeden takový má u nás v obci na kontě
už dvě zabité srny a věřte, že taková smrt
není pro uštvanou srnku ani rychlá, ani
milosrdná. Ta poslední, teď v září, měla
alespoň to štěstí, že ji umírající s rozpáraným břichem našli lidé a ukrátili její
trápení. Jak dlouho umíralo těch dalších
5 či 6 kusů, jejichž zbytky se jen během
letošního roku našly, těžko říct.
Jak je to možné? Naše obec zatím nevydala vyhlášku zakazující volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích v obci,
protože by zároveň musela vymezit oblast
nebo oblasti, kde psi volně pobíhat mohou
(tzv. bezvodítková zóna). U nás, vzhledem k rozlehlosti obce, by takové zóny
musely být alespoň dvě, protože tyto zóny
mají být majitelům psů přiměřeně dobře
dostupné z místa jejich bydliště. A obec
nevlastní pozemky, kde by bylo možné

takové zóny zřídit. Proto nelze ty, kteří nechají své psy volně pobíhat, nebo nezabrání jejich útěku ze dvora či zahrady, stíhat
podle přestupkového zákona.
Obec v minulém čísle Zpravodaje vyzvala všechny majitele psů k zodpovědnému chování, tato výzva se však stále, jak je
vidět, míjí účinkem. Dá se proto očekávat,
že iniciativu převezme místní myslivecké
sdružení, jehož někteří členové jsou oprávněni zastřelit psa štvoucího zvěř. Platí tu
sice jistá omezení, jako třeba, že pes musí
v té chvíli zvěř opravdu štvát, musí být
mimo vliv svého psovoda a také nejméně
200 metrů od posledního trvale obydleného stavení ve vsi a že ten pes nesmí být služebního nebo loveckého plemene.
Bude se však na toto omezení důsledně
ohlížet ten, kdo někdy musel podříznout
psem potrhanou srnu? A stane se tato pohrůžka dostatečným varováním pro nezodpovědné majitele psů? Navíc neřeší ty
případy, když pes skolí srnu v obci.
V každém případě však majitelé psů
odpovídají za škodu, kterou jejich psi
způsobí někomu třetímu, v tomto případě
mysliveckému sdružení. Podle příslušného
ceníku má jeden kus srnčí zvěře hodnotu
14 100 Kč, což je odvozeno od výše nákladů na nahrazení zabitého zvířete novým
kusem. (Jen pro zajímavost, třeba bažant
podle tohoto ceníku stojí 3100 Kč, zajíc
3900 Kč a prase divoké 22 900 Kč.) Pokud
tedy majitele psů zabíjejících srny nebo
jiná lesní zvířata nerozpláče jejich zbytečné
utrpení, mohla by je rozplakat a k nápravě
přivést alespoň vyprázdněná peněženka.
Jitka Lenková

 
V den státního svátku 28. 9. 2016 se
uskutečnilo v zahradě manželů Novotných ve Svatojánské ulici loutkové
představení „Svatováclavská legenda“.
Představení vzniklo za finanční podpory
obce Statenice díky Kateřině Molčíkové,
Apoleně Novotné a Kateřině Kabešové.
 Vyřizujeme žádosti a podněty našich občanů včetně běžné agendy. Připravují se
volby do zastupitelstva Středočeského
kraje, což představuje vyřizování úřední agendy. Volby proběhnou ve dnech
7. a 8. října 2016. Ucházet se bude o volební hlasy celkem 20 politických stran,
politických hnutí nebo koalic.
Bohuslav Mrázek, místostarosta

Srdečně blahopřejeme
Krásného životního jubilea
se ve druhé polovině roku 2016
dožívají naši spoluobčané
Jiří ŠRAJER – 90 let
Jana ŠILHANOVÁ – 85 let
Ladislav HIRNER – 80 let
Georgeta FRAJBIŠOVÁ – 80 let
Jiří MIKO – 75 let
Vlasta HIRNEROVÁ – 75 let
Vyacheslav NOVIKOV – 75 let
Jiří ŠRAJER – 75 let
Kateřina JORDANOVÁ – 70 let
Jana ŠPAČKOVÁ – 70 let
Karel KRÁLÍK – 70 let
Alena BÍLKOVÁ – 70 let
Božena STRAKOVÁ – 70 let
Marie RICHTROVÁ – 70 let
Josef NOVOTNÝ – 70 let
Petr ENGLER – 70 let
Josef MRÁZEK – 70 let
Jiří KOSEK – 70 let
Dagmar VALACHOVÁ – 70 let
Přejeme jim hodně zdraví, štěstí,
životní pohody a ještě mnoho dalších
spokojených let v životě v naší obci.
OÚ Statenice
Zpravodaj Statenic a Černého Vola

Inzerce
 Hledám nenáročný pronájem domku nebo chaty se zahradou ve Statenicích
a okolí, nabízím výpomoc s péčí o dům i zahradu. Jakub Lev Fischer, tel. 732 666 909,
e-mail: jelef.mann@gmail.com
 Daruji za odvoz 4× DVD rekordér,
1× DVD rekordér s videokazetovou mechanikou a 2× videorekordér, použité, bez
záruky, něco je funkční, něco spíše na náhr.
díly, nutné odzkoušet. Likvidace domácího nahrávacího studia. Jitka Lenková,
tel. 604 684 834, e-mail:lenkova@volny.cz
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Od srpna jsou v Praze 6
zóny placeného stání

Bude se konat

Počínaje 24. srpnem 2016 dochází k zásadní změně v parkování
na území Prahy 6. Protože mnoho z nás jezdí do Prahy za prací,
nákupy či kulturou, dotkne se tato změna i obyvatel Tuchoměřic.
Zóny placeného stání (ZPS) budou v blízkosti stanic metra A od Petřin až po Hradčanskou, dále pak v Břevnově v okolí
Patočkovy ulice. Na dotčeném území budou tři druhy parkovacích
zón, které budou rozlišené barevně.
MODRÁ ZÓNA – tato zóna je určena pro rezidenty, abonenty
a majitele nemovitostí v dané oblasti. V provozu bude ve všední
dny od půlnoci do 6:00 a od 8:00 do půlnoci. V této době je zde
možno parkovat pouze na základě parkovacího oprávnění. O sobotách a nedělích nebude parkování regulováno.
Pro tuto oblast bude vydáváno parkovací oprávnění pro konkrétní registrační značku vozidla. Vzhledem k této evidenci již nadále
nebude nutné mít za sklem vozidla fyzicky umístěnu papírovou
parkovací kartu. V zónách bude probíhat kontrola parkování pomocí elektronického monitorovacího systému na základě registrační
značky vozidla.
FIALOVÁ ZÓNA – tato zóna je určená pro parkování jak rezidentů, tak také návštěvníků. V provozu bude ve všední dny od půlnoci do 6:00 a od 8:00 do půlnoci. Návštěvníci zde mohou zaparkovat na základě platby v parkovacím automatu nebo přes mobilní
aplikaci. O sobotách a nedělích nebude parkování regulováno.
ORANŽOVÁ ZÓNA – je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků. Všichni motoristé zde budou parkovat na základě platby v parkovacím automatu nebo přes mobilní aplikaci. Maximální doba parkování je dvě hodiny. Zóna bude v provozu ve všední
dny 08:00 – 20:00 hodin. O sobotách a nedělích nebude parkování
regulováno.
Podrobné mapy s vyznačením parkovacích zón najdete na internetu na adrese: http://www.praha6.cz/zony-placeneho-stani-info.
html. Zde najdete i podrobné informace o systému zón placeného
stání. Informace i mapy jsou k nahlédnutí také na obecním úřadě.
Další informace o parkování v Praze, včetně ceníků, najdete
na http://www.parkujvklidu.cz/
Informace o ZPS a vydávání parkovacích oprávnění poskytuje Informační kancelář ZPS, Uralská 4, Praha 6, tel:
220 189 979, 220 189 929, 220 189 930.
Martin Hlaváč, zastupitel obce Tuchoměřice
Převzato s laskavým svolením Tuchoměřického zpravodaje

Tady je jednosměrka!
Všichni o ní víme. Mám na mysli ten krátký úsek na konečné linky 356, kde se otáčejí autobusy. Osobně jsem byla svědkem, jak jí
během asi pěti minut, 28. září kolem desáté hodiny dopoledne, v protisměru projela hned dvě osobní auta. Přítomnost chodce je zaskočila
natolik, že do sebe málem narazila rovnou před zastávkou. Chodec
přežil. A vzápětí si cestu jednosměrkou v protisměru zkrátil cyklista.
Všichni víme, že tam je jednosměrka, pro mnoho řidičů ale zůstává
neviditelná. Zvláště řidiči zásobování se domnívají, že mají v tomto
ohledu výjimku. A někdy průjezd kolem obchodu zablokují přítomná
vozidla tak, že vyjet z něj jinak, než v protisměru, nelze. Postavit
tam policejní hlídku, tak si na pokutách ve standardní výši 1000 Kč
bezpečně vydělá nejen na sebe, ale na celé své oddělení. Ještě lepší by však byla fotopast. Neukáznění řidiči by dostávali poukázky
na pokuty domů poštou a obecní rozpočet by tak získal nový, nikoliv
nepatrný příjem. Když pouhá značka nestačí.
Jitka Lenková

 Pokračování kroužku patchworku
čtvrtek 6. 10. 2016 a dále pak každý druhý čtvrtek, tj. 20. 10.,
3. 11., 17. 11., 1. 12. a 15. 12. 2016 a 12. 1. 2017 podkroví
OÚ Statenice od 17. hod.
bližší info: Věra Vyšínová, tel. 776 083 822
 Zahrádkářská burza
sobota 15. 10. 2016 od 9 do 11 hod. u OÚ Statenice
bližší info: Květa Englerová, tel. 777 620 626,
pengler@seznam.cz
 Zájezd do Polska na nákupy
středa 9. 11. 2016
přihlášky na tel.: 737 788 116 (Vlasta Nyklasová)
 Vítání občánků
sobota 12. 11. 2016 od 10 hod. na OÚ Statenice
 Setkání seniorů
neděle 13. 11. 2016 od 15 hod., restaurace Ve Mlejně,
Černý Vůl
 Moudrost Východu v pohádkách – čtení pro děti
středa 23. 11. od 17 hod. – Knihovna J. M. Hovorky
 Rozsvícení vánočního stromu a adventní trh
neděle 27. 11. 2016 v 16 hod., Statenický mlýn u Žabky
 Základy práce s kyvadlem (ezoterika v praxi)
středa 7. 12. od 15 hod. – Knihovna J. M. Hovorky
 Zájezd do vánočních Drážďan
pondělí 12. 12. 2016
přihlášky na tel.: 737 788 116 (Vlasta Nyklasová)

Třistašestnácka už jezdí
až do Kralup

Kontejnery na bioodpad
a velkoobjemové kontejnery

Již začátkem února 2016 se uskutečnilo jednání ve věci prodloužení linky PID 316 z Holubic do Kralup nad Vltavou. Jednání bylo svoláno na základě žádosti vybraných členských obcí
Dobrovolného svazku obcí Od Okoře k Vltavě ve věci prodloužení vybraných spojů příměstské autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) 316 dopravce ČSAD MHD Kladno
a.s. z Holubic do Kralup nad Vltavou.
Oč jde? Dle výsledku demografické studie z roku 2015 bude
i nadále docházet k nárůstu počtu obyvatel v regionu, čímž nebude možné v následujících letech přijímat žáky ze ZŠ Tursko
na druhý stupeň ZŠ Velké Přílepy. Řešením je tak přijímání
těchto žáků do školských zařízení v Kralupech nad Vltavou,
která disponují dostatečnou kapacitou míst. Prodloužení vybraných spojů linky PID 316 by však nemá význam pouze pro
dopravu žáků základních a středních škol, ale také pro propojení obcí mezi jednotlivými kraji (Praha-západ a Mělník, resp.
s využitím přestupu na vlak taktéž do okr. Kladno). V Kralupech nad Vltavou lze taktéž využít lepší občanskou vybavenost
a zdravotnická zařízení.
Organizátor dopravy ROPID rozhodl o prodloužení linky
316, tak, aby bylo zajištěno spojení do co největšího počtu
vzdělávacích a zdravotnických zařízení. Vybrané spoje linky
PID 316 jsou od 1. 9. 2016 v úseku „Holubice – Kralupy nad
Vltavou, žel. st.“ provozovány v pracovních dnech cca v době
od 6 do 18 hodin tak, aby byla zajištěna návaznost na začátek,
resp. konec vyučování ve výše uvedených vzdělávacích zařízení a možnost využití občanské vybavenosti i v mimošpičkovém
období.

V sobotu 22. 10. 2016 (9–17 hod.) budou v obci Statenice
přistaveny kontejnery na BIOODPAD na stanovištích:
 U zahradnictví
 U restaurace V zatáčce (ul. Kralupská)
 Za Cihelnou

Připravil: Ladislav Lenk

V pátek 11. 11. 2016 (12–19 hod.) a v sobotu 12. 11. 2016
(8–17 hod.) budou VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
přistaveny ve Statenicích na stanovištích:
 Ke Kašně
 U konečné l. 356
 Za Kovárnou
 K Chotolu + Pod Punčochou
 Nad Punčochou
 Pod Višňovkou
 Nad Vinicí
 Slunná x Ke Kůlnám
 Slovanská x Keltská
a v části obce Černý Vůl na stanovištích:
 U zahradnictví
 Za Cihelnou
 U hospody – Kralupská
 U Školy × V Lukách
Tyto kontejnery nejsou určeny pro bioodpad.
Na každé stanoviště budou přistaveny maximálně dva
kontejnery. Po jejich naplnění již další kontejnery přistaveny
nebudou.
V případě dotazů kontaktujte prosím pana Alexandera
na tel: 602 328 277.

Sbírka víček od PET lahví pokračuje

Veřejné projednání návrhu územního plánu obce

Chcete i vy přispět nasbíranými víčky na léčbu malé Eleni Paraskevopolou trpící syndromem
West, o níž jsme psali v březnovém čísle zpravodaje? V naší obci zatím není zřízeno žádné sběrné
místo, nasbíraná víčka proto můžete odnášet rovnou k organizátorce sbírky Janě Stojanové, Pod
Hájem 207 Statenice – stačí je zanechat u branky.
Odtud už je potom čeká jen krátká cesta do výkupu firmy Regios FFC – skládka Úholičky.

 Obecní úřad Statenice zveřejnil dne 12. 9. 2016 návrh územního plánu a oznámil, že v pondělí 17. 10. 2016 se bude konat veřejné
projednávání návrhu Územního plánu Statenic, a to v zasedací místnosti OÚ Statenice.
 S návrhem Územního plánu Statenice se mohou občané seznámit v elektronické podobě na webu obce Statenice, v tištěné podobě pak
na obecním úřadu.
 Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti.
 Námitky lze uplatnit nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání.
 Stanoviska, námitky a připomínky musí být uplatněny písemně na adresu Obecní úřad Statenice, Statenická 23, 252 62 Horoměřice.
OÚ Statenice

Děkujeme!
Chcete vědět, co se děje v naší obci?
Sledujte obecní stránky
www.statenice.cz
a objednejte si na nich zasílání novinek
e-mailem!

Stateničtí rodiče na Facebooku
„Chcete, aby se Vaše děti skamarádily s jinými dětmi ze Statenic? Jste na hřišti často sami a rádi byste se tam potkávali s kamarády?
Mají Vaše děti kamarády převážně z místa, kam chodí do školy či školky? Pak navštivte FB stránky Stateničtí rodiče. Byly založeny proto,
aby se na nich setkávali a seznamovali rodiče s dětmi a mohli se pak domluvit na společných aktivitách ve Statenicích.“
Tak zazněla výzva zveřejněná na webu obce 4. dubna letošního roku. Cílem je propojit statenické děti tak, aby se setkávaly a zažívaly
volná dobrodružství venku, jak to dnes ve městě už není možné. „Nemáme ve Statenicích sice školu, kde by se děti seznámily, ale máme
les a hřiště a relativně bezpečné prostředí. Pojďme pro děti vytěžit maximum z toho, co ve Statenicích máme. A nezapomeňte pozvat
všechny, které už ve Statenicích znáte!“
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Informace pro občany
K Chotolu jen s povolením!
Rada obce Horoměřice rozhodla na svém zasedání dne 29. 8.
2016 o zařazení pozemní komunikace K Chotolu (pozemek
č. parc. KN 470) do kategorie místní komunikace IV. třídy, přičemž v její delší části je umožněn smíšený provoz, menší část
se stala pro provoz silničních vozidel nepřístupná. Informaci
o tomto rozhodnutí naleznete na webových stránkách obcí Statenice a Horoměřice.

Zde dodejme, že po stížnostech občanů bydlících v okolí
této komunikace Rada obce Horoměřice rozhodla, že z důvodu nutné dopravní obslužnosti udělí výjimku ze zákazu vjezdu vlastníkům nemovitostí v těchto ulicích v k. ú. Statenice:
V Hruškovně, U Pískovce a část K Chotolu od hranice katastru
až po ul. V Hruškovně. Žádosti občanů o povolení posuzuje
starosta Horoměřic.
Zpravodaj se obrátil na Obecní úřad Horoměřice se žádostí
o vysvětlení, co k tomuto rozhodnutí radu vedlo. Zde je vyjádření Filipa Kohutiče, místostarosty obce Horoměřice:
„K tomuto rozhodnutí vedly radu obce časté stížnosti místních občanů, jelikož v posledních letech došlo v této lokalitě
k velkému nárůstu tranzitní dopravy. Tato prašná cesta přestala sloužit jako místní, která by měla obsloužit jen přilehlé
nemovitosti, ale stala se jakousi zkratkou, kterou začalo používat čím dál více řidičů nejen ze Statenic. Tito řidiči si ovšem
neuvědomují, že místní komunikace v Horoměřicích nemají
pro takový provoz kapacitu, nebyly tak navrhovány ani stavěny. Rovněž si řidiči neuvědomují, že svou často až bezohlednou jízdou ohrožují zdraví a bezpečnost občanů Horoměřic,
zvyšují prašnost, hluk a emise. Místní komunikace, jak už je
z názvu patrné, má sloužit k účelům místním, nikoliv dopravě tranzitní. Obec, jakožto jejich vlastník, každoročně vkládá
do komunikací nemalé finanční prostředky jak na stavbu nových, tak i na opravy a údržbu stávajících. Musí si tedy hlídat,
jestli je jejich využívání takové, k jakému byly vybudovány.
Občané Horoměřic rovněž nemohou nést důsledky rozhodnutí sousední obce umožňující stavební rozvoj v lokalitě, která
nemá dostatečně vyřešenou infrastrukturu, spočívající zejména
v nenapojení lokality na komunikace vyšších tříd. Obec Horoměřice se v minulosti pokusila problém alespoň částečně řešit
vybudováním provizorní cesty přes pozemek soukromého investora, aby vozidla z horní části Chotola mohla vyjíždět přímo
na krajskou silnici II/240 a nemusela projíždět skrz polovinu
obce po místních komunikacích. Soukromý investor však nyní
svůj pozemek potřebuje pro vlastní aktivitu, takže provizorní
cesta musela být uzavřena.“
Děkujeme za vyjádření.

Ladislav Lenk, foto: Jitka Lenková

Informace pro občany
Otázka pro starostku
Nejmenovaný občan naší obce se ptá, jak to že obecní úřad
povolil v obci hernu, když všude jinde se jich snaží zbavovat.
A také se ptá, zda z toho obec má nějaký příjem do rozpočtu?
Obec Statenice nemá obecně závaznou vyhlášku, kterou by
regulovala hazardní hry a VHP v obci. Objekt u benzínky není
ve vlastnictví obce, jeho majitel dle sdělení provozovatele dal
souhlas se vznikem herny, obec se v tomto případě nijak nevyjadřovala, nebyla dotázána. Veškerá povolení pro tuto hernu
vyřizuje ministerstvo financí, nikoliv obec.
Provozovatel herny požádal obec o prodloužení provozní
doby herny, zastupitelé nesouhlasili a vyjádřili svůj nesouhlas
se vznikem herny na území obce Statenice. Provozovatel herny
byl v tomto smyslu informován.
Pokud jde o příjmy obce z této aktivity, je třeba říci, že stát
přerozděluje příjmy z loterií a z výherních hracích přístrojů
(VHP) na obce. Za Statenice mohu uvést, že příjem obce v roce
2015 byl následující: odvod z loterií 48 012,92 Kč, odvod
z VHP 54 329,64 Kč.
Letos k 31. 8. 2016 je stav následující: odvod z loterií činí
44 950,32 Kč, odvod z VHP je 590 938,55 Kč (což je velmi překvapující částka).
Samozřejmě to neznamená, že podporujeme hazard za kaž
dou cenu. Jsou dvě varianty: Buď zakážeme hru celoplošně
v celé obci, v každé provozovně (nyní jsou povoleny VHP
ve dvou provozovnách), nebo budeme tolerovat VHP a hernu,
která je omezená svým provozem stejně, jako jiné provozovny
v obci v souladu s OZV č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (dodržování nočního klidu).
Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce

Krátce z obce
V trampském duchu
Letošní sousedské posezení na fotbalovém hřišti v sobotu 17. září odpoledne se díky hudební skupině Vlčáci neslo
v trampském duchu. K slavnostní náladě přispěla výzdoba
prostor stejně jako tradiční zabijačkové pochoutky připravené
Sokolskou osvěžovnou Statenice (SOS). Děti se mohly svézt
na konících díky jejich majitelkám, Barboře Whitehead a Haně
Kocíkové, nebo si zaskákat na trampolíně. Ani letos však nevyšlo počasí, které se po téměř dvou doslova letních týdnech den
předtím pokazilo, prudce se ochladilo a začalo vytrvale pršet.
V sobotu odpoledne déšť sice na chvíli ustal, ale jen proto, aby
se k večeru rozpršelo nanovo. Na počasí zkrátka tahle akce nikdy štěstí neměla. Aspoň, že na vše ostatní ano.
Text a foto: Jitka Lenková

Budeme mít vlastní čističku odpadních vod?
Strategický plán rozvoje obce Statenice na období 2015 – 2025 se mimo jiné zabývá problematikou likvidace splaškových vod.
Jaká jsou řešení? Jsou dvě. Buď vybudovat čističku odpadních vod (ČOV) ve Statenicích, nebo se podílet na intenzifikaci stávající
ČOV Roztoky.
O tom, ke kterému řešení se naše obec přikloní, se bude rozhodovat koncem letošního roku. Podmínkou pro toto rozhodnutí je schválení
územního plánu obce, jež právě probíhá. Zatím 6. září 2016 proběhla na MěÚ v Roztokách schůzka ohledně intenzifikace ČOV Roztoky,
na níž naši zastupitelé obdrželi potřebné dokumenty k této variantě řešení. Naopak na zkušenosti s vlastní čističkou se starostka Statenic
Ing. Miroslava Šmardová zeptala místostarosty Tuchoměřic Karola Böhma,
Na jakou kapacitu evidovaných občanů (EO) se podařilo intenzifikovat vaši ČOV a jaké je procento využití současné kapacity?
Původní kapacita 3000 EO byla dočerpána před cca 3 lety. To mělo za následek zastavení výstavby v obci. Pomocí nové technologie je
dnes celková kapacita na dvojnásobku, tj. 6000 EO. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu teprve v červnu, takže současná kapacita
je někde na 50 %.
Uvědomujeme si, že membránová technologie umožnila intenzifikovat ČOV bez nároku na zvětšování kapacity většiny stávajících
stavebních objektů, důsledkem byly nižší investiční náklady na akci. Jak se promítla tato investice a předpokládané provozní
náklady do kalkulace stočného v obci Tuchoměřice?
Membránová technologie znamená zvýšení spotřeby elektrické energie. Souvisí to s výkonnějšími čerpadly, která čerpají kal přes
membrány. O kolik se zvýšily provozní náklady, zatím nemáme relevantní údaj - je to krátký časový prostor, ve kterém ještě probíhalo
dolaďování celého systému. Spotřeba energie je závislá na správném nastavení a udržování správné koncentrace kalu v aktivačních nádržích, takže ten proces ovlivňuje mimo jiné i péče provozovatele.
Jak se zvýšil odtok vyčištěné vody do Únětického potoka (o kolik) a v jaké kvalitě jsou vody vypouštěny?
Odtok se zatím prakticky nezvýšil, protože zatím nedošlo k novým napojením objektů na kanalizaci. Kvalita vypouštěné vody je výrazně lepší, u některých parametrů jsem se dostali prakticky na hranici měřitelnosti v laboratoři.
Jak je zabezpečen havarijní chod ČOV, např. při výpadku elektrické energie delší než např. 2 hodiny?
Součástí areálu je po intenzifikaci také náhradní dieselový zdroj, který při výpadku elektrické energie automaticky startuje a dokáže
udržet důležité články systému v chodu.
Jak hodnotíte dosavadní zkušební provoz vaší ČOV?
Zatím dobrý! Je to ještě jen opravdu krátká doba na hodnocení. Za těch pár měsíců se o provoz stará provozovatel pod pečlivým dohledem zhotovitele. Se zhotovitelem a provozovatelem se scházíme ke společným schůzkám, dolaďují se jednotlivé procesy. Pro všechny
strany je to nová věc, která v Čechách v téhle velikosti až dosud nebyla.
Připravil: Ladislav Lenk

Krátce z obce

Autobusy jezdily kolem bývalé školy
Snad poprvé v historii naší obce vjížděly několik dnů autobusy veřejné dopravy
do úzké ulice U Školy. Proč? Ve dnech 24. 8. 2016 až 28. 8. 2016 totiž probíhala
oprava havarijního stavu kanalizační stoky v ulicích Statenická a U Potoka (výkop
v délce 11 m a výměna potrubí, překop komunikace Statenická, hutnění, oprava povrchu), což znamenalo úplnou uzavírku ulice Statenické na křížení s ulicí U Potoka
s objízdnou trasou pro veškerou dopravu.
Objízdná trasa pro osobní a nákladní dopravu při dočasné uzavírce v ulici Statenická byla vedena přes Černý Vůl, Velké Přílepy, Lichoceves, Statenice. Pouze autobusy dopravce ČSAD MHD Kladno mohly projíždět od restaurace Detaillo Statenický mlýn přes most do ulice U Školy a dále na konečnou zastávku ve Statenicích.
Ostatní dopravě byl průjezd touto trasou zakázán. Což si vyžádalo asistenci Policie
ČR, která právě do úzké ulice U Školy musela neukázněným řidičům vjezdu zabránit.
Ladislav Lenk,
foto: Jitka Lenková
Provizorní autobusová zastávka
u pizzerie Detaillo (Statenický mlýn)
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Ohlédnutí za létem

Krátce z obce
Jako obvykle se také letos sešly děti ze Statenic i z okolí k oslavě svého svátku,
Dne dětí. Hřiště TJ Sokol Statenice tak v neděli 5. června ožilo dětským výskotem
a pěkné počasí přilákalo za zábavou víc jak dvě stovky dětí. Ty si spolu se svým
dospělým doprovodem mohly pochutnat na zvláště chutném sponzorském daru
– koláčích a dalším sladkém pečivu. Všichni mluví o tom, že současné děti jsou
počítačovou generací, ale věřte, že mobily, tablety a podobné vymoženosti tady
nikomu nechyběly. Stačí jen děti od počítačů odlákat nějakou jinou, atraktivnější
činností. A přesně to se pořadatelům, OÚ Statenice, TJ Sokol Statenice a Čarodějnicím od Juliány podařilo.
Text a foto: Jitka Lenková

Máme nové zastávky
Během léta došlo v naší obci k výměně dvou opravdu stařičkých a nevzhledných autobusových zastávek za nové krásné přístřešky v moderním
designu. Jedná se o zastávky na konečné linky 356 a na zastávce Statenice, Černý Vůl, hospoda ve směru na Prahu. Náklady na vybudování obou
zastávek činí 115 000 Kč, a protože se jedná doslova o vizitky naší obce,
určitě to nejsou zbůhdarma vyhozené peníze. Pokud jste je zatím neviděli na vlastní oči, určitě mi dáte
za pravdu alespoň při pohledu
na fotografie. Tyto dvě nové
zastávky a autobusová zastávka
Statenice, Černý Vůl ve směru
na Velké Přílepy vybudovaná
vloni byly také opatřeny novými odpadkovými koši za celkem 9000 Kč, které s nimi tvoří
jeden harmonický celek.
Text a foto: Jitka Lenková

O svatém Václavovi
Vysloveně horké počasí provázelo zájezd do zábavného parku Mirakulum v Milovicích v sobotu 25. června. Pro všechny proto bylo
trochu zklamání, že inzerovaná novinka, Vodní svět, musel být nejen v tento den z hygienických důvodů uzavřen. Naopak však přibyla
nová atrakce, vláček spojující Mirakulum s Tankodromem s vojenskou technikou a s ní souvisejícími atrakcemi. Takže zájezd se líbil
a určitě se bude za čas zase opakovat. To už se možná dočkáme i toho
Vodního světa, případně dalších nových lákadel
Text a foto: Jitka Lenková

Hodně štěstí!

V den svátku tohoto světce jsme měli možnost zúčastnit se na statenické poměry události opravdu mimořádné, autorského loutkového představení Kateřiny Molčíkové Svatováclavská legenda, které vzniklo za podpory
OÚ Statenice. Odehrálo se pod širým nebem ve Svatojánské ulici 12, na zahradě rodinného domu manželů
Novotných. Nápaditá „one woman show“ zaujala a často
i strhla asi osmdesátku přítomných diváků, především
dětí. Ocenit je třeba také režijní přispění Apoleny Novotné, nevšední pojetí loutek Kateřiny Kabešové a poděkovat naší Kavárničce za sladké občerstvení stejně jako
těm, kteří uposlechli výzvy na plakátu a „místo vstupného přinesli něco dobrého“.
Text a foto: Jitka Lenková

Slavnostní křest dvou letošních hříbátek se konal v neděli 18. září
během hobby závodů v Jezdecké stáji Statenice. Pony klisničku Cairu a hřebečka Gabriela přivítaly na tomto světě „tři sudičky“, herečky
Veronika Žilková a Simona Prásková a scénáristka Olga Dobrowská.
Shodně jim popřály zdraví, štěstí a krásný dlouhý život. Pozornější
diváci si mohli všimnout, že kolem se v doprovodu televizní kamery
mihla také Agáta Prachařová se synem Kryšpínem.
Text a foto: Jitka Lenková

Inzerce
Nabízím doučování francouzštiny a němčiny
pro začátečníky a mírně pokročilé
ve Velkých Přílepech a blízkém okolí.

kontakt: matyna.makalova@seznam.cz
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Ve Statenicích hořelo!
Naštěstí jen v rámci Dne zdraví a bezpečnosti, který v sobotu
17. září 2016 uspořádal TJ Sokol Statenice. Protože taková akce se
u nás zatím ještě nikdy nepořádala, tím spíš byli organizátoři příjemně překvapení ochotou hasičů, záchranářů i obecní policie z Horoměřic se tohoto dne zúčastnit a podělit se s veřejností o své zkušenosti. Dynamická ukázka spočívající ve vyproštění zraněného z vraku
osobního vozidla pomocí hydraulických nůžek upoutala pozornost
všech přítomných, i když do ní nepříjemně zapršelo. Také následné
podpálení vraku a jeho uhašení názorně všem ukázalo, že v takovém
případě jde při záchraně lidských životů doslova o vteřiny.
Nejen čínskou medicínu představil na svém stánku praktický lékař z Velkých Přílep MUDr. Rodion Schwarz, základy první pomoci
si mohli zájemci nacvičit hned vedle u Life RESCUE – záchranáři
Praha, o.s. a především pro děti byly určené zábavné testy z oblasti péče o nemocné u stánku terénní pečovatelské služby Kvalitní
podzim života, z.ú., která začala nedávno působit i ve Statenicích.
Do šatny hostů se se svým citlivým přístrojem, generátorem plazmy
RPZ-14, uchýlil Jakub Lev Fišer a na místě zájemců předvedl, jak
funguje tato poměrně nová, avšak zcela bezbolestná a neinvazivní
metoda likvidace parazitů a mikrobů nejen u lidí, ale také u zvířat.
Vzhledem k tomu, že se tento typ akce setkal u veřejnosti s velmi
příznivým ohlasem až nadšením, a to přesto, že dospělí diváci museli zaplatit vstupné 50 Kč, uvažuje TJ Sokol o jejím opakování příští
rok. Už teď mohu prozradit, že plánovaná dynamická ukázka bude
rozšířena o bouračku dvou vozidel.

Krátce z obce
Přes potok bezpečněji
V letních měsících se dočkal opravy v ceně 58 000 Kč dosud
nepříliš vyhovující můstek přes Únětický potok u fotbalového
hřiště. Volně ložené silné plechy spojující břehy potoka s vlastním můstkem byly po léta místním folklorem a stále hrozilo
jejich spadnutí. Když se tak jednou dokonce i stalo, nezbývalo
než na hřiště nějaký čas chodit oklikou přes silniční mostek,
anebo potok prostě přebrodit. To už nyní nehrozí. K opravenému můstku navíc přibyla i lavička.
Text a foto: Jitka Lenková

Veselé odpoledne
ve Statenickém mlýně

Jako doopravdy…

Majitelka Kavárničky Barbora Škopková a Jana Púčiková
provozující vedlejší květinářství se rozhodly zpříjemnit dětem začátek školního roku a v pátek 3. září odpoledne pro ně
uspořádaly zábavné odpoledne s klaunem, navlékáním korálků
a „tetováním“, které přilákalo i mnohé dospělé. Možná právě
takhle si architekti kdysi představovali, že to bude ve Statenickém mlýně jednou vypadat – až se jejich plány promění ve skutečnost. Což se také opravdu stalo.

Text a foto: Jitka Lenková

Text a foto: Jitka Lenková

Chlapce nejvíce zaujala policejní tonfa a odchytová smyčka.

Plasmový generátor
a práci s ním viděli
mnozí z nás poprvé
v životě.

J S M E

Soutěž na stánku Kvalitního podzimu života
Někdy záludné
otázky záchranářů
z Life RESCUE
děti od soutěžení
neodradily.

Setkání s čínskou medicínou u MUDr. R. Schwarze

Další foto z akce viz:
http://jitka-lenkova.rajce.idnes.cz/Den_zdravi_a_bezpecnosti_TJ_Sokol_Statenice_17.9.2016/
videozáznam ukázky práce hasičů:
viz https://www.youtube.com/watch?v=XttNut-KCaI

Inzerce

N A

VA Š Í

S T R A N Ě

Paní Dvořáková se stresovala
prodejem svého domu přes rok

Se mnou ho prodala
bez starostí, do 7 týdnů
a za výhodnou cenu
Věra Jesenská, specialista pro Statenice a okolí
realitní poradkyně s certifikací ARK ČR
tel.: 602 314 229
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Vzniká oddíl všeobecné atletické přípravy
Ve středu 2. listopadu 2016 zahajuje činnost oddíl všeobecné atletické přípravy. Oddíl odborně povede Věra Cechlová Pospíšilová, občanka Statenic,
česká olympionička a medailistka v lehké atletice.

PODĚKOVÁNÍ

PODPOŘTE

TJ SOKOL STATENICE!

TJ Sokol Statenice děkuje všem, kteří se
podíleli na přípravě i průběhu Dne zdraví
a bezpečnosti v sobotu 17. září 2016, zvláště
pak následujícím:

PRONAJMĚTE SI REKLAMNÍ
PLOCHU NA NAŠEM HŘIŠTI!

Auto Perun, s.r.o., Statenice
Hasičská stanice Roztoky

PRONÁJEM PLOCHY
1× 1 METR – 5000 Kč/rok,
VÝROBA POLEPU 1000 Kč

JeLef – Jakub Lev Fischer
Kvalitní podzim života, z.ú., Vestec
Life RESCUE – záchranáři Praha, o.s.

PRONÁJEM PLOCHY
1× 2 METRY – 10 000 Kč/rok,
VÝROBA POLEPU 2000 Kč

MUDr. Rodion Schwarz, Velké Přílepy
MUDr. Miroslava Sládková,
Nemocnice Nymburk

CENY VČ. DPH,
VÝROBA POLEPŮ ZAJIŠTĚNA

Obecní policie Horoměřice
Ryor, Praha 5

KONTAKT:
Ing. Jan Sládek, tel. 602 105 906,
sokol.statenice@seznam.cz

Sbor dobrovolných hasičů Roztoky
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje – výjezdová základna
Kralupy nad Vltavou

Příjem z této inzerce je určen
především na práci s dětmi.

Zeman – stavební řemesla, Jinočany

Sledujte TJ Sokol Statenice
na internetu!
Aktuální výsledky našich fotbalistů
a jejich postavení ve skupině
http://vysledky.lidovky.cz/klub.
php?id_klub=715
Webové stránky TJ Sokol Statenice
www.sokolstatenice.cz
facebook – TJ Sokol Statenice

KDE? Na nově otevřeném sportovně-zábavném
areálu ve Statenicích – ul. U potoka
(nedaleko konečné autobusu č. 356)
V KOLIK HODIN? 16.00
PODMÍNKY ČLENSTVÍ V ODDÍLU:
1. Členství dítěte v Sokole: 100 Kč za kalendářní
rok
2. Účastnický poplatek: 800 Kč za sezonu
2016/2017 (náklady spojené s pronájmem
tělocvičny)
3. Pojištění dítěte – člena oddílu

16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Statenice –Kazín
Kněževes – Statenice
Statenice – Horoměřice
Dobřichovice – Statenice
Statenice – Vraný
V. Přilepy – Statenice
Statenice – Vonoklasy

V předběžné přihlášce uveďte:
 jméno zákonného zástupce dítěte
 jméno dítěte
 rodné číslo dítěte
 trvalé bydliště
 Vaši ochotu (možnost, zájem) podílet se na organizaci oddílu a jeho
administrativním vedení
 Vaši ochotu (možnost) převážet děti do a z tělocvičny
 e-mailovou korespondenční adresu
 telefonní číslo
Těšíme se na Vás i Vaše děti!   Jan Sládek, starosta TJ Sokol Statenice

Pojďte tančit s námi!
TANEČNÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PÁRY

LATINA PRO ŽENY

SKLADBA LEKCE:
90 min. latinskoamerické (příp. standardní)
tance

SKLADBA LEKCE:
10 min. zahřátí + strečink, 60 min. latino tance,
5 min. strečink

VYUČOVANÉ TANCE:
mambo, chacha, rumba, jive (příp. waltz, tango,
quickstep)

HLAVNÍ TANCE:
samba, mambo, rumba, chacha, jive, pasodoble + břišní tance,
sezónní tance (lambada, macarena)

HLAVNÍ LEKTOR:
Daniel Ondřej – akreditovaný lektor Českého
svazu tanečního sportu, bývalý tanečník
mezinárodní výkonnostní třídy

HLAVNÍ LEKTORKA:
Majka Skorkovská – profesionální pedagožka, akreditovaná
lektorka Českého svazu tanečního sportu, aktivní tanečnice
mezinárodní výkonnostní třídy v latinskoamerických
i standardních tancích + externí lektoři Stefánia Futoová
a Marek Dědík

KDY:
úterý 20:00 – 21:30 (říjen – březen,
bude upřesněno)
KDE:
Sokolovna Únětice Hledáme náhradní prostor

KDY:
středa 19:30 – 20:45 (říjen – březen, bude upřesněno)
KDE:
Sokolovna Únětice Hledáme náhradní prostor

KURZOVNÉ:
12 lekcí: 2 600 Kč za taneční pár (sleva pro
členy Sokola Statenice)

KURZOVNÉ:
12 lekcí: 1 200 Kč (sleva pro členky Sokola Statenice)

KONTAKT:
Matěj Maxa, email: tanecni@sokolstatenice.cz
Kurz bude otevřen při účasti alespoň 6 párů.

KONTAKT:
Matěj Maxa, email: tanecni@sokolstatenice.cz
Kurz bude otevřen při účasti alespoň 12 žen.

Prosíme o včasnou rezervaci,
jinak kurz nebude otevřen!

Prosíme o včasnou rezervaci,
jinak kurz nebude otevřen!

Kdy na podzim na fotbal?
9. 10.
16. 10.
23. 10.
29. 10.
6. 11.
13. 11.
20. 11.

Rodiče dětí, kteří mají o členství v tomto oddíle zájem, prosíme, aby zaslali
předběžnou přihlášku na adresu:
sokol.statenice@seznam.cz

Inzerce

SOS
Sokolská OSVĚŽOVNA Statenice
na fotbalovém hřišti TJ Sokol Statenice (západní okraj obce – směr Tuchoměřice)
otevřeno: pondělí – pátek 17.00 – 22.00 hod., sobota a neděle 11.00 – 22.00 hod.
rezervace, pronájmy a další dotazy na tel: 727 915 711 (paní Marcela)
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Praha-západ –

Klid a příroda u vás doma
To je titulek úvodníku z čísla 332 (srpen 2016) realitního časopisu REALCITY. Jeho
obsah mne inspiroval k napsání úvahy na téma „Jak jsme na tom ve Statenicích“.
V úvodníku se mimo jiné píše: „V posledních letech se stala Praha-západ dynamicky
se rozvíjející částí okolo Prahy“. V úvodníku
je také následující tvrzení: „A západní směr
jen potvrzuje, že je a bude vyhledávanou adresou pro bydlení a investiční záměry. Pokud
chcete své peníze investovat dobře, určitě si
vybranou lokalitu předem prověřte. Zjistěte
si, jak je to se zdejší dopravou i infrastrukturou. Jaké možnosti nabízí vybraná obec
svým obyvatelům a jak se k modernizaci staví zastupitelé. To vše v budoucnu významně
ovlivní lukrativitu dané oblasti a návratnost
vašich investic.“
A jak z toho vycházejí Statenice? Nic
moc. My všichni, kteří tady bydlíme a jsme
vlastníky nemovitostí, se připravujeme,
nebo oni nás (nebo snad dokonce Brusel?),
o peníze, pokud jsme naše bydlení považovali také za investici.

Ceny pozemků v naší obci stagnují. Podíváme-li se na ceny pozemků v Horoměřicích, tak zjistíme, že ceny rostou i přesto,
že mnoho z nich je v letovém koridoru Letiště Václava Havla v Ruzyni. Nyní tam roste sídliště pro 400 nových obyvatel. A proč
tomu tak je?
Naši občané a jejich zastupitelé dlouhodobě spoléhali na investory, jako byl
H-Systém, a prodejem svých pozemků
umožnili vstup dalších developerů do obce.
H-Systém zkrachoval a současní investoři
čekají, protože stavět nemohou – není zde
základní infrastruktura, jako je ČOV, likvidace splaškových vod, není tu mateřská
školka ani škola… Tak bych mohl pokračovat dál.
Sám jsem žil desítky let v Praze a starosta nebo úřad mi byli na hony vzdálené.
Na vesnici, nebo obci, chcete-li, je to jiné.

Inzerce
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Dřevěné brikety

Tady je vše hned vidět. A proto si myslím,
že bychom měli své zvyky z velkých měst
opustit a angažovat se v životě obce. V obci
to není vysoká politika. To je práce jako
každá jiná s tím, že výsledky každý dříve
nebo později vidí, nebo také nevidí. Setkával jsem se s argumentací, že ani na obecní
úrovni do „politiky“ nejdu. Při obecních
volbách musí totiž kandidátka místních
uskupení doložit podporu podpisy několika desítek spoluobčanů, kandidátka „politické“ strany tuto podmínku nemá, tedy je
to pro ní snazší. Sbíráte-li podpisy, hodně
se od občanů dozvíte a možná při příštích
volbách si to raději rozmyslíte, protože jste
sliby nesplnili. O to je „zábavnější“ být
v místní politice.
Jsou obce, kde se do práce zastupitelstva
zapojili nově nastěhovaní občané, kteří byli
přínosem, a obce prosperují. Příkladem
jsou třeba Dolní Břežany. Znalosti, zkušenosti a kontakty takových lidí jsou nenahraditelné a nezaplatitelné.
A takové lidi naše obec potřebuje. Chceme asi všichni, aby obec byla místem pro
život, nejen noclehárnou. A také v konečné
etapě, aby hodnota našich majetků stoupala.

Jan Sládek,
člen obecního zastupitelstva Statenic

Ceník inzerce
1/12 str. – 200 Kč

1/4 str. – 600 Kč

1/9 str. – 270 Kč

1/3 str. – 800 Kč

1/8 str. – 300 Kč

1/2 str. – 1 200 Kč

1/6 str. – 400 Kč

1 str.

– 2 400 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází 10. prosince 2016, uzávěrka je 20. listopadu 2016.

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

PODZIM A STRAVA
z pohledu čínské medicíny
Vážení čtenáři, v poslední době naše ordinace ještě více začala propojovat klasickou západní medicínu s moudrostí a léty prověřenými léčebnými postupy tradiční medicíny čínské. Nezanedbatelnou součásti správné
léčby a prevence nemoci je i správné stravování. Pojďme se na to podívat
trochu blíže.
V Číně bývalo vždy zvykem odvolávat
se na autority z minulosti, proto se i čínská
medicína vždy odvolávala na základní dílo
čínské medicíny „Vnitřní kánon Žlutého císaře“ (Žlutý císař 2697-2597 př. n. l.).
„Tři podzimní měsíce se nazývají naplňování a dozrávání. Příroda již nebují, ale
dozrává a utišuje se, Qi nebes se stává ostřejší a Qi země se projasňuje. Člověk má
chodit dříve spát a vstávat se slepicemi, aby
si zajistil duševní klid a zmírnil vliv ostrého
podzimního vzduchu. Má shromažďovat
duševní energii a pozornost již neobracet
směrem ven, aby si zachoval čistou plicní
Qi. To odpovídá podzimní atmosféře a takový je způsob shromažďování Qi na podzim. Kdo se mu protiví, poškozuje si plíce.
Když si nevytvoří dostatečné zásoby energie, v zimě může ochořet.“
Podzim je tedy obdobím, kdy se náš
organizmus snaží připravit na zimu a začíná shromažďovat zásoby. Člověk by měl
zklidnit své aktivity. Obrátit se k sobě.
Fyzická aktivita je prospěšná, ale v menší míře. Měli bychom si vybírat přirozené
formy pohybu. Dobré je zařadit relaxaci

či meditaci. Chodit dříve
spát, aby naše tělo stihlo
vše uložit do zásob a my
měli během zimy dostatek
energie.
Elementem podzimu je
kov a z orgánů ke kovu
přiřazujeme plíce a tlusté
střevo. Příznaky nerovnováhy plic na úrovni
psychické jsou smutek,
neschopnost projevit emoce, melancholie, pesimismus. Na úrovni
fyzické to jsou různé dýchací obtíže, kožní
obtíže a problémy s vyprazdňováním.

Jak se stravovat na podzim
Stravování dle ročních období je v čínské medicíně velmi důležitým předpokladem pro udržení zdraví a životní energie.
Možná se podivíte, jak logicky v některých
bodech souzní s tradičními sezónními pokrmy u nás.
Podzim je obdobím sucha. Proto je
nutné pro regeneraci plic a tlustého střeva

Inzerce

Pronájem zařízené kanceláře 53 m2
Kralupská, Statenice – Černý Vůl

10 500 Kč za měsíc (198 Kč za 53 m2/měsíc)

Palivové dřevo

Černý Vůl-Statenice, Kralupská 393, 252 62
Tvrdé štíp. od 1050,-

Akce!
Odběr
6 prm 1050,= doprava do 50km*
Tvrdé
štíp.od
Měkké štíp. od 850,zdarma
a zpět)
Měkké
štíp.
oddoprava
850,-do 50km zdarma
Akce
6 (tam
prm/10prms

Kontejnery
- dovoz materiálu,
odvoz
suti...
kety
z
tvrdého
dřeva
od
52,-/bal.
Zaváděcí ceny!Brikety z tvrdého od 55,-/bal.10kg

Doprava
zajištěna
Akce
platí do 15. 5. 2012
prodejní doba
Po - Pá 8 - 11 12 - 17
So
8 - 11 12 - 14

Objednávky na webu nebo telefonicky

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

Nabízíme pronájem kompletně zařízené kanceláře v přízemí domu s vlastním vchodem o velikosti 53 m2. Prostor se nachází ve Statenicích na rušné ulici
Kralupská s možností parkování na pozemku a vlastní reklamy hned u silnice.
Zázemí tvoří parkoviště, vlastní kuchyňka, a WC. Kancelář je zařízena novým
nábytkem na míru. Nízké měsíční náklady, Výhodou je možnost využívat zahradu domu pro posezení.
Kontakt: Ladislav Makal, 603 180 230, makalladislav@seznam.cz

předcházet jejich vysušování. Vhodná jsou
tedy především zvlhčující a vyživující strava a energeticky bohatší potraviny. Ideální
je připravovat pokrmy dlouhým vařením
a volit nasládlá či sladkokyselá jídla. Ta
pomáhají zadržovat a schraňovat důležité
tekutiny. Pokud nejsme zahlenění, můžeme
se před vysušením plic chránit potravinami, jako jsou houby, ořechy, semena, vejce
a med.
Je důležité začít omezovat syrovou zeleninu a ovoce, zejména pokud se již výrazně
ochladilo. Je lepší je tepelně upravit.

Doporučené potraviny
tohoto období
Jsou to ty, které posílí náš organismus
a pomohou nám se připravit na zimu. Sem
patří kroupy, jáhly, rýže, pohanka, oves,
luštěniny, kysané zelí, nakládaná zelenina,
šípky, pórek, květák, kapusta, různé druhy
dýní, bílá ředkev, ředkvičky, cibule, křen,
pažitka, česnek, hrušky, jablka, hroznové
víno (dobré také na pročištění střev – zejména červené hrozny), husa, krůta, králík.
Sem patří i malé množství koření, jako
je cayenský pepř, chilli, kari, zázvor, pepř,
nové koření, anýz, bazalka, saturejka, estragon, majoránka, oregano, tymián, rozmarýn, máta, šalvěj, kardamom, muškátový
oříšek, koriandr, kmín, bobkový list, hřebíček, hořčice, lékořice, kopr.
Ostrému koření se vyhýbáme při vysokém krevním tlaku či v případě horka
v organismu! Nedoporučené jsou citrusové
plody a mléko, které organismus ochlazují
a zahleňují.
Přejeme všem krásný podzim a pevné
zdraví.
MUDr. Rodion Schwarz,
Judita Petríková, Petra Koutová
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KNHOVNA J. M. HOVORKY VE STATENICÍCH V BUDOVĚ OÚ STATENICE
MÁ OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU OD 17 HOD.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME, KÁVU ČI ČAJ UVAŘÍME, K NIM SUŠENKU PŘILOŽÍME.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Ještě před prázdninami se děti v Knihovně J. M. Hovorky
pustily pod vedením knihovnice Květy Englerové do výroby
přáníček ke Dni matek za použití vlastní fantazie a různých výtvarných technik. Vůbec nepochybujeme o tom, že děti do těchto vlastnoručně vytvořených gratulací dokázaly vtělit všechnu
lásku, kterou ke svým maminkám cítí. Bylo to totiž na nich vidět – na dětech i na přáníčkách.
Poslední výtvarnou aktivitou před létem se stal úvod do decoupage, tzv. ubrouskové techniky. Nádherné motivy přímo
vyzývaly k tomu, aby se staly ozdobou různých předmětů,
především košíčků. Zvláště pak vynikly na odřezcích dlaždic.
Vznikly tak obrázky, které si přímo říkají o pověšení.
Text a foto: Jitka Lenková

Výpravy za tajemnem
Na léto jsme v Knihovně J. M. Hovorky naplánovali celkem
tři výpravy na tajemná místa v našem okolí. O letním slunovratu, 21. června 2016, jsme se sešli u menhiru v Horoměřicích,
na keltský svátek léta a úrody Lugnasad, 2. srpna se vypravili
na Kamýk ve Velkých Přílepech a zatím naposledy, o podzimní
rovnodennosti, 22. září 2016, jsme zkoumali léčivý šamanský
kruh pod hradem Okoř. Po odborné stránce se vedení všech tří
exkurzí na místa vyznačující se přítomností tajemných energií ujal Ing. Jan Šindel. Vzhledem k tomu, že se tyto výpravy
setkaly s velkým zájmem, budou se v příštím roce opakovat,
případně nějaká další místa ještě přibudou. Než se tak stane,
zveme vás do knihovny na základy práce s kyvadlem, které se
budou komnat pod vedením Ing. Jana Šindela ve středu 7. prosince od 15. hod.
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Text a foto: Jitka Lenková
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Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Zaujala mě kniha „Tajemství kódů“ – ilustrovaný průvodce znameními, šiframi
a tajnými jazyky. Některé z nich jsou dodneška neznámé. Při čtení vstoupíte do tajuplného světa skrytých poselství a jejich luštění. Tato kniha poodhaluje záhady tajných jazyků, symbolů a společenství a také to, jak vznikaly v jednotlivých epochách
a kulturách po celém světě.
Pro ilustraci uvádím například disk z Faistu. Hliněnou destičku z Kréty pocházející pravděpodobně z první poloviny druhého tisíciletí př. n. l. z minojského období. Disk je vyzdoben 241 piktogramy a je příkladem písma dodnes nepřečteného.
Je známo, že již v 1. století n. l. Římané znali neviditelné inkousty, například šťávu
z pryšce. Tajuplný a všestranně nadaný Leonardo da Vinci psal své popisky k náčrtům zrcadlovým písmem. V knize se dozvíte i o rosenkruciánech, iluminátech
a svobodných zednářích, kteří používali tajné symboly a šifry. Víte například, co
je to Cardanova mřížka, taxonomický kód a genetický původ?
To vše a ještě mnoho dalších zajímavostí se dozvíte v této knize. Dostupná je
v naší knihovně.
Květoslava Englerová, knihovnice Knihovny J. M. Hovorky Statenice
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Parádnice na podzim

Borůvky a „borůvky“

Uschlé stromy nahradíme

Právě nyní nastává ten pravý čas pro výsadbu ovocných i okrasných dřevin. Na podzim
sázené rostliny lépe využijí přirozenou vláhu a do jara dobře zakoření, navíc si teď
můžeme vybírat z nejčerstvější nabídky školek. Vysazovat lze bez obav až do zamrznutí
půdy. Zamysleme se tedy, co nám na zahradě chybí. Co třeba borůvky? Letos jich v lese
bylo poskrovnu… Plody některých dřevin se chutí našim lesním borůvkám nejen hodně
podobají, ale i vyrovnají. Na rozdíl od klasického borůvčí ale mohou růst a bohatě plodit
pěkně po ruce, na naší zahradě přímo nám před nosem. Měli bychom jenom vědět, jaké
podmínky ke zdárnému růstu a přinášení sladkých plodů potřebují.

V parku Parádnice došlo k několika drobným událostem. Byl vysazen nový strom, javor mléč, a to v rámci záruky a zejména díky
dobrému přístupu zahradnictví Arnika v Hostivici a Ing. Zdeňka Poslušného, který strom vyměnil velmi ochotně a bez nároku na úhradu nákladů.
Smutnější záležitostí jsou dva odumřelé platany, které odešly
v důsledku sucha během loňského extrémně horkého léta. Spolek
je vysadil na podzim roku 2014 v rámci skupinové výsadby stromů
spojené s pasováním stromů a s malováním dětí na jejich dřevěné
kotveni. Oba platany statečně vzdorovaly nepřízni počasí jako ostatní silné dřeviny a členové spolku je všechny během letních měsíců
na své náklady zalévali ze svých přilehlých pozemků - bohužel tyto
dva se neudržely. Arnika oba, opět zdarma a v rámci dobré spolupráce s naším spolkem, odstranila a biologicky zlikvidovala.
Jejich ohrádky však nezůstanou dlouho prázdné. Letos z výdělku
spolku vysadíme čtyři nové stromy, i když jsme zatím v další nové
výstavbě omezeni neustálými průtahy přípravy nového územního
plánu, tj. rozhodnutím o tom, zda na ploše Parádnice bude umístěna
nová mateřská školka, anebo ne.
Nadšení pro věc nás neopouští, zvláště když na jiných místech
často vidíme, jak i maličkosti, jako jsou nové drobné výsadby, solární
osvětlení na zastávkách nebo upravená náves, dokážou pozvednout

Den věnovaný Parádnici
Stejně jako vloni i letos se několik zaměstnanců České
spořitelny v čele s Dagmar Šenovou rozhodlo věnovat své
úsilí a čas v rámci celostátní akce Den pro neziskový sektor a sociální služby právě naší Parádnici. Připojilo se k nim
také několik občanů Statenic a společnými silami se podařilo vyhrabat trávníky na terasách, odstranit od vysazených
dřevin již nepotřebné opory a posekat trávník. Obecní úřad
na své náklady zajistil pro účastníky brigády oběd, který toto
vydařené pracovní dopoledne zakončil.

vzhled té které obce. A což teprve, když se někde podaří obnovit celý
park, jak by tomu mělo být u nás.

Ořechy budou!
Kromě toho stále spolupracujeme s Obecním úřadem Statenice
v oblastech týkajících se našeho oboru a cíle spolku - posuzujeme
vitalitu dřevin a snažíme se tak o zlepšení ekologické stability nejen
u nás v obci. Na výzvu obecního úřadu zasíláme podněty k řešení
a také navrhujeme nové výsadby na katastru Statenic, kde některé
druhy dřevin ve větší míře chybí. Doporučujeme proto i soukromníkům výsadby jasanů a ořešáků a chystáme také založení nové ořešákové aleje na okraji obce.
Zároveň se stavíme negativně k neomaleným zásahům do přírody
a k znečišťování ovzduší a stále zdůrazňujeme nutnost ekologické
likvidace bioodpadu, tj. odvážení bioodpadu do příslušných kontejnerů, které jsou v obci k dispozici jak stále, tak sezonně. To je téma
stále aktuální, zvláště pak na podzim v souvislosti s častým pálením
spadaného listí a dalšího rostlinného materiálu.
Příjemné zahradní výsadbové období, která nám, zahradníkům,
právě začíná.
Edita Prokešová, DiS.,místopředsedkyně spolku
pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně (OSPAZ)

Inzerce

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!

Text a foto: Jitka Lenková

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

KANADSKÉ
BORŮVKY
Brusnice (borůvka) chocholičnatá (Vaccinium corymbosum)
neboli borůvka kanadská, americká, zahradní či hroznovitá, je
středně vysoký opadavý keř z čeledi vřesovcovitých, pocházející
ze severní Ameriky a zdomácnělý
v evropských zahradách. Bobule
jsou modré až fialové, znatelně
větší než u „naší“ borůvky, velmi
podobné chuti, ale jejich šťáva
nebarví. Byly vyšlechtěny desítky odrůd. Liší se od sebe habitem a výškou keřů (od 1 do 2,5
m), velikostí plodů a dobou zrání
(od velmi raných, dozrávajících
začátkem července, až po pozdní,
zářijové). Keře těchto borůvek nejen celé
léto přinášejí výborné a zdravé plody, ale
výrazným zlatým až rudým vybarvením listů na podzim také zdobí zahradu.
Aby se nám jejich pěstování dařilo, musíme dodržet několik důležitých zásad. Základem úspěchu je pečlivá příprava půdy:
musí být kyselé reakce (kolem 4,5 pH),
lehká a propustná. Před výsadbou úplně
odstraníme stávající zeminu, nejlépe v pásu
0,8 m širokém a 0,5 hlubokém. Vzniklý příkop vyplníme buď speciálním substrátem
určeným přímo pro borůvky, nebo směsí rašeliny a dobře rozleželého hnoje v poměru
5:1. Minimální vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami by měla být 1 metr. Sázíme
na slunné nebo jen mírně stinné stanoviště,
půdu udržujeme vlhkou, zaléváme nejlépe
dešťovou vodou, mulčujeme borkou. Pro
dobré opylení pěstujeme alespoň dvě nebo
tři různé odrůdy. Při nedostatku místa na zahradě můžeme do větší výsadbové jámy vysadit těsně vedle sebe dva keře odlišných
odrůd. Každoročně na jaře přihnojujeme
speciálními dusíkatými hnojivy určenými
pro borůvky či jiné kyselomilné (nesmějí
obsahovat vápník ani chlór). Koncem léta
pak dodáváme hnojiva s obsahem draslíku
(kvůli vyzrání a větší mrazuvzdornosti dřeva). Vyřezáváme pouze starší, méně plodící větve, a to nejdříve zhruba po 5 letech
po výsadbě, nezkracujeme konce letorostů.
S úspěchem lze borůvky pěstovat i ve velkých nádobách, čím větší, tím lepší – víceleté rostliny vyžadují kontejner o obsahu
kolem 50 litrů.

KAMČATSKÉ „BORŮVKY“
Zimolez kamčatský, lidově kamčatská
borůvka (Lonicera caerulea var. kamtschatica nebo Lonicera kamtschatica), je opadavý keř z čeledi zimolezovité ze severních
oblastí severní polokoule, dorůstající výšky kolem 2 metrů. Na jaře se olistí velmi
brzy, časně i kvete. V našich podmínkách
je to první, někdy už v květnu dozrávající ovoce. Modrofialové tvarově neobvyklé
válečkovité plody (souplodí dvou srostlých
bobulí) svou chutí velmi připomínají borůvky a silně barví. Kvůli dobrému opylení je vhodné pěstovat alespoň dvě různé
odrůdy, i když jsou převážně samosprašné.
Přibývají další nově vyšlechtěné s většími
plody, rané i pozdnější (Amur, Altaj, Modrý Triumf, Duet, Viola a jiné). Na rozdíl
od kanadských borůvek kamčatská borůvka nevyžaduje kyselou půdu, takže odpadá složitější příprava místa pro výsadbu.
Vyznačuje se velkou odolností k mrazu
ve dřevě i květu, je velmi nenáročná, poroste téměř všude, potřebuje pouze vydatnější
zálivku. Hnojíme stejně jako ostatní drobné
ovoce. Ani řez není nijak složitý – vyřezává se pouze starší, víceleté dřevo, čímž se
keř neustále zmlazuje. Kamčatská borůvka
má poměrně krátkou vegetační dobu a je
tedy běžné, že v sušším roce brzy ukončuje
růst, už během léta shazuje listy a odpočívá
až do jara. Zálivkou jí vegetační dobu prodloužíme, můžeme ji pak bez obav použít
třeba i do živého „jedlého“ plotu.

INDIÁNSKÉ „BORŮVKY“

Amelanchierova borůvka, indiánská
borůvka neboli správně muchovník (Amelanchier) je rod méně známých keřů a menších opadavých stromů z čeledi růžovitých.
Nejvíce druhů pochází ze Severní Ameriky,
jen některé mají původ v Evropě a Asii.
Plodem je červená, modrofialová až téměř
černá malvička, zrající během léta až podzimu a chutí připomínající sladší
borůvky. Plody mají své místo
v lidovém léčitelství, jejich šťáva
krásně barví. Jsou nejen oblíbenou potravou divokých zvířat, ale
některé druhy se pro větší a chutnější plody běžně pěstují i na zahradách a plantážích. Muchovníky jsou atraktivní v každé roční
době, kromě jedlých plodů jsou
oblíbené i pro bohaté bílé kvetení
a na podzim krásně vybarvující
listí. Na péči ani půdu nejsou vůbec náročné. Potřebují slunnější
stanoviště, lépe než jiné ovocné
druhy snášejí sucho a jsou zcela
mrazuvzdorné. Americké druhy
upřednostňují půdu s nižším obsahem vápníku. Méně vzrůstné se
výborně hodí i do živého plotu.
Všechny muchovníky jsou samosprašné, čili plodí i izolované rostliny.
Druhů, kříženců a selekcí mezi nimi najdeme velké množství, pro představu alespoň
některé:
Muchovník olšolistý (A. alnifolia) je
odnožující keř výšky 4 až 8 m. U nás jsou
rozšířené jeho nižší kultivary (do 4 až 5 m),
například Thiessen, Martin, Smoky nebo
Northline. Mají větší tmavé malvice příjemné chuti dozrávající koncem června a v červenci, nejvíce plodí na dvouletém dřevě.
M. oválný, vejčitý, okrouhlý (A. ovalis,
rotundifolia) oplývá nejen chutnými černomodrými plody, ale je i velmi dekorativní,
zvláště podzimní oranžově červená barva
listů. Kultivar ´Edelweiss´ dorůstá 2 – 3 m,
´Helvetia´ je kompaktnější a nižší, do 1 –
2 m. M. hladký (A. laevis) je vícekmenný
keř až strom, dorůstající i 10 m, má fialové
chutné plody, listy se brzy na podzim krásně vybarvují. ´Ballerina´ je pravděpodobně
jeho kříženec, roste až do 6 m, má sladké
jedlé plody a oranžové až červené podzimní
vybarvení listů. M. Lamarckův, velkokvětý (A. lamarckii), vzrůstný keř nebo strom
dorůstající výšky 6 – 8 m, nese jedlé modročerné plody zrající začátkem léta. List
červeně barví při rašení a před opadem. M.
kanadský (A. canadensis) je vícekmenný
keř až strom vysoký kolem 6 metrů, purpurově červené plody velikosti rybízu zrají
v létě. Listí se na podzim vybarvuje oranžově. Kultivar ´Prince William´ je nižšího
vzrůstu od 2 do 3 m.
Text a foto: Olga Kubalová Wankeová, TREES
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Metráky víček pro Eleni

Zdravotní stav dnes již šestileté Eleni
Paraskevopolou, o níž jsme psali v březnovém čísle zpravodaje, je stále vážný.
Syndrom West, kterým trpí, provázejí časté
epileptické záchvaty (až 60 denně), které jí
znemožňují normální život zdravého dítěte.
Ukázalo se, že k zmírnění Eleniných obtíží
přispívají přípravky s léčebným konopím,
které holčička začala nedávno užívat. Především na ně proto poputuje výtěžek sbírky
víček, kterou pro Eleni již několik let organizuje Jana Stojanová ze Statenic. Jsme

Kvalitní
podzim života
ve Statenicích

Inzerce

rádi, že také díky našemu zpravodaji společnost FFC Regios a. s. začala nyní nově
vykupovat víčka od PET lahví (6 Kč/kg),
i když administrativně to pro ni byl poměrně náročný proces. Sebraná víčka se tak už
nemusí vozit do Brna, sběrnu máme doslova „za rohem“ v Úholičkách. A právě tam
Jana Stojanová za pomoci manžela a rodičů
celkem ve třech autech a na jednom přívěsném vozíku v úterý 27. září dopravila celkem 654 kg (!) nasbíraných víček, která se
tak proměnila v 3924 Kč pro Eleni.

Text a foto: Jitka Lenková

Inzerce
Advokátní a mediační kancelář v Horoměřicích
 Můžeme vám poradit nebo vás zastupovat

klasickým způsobem jako advokáti

 Nebo vám můžeme pomoci vyřešit Vaši situaci

smírem a dohodou jako mediátoři

Mgr. Martina Pekárková a Mgr. Zbyněk Boldys
Nebušická 709, Horoměřice, tel. 602 825 917,
www.pekarkova-advokat.cz

Squash v Horoměřicích
vás zve na

squash, tenis, s-badminton, wallyball
od 99 Kč do 310 Kč za hodinu,
denně 7,00 – 23,00 h
jogu s Joseffem Michálkem v úterý a středu
9,00 – 10,30 h
Squash v Horoměřicích, Nebušická 709
www.squashhoromerice.cz
tel. 607 705095, 220 97 18 15
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Dana a Hana
Vlková

CVA - budova kina
Pražská 126, Velké Přílepy

150 Kč

Renáta Šťastná

hledá stabilní dynamická česká firma

Další požadavky a dovednosti:
 manuální zručnost, technické a organizační myšlení
 dobrý zdravotní stav (práce s břemeny nad 10 kg, zrakově
náročnější práce)
 nekuřák (práce v prostředí se zvýšeným požárním nebezpečím)
 pečlivost, zodpovědnost

vstupné

14. října 2016 od 1900 h.

Pracovníka / pracovnici
výroby tiskových forem

Minimální kvalifikační požadavky:
 učební obor či středoškolské vzdělání nejlépe technického směru
 znalost práce s počítačem
 praxe v polygrafii je výhodou, není podmínkou

Buštíková

Terénní pečovatelská služba Kvalitní podzim života, z.ú. se sídlem ve Vestci
a s druhou základnou ve Velkých Přílepech,
která se čtenářům představila v předchozím čísle Zpravodaje, se postupně zapojuje do života naší obce. Blíže se s její činností mohli naši občané seznámit v sobotu
17. září během Dne zdraví a bezpečnosti
na místním fotbalovém hřišti.
U stánku KPŽ bylo živo a veselo a opět
se potvrdilo, jak jsme soutěživí. Děti se s zavázanýma očima hádaly, co jim pečovatelky podaly do ruky. Vedle rukavic, obinadla,
škrtidla, urinálního sáčku nebo trojcípého
šátku se pod ubrusem schovávala spousta
dalších pomůcek pro práci s našimi klienty.
Pro dospělé byl připraven vědomostní kvíz
na téma pečovatelství. Děti si odnesly diplom, který potvrdil, že se splněním testu
staly pečovatelem juniorem a rodiče vzorky
kosmetiky.
Kvalitní podzim života se tak pomalu
dostává do povědomí občanů nejen ve Statenicích, ale i v okolních obcích - ve Velkých Přílepech, Úněticích, Holubicích nebo
v Roztokách. K rozšíření a zkvalitnění jeho
služeb do budoucna přispěje také grant
Nadace Agrofert ve výši 300 000 Kč nebo
výnos facebookové aukce uspořádané Lenkou Stehlíkovou Peckovou ve výši bezmála
9 000 Kč. Ano, i tak lze získávat finanční
prostředky pro ty, kteří je potřebují, avšak
státní rozpočet na ně zatím nepamatuje.
Pokud byste chtěli neziskovou terénní
pečovatelskou službu podpořit i vy, můžete libovolnou finanční částkou na transparentní účet č. 218167612/0600 věnovat
jakýkoliv předmět do facebookové aukce
nebo prostřednictvím portálu GIVT v rámci
vašich nákupů v e-shopech.

Žijí mezi námi
Pracovní doba:
 práce ve dvousměnném provozu
Nabízíme:
 zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti
 zaměstnanecké výhody
 odpovídající finanční ohodnocení
 možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání
Pracoviště:
Statenice – Černý Vůl / dostupnost MHD

Možnost nástupu – ihned
Kontakt pro zaslání profesního životopisu:
PANFLEX, s.r.o.
Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem
mail: martina.mankova@panflex.cz tel.č. 605 245 633

Obyvatelé jezírka ve Statenickém mlýně –
kachna divoká a jelec jesen

Podařilo se vám ve Statenicích vyfotografovat nějakého živočicha nebo
rostlinu?
Pošlete nám vaši fotografii
do redakce! Rádi ji uveřejníme.
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Makléř radí:

MÁME RÁDI ZVÍŘATA A SNAŽÍME SE JIM POMÁHAT

Daň z nabytí nemovitosti nově
Tak už se to stalo, od 1. listopadu bude 4% daň z nabytí nemovitosti platit kupující. Na první pohled úplně nelogický krok,
jedná se o jedinou daň, při které člověk za něco zaplatí a tato
platba se mu navíc zdaní. Zase tak nelogický krok ze strany státu to ovšem není. Nově nabytý majetek totiž pro stát představuje
záruku v případě neuhrazení daně.
Dosud platil daň z nabytí nemovitosti prodávající, pokud nebylo
smluvně určeno jinak. Ručitelem pak byl kupující. Kupující platil
daň z nabytí automaticky pouze v případě dražeb. Nová změna představuje kromě přenesení povinnosti platit daň z nabytí na kupujícího
ve všech případech také změnu v tom, že jakákoliv smluvní úprava
této obasti mezi prodávajícím a kupujícím již nebude možná.
Kdo tedy již nyní svoji nemovitost prodává, může se radovat.
Od 1. listopadu ušetří 4 %. Ovšem moudrý kupující si řekne o slevu.
Spravedlivá sleva by byla ve výši 2 %, tím každá strana uhradí polovinu daně. A kdo se do prodeje pustí až po tomto termínu, měl by
v ceně již novou daňovou úpravu zohlednit. Tomu já však bohužel
příliš nevěřím. Spíše čekám, že nemovitosti pro kupující fakticky
podraží.
Hlavní problém ale momentálně představuje financování koupě nemovitosti formou hypotéčního úvěru. Ačkoliv se stále hovoří
o zavedení regulace a znemožnění stoprocentních hypoték z důvodu
přehřátí realitního trhu, většina bank je stále v nabídce má. Jedná se

však o 100% hodnotu ocenění nemovitosti bankovním odhadcem,
nikoliv o veškeré náklady spojené s koupí nemovitosti. Takže pokud
odhadce nacení nemovitost na hodnotu nižší, než je cena kupní včetně 4% daně z nabytí, bude třeba tento rozdíl dofinancovat z vlastních
zdrojů, ručit jinou nemovitostí, případně kombinovat s dalšími finančními produkty. Jedná se však jistě pouze o stav dočasný. Banky
se v řádu několika týdnů či měsíců přizpůsobí a najdou na současné
daňové změny vhodné řešení.
Vše ostatní jinak zůstává přistarém. Od daně jsou i nadále osvobozeny novostavby, jsou-li uvedeny do užívání maximálně do 5ti
let od doby, kdy lze stavbu užívat. Osvobozeny jsou také převody
družstevních podílů. To činí koupi družstevního bytu atraktivnější
alternativou proti koupi do osobního vlastnictví. Zajisté tak stoupne
po tomto typu bydlení poptávka.
Stále také platí, že daňové přiznání pro daň z nabytí nemovitosti
je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byl proveden zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí. Takže pokud kupujete nemovitost, a v katastru
budete jako vlastník nově zapsán například v listopadu 2016, budete
mít čas na podání přiznání až do konce února 2017. V této souvislosti bych ráda upozornila všechny majitele datových schránek, že daň
musí podat pouze elektronicky. V opačném případě hrozí téměř jistá
pokuta 2 tisíce korun.
Ing. Lenka Fernandes
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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

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

Inzerce

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

Ordinační hodiny

AKC

E

Cena bez DPH

Kompletní právní a realitní servis
C

M

Y

Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu
Nezávazná konzultace

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

Doporučitelská provize až 10 000 Kč

Působíme na trhu práce již od roku 1989 a od roku 1996 jako s.r.o.

CM

MY

CY

CMY

K

Ing. Lenka Fernandes

Zajistíme Vám

realitní makléřka pro Statenice

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

776 161 261
lenka.fernandes@re-max.cz
www.reality-suchdol.cz

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny

► projektové práce
► přípravu a rozpočet vaší stavby
► realizaci stavby (rekonstrukci škol, školek, nebytových prostor, rodinných domů,
bytů, nástavby, přístavby, půdní vestavby a rekonstrukci vnitřních prostor atd.)
► dodávku stavebních řemesel,
► součinnost až po kolaudaci a předání kompletního díla včetně terénních úprav
Neváhejte a volejte Ing. Zeithamla, t el. 777 662 353, 224 312 456
e-mail: zeman@remesla-zeman.cz
www.remesla-zeman.cz
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PRODEJNÍ ZAHRADA ČERNÝ VŮL

TREES

Hlavní náplní naší práce je zahradničení a základem našeho
myšlení je úcta: úcta k přírodě, materiálu, kvalitní práci
a ročnímu období, která se navenek projevuje v kvalitě
nabízeného sortimentu. Chceme nabídnout přirozenost,
jednoduchost, nadčasovost. Nejsme pouhé zahradnictví,
ale snažíme se našim zákazníkům nabídnout něco více: zážitek.
Už 12 let u nás nacházíte inspiraci a odborné poradenství.
Těšíme se na vás také v podzimní zahradnické sezóně.

NA CO SE K NÁM MŮŽETE TĚŠIT
PODZIMNÍ SEZÓNA OD POLOVINY ZÁŘÍ

Podzim je druhé jaro! Najdete u nás široký sortiment rostlin na zahradu,
balkón i okno; nastává též ideální čas na sázení prostokořenných ovocných
dřevin a růží (od poloviny října).

TRADIČNÍ VÝSTAVA DÝNÍ OD 1. ŘÍJNA
PODZIMNÍ TVOŘENÍ S DÝNĚMI – DÍLNA 8. ŘÍJNA PO CELÝ DEN

Přijďte obdivovat tykve bizarních tvarů, ladných křivek, roztodivných barev
i vzorů. Každý rok připravujeme hravou instalaci pro pobavení vás i vašich dětí
a nápady nám nebudou chybět ani tentokrát. Nechte se překvapit!

DUŠIČKY OD POLOVINY ŘÍJNA

Oslavte s námi tajemno a krásnou tradici podzimu, jejíž historie spadá až do
10. století. Těšte se na dušičkovou vazbu a dekorace z naší dílny: živé věnce
z chvojí z naší vazárny, věnečky ze sušených přírodních materiálů, vypichované
hřbitovní mísy a široký sortiment svíček.

VÁNOČNÍ PRODEJ OD POLOVINY LISTOPADU AŽ DO VÁNOC

Nabízíme čerstvé pstruhy a kapry z našich sádek, vánoční stromky řezané
i v nádobách, dárkové zboží a adventní vazbu z naší dílny (věnce na sváteční
stůl i vchodové dveře, vypichované svícny a dekorace z řezaných květin).
Těšit se můžete na živý betlém a potulnou čajovnu.

WWW.TREES.CZ

ZAHRADNICTVÍ
každý den 9 –18

www.facebook.com/prodejnizahradatrees
Trees, s.r.o.
Únětická 146, 252 62 Statenice Černý Vůl
tel.: 220 970 790, email: cernyvul@trees.cz

RYBÁRNA
sobota 9–18
V období adventu
rozšíření prodeje
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