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Vážení občané, sousedé,
píši vám poslední úvodník na
konci svého volebního období. Před
čtyřmi lety jsem od vás dostala
mandát a důvěru vést tuto obec
čestně a otevřeně. Věřím, že právě
proto jste Sousedství tehdy volili.
Chtěli jste změnu. Moc vám za to
děkuji. Dali jste mi možnost hodně
toho pro Statenice udělat, i když
spousta konkrétních realizací se
projeví až v dalším období. Prošla
jsem si těžšími chvílemi, kdy jsme se
museli vracet k minulosti a navazovat na to, co z našeho pohledu kdysi
obec špatně rozhodla, museli jsme
spoustu věcí narovnat a jiné nastavit úplně nanovo. Ale prošla jsem si
také spoustou pěkných okamžiků.
Bylo to vždy při setkání s těmi z vás,
kteří jste dokázali vnímat svoji obec
jako svůj domov a byli jste ochotni
jí i něco darovat.
Proto bych tu ráda upozornila na
změnu, která možná není na první
pohled tak úplně zřejmá, ale kterou
lze vnímat a cítit. Mám na mysli
změnu společenské atmosféry. Když
jsem nastupovala na úřad, v obci
již nějaký komunitní život probíhal
(organizoval se masopust, obecní
plesy, pálení čarodějnic a další akce) a v prvních dvou letech
současného volebního období tyto
akce nabývaly na síle a přibývaly
další. Pak ale přišel covid a zprvu
to vypadalo, že společenský život
úplně skončí. Lidi ve Statenicích to
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ale naopak semklo, a i v obtížném
období vzájemného odloučení jsme
nepřestávali vnímat jeden druhého a dokázali si pomáhat. Spolu se
statenickými sokoly jsme zorganizovali pomoc seniorům a po pauze
obnovili Slavnosti svatého Václava,
Den dětí, pálení čarodějnic, ve spolupráci s knihovnou také letní kino,
dětské tábory, a mnoho dalších
společenských událostí.
Jsem moc ráda, že kromě zábavy
se stateničtí občané zajímají i o věci
vážné. Věřím, že se mi dařilo ty
z vás, kteří máte zájem, prostřednictvím 10 besed se starostkou
informovat o aktuálních tématech
obce. Tento formát diskusního fóra
s občany tu dosud nebyl a je raritou
i v širším okolí. Je pro mě velmi důležité, aby statenická radnice byla
otevřená a lidé věděli, co projednáváme a proč se rozhodujeme pro
různá řešení. Proto na tomto místě
děkuji všem, kteří jste se zúčastnili
také jednání zastupitelstva obce.
Nicméně mě i tak mrzí, že mi
starostovské povinnosti nedovolovaly se s vámi osobně potkávat ještě
častěji.
Společenský život ve Statenicích
se ale opět rozběhl na plné obrátky,
i teď přes léto nás čeká spousta
akcí. Těším se, až se na nich s vámi
uvidím. A i když na všechno nemusíme mít stejný názor, jistě o věcech
můžeme otevřeně mluvit a také se
společně bavit.
Přeji vám příjemné léto a vyzývám vás, pokud vám život ve
Statenicích není lhostejný, přijďte
v září k volbám.
Vaše starostka
Apolena Novotná
foto z komunitního sázení stromků:
Magda Sumarová

DĚTSKÁ REDAKCE
VOČKO STATENIC
se rozhodla přispět svým dílem
k tématu blížících se voleb a také
k tématu chovu slepic na vesnici.
Některé z redaktorek slepice chovají a tak k nim mají blízký vztah.
Díla dětí potkáte na následujících stranách označená ikonou
duhového očka.
Dětská redakce tvoří ve složení: Matěj Rolčík, Štěpán Rolčík,
Dominika Šenová, Miriam
Šenová a Nela Škopková.
Uvítáme další členy
a členky.

KNIHOVNA
O prázdninách bude provoz
knihovny omezen. Děkujeme za
pochopení!
Více na str. 10.

Ohlédnutí
za čtyřmi roky
Volby do zastupitelstev obcí se letos budou konat 23. a 24. září. Občané si
v nich zvolí své reprezentanty, kteří je budou zastupovat po další 4 roky. Ve
Statenicích má zastupitelstvo 9 členů a v současné době ho tvoří 5 volebních
uskupení či stran. Jelikož toto je poslední řádné vydání Zpravodaje před termínem voleb, umožnili jsme představitelům všech těchto uskupení, aby zhodnotili práci radnice za uplynulé volební období a představili priority pro budoucnost. Odpovědi zveřejňujeme v pořadí dle výsledku mimulých voleb a bez
redakčních zásahů.
SOUSEDSTVÍ
APOLENA NOVOTNÁ
MIROSLAV ŠANDA
JAROSLAV TRACHTA
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Co se v právě končícím volebním
období podařilo?
Splnili jsme, co jsme slíbili.
Máme vizi a víme, kam směřujeme:
aby se Statenice staly ještě příjemnějším místem pro život a nebyly
jen periférií, odkázanou na okolní
obce a Prahu.
Rozšířili jsme občanskou vybavenost a bezpečnost v obci, zkvalitnili jsme dopravu a služby, díky
dobrému hospodaření jsme získali
do rozpočtu navíc 1,6 mil. Kč na
úložkách a více než 4,6 mil. Kč
vrámci 7 dotačních titulů (dalších
5 žádostí za 14,8 mil. Kč je připraveno k podání). Během transparentního starostování se udělalo

tolik práce, že se na ní bude stavět
celá cesta dalších volebních období
– koncepčně i projekčně. Rozhodli
jsme se jít v duchu nepopulárních,
ale nezbytných kroků, bez nichž
by se obec stále motala v kruhu.
Dosud intenzivně jednáme
o financování a podmínkách
výstavby čistírny odpadních vod
a vodojemu s developery, kteří mají
v územním plánu již 25 let plochy
rozšiřující současné Statenice až na
trojnásobek obyvatel, aniž by obec
za to v minulosti získala adekvátní kompenzaci. Nyní tato jednání
úspěšně vrcholí.
Zajistili jsme obecní policii
a v budově úřadu nabídli vašim
dětem logopedii a fyzioterapii.
Navázali jsme na plány minulého
vedení a postavili knihovnu, která
získala cenu Knihovna roku 2021.
Rozšířili jsme nabídku kulturně-společenského života, aniž
bychom tím zatížili obecní rozpočet – na činnosti se podílí spousta
dobrovolníků a knihovna je spolufinancovaná z grantů. Zajistili
jsme koncepci centra obce, která
rozvíjí potenciál obecních budov
a pozemků ve prospěch veřejného života, a dokončujeme projekt
mateřské školky na Parádnici.
Obchod má novou fasádu. Zřídili

jsme historicky první autobusové propojení do Suchdola a od
září i do Tuchoměřic a na letiště.
Jistě jste mnozí spokojeni také s
novými povrchy v obci, obzvlášť
tam, kde dosud byla jen hlína (2
nové asfaltové povrchy a 12 ulic
je z recyklátu). Desítky obyvatel,
pro něž měla obec ještě rezervaci na čistírnu, se mohly připojit
na novou kanalizaci i vodovod.
Vysázeli jsme spousty stromů, keřů
a květin, připravili jsme pro vás
nové místo k odpočinku v zanedbané štěpnici. Technické služby
jsme z jednoho člověka rozšířili na
4. Zprofesionalizovali jsme služby
úřadu, zřídili jsme mobilní rozhlas
a obecní Facebook. Proběhlo 10
tematických besed se starostkou,
protože bez otevřenosti vůči veřejnosti si to neumíme představit.
A to všechno i přes 2letou
pandemii!
Co se naopak nepodařilo?
Udržet koaliční jednotu. Náš
program je definován v koaliční
smlouvě, kterou jsme po volbách
uzavřeli a které se Sousedství
bezezbytku drží. Chování našich
partnerů v poslední době jednoznačně vykazuje známky opozice,
ale naštěstí nacházíme napříč
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zastupitelstvem v zásadních rozhodnutích stále většinovou podporu, čehož si vážíme (z 350 usnesení
máme jen 14 neschválených).
Co byste označili za priority pro
nadcházející volební období?
Po 4leté tvrdé práci na hledání,
objevování, definovaní, a řešení
kostlivců ve skříni zanechaných
předchozími vedeními Statenic se
můžeme teď plně věnovat nápravě
zanedbaných věcí. Naším cílem
je vést a rozvíjet obec tak, aby
Statenice byly schopné nabídnout
příjemnou a funkční přítomnost i
udržitelnou a únosnou budoucnost
pro současné i další generace. Z tohoto hlediska mezi naše prioritní
projekty patří urychlená výstavba
čistírny odpadních vod a vodojemu
v součinnosti s developery, stavba
nové školky a s tím i vytvoření
nového centra obce pro potkávání
a volný čas. Zároveň uvažujeme o
zámku a paralelně připravujeme
projekty na posílení možností poskytování veřejných služeb a další
občanské vybavenosti pro uspokojovaní potřeb našich občanů napříč generacemi. Nezapomínáme
ale ani stavbu chodníků, veřejného
osvětlení a přípravy dalších kanalizací a vodovodů – už žádné
žumpy a hnědá voda z Tuchoměřic.
Pro realizaci takových projektů
pracujeme i na posílení čerpání
financí z dotačních možností kraje
i Evropské unie.

PODPORA
STATENIC
A ČERNÉHO VOLA
MIROSLAVA
ŠMARDOVÁ
DOMINIK MAŠEK
Co se v právě končícím volebním
období podařilo?
Musíme objektivně říct, že se
podařilo nastavit celkem aktivní
komunikaci mezi vedením obce
a občany. Snad to nebude na škodu
v tom, že podlehneme přílišnému
PR paní starostky, a reálně se něco

opravdu stalo. Za nás je pozitivní
určitě nová knihovna. Ta dokonce
získala super ocenění. Dík patří
všem spoluobčanům, kteří se aktivně podílejí na pomoci uprchlíkům
z Ukrajiny. Z poslední doby zaujaly
i nové odpadkové koše. Pořádek
musí být a pokračuje i s příjemnou
tváří obecní policie, kterou máme
díky spolupráci s horoměřickými.
Také se podařilo alespoň provizorně opravit nejhorší cesty v obci.
Co se naopak nepodařilo?
Dlouhodobě se nedaří posunout
projekt Čistírny odpadních vod.
Měli jsme za to, že už bude dnes
hotovo. Bohužel máme pocit, že se
do čistě partnerského vztahu obce
s investory promítly emoce a politické zájmy současného vedení.
Obyvatelé podle nás ani nevědí,
kdy, kde a za kolik vlastně nakonec
projekt bude vybudován. Obavy
z toho, že z nadějně vypadajícího
řešení se stane díra na peníze, je
opravdu velká. Nehledě na to, že
se přidává další problém, a tím je
plánovaná výstavba vodojemu a vodovodního přivaděče. Zastupitelé
se shodli na jasné variantě, ale
na stole stále není žádná dohoda.
Stejně jako u ČOV to obec stojí
nejen peníze, ale celkově se hraje
o lepší budoucnost naší obce. Nové
projekty přinášejí nové možnosti.
Včetně zlepšení občanské vybavenosti a prestiže Statenic. Snad se
klíčové projekty podaří brzy vyřešit. Konec konců, už jednou byla
dohoda podepsána, a není nám
jasné, proč dnes starostka celou
výstavbu původního projektu ČOV
blokuje a hledá řešení pro řešení
tam, kde nejsou.
Co byste označili za priority pro
nadcházející volební období?
Statenice se musejí rozvíjet a zajistit udržitelnou budoucnost i pro
další generace. Za nás je prioritou
dohoda o projektu ČOV a o zásobování vodou, revitalizace zámku,
stavba nové školky, vybudování a
oprava chodníků, vyjednání větší
frekvence autobusových spojení
do Prahy a s tím spojené i větší
navázání spolupráce a využívání dotačního potenciálu z kraje.
Zároveň by se nám líbila investice

Téma

do vytvoření nového centra obce
pro potkávání a volný čas občanů.
Včetně dostatečných sociálních
služeb a občanského vybavení pro
všechny generace. Od předškoláků
až po naše seniory.

ODS A NEZÁVISLÍ
MICHAL POKORNÝ
IVAN BROŽ
(Fotografie těchto
zastupitelů nemá redakce k dispozici.)

Co se v právě končícím volebním
období podařilo?
Výměna litinového vodovodu
v ulici Račanská a pod schody na
Račana, výstavba kanalizace v ulicích Račanská a Za Sokolovnou.
Stavební povolení na tyto stavby
jsou z minulých volebních období
2010, 2014, 2018. Zbývá výměna
posledního litinového vodovodu
na Chotol. Rekonstrukce veřejného
osvětlení v části ulic Statenická,
Pod Hájem, Za Sokolovnou. Ve
spolupráci s 1. VHS aktualizace seznamu odběratelů. Výstavba, kolaudace a zapsání do katastru nemovitostí obecní knihovny a úprava
venkovních prostor obecního
úřadu. Zahájení projektu chodníku III. – IV. etapa Statenice-Černý
Vůl. Nový povrch v části ulice
V Lukách včetně přípravy pro veřejného osvětlení. Opravy povrchů
v některých ulicích. Součinnost
s Krajskou správou a údržbou silnic při získaní stavebního povolení na rekonstrukci mostu u konečné autobusu. V rámci kontroly
katastrálního území odstranit
nesrovnalosti v zařazení pozemků
pod komunikacemi a jejich sloučení pod jedno parcelní číslo.
Co se naopak nepodařilo?
Jednání s investory se neposunulo, což souvisí s projektem ČOV
a zásobování obce vodou. Stavba
ČOV je pro obec zásadní, protože
ekvivalenty na ČOV v Roztokách
jsou vyčerpány, a tudíž nelze stavět

Téma
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kanalizační stoky a následně provádět opravy povrchů jednotlivých
ulic. Podobná situace je u vody, kdy
je nutné zajistit kvalitní dodávku
vody, protože v částech obce připojených na přivaděč Tuchoměřice
teče občas „hnědá“ voda.
Co byste označili za priority pro
nadcházející volební období?
Zlepšit jednání s investory, což
souvisí s výstavbu ČOV a dodávkou
vody do obce. Příprava projektů
pro rozvoj obce, protože není reálné za jedno volební období zadat
projekt, stavbu realizovat a zkolaudovat, protože legislativa je časově
velmi náročná. Nemalovat lidem
vzdušné cíle, protože nelze vše řešit
najednou, ale musí se určit priority a ty dokončit nebo připravit
realizaci pro další volební období.
Zastupitelstva musí na jednotlivé
projekty navazovat. Oprava povrchu v ulici Račanské po výstavbě
kanalizace a vodovodu.

VAŠE STATENICE
A ČERNÝ VŮL
JAKUB CECHEL
Co se v právě končícím volebním
období podařilo?
Upřímně? Moc pozitivního
po uplynulém období nevidím.
Udělaly se velmi nákladné studie, analyzovalo se zdlouhavě
kde co, mluví se o knihovně (což
je samozřejmě skvělé, ale není to
úspěch jen současné radnice, ale
pokračování z předchozích let)
a za čtyři roky jsme nebyli schopni ani dokončit projekt chodníku
do Černého Vola, který se zadal již
za minulého vedení, a takhle by
se dalo pokračovat dále a dále...
Prostě realita zůstala daleko
za očekáváním a nabízenými
možnostmi!
Co se naopak nepodařilo?
Co nás trápí a ohrožuje do
budoucna? Projekt čistírny odpadních vod, nedostatečná kapacita
vodovodu, chybějící infrastruktura obce (školka, škola, chodníky,

osvětlení, obchody, lékař). Jak je
možné, že i přesto, že se projekt
a umístění ČOV odsouhlasily, se
na ní stále nepracuje? Protože si
vedení obce řeklo, že je lepší utratit
miliony za projektanty, zbytečnou
přečerpávací stanici, právníky
a další náklady, když už se ČOV
mohla dávno stavět. Stejně složité je to s vodou, tam jsme na tom
snad ještě hůře, protože odsouhlasené řešení vodojemu s Úholičkami
je v nedohlednu, i když realizaci
zastupitelstvo odsouhlasilo. Díky
naší nečinnosti navíc hrozí nedostatečná kapacita akumulace
vodojemu, kdy Úholičky díky
záměrné nečinnosti již realizují
projekt bez nás! Školka, zde děláme za miliony úplně nový projekt,
i když už existoval jiný se stavebním povolením, který už mohl
stát, jen proto, abychom za miliony
a miliony navíc neměli stále nic.
Proč? Aby byla vidět a dostála svým
osobním ambicím?! Chápu, že vztahy s investory a developery jsou
složité, ale o tom přeci vedení obce
je. Kvalitní manažerské schopnosti, a tedy i umění kompromisu, což
dnes obci chybí. Není to jen o ČOV,
vodě a dalším, ale i o celkovém posunu obce. Politika je řemeslo, ne
soutěž popularity. Pevně věřím, že
v dalším období už budeme mít ve
vedení někoho, komu bude záležet
na Statenicích, ne na jemu samém.
Kvůli jednání současného vedení
jsme se dnes octili v nic nedělající
izolaci. Bohužel.
Co byste označili za priority pro
nadcházející volební období?
Navýšení kapacity vodovodního řadu, konečně postavit školku,
připravit projekt školy, realizovat
nutnou infrastrukturu! Nové
služby pro seniory včetně speciální
sociálních služeb či větší podpory
domácí péče a pokusit se vyřešit
neexistenci lékařské péče pro
všechny občany. Zvýšení zaměření
na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
v obci, současně se zaměřením
na mládež. Musíme začít naplno
využívat vztahy s krajem, okolními
obcemi, a to včetně plného využití
dotačních titulů. Peněz má obec
málo, ale existují nástroje, jak

jich sem dostat ještě víc. A musíme! V neposlední řádě dokončení
projektu ČOV za podmínek výhodných pro Statenice. Jde to a my
víme jak na to!

NAŠE STATENICE
A ČERNÝ VŮL
MATĚJ MAXA
Možnost odpovědět na zadané
otázky nevyužil.

Volit může státní občan České
republiky a státní občan členského státu Evropské unie, který:
→ alespoň v druhý den voleb,
dosáhl věku nejméně 18 let,
→ je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu,
→ není ve výkonu trestu odnětí
svobody,
→ nemá omezenou svéprávnost
k výkonu volebního práva,
→ nevykonává službu vojáka
z povolání nebo vojáka v záloze
v zahraničí,
→ nemá zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
Volit je možné celou stranu
zakřížkováním názvu strany či
uskupení. Hlasy je ale možné rozdělit i mezi kandidáty z více stran
umístěním křížků ke jménům
jednotlivých kandidátů. Takto je
možné označit maximálně tolik
kandidátů, kolik se volí členů zastupitelstva. Ve Statenicích tedy
9. Pokud volič rozdá více křížků,
než je členů zastupitelstva, stává
se volební lístek neplatný.
Pavel Černý
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VÝBĚR ZE ZÁPISŮ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
13. 4. 2022
→ Zastupitelstvo 9 hlasy schvaluje žádosti o přidělení grantu na
první pololetí roku 2022: Elišce
Frkové na „Standardní tance ve
Statenicích“ ve výši 7500Kč, TJ
Sokolu Statenice na „Fotbalovou
přípravku a cyklo inline v roce
2022“ ve výši 28 000Kč, spolku
Koně dětem pro radost na akci
„Co tu leze a lítá” ve výši 10 000Kč
a paní Janě Špičákové na
“Velikonoční tancovačku” ve výši
29 000Kč.
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→ Zastupitelstvo 9 hlasy bere na
vědomí záznam o výběrovém řízení, otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve věci „PD Chodník
Statenice – Černý Vůl – III. a IV.
etapa“.
→ Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítěznou
firmou IROP Olomouc lng. Jan
Rozsíval, která nabídla nejnižší
cenu za poptávané dílo 517 493Kč
vč. DPH.
→ Zastupitelstvo 9 hlasy bere na
vědomí Posouzení stavu, kapacity a možnosti úpravy ČSOV
Černý Vůl v ulici Únětická ze dne
22.2.2022, kterou na žádost vedení
obce vypracoval Petr Skočdopole,
IČ: 66801044, a schvaluje záměr
vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci Rekonstrukce
ČSOV Černý Vůl a dále schvaluje
záměr její realizace.
→ Zastupitelstvo 7 hlasy schvaluje
Memorandum o spolupráci na
tvorbě společného spádového
území a pověřuje starostku jeho
podpisem.

→ Zastupitelstvo 9 hlasy schvaluje „Grantový program obce
Statenice na II. pololetí r. 2022“,
na který vyčleňuje částku
100 000Kč z rozpočtu obce.
→ Zastupitelstvo 9 hlasy schvaluje
nákup mobilního dopravního
hřiště v hodnotě 25 600 Kč včetně
DPH.
→ Zastupitelstvo 9 hlasy bere na
vědomí záznam o výběrovém řízení, otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve věci „Oprava ulice
Za Sokolovnou v obci Statenice“.
→ Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku podpisem smlouvy s vítěznou firmou COMMATEL – Uher,
která nabídla nejnižší cenu za poptávané dílo 2 358 637Kč bez DPH.

→ Zastupitelstvo 9 hlasy schvaluje
aktuální verzi Standardu veřejného osvětlení, který na žádost vedení obce vypracoval a po zkušenostech s výstavbou projektu AURA
PHASE 1 aktualizoval Mgr. Štěpán
Hellich, IČ: 72637871.
→ Zastupitelstvo neschvaluje záměr
prověřit možnosti správy veřejného osvětlení v obci a podat zastupitelům podklad pro další postup v
této oblasti.
→ Zastupitelstvo 9 hlasy schvaluje záměr úpravy ochranného pásma vodního zdroje kú
Statenice– Horoměřice, které bylo
stanoveno rozhodnutím odboru
vodního a lesního hospodářství
a zemědělství ONV Praha-západ
č.j. Vod.235/2033/84-84 – La ze dne
20.10.1984 a pověřuje místostarostu Pokorného prověřením možností tohoto záměru včetně možnosti
dopravního napojení při realizaci
spolkové základní školy s obcí
Horoměřice.

Aktuálně

→ Zastupitelstvo 7 hlasy volí pro
přípravu PD jako technologii vytápění MŠ tepelné čerpadlo země/
voda.
→ Zastupitelstvo neschválilo záměr
prodeje části pozemku p.č. 445/1
a 451, a to p.p.č. 445/5 o výměře
38 m2 a p.p.č. 445/6 o výměře 25m2
v k.ú. a obce Statenice, které byly
odděleny podle geometrického
plánu č. 1861-2/2022 předem známému zájemci minimálně za cenu
v čase a místě obvyklou.
→ Zastupitelstvo obce Statenice
přijímá dar pozemku p.č. 13/62
o výměře 4 m2, zapsaný na LV č.207
pro k.ú. a obec Statenice a pověřuje starostku podpisem darovací
smlouvy.
→ Zastupitelstvo 9 hlasy schvaluje
žádost o uzavření smlouvy o vzájemném darování části pozemků
p.č. 358 a 190/3 vzniklých geometrickým plánem č. 1792-224/2021
mezi obcí Statenice a Středočeským
krajem prostřednictvím KSÚS SK.

Aktuálně
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a společností Horizon Holding, případně dalšími společnostmi o uzavření smlouvy/smluv o spolupráci ve smyslu návrhu Alfa Praha s.r.o.
ze dne 22.12.2021, a aby společně se zástupci Alfa Praha s.r.o. zpřesnili
a případně upravili jednotlivé body výše uvedeného návrhu tak, aby byly
oboustranně akceptovatelné, vymahatelné a závazné. Zastupitelstvo dále
ukládá starostce, aby na následujícím zastupitelstvu předložila zprávu
o průběhu těchto jednání. Zastupitelstvo si dále vyhrazuje schválení
takového návrhu smlouvy o spolupráci před jeho uzavřením.
15. 6. 2022
→ Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie – EFEKT III na projekt: Rekonstrukce
veřejného osvětlení – Statenice (cca 1,2mil) a podání žádosti o dotaci
ze Středočeského Fondu obnovy venkova na projekt: REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – STATENICE (1 mil). Náklady z obecního rozpočtu cca 0,8mil.

→ Zastupitelstvo všemi hlasy schvaluje realizaci vodorovného a svislého dopravního značení pro Fázi
1 projektu Zklidnění dopravy ve
Statenicích a obnovu přechodů
dle nabídky Proznak Kladno, s.r.o.
Realizace v průběhu léta. Vodící
čáry se posunou do středu vozovky
na minimální šíři danou normou,
čímž dojde k optickému zúžení,
které by mělo mít za následek
zpomalení dopravy. Pokud nebude opatření dostatečné, realizuje se Fáze 2, tj. zóna 30 km/h ve
Statenicích v ulicích Statenická
a Ke Kulnám.

→ Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského
Fondu obnovy venkova na projekt: Osvětlení přechodů pro chodce –
přechod křižovatky Statenická x Statenický Mlýn – na ulici Statenická
a přechod křižovatky Statenická x U Potoka – na ulici Statenická.

Jedná se pouze o výtah informací,
pro kompletní zápisy, další podrobnosti a konkrétní formulace usnesení navštivte www.statenice.cz/urad/
zapisy-z-jednani-zastupitelstva/.

→ Zastupitelstvo všemi hlasy schvaluje opravu povrchu komunikací
v ulicích Račanská, Slepá, Úvozová, V Hruškovně, Nad Višňovkou a
U Potoka o celkové výměře 4.600 m2 dle předložené cenové nabídky společnosti Ekotech Hořovice, s.r.o., za cenu
1 797 176Kč bez DPH.

Ze zápisů z jednání zastupitelstva připravila Zuzana Hanáčková
Ilustrace a mapa: Veronika Trachtová

→ Zastupitelstvo 7 hlasy schvaluje Smlouvu o prodeji obecního
pozemku p.č. 391/24 o výměře
257m2 v k.ú. a obci Statenice, který
byl oddělen od pozemku č.391/3
geometrickým plánem č.178862/2021, za částku 89.693Kč, která
byla určena znaleckým posudkem
č. 71-3718–2021 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
→ Zastupitelstvo 9 hlasy stanovuje tým pro jednání s developery
projektů Alfa Praha s.r.o., Statenice
Property development a.s. a rozvojové plochy Z 14 ve složení starostka Apolena Novotná, místostarostové Michal Pokorný a Miroslav
Šanda a zastupitel Dominik Mašek
pro jednání s ostatními subjekty a dotčenými orgány ve věcech
výstavby vodovodu – varianta IVb,
vodovodního přivaděče, výstavby
ČOV a se zpracovateli ÚP obce.
(Účastnit se musí starostka a alespoň jedna z uvedených osob).
→ Zastupitelstvo 9 hlasy ukládá starostce, aby jednala se
společností Alfa Praha s.r.o.

1

oprava ulice Za Sokolovnou

2

chodník Statenice-Černý Vůl (podpis smlouvy
se zhotovitelem projektové dokumentace)

3

čerpací stanice odpadních vod (výběrové řízení)

4

projekt mateřské školy (dohoda na vytápění 		
tepelným čerpadlem)

5

úprava ochranného pásmavodního zdroje

6

neschválení prodeje pozemků p.č. 445/1ů451

7

dar pozemku 13/62

8

vzájemné darování častí pozemků
358 (Kralupská) a 190/3

9

prodej p.č. 391/24

10 developerské projekty
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KOMUNITNÍ SÁZENÍ STROMŮ

Ze života obce
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BRIGÁDA NA HŘIŠTI

ŠMAHŮV MALÍŘSKÝ PLENÉR

Ze života obce

ČESKO-UKRAJINSKÝ PIKNIK

probojovaly až k pokladu. O pěknou atmosféru se postaral Kuba
Černohorský se svou elektrickou
kytarou. Rozhodně bychom se
neobešli bez pomoci technických
pracovníků obecního úřadu, kteří
přichystali stany, lavice i dřevo do
přenosného ohniště, které zapůjčil
Dan Talacko. Kavárnička přispěla
pečivem a Potraviny Sadil uzeninami na oheň. Těm všem patří
VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ! Děkujeme
také vám, kteří jste přišli, navařili,
nakrájeli, namazali, napekli nebo
nakoupili něco ke společné tabuli.
Mohli jsme tak všichni ochutnat
rozmanité dobroty, od štrůdlu
a jednohubek až po pelmeně a vareniky.
Ať žije mír!
Knihovnice Bára a Zuzka

V sobotu 23. dubna proběhla první etapa sázení ovocných
stromů na Parádnici v části bývalé
štěpnice. Arboristé Jakub Fanta
a jeho kolegyně Bára Zelenková nás
nejprve seznámili s postupem, jak
správně ošetřit stromy proti slunci,
mrazu a škůdcům. Následovala
praktická ukázka měření a výkopu
jámy se zasazením stromu a připevnění k dřevěné opoře. Výsadba
trvala až do odpoledních hodin.
Po práci čekalo na všechny občerstvení a opékání špekáčků u ohně.
Velice děkujeme všem, kteří
přišli pomoci, od nejmenších
pomocníků až po ty největší. Byl
to krásně strávený slunečný den
a doufáme, že se zase potkáme na
druhé etapě výsadby, která proběhne na podzim.
Byli jste skvělí. Děkujeme!!!!!
Od té doby dostaly všechny
stromky ochranné pletivo proti
škůdcům. Naši technici pravidelně
sad zalévají a na některých stromcích už vyrašily první květy.
V půlce května proběhly ve
štěpnici další zahradnické práce.
Frézovaly se pařezy, probíhalo
štěpkování a další prořez zeleně.
Magda Sumarová, úřednice obce

V sobotu 7. května se uskutečnila brigáda v areálu TJ Sokol
Statenice a opět se vydařila.
Sluníčko nás hřálo do zad a stihli jsme opravdu spoustu práce.
Upravili jsme prostor kolem hřiště – sekání a hrabání břehů, úklid
prostor parkoviště. Také se upravily túje vedle Sokolovny a v neposlední řadě proběhla jarní údržba pozemku kolem naší chatky.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas
a přišli nám pomoci.
TJ Sokol Statenice

SLEPIČÍ BÁSEŇ

21. května na Parádnici proběhl malířský plenér na počest loni
zesnulého ak. mal. Petra Šmahy.
Celkem asi 25 dětí i dospělých ze
Statenic i okolí se zápalem malovalo a kreslilo celou sobotu. Svou
milou přítomností nás poctila také
umělcova rodina, jeho žena paní
Míla s vnukem Martinem, který
u malířského stojanu zaplaven
vůní olejových barev a terpentýnu svého dědu velmi připomínal.
Další část rodiny, malířovy neteře
s dětmi, přijela až z Pardubic. Z vytvořených děl je v knihovně výstava, která bude trvat do konce září.
Knihovnice Bára a Zuzka

Slepičí řemeslo upadá,
smutek na vesnici doléhá.
Kupujte si slepice,
obnoví se tradice.

Dospěláci, pojďte si s námi zahrát volejbal
na statenické hriště (umělka u dětského hřiště),
a to každý čtvrtek od 19:00 do 20:30.
Těšíme se na vás.
Případné dotazy na emailu:
volejbal@sokolstatenice.cz
nebo na telefonu 604 255 453,
Honza Petera.

6. května byl krásný jarní večer,
který přinesl velké povzbuzení nejen našim ukrajinským přátelům.
Organizace pikniku se pod
záštitou knihovny ujaly dobrovolnice ze statenického týmu pomoci
uprchlíkům: Zuzana Hanáčková,
Eliška Rolčíková, Pavlína Talacko,
Kateřina Votrubová, Pavla Witzel
a především Alena Heverová, která
piknik vřelými slovy zahájila
spolu s paní starostkou Apolenou
Novotnou. Eliška Frková připravila
program pro děti. Ve smíšených
česko-ukrajinských týmech se děti
vydávaly do lesa na jazykovědnou
bojovku a vyluštěním tajenky se
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DEN DĚTÍ

4. června obec uspořádala den
dětí. Bylo úžasné vidět veselé tvářičky všech dětí, které přišly na fotbalové hřiště soutěžit, hrát si, bavit
se a užít si krásný sobotní den.
V nabídce bylo celkem 8 stanovišť,
počínaje shazováním plechovek,
skákáním v pytlích, přes poznávání věcí se zavázanýma očima a slalomem s pingpongovým míčkem
konče. V průběhu dne soutěžím
neodolali ani někteří dospělí. Kdo
prošel všechna stanoviště, mohl si
zablbnout na skákacích hradech
nebo vyzkoušet dopravní hřiště.
O kulturní program se postarali Martin Sochor, který zahrál
dětem autorské představení Davida
a Goliáše, a divadlo Krab, které
zahrálo loutkové představení
o Nejvzácnější věci pod sluncem.
Nechyběla ani ukázka policejní poslušnosti psů od Policie ČR
z Tuchoměřic.
Programem provázela Alena
Heverová. Paní starostka osobně
předávala dětem diplomy a balíčky
s překvapením. Další odměnou
byla dětem zmrzlina od Potraviny
Sadil Statenice. Děkujeme všem
dobrovolníkům a technickým službám obce, kteří pomáhali s přípravami a celým průběhem dne. Janě
a Petrovi Poulíčkovým děkujeme
za to, že jídla a pití bylo dosti,
a TJ Sokolu Statenice za poskytnutí
zázemí.
Magda Sumarová, úřednice obce
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NOVINKY
z obce
BUS 356 POJEDE
AŽ NA LETIŠTĚ
Od září bude nově pokračovat
většina stávajících spojů autobusové linky 356 přes Tuchoměřice
až na letiště Václava Havla. Po
loňském zahájení dopravního
spojení linky 409 na Suchdol je to
v krátké době další zásadní rozvoj
integrované dopravy v obci. Jedná
se o prodloužení 15 stávajících spojů, z toho 13 spojů až na letiště a 2,
které skončí v Tuchoměřicích.
Provoz prodloužených spojů
budou financovat Tuchoměřice,
z obecního rozpočtu budou hrazeny jen náklady za realizaci 2
autobusových zastávekv ulici Pod
Hájem a u fotbalového hřiště.
Na webu jsou i fotky, kde budou
zastávky a jízdní řád.
www.statenice.cz/obec-7/aktuality/autobusova-linka-356-pojede-az-na-letiste-737cs.html

BESEDY SE STAROSTKOU
V úterý 3. 5. proběhla v obecní
knihovně již 9. beseda se starostkou. Obsahem bylo představení
projektu Aura Phase 1 společnosti
Manghi Group s.r.o. a Horizon
Holding, jehož výstavba byla
nedávno zahájena. Hosty paní
starostky byli zástupci společnosti Horizon Holding – generální
ředitel Yishay Furman, hlavní inženýr Jan Hais a architekt Tomáš
Janeček z architektonické kanceláře SIEBERT / TALAŠ, kteří tuto
etapu realizují a kteří odpověděli
na řadu dotazů.
Další debata 7. 6. potom navázala tématem právě probíhajícího
řízení nad projednáním územní studie Boušovský – sever ve
Statenicích, což je II. etapa master
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plánu nazvaná Aura Statenice.
Pozvanými hosty byl tentokrát
jednatel společnosti ALFA PRAHA
s.r.o. pan Danilo Manghi, který
svůj projekt veřejnosti představil.
Zúčastnili se také zástupci investorů Horizon Holding a architekt
Tomáš Janeček. Po prezentaci
následovala živá debata, které se
zúčastnili i zástupci jiných obcí.
Obecní knihovna byla opět plná.
Děkujeme za váš zájem.

REKONSTRUKCE POVRCHU
ULICE ZA SOKOLOVNOU
Dne 13. 6. 2022 došlo k zahájení
realizace nového povrchu ulice Za
Sokolovnou společností CommatelUher, s.r.o. Kompletní uzavírka
bude trvat dva měsíce. Ulice bude
rozkopaná po celé šířce a nebudete v ní moci parkovat ani do ní
zajet. Děkujeme, že po dobu stavby
využijete parkování v přilehlých
ulicích obce.
Pro více informací můžete kontaktovat stavbyvedoucího Martina
Říhu, tel: 602 309 740 nebo technický dozor investora PhDr. Synka,
tel: 723 758 845.

VZNIKÁ NOVÁ MAPA
STATENICE A ČERNÉHO VOLA
Obec Statenice připravuje vydání nové trhací mapy obce. Mapa
bude sloužit jako jednoduchý plán
obce pro návštěvníky a hosty různých akcí a zároveň jako drobný
suvenýr. Na její zadní straně bude
představena historie obce a význačná či zajímavá místa.

OZNÁMENÍ O PLATBÁCH
MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA
SVOZ ODPADU A PSY
Vážení občané,
připomínáme, že od 1. 6. 2022
se včas nezaplacený poplatek za
svoz komunálního odpadu a psy
navyšuje o 50 % a od 1. 9. 2022

Ze života obce

se navyšuje o 100 % dle směrnice
obce Statenice č. 2/2020.

PŘESUNUTÍ Z-BOXU
Z-Box společnosti Zásilkovna
bude přemístěn k prodejně potravin, kde bude lépe přístupný
a bude moci být navýšena jeho
kapacita.

Ze života obce

JISTOTA PŘIJETÍ
ČERNOVOLSKÝCH DĚTÍ
DO ŠKOLY V ÚNĚTICÍCH
Zastupitelstvo schválilo Dohodu
o vytvoření společného školského obvodu se školou Hnízdo v
Úněticích. K černovolským dětem
bude přistupováno v přijímacím
řízení jako k únětickým. Dohoda
bude uzavírána každý rok zvlášť
podle kapacity, náklady pro obec
budou 1800 Kč za dítě na rok.
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NEPEČUJTE SAMI!
O VAŠE BLÍZKÉ SE POSTARÁME
Tradiční poskytovatel pečovatelské služby KPŽ, z.ú.,
působí i na území Statenic. Umožníme Vám věnovat se
běžným činnostem, které potřebujete, a my převezmeme či doplníme péči o rodinné příslušníky, kteří potřebují
pečovatelskou službu.
Rádi a profesionálně zajistíme pomoc se sebeobsluhou, pomoc při
osobní hygieně, přípravu a podání jídla, dovoz obědů, běžný úklid
či nákup a nejrůznější pochůzky. Rádi také doprovodíme Vašeho

PROVOZ KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH
A PRVNÍ AKCE V ZÁŘÍ

Magda Sumarová, úřednice obce

O prázdninách bude provoz
knihovny omezen. Otevřeno
pro veřejnost bude tyto středy: v červenci 13. 7. a 20. 7.,
v srpnu 3. 8. / 17. 8. / 24. 8. /
31. 8.
Ve st. 13. 7. bude otevřeno
odpoledne 14:30–19:00, všechny ostatní středy bude dopolední i odpolední provoz klasicky 9:30-12:30 a 14:30-19:00.
Děkujeme za pochopení!

Pohladím tě po peříčku,
dám ti kousek jetelíčku.
Pochovám tě slepice,
zítra ti ukradnu vejce.

k rozhovoru. Prospívá to k udržování jeho paměti a komunikačních schop-

Najdu ho v kurníku,
vezmu ho do ruky,
udělám palačinku,
dám na ni okurky.

505/2006 Sb. Máte tak jistotu férového přístupu. Na Vaši spokojenost se

Když mi něco zbyde,
tak to nevadí:
Slípka zbytek sezobe,
jen ať se popelí.

V rámci sociálního podniku rozvážíme obědy až k Vám domů. U obědů

Po prázdninách chystáme
tradiční VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ.
Ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 16h
jsou zváni všichni novopečení
školáci a školačky se svými
rodinami. Čeká je přivítání
v knihovně s pasováním na
budoucí čtenáře/ky, divadlo,
překvapení a dárky od obecního úřadu a knihovny.
Ve středu 14. 9. od 19h
zveme všechny občany/ky do
knihovny na PŘEDVOLEBNÍ
BESEDU.
Budete se moci seznámit s lídry a lídryněmi všech volebních uskupení do komunálních voleb, které proběhnou
23.-24. 9.

blízkého na úřad nebo na procházku, abychom šetřili Váš čas.
Pečovatelky KPŽ, z.ú. jsou profesionálky ve svém oboru a jsou připra-

DEN SE SLEPICÍ

veny být po ruce kdykoliv bude potřeba. Nový člověk přicházející do
domácnosti znamená pro seniora změnu, nové podněty a příležitost
ností. Důležité je to zejména u klientů se začínající Alzheimerovou
chorobou.
Jsme nezisková organizace a cena našich služeb se řídí vyhláškou č.
službou se Vás budeme pravidelně ptát, e-mailem nebo telefonicky, a budete mít možnost sdělovat své připomínky a přání. Na vysoké kvalitě péče
o Vašeho blízkého nám totiž opravdu záleží.
máte výběr z pěti jídel. Jídelníček najdete na našich webových stránkách, kde si jídlo můžete i objednat.
A co je důležité? Obecní úřad Statenice Vám na obědy finančně
přispívá.

RECEPT
NA KURA NA PÁNVI

CO BUDETE POTŘEBOVAT:
→
Čerstvá slepice
→
Olej
→
Grilovací koření
→
Sůl
→
Čínské nudle
→
Okurka
→
Kečup
POSTUP:
Slepici vykostíme a vyškubeme
peří. Odstraníme vnitřnosti a zbylé maso nakrájíme na tenké plátky. Ty osolíme, okořeníme a zlehka
osmažíme na mírném ohni.
Během smažení začneme vařit
čínské nudle. Nakrájíme okurku
na kolečka. Servírujeme na předehřátém talíři s kečupem.
Ať Vám chutná!
Podle šéfkuchaře Štěpána Rolčíka (12 let)

Najdete nás na internetu: www.kvalitnipodzimzivota.cz.
Kontakt péče: Zuzana Staňková – tel: 604 201 663
Kontakt obědy: Jarka Kubásková – tel: 778 095 906
Využít můžete i naši půjčovnu
kompenzačních pomůcek,
podporovanou Výborem dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové.
Těšíme se na Váš telefonát.
Lenka Klestilová, MBA,
ředitelka KPŽ, z.ú.

12

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 3/2022

Představujeme

Občas je to těžká práce,
kterou ne každý klient
vydrží

Představujeme

Pro koho je tedy vhodná návštěva
vaší ambulance ve Statenicích?
Ráda se potkám se všemi, kteří
mě osloví. Do klinické logopedie
patří také poruchy řeči a do toho
spadají i poruchy výslovnosti, což
se většinou řeší až naposledy.

Jak miminku vysvětlit nebo pomoci, aby sálo a jedlo správně?
Musí se vytvořit určitý systém
stimulací a cvičení, které navádí
miminko, jak to dělat správně. Ale
pochopitelně je tu nejdůležitější
spolupráce s maminkou, rodiči. Té
kdyby nebylo, tak se terapie nemůže podařit.

Od dubna letošního roku je v bývalé
knihovně na Obecním úřadě ve
Statenicích otevřena ambulance klinické logopedky Mgr. Markéty Hruškové,
která se zde o ordinační dobu střídá
i s kolegyněmi na fyzioterapii a speciální
pedagogiku.

V jakých případech je nutná práce logopeda u starších lidí?
Tak to je moje práce v nemocnici. Pracuji na dospělé neurologii
s pacienty po cévních mozkových
příhodách, po úrazech, při začínající demenci nebo po různých
onkologických onemocněních. Tito
lidé mívají narušenou řeč buď
vlivem toho, co se jim událo, nebo
mají potíže s polykáním a je tu
stejně jako u malých dětí nebezpečí vdechnutí potravy.

Paní Hrušková, co je hlavní náplní práce logopeda?
Stále ještě je taková vžitá představa, že logoped napravuje pouze vadnou výslovnost, ale to v dnešní době už vůbec není pravda. My ošetřujeme celou populaci, od miminek až po nejstarší mezi námi.
Já pracuji také ve FN Motol, chodíme už i na neonatologii k nedonošeným miminkům. U nich stimulujeme zrání, aby dítě mohlo správně
přijímat potravu. Logoped neřeší pouze řeč, ale i vše ostatní ještě před
tím, než se ta řeč může vyvinout. A řeč vlastně nasedá na vyzrávání celé
orofaciální soustavy (úst a obličeje), takže když dítě správně nesaje od
maminky, nedokáže přijímat a rozmělnit potravu, má problémy se žvýkáním a polykáním, a tak se správně nevybudují ani ty pohybové vzorce,
které potom můžou ovlivňovat mluvení a artikulaci. A vývoj řeči také
velmi úzce souvisí se zráním mozku.

A ta náprava je stejná jako u malých dětí?
U malých dětí je to často diskoordinace svalů, nefungují tak, jak
mají, a je potřeba ty svaly určitým
způsobem vycvičit a stimulovat je,
aby fungovaly správně. U starých
lidí jsou na to určité strategie a
kompenzační techniky. U těch
dospělých záleží na tom, jestli jsou
schopni sami spolupracovat, což se
nestává úplně vždy, ale když je zaučíme a jsou ve stavu sami procvičovat, tak se to daří.

A jaký je rozdíl mezi poruchou
řeči a poruchou výslovnosti?
Do poruch řeči spadají poruchy
jazykových schopností. To jsou
děti, u nichž vývoj řeči neprobíhá
standardně, je nějaké odchylka.
Děti začínají pozdě mluvit, s gramatickými chybami, mají malou
slovní zásobu, nemluví ve větách,
nevyjadřují se plynule, neumí skloňovat, časovat. Tady to je většinou
i problém nezralosti mozkových
struktur, které mohou vzniknout
už při porodu a jsou tu i různé
diagnózy.
To už by ale v raném dětství měli
diagnostikovat lékaři...
Ano, a pokud má dítě tyto problémy kolem třetího roku, tak by
s ním rodiče určitě měli navštívit
klinického logopeda, což se děje
většinou na doporučení dětského
lékaře. Toto může naznačovat nějaký vývojový problém v těch jazykových schopnostech a může to být
vývojová dysfázie, což je porucha,
se kterou se musí cíleně pracovat.
A poruchy výslovnosti?
Pokud dítě jenom tak jako dětsky patlá, tak to je kolem čtvrtého,
pátého roku adekvátní. Pokud neumí sykavky, l, r, ř, tak to se může
postupně samo napravit, případně
s tím začít pracovat s logopedem,
ideálně před nástupem do školy.
Začít řešit poruchy výslovnosti až
ve škole je pozdě. Když dítě nastupuje do školy, už by mělo mít
správnou výslovnost. Ne vždy se
to povede. Pokud už je tam nějaká
patologická výslovnost, tzn., že
dítě třeba ráčkuje nebo má mezizubní sykavky, kdy vystrkuje jazyk
mezi zuby, tak tato porucha už se
sama od sebe neodstraní, s tím je
potřeba začít pracovat co nejdříve,
klidně už v těch třech letech.
Je tedy asi důležité včas rozeznat
o kterou poruchu jde...
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To rozhodně. Vývojová nezralost
má nárok na nepřesné vyslovování hlásek maximálně do těch pěti
let. A pokud tam je patologie, tak
napravovat čím dříve, tím lépe.
Lepší je přijít i třeba jen jednou,
zbytečně, než něco zanedbat. Čím
déle se totiž některé patologie
fixují, tím je pak horší i delší jejich
odstraňování.
Jak dlouho se například učí děti
r nebo ř?
Pokud je tam adekvátní vývoj
motoriky, dítě je zralé, tak někdy
stačí dvě, tři návštěvy a to dítě to
umí, ale pokud je tam nějaký hlubší problém, když to r prostě nejde
fyziologicky, tak tam je to práce
třeba na rok, na dva i na déle.
Dá se špatná výslovnost odstranit
i později, ve školním věku či už
v dospělosti?
To se dá zachránit v každém
věku. Mám i řadu dospělých, kteří
za mnou docházeli a odstraňovali
jsme celou řadu špatných sykavek
nebo r a ř. Ale pochopitelně čím
dříve se začne, tím je náprava
snazší. V tom mladším školním
věku se mi stává, že děti něco
nedocvičí, rodiče už na to nemají
nervy, tak to prostě nechají být,
a pak se mi vracejí třeba děti samy
v osmé a deváté třídě, že jim to
začíná vadit a že na tom opět chtějí
pracovat. Také je to hodně o zvyku. Měla jsem i některé dospělé
klienty, kteří přišli s tím, že chtějí
odstranit svoji špatnou výslovnost
a když jsme vyvodili tu správnou
hlásku, tu dobrou výslovnost, tak
se jim to zdálo divné a nakonec tu
správnou výslovnost stejně nepoužívali. Je to tedy i o tom, jak člověk
vnímá sám sebe, jak má sám sebe
naposlouchaného.
Je také nějaká možnost propojit
dnešní internetový svět dětí s nácvikem nápravy výslovnosti?
Určitě. Jsou aplikace, které já
doporučuju na doplnění či odlehčení. Já sama s aplikacemi, tablety
apod. v ordinaci nepracuji, protože se mi stále zdá cennější, když
to dítě pracuje s někým osobně,
z očí do očí. Ale určitě to není to
první řešení, aby si lidé mysleli, že
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dětem stáhnou aplikaci a tam se to
všechno naučí. Dítě se stejně musí
na práci s aplikací dobře připravit,
aby ji pak používalo správně. Navíc
rodič musí pak dítě sledovat a pomáhat mu, takže to není o tom, že
si dítě sedne na 20 minut k tabletu
a logopedie je hotová.
Jak konkrétně vypadá práce s odstraněním poruchy výslovnosti?
Nejprve musíme tu hlásku
správně vyvodit. Pak se zapojuje
do kratších úseků, slabik, krátkých slov, určitých pozic ve slově
a teprve až poté ji zapojujeme do
běžných slov, vět, básniček a tak
dále. V té pyramidě je spousta kroků, co se musí splnit, aby se pak
až dala využít aplikace v tabletu či
počítači.
Kdybyste srovnala úspěchy a neúspěchy těch, kteří k vám přišli, jak
by to vypadalo? Vydrží to každý?
Každý to určitě nevydrží.
Spousta klientů odpadne během té
terapie a už o nich dál nic nevím.
U menších dětí to je občas tak,
že už jen něco docvičujeme, pak
přijdou prázdniny a už se neobjeví,
tak doufám, že to je proto, že už
se nedostatek napravil a nebylo to
už zapotřebí. Je to různé. Někdo
taky nevydrží, rezignuje, protože
ty pokroky nejsou úplně zadarmo,
je na tom potřeba pracovat, jako na
čemkoli jiném.
Pro koho je vlastně určená vaše
ambulance ve Statenicích?
Nejdelší praxi a největší zkušenosti ve své praxi mám s dětmi od
2,5 let až do školní docházky, které
mají různé potíže v té orofaciální
oblasti. O tom jsme už mluvily.
Pak pomáhám dětem, které mají
v předškolním i školním věku špatnou výslovnost. Dětem s problémy
zraku a sluchu, to se pak promítá
do nedostatků se čtením a psaním,
poruch učení. A velké téma je také
plynulé mluvení, problematika
koktavosti.
Co je příčinou koktavosti u dětí?
To je taková etapa, kolem třetího
roku, kdy se u většiny dětí řeč vyvíjí překotně a dítě rychleji myslí,
než mluví. To je takzvaná vývojová
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koktavost, která je normální.
U velkého procenta dětí může být
fyziologická.
Odezní sama, nebo je třeba s ní
pracovat?
Naštěstí většinou odezní sama,
ale je dobré, když ta rodina ví, jak
se k tomu správně postavit, aby se
ty symptomy nepodporovaly. Je
tedy lepší to nějakou dobu v ambulanci sledovat, jestli se to nezhoršuje a nezačíná koktavost opravdová.

inzerce

A starší děti, které už si například
samy uvědomují své nedostatky
s výslovností, přijdou požádat
o pomoc?
Ano, jsou i tací. A ráda nabídnu
i pomoc dospělým nejenom po
mozkových příhodách, ale i po
různých neurologických onemocněních, které zhoršují kvalitu
řeči a polykání a nebo i klientům
s počínající demencí. Ti se díky
různým kognitivním nácvikům
dokáží udržet déle orientovaní.

A jaké jsou tedy vaše ordinační
hodiny, nebo odkaz na webové
stránky?
Na stránkách teď intenzivně
pracuji a doufám, že přes léto budou hotové.
Jinak bývám v ordinaci ve středu a v pátek od 8 do 17 hodin, ale
bude se to měnit, doufám k lepšímu, rozšiřovat. Nyní probíhá
výběrové řízení s pojišťovnami,
aby byly služby placeny z veřejného
zdravotního pojištění.
Paní Hrušková a proč máte ordinaci ve Statenicích, když bydlíte
v Horoměřicích?
V Horoměřicích jsem nesehnala
prostory. A ve Statenicích byl velmi
vstřícný přístup od paní starostky
a celého obecního úřadu, dokonce
nám pomohli prostory vylepšit
a vybudovat, takže za to jsem moc
ráda. Jsem tu velmi spokojená
a ráda pomůžu každému, kdo
přijde.

Představujeme

Ahoj kluci
a holky,
uvítáme nové kamarády do našeho cyklo-inline oddílu. Přijeďte
si s námi vyzkoušet dopravní
hřiště a dovednosti jízdy na

Prázdniny se už blíží a možná
hledáte inspiraci, kam se vydat
se svými dětmi na výlet v okolí
Statenic. Proto vám přináším tipy
na naše oblíbená místa, kam se
s dětmi rádi vracíme.

do 17.30 se na vás těší Soňa

Obří houpačce se mohou pohoupat
dvě děti, je tu menší hřiště a vede
tudy stezka Rozhlédni se člověče.

a správná parta cyklistů.
Cena je 1000,- Kč za pololetí.
Více info: 604 987 398 Soňa

Včela, cesta do včelího města. Celá
výstava je koncipovaná jako hra, ve
které plníte na několika stanovištích různé úkoly tak, abyste se dostali až ke včelí královně a získali
od ní odměnu.

Tobišková nebo web a FB:
www.sokolstatenice.cz
Děkujeme obci Statenice za pořízení dopravního hřiště a BESIPu
pro Středočeský kraj za zapůjčení dopravních značek.
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TIPY NA VÝLETY PRO DĚTI
se Sylvou Vojtíškovou

kole. Každé pondělí od 15.30

Ivana Navrátilová, foto: Dagmar Plotěná
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Z okolí

Les Hlásek

V parném létě se určitě rádi
schováte do stínu pod stromy
v lese. Vydejte se do Nebušic na
naučnou stezku Les Hlásek, ve kterém je na trase 2,7 km připraveno
několik interaktivních zastavení.
Naše děti byly nadšené z volně pobíhajících koz v dolní části lesa.

Kuličková dráha Dědina

V sídlišti Dědina v Praze najdete
opravdový poklad. Místní obyvatelé tu nechali zbudovat kuličkovou
dráhu. Jedná se o kopec, ze kterého vedou dolů různé dráhy, kudy
pouštíte kuličky. Zábava na dvě
hodiny zaručena! Kuličky si nezapomeňte vzít s sebou.
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倀爀愀挀漀瘀椀愁琀ᬁ㨀 匀琀愀琀攀渀椀挀攀 ጠ ఁ攀爀渀 ﴀ嘀漁氀Ⰰ 嘀攀 嘀攀氀愀稀甀 ㈀㜀㜀 ⼀ 搀漀猀琀甀瀀渀漀猀琀 䴀䠀䐀

䐀爀甀栀 瀀爀愀挀漀瘀渀栀漀 瀀漀洀ᬁ爀甀㨀 栀氀愀瘀渀

䴀漀縁渀漀猀琀 渀猀琀甀瀀甀 ጠ 椀栀渀攀搀

Úholičky Švestkovna

Krásné dětské hřiště se nachází
v Úholičkách. Můžete si tu opéct
buřty na ohništi, děti si vyzkouší
rovnováhu na lanovém mostě přes
příkop. Je tu také houpačka vosí
hnízdo, lanový žebřík nebo lanovka a bagr na štěrk.

䬀漀渀琀愀欀琀 瀀爀漀 稀愀猀氀渀 縁椀瘀漀琀漀瀀椀猀甀 愀 稀猀欀渀 椀渀昀漀爀洀愀挀㨀
倀䄀一䘀䰀䔀堀Ⰰ 猀⸀爀⸀漀⸀ 簀 䔀瘀愀 一漀瘀欀漀瘀Ⰰ 瀀攀爀猀漀渀愀氀椀猀琀愀 簀 洀愀椀氀㨀 攀瘀愀⸀渀漀瘀愀欀漀瘀愀䀀瀀愀渀昀氀攀砀⸀挀稀 簀 琀攀氀㨀 㜀㌀㜀 ㈀㘀 ㌀㤀

Divoká Šárka

Obří houpačka Úholičky

Naproti Švestkovně si přijdou
na své milovníci adrenalinu. Na

Nádherná procházka Divokou
Šárkou vás provede podél
Šáreckého potoka až do Nebušic
nebo k nádrži Džbán. Cestou se
děti zabaví na několika hřištích
a v parném létě se můžete osvěžit
studenou vodou na Koupališti
Divoká Šárka nebo si dát zmrzlinu
v Hostinci Dívčí skok.

Zoopark Zájezd

Tímto tipem jste se mohli inspirovat už minule. Tento zoopark se
nachází nedaleko Statenic. Můžete
tu obdivovat lemury, velbloudy, šelmy. U nás má vždy největší úspěch
návštěva koz, ke kterým se dá jít
do výběhu, a Ušákov, kde najdete
několik obrovských králíků.

Roztoky – výstava Včela

Pokud zrovna nepřeje počasí,
doporučujeme navštívit výstavu ve
Středočeském muzeu v Roztokách

Okoř

Naše výletnická klasika vede ke
zřícenině hradu Okoř. Během celé
sezony se tu konají různé slavnosti,
divadélka nebo noční prohlídky
hradu. Ve všední dny tu potkáte
minimum lidí a procházka podél
Zákolanského potoka stojí za to.
Pokud se vám naše tipy líbí, další najdete na webu
www.rodinacestuje.cz
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Ví se o slepici…
Pozvolný nárůst cen potravin, otázka udržitelnosti a ekonomické soběstačnosti vede v současné
době spoustu lidí k zamyšlení, jak lze více zabezpečit
domácnost z vlastních zdrojů. Lidé žijící v rodinných
domech se zahradou to mají jednodušší hlavně v tom,
že mohou pěstovat vlastní ovoce a zeleninu a také si
pořídit menší zvířectvo, zejména drůbež. Chov slepic
se tak stává víc a víc populární.

Pokud o pořízení a chovu slepic v současné době
uvažujete, máme pro vás pár tipů:
Nejdříve si pořádně rozmyslete, jestli máte dostatek místa pro odchov a výběh, chcete-li chovat drůbež
na maso, vejce, či obojí, a jestli máte zastoupení v případě dovolené nebo nemoci.
Před stavbou kurníku si obstarejte souhlas sousedů, mohli by mít námitky, obzvlášť, pokud se chystáte chovat i kohouta, a zkontrolujte místní právní
ustanovení pro chov drůbeže a stavební předpisy pro
stavbu kurníku.
Poraďte se a rozhodněte se, které plemeno se k
vám hodí nejlépe. Přihlédněte k možnostem plochy,
kterou bude mít drůbež k dispozici, a rozmyslete si,
zda chcete chovat drůbež velkou, zakrslou či zdrobnělou, a také si promyslete, zda chcete chovat slepice
pro zásobu vajec nebo masa na pekáč. Některá nosná plemena snesou až 180-200 vajec za rok. Pokud
si nevíte rady s výběrem plemene, zkuste se poradit
s ostatními chovateli ve vaší blízkosti nebo kontaktujte Český svaz chovatelů. Vzhledem k tomu, že v současné době rozeznáváme až 150 plemen drůbeže,
může být konečný výběr opravdu zajímavý.
Drůbež má velmi ostrý zrak, rozpoznává objekty
v bezprostřední blízkosti zhruba do 50 metrů a zajímavé je, že slepice slyší tak dobře jako psi. Domácí
drůbež je svým založením a strukturou zvíře, které
žije v hejnu. Velikost hejna by neměla přesahovat
40 zvířat, zejména proto, že tato zvířata mají možnost

Ze života obce

pouze ohraničeného zapamatování osobních vztahů
a musí se stále rozpoznávat a zařazovat do žebříčku,
kde jsou nejdůležitější okamžité kontakty a tělesné
znaky, jako barva a tvar hřebene, laloku a očí. Slepice
s velkým hřebenem stojí tedy v slepičí hierarchii
nahoře a mohou odhánět kolegyně z lepších míst
u krmení. Role kohouta je v hejnu velmi důležitá –
hrabavá drůbež nežije totiž v páru; k nejdůležitějším
funkcím kohouta patří vedle rozmnožování také
hájení, ochrana hejna a zachování sociálního smíru.
Drůbež v našich klimatických podmínkách potřebuje především ochranu před chladem a sněhem v zimě. Při stavbě kurníku myslete na to, aby byla stavba suchá,
izolovaná a bez průvanu a drůbež měla
k dispozici ohraničený výběh a prostor
pro hrabání, popřípadě písek a popel
k popelení, které jim pomáhá zbavit se
vnějších parazitů. Odborná literatura
uvádí potřebu plochy pro jedno zvíře
kolem 10m2.
Drůbež je v podstatě všežravá; ve
volné přírodě se živí semeny, různým
zeleným krmivem i malými živočichy (červy, plži, brouky, loví dokonce
mouchy i malé myšky). V domácím
prostředí s dostatečným výběhem
potřebují slepice ještě asi 120g suchého krmiva ve formě zrní nebo krmné
směsi a k příležitostnému doplnění
bílkovin je vhodné použít například tvaroh smíchaný
s nařezaným zeleným krmivem (kopřivy, pampelišky). Důležitý je také přístup k čisté vodě, spotřeba je
minimálně 250ml na den.
Pokud jste se rozhodli pěstovat drůbež pro vejce,
určitě by vás mohlo zajímat, že každá osoba spotřebuje průměrně 290 vajec za rok, ať už přímo nebo v
těstovinách, sladkostech a pečivu. Vejce je také jedna
z nejdostupnějších super potravin, jedno vejce obsahuje vysoké množství bílkovin, minerálních látek
(sodík, vápník, železo), vitamínů A, B1, B2 a také lehce
stravitelné tuky.
Vejce by se měla skladovat odděleně od silně aromatických potravin, protože přes póry může přejímat
pachy. Kromě toho uskladňujte vejce tupým koncem
nahoru, protože obsahuje vzdušnou komůrku. Při
vhodném skladování zůstane vejce čerstvé minimálně čtyři týdny po snesení. Čerstvost můžete vyzkoušet
ponořením do vody – čerstvé vejce zůstane na dně
nádoby, vejce starší než dva týdny vyplave nahoru.
Příčinou je zvětšující se vzduchová komůrka, vajíčko
je lehčí a může plavat.
Pokud už slepice doma máte, doufáme, že jste se
dozvěděli něco nového. Pokud o chovu teprve začínáte přemýšlet, věříme, že jsme vás správně navedli – pohled na spokojená zvířata a domácí vejce k snídani za
to určitě stojí!
Michaela Kartusková, spolupracovnice redakce
kresba: Josefína Brychtová, 12 let

Ze života obce
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Dešťová voda
do splaškové
kanalizace nepatří

VOLTE ZVÍŘATA!
Recenze na knihu

Ve dnech 4. a 5. května provedla firma
Stavokomplet na části území Statenic kouřové zkoušky kanalizace. Při nich se do kanalizačního potrubí
kompresorem vžene kouř, který pak uniká různými
otvory ven. Lze tak odhalit místa, kde je do kanalizace svedena voda z povrchového zdroje, třeba z okapu. Během květnových zkoušek byla tato skutečnost
zjištěna u tří rodinných domů, jejichž majitelé budou
vyzváni, aby zajistili likvidaci dešťové vody na svém
pozemku.
Pouštění dešťové vody do splaškové kanalizace
výrazně zvyšuje objem odváděné vody, a tím zatěžuje
technologie v přečerpávací stanici a následně v čistírně odpadních vod. Za větší množství čištěné vody
musí také Statenice platit provozovateli čistírny více
peněz, což zatěžuje obecní rozpočet.
Majitelé nemovitostí, kteří odvádějí dešťovou vodu
ze svých pozemků do splaškové kanalizace, jednají
protiprávně a hrozí jim za to pokuta. Ve Statenicích
navíc takové jednání brání připojení na kanalizaci těm, kteří by na to měli nárok, neboť kapacita
přečerpávací stanice je na hranicí svých možností.
(Psali jsme o tom v květnovém vydání Zpravodaje).
Vzhledem k tomu, že zamezení vtoku dešťových vod
do splaškové kanalizace je velmi důležité pro další
provoz a připravovanou rekonstrukci přečerpávací
stanice, budou kouřové zkoušky pokračovat i v dalších částech obce. Cílem je postupně odhalit všechna
místa, kudy se dešťovka z povrchu do kanalizace
dostává, a následně těmto vtokům zamezit.
Pavel Černý

Skupinka čtyř autorů (André Rodrigues, Larissa
Ribeirová, Paula Desgualdová, Pedro Markun) vymyslela skvělý způsob jak zprostředkovat dětem fungování demokratických voleb. Udělali to tak, že kreativní
formou zapojili děti a na tvorbě knížky se podíleli
spolu s nimi.
Tato knížka Volte zvířata se odehrává v džungli,
kde se každoročně konají volby prezidenta džungle.
Dosud vládl všem lev, ale nespokojenost zvířat vzrostla natolik, že se rozhodla uspořádat volby. Přihlásili
se 4 kandidáti: lev, had, opice a lenochod. Zvířata si
nakonec zvolí nejlepšího z nich a děti se tak dozví
více o volbách. Knížka není příliš dlouhá a obsahuje
mnoho barevných obrázků, proto je vhodná i pro
nejmenší čtenáře. Dílo je velmi zábavné a pobaví
i dospělé.
Naše dětská redakce Vočko Statenic tuto knihu
vřele doporučuje. Knížka je dostupná v naší obecní
knihovně.

ROZHOVOR
SE SLEPICÍ
Jaké oslovení preferujete, kvočna nebo slípka?
Slepice ignoruje a stáčí hlavu doprava.
Jak snášíte své deprese ze ztrácejících se vajec?
Kokokokodáák.
Kdy jste snesla své největší vejce?
Kdák kdák.
Jak Vám vyhovuje prostředí vašeho kurníku?
Kdák (opakovaně zabodává hlavu do země).

ilustrační foto: unsplash.com

Děkujeme za tento zajímavý rozhovor.
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Aktuálně

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat
o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)
vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, v které
žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna
kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem
na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další
členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním
důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele
je dotační titul Nová zelená úsporám.

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně
ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze
3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz
zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je
vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou
třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu
kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 %
způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze
elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách
bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů
žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6. 2022
od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci
zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha
5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo
0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny
podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci.
„Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme
za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by mohlo být bráno jako
netransparentní a ovlivňující proces přidělování
dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou
vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z
Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95%
doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do
výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo,
resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100 tis. Kč – plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30.4.2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto
otázky:
→ Mám počítač s připojením k internetu a emailovou
adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. Email
může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
→ Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po
1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
→ Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou to
povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku
257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-mailovou
adresu: kotliky@kr-s.cz.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje
Zdroj obrázku kotle: Archiv Středočeského kraje

SLEPIČÍ SLOGAN

Více slepic, víc radosti.
Více vajec, víc sytosti!

Pro volné chvíle

Proč vzrostla daň
z nemovitostí
V průběhu května, kdy finanční úřad rozesílal
složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí, byla
řada statenických občanů překvapena skutečností,
že oproti předchozím letům se jim daň zvýšila. Toto
zvýšení způsobila změna místního koeficientu pro
daň z nemovitostí na hodnotu 2,5, kterou zastupitelstvo obce Statenice schválilo už 12. května 2021.
Navýšení navrhl finanční výbor obce pod vedením
Ing. Jakuba Cechela, pro hlasovalo 8 zastupitelů, zdržel se Ivan Brož. V době schvalování vyhlášky bohužel
nikdo netušil, jaké tempo nabere v roce 2022 inflace
a že povinnost uhradit daň spadne do období, kdy se
občanům enormně zvýší také mnoho dalších nákladů. Nicméně nárůst nákladů se týká i obce, která
letos bude muset vydat za stejné služby mnohem více
peněz než v předchozích letech.
Jak rozdělit náklady spravedlivě
Hlavním důvodem zvýšení koeficientu bylo zajištění dostatečných příjmů do obecního rozpočtu
vzhledem k očekávaným investicím a také k neustále
rostoucím nákladům na zajištění základních služeb.
Např. za svoz a likvidaci odpadů doplácí obec už více
než 1 mil. Kč ročně. Kdyby obec zvýšila poplatek za
odpad, týkalo by se to pouze obyvatel, kteří jsou zde
přihlášeni k trvalému pobytu. Ale statenickou infrastrukturu užívají i ti, kteří zde hlášeni nejsou. Podle
loňského sčítání lidu mají Statenice 1 547 trvale hlášených obyvatel, ale dalších 356 zde žije v režimu tzv.
obvyklého pobytu. Tzn., že téměř čtvrtina obyvatel
neplatí za odpady a obec na ně ani nedostává daňové
příjmy ze státního rozpočtu.
Daň z nemovitostí je nástrojem, který rozděluje
povinnost přispívat do obecního rozpočtu spravedlivě pro všechny, kteří zde mají dům či pozemek, tudíž
užívají místní infrastrukturu, bez ohledu na to, zda
jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu.
Daň z nemovitosti také patří k několika málo příjmům, jejichž výši může obec sama ovlivnit. Ostatní
daňové příjmy se odvíjejí od státního rozpočtu a obec
je tak závislá na tom, jakou daňovou politiku uplatňuje vláda a v jaké fázi ekonomického cyklu se Česko
právě nachází. Daň z nemovitostí tak přispívá ke
stabilizaci obecních rozpočtů a k překlenutí výpadků
způsobených kolísáním příjmů navázaných na státní
rozpočet.
Statenice přistoupily k navýšení koeficientu pro
daň z nemovitostí mezi obcemi v okolí Prahy jako
jedny z posledních.
Magda Sumarová, úřednice obce
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OSMISMĚRKA
Milí sousedé,
pro letní Zpravodaj jsme z nabídky jednoho našeho
oblíbeného brněnského knihkupectví vybraly několik knižních titulů pro děti, které Vám na léto doporučujeme. V osmisměrce jsou zapsána slova z jejich
názvů zvýrazněna barevně. Tajenku nám posílejte
na kacamolca@seznam.cz.
Med zatím nikdo nevyhrál. Minulá osmisměrka
se chovala jako včelstvo bez matky. Kdo máte zájem
o její opravenou verzi, napište nám na
barcamolca@gmail.com. Pošleme Vám ji mailem.
Knihy do 3 let:
Tramvaj letí – Daniela Fischerová
Kamarád pro medvěda – Petr Horáček
Knihy do 6 let:
Eliška není strašidlo – Simona Čechová
Ptala se Františky Marta – Ivan Martin Jirous
Knihy do 12 let:
Tři příběhy - Humberto Eco
Myši patří do nebe – Iva Procházková
Knihy 12+:
Podzemí slov – Jakub Marek
Persepolis – Marjane Satrapi
Pěkné luštění Vám přejí Kateřina a Barbora Molčíkovy.
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