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Tady jsem doma
Anebo ne? Co vlastně považujeme
za svoje „doma“? Angličan to má jasné.
Vyjadřuje to příslovím „Můj dům, můj
hrad“ a aby mu dostál, je ochoten smířit
se i s maličkým řadovým domkem. Hlavně, že je to dům.
Naše „doma“ před rokem 1989 představovaly hlavně byty. Získat dekret
na státní byt, třeba i v paneláku, se považovalo za velké štěstí, nájem bytu v družstevním vlastnictví byl často podmíněn
vlastní prací družstevníka na dané stavbě.
Na přidělení bytu se ale i tak čekalo roky.
Rodiny s dětmi měly přednost, mladí,
bezdětní a svobodní jedinci smůlu. Vím
to, byla jsem tehdy jedním z nich.
Beznadějnost vlastní bytové situace
mě na podzim roku 1988 dohnala ke dvěma půjčkám a koupi rodinného domku
tady, ve Statenicích. Hrdě jsem si tehdy
nechala do občanky zapsat své nové trvalé bydliště a od té doby je moje „doma“
právě tady. Fakticky i na papíře. A vůbec
mě nenapadlo, že by to taky mohlo být
jinak.
Jenže dnes to je všechno úplně jinak.
Byty a jejich pronájmy se po roce 1989
staly normálním zbožím, jehož koloběh
podpořila překotná výstavba nových rodinných domků. Trvalá bydliště občanů
se začala v řadě případů rozcházet s těmi
faktickými. Důvody jsou čistě praktické.
Určitě nemá smysl nechávat si vystavovat nové doklady kvůli pár měsícům
podnájmu nebo si změnit trvalé bydliště
podle skutečného místa pobytu, pokud je
to pro dotyčného z nějakého důvodu nevýhodné. Typicky třeba proto, že přijde
o možnost umístit své dítě ve školce.
Jak se dočtete dále, ve Statenicích dnes
ve skutečnosti žije asi 1700 osob, ale jen
1300 z nich je zde přihlášeno k trvalému
pobytu. Na každou trvale hlášenou osobu
obec dostává od státu podíl z vybraných
daní ve výši 8621 Kč, celkem něco přes
11 mil. Kč. Na nepřihlášené osoby nedostává nic. Přichází tak o částku ve výši
cca 3,5 mil. Kč ročně, kterou by bylo
možné investovat do dalšího rozvoje
obce. Vlastně tak o ni přicházejí všichni
obyvatelé Statenic, ať už tu jsou hlášeni k trvalému pobytu, nebo ne. Není to
škoda, když už jsme si vybrali, že to naše
opravdové „doma“ má být právě tady?
Jitka Lenková

Proč se přihlásit
k trvalému pobytu tam,
kde žiji
Může se to zdát nelogické, takovou otázku vůbec klást. Jenže, jak uvidíte dál,
není to nelogické. Nejdříve proto pár
konkrétních údajů a čísel, které se vztahují k naší obci a okolí a k problému
osob, které tu žijí, ale nejsou tu trvale
hlášeny. Ten problém je větší, než by vás
napadlo.
Nárůst počtu obyvatel a domů
Obce v sousedství Prahy prošly za posledních dvacet let prudkým nárůstem, kdy
počty místních obyvatel, které byly desítky
let víceméně neměnné, se skokově zvýšily.
V našem případě, ve Statenicích,
se po léta držel téměř konstantní počet
obyvatel kolem 550 osob. Od roku 1995
do roku 2015 vzrostl jejich počet na dnešních zhruba 1300 (pozor – trvale hlášených)
osob, tj. na 240 % původního stavu. Za tu
dobu přibylo téměř 400 bytových jednotek,
v naprosté většině v rodinných domech.
Změnila se struktura obyvatel, jak z hlediska věkového rozložení, tak z hlediska náplně a místa zaměstnání. Přibylo mladých
lidí a podstatná většina obyvatel Statenic
dojíždí dnes za zaměstnáním do Prahy.
To v souhrnu není nijak překvapivé.
Stejný vývoj vidíme v sousedních obcích
a i jinde v České republice v okolí velkých
aglomerací. Je ale dobré si ale tyto souvislosti uvědomit.
Nárůst finančních rozpočtů obcí
Řeknete si, více lidí přestěhovalo do obcí
okolo Prahy, logicky budou i větší obecní
rozpočty, což je samozřejmé. Jinak by rozvoj těchto obcí nemohl fungovat. Částečně
je to pravda. Státní správa na tento překotný
rozvoj obcí reagovala a v rámci rozpočtového určení daní malým obcím po roce
2013 přilepšila.
Takže v našem případě, obec dostává z rozpočtového určení daní od státu
do místního rozpočtu 8621 Kč na každého
obyvatele, který je v obci trvale hlášen, tj.
přes 11 milionů Kč ročně celkem.
Pro přesnější představu – skutečné celkové příjmy naší obce v roce 2014 dosáhly úrovně 22 milionů korun, takže příjmy

od státu z rozpočtového určení daní pro
obec představují cca polovinu celkových
skutečných příjmů.
V čem je problém
Problém je v tom, že značná část obyvatel skutečně žijících v obci, zde není hlášena k trvalému pobytu, a proto na ně obec
od státu nic nedostává. Přičemž tyto nehlášené osoby přirozeně využívají veškerých
služeb, které obce svým občanům poskytuje, např. péči o zeleň a okolí nebo čištění
a údržbu komunikací, používají společné
plochy jako hřiště, sportoviště, apod., které
obec musí udržovat, nebo do nich investovat. Z rozpočtového určení daní však obec
na tyto osoby žádný příspěvek nedostává,
protože tyto příspěvky plynou do místa trvalého bydliště těchto osob, v našem případě především do hlavního města Praha, kde
ale samozřejmě tyto osoby místní služby
nevyužívají.
V návaznosti na předchozí čísla se pokusme o kvalifikovaný odhad počtu těchto „černých duší“. Výstavba v naší obci
se koncentruje převážně do rodinných
domů. A teď si představte, že ve Statenicích je v současné době 133 domů, kde není
v obci trvale hlášena ani jedna osoba. Samozřejmě, že tyto domy prázdné nejsou. Počítáme-li v průměru 3 osoby na 1 dům, pak
jenom touto úvahou, přes „prázdné domy“
dojdeme k počtu 399 osob, které v obci trvale žijí, ale nejsou zde trvale hlášeny. Toto
číslo představuje téměř jednu třetinu z počtu osob trvale zde přihlášených.
Přepočítáme-li tento odhad, tj. cca 400
nehlášených osob, na příjem, který by na ně
obec dostala od státu jenom z rozpočtového určení daní, dojdeme k částce zhruba
3,5 milionu Kč, o které takto obec ročně
přichází.
To už je pěkná suma, za kterou je možno
všelicos prospěšného pořídit. Ať už by to
byly opravy místních komunikací, vybavení dětských hřišť, nebo, a to zejména, navýšení investice na výstavbu školky.
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1

Čím je to způsobeno
Proč se ale lidé, kteří tu trvale bydlí,
nehlásí k trvalému pobytu? Odpovědi jsou
různé.
z Není tu školka ani škola – a mladé rodiny tento problém řeší přihlášením
se v místě, kde tato zařízení jsou.
z Přihlášení se zde pro podnikatele znamená změnu sídla firmy z Prahy do Statenic, změnu finančního úřadu, změnu
v živnostenském listu, a pořízení některých nových firemní písemností. Je s tím
práce.
z Vystavení některých nových osobních
dokladů, jako občanský průkaz, řidičský
průkaz apod. To je čas navíc.
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A následuje celková otázka, proč bych to
dělal? Vyplatí se to? Je mně to zapotřebí? Není to celé ztráta času?
Není, a nakonec se to vyplatí!
Školku bychom mohli postavit dřív, aby
byla k dispozici maminkám, když ji potřebují, pokud by byly k dispozici v rozpočtu
peníze, o které nyní přicházíme, komunikace by mohly dostat lepší povrch, čištění
obce a péče o zeleň by mohla být kvalitnější. A v důvodech, proč se trvale přihlásit,
je možno pokračovat s odkazem na fakta,
uvedená v předchozím textu.
Prostě zvýšení příjmů do obecního
rozpočtu je významné a pro obec velmi
důležité.
Přitom ve skutečnosti časová ztráta,
která je způsobena přihlášením se k trvalému pobytu, není nijak velká. Většina
administrativních úkonů se provádí dnes
už na jednom místě a administrativa je to
jednoduchá.

Je to rozumné a solidární
Jak jste už jistě vypozorovali, vede celá
tato úvaha k apelu na ty, kteří tu trvale bydlí, ale z nějakého důvodu se zde nepřihlásili
k trvalému pobytu. A třeba ani nevidí zásadní důvod, proč to udělat.
Zde jsou shrnuty důvody, aby si uvědomili, proč je rozumné a zároveň solidární
se k trvalému pobytu přihlásit. Na konkrétních číslech a souvisejících informacích je
doloženo, že pro obec má trvalé přihlášení
veliký význam – a výhody pociťují nakonec všichni zúčastnění, kteří tu bydlí.
Takže závěr je jednoznačný, přihlásit
se k trvalému pobytu tam, kde opravdu žiji,
je nanejvýše rozumné a přináší to výhody
jak celku, tak nepřímo každému, kdo tak
učiní – a provedení tohoto administrativního úkonu je vcelku jednoduché.
Pavel Tomek,
Statenice

Případ porušení rozpočtové kázně obce
a následných sankcí defini vně vyřešen
Finanční úřad Praha-západ vyměřil
obci v listopadu 2011 odvod za porušení
rozpočtové kázně pro porušení dotačních
podmínek při realizaci akcí výstavba vodovodu a výstavba kanalizace v celkové výši
2 282 293 Kč. Následně bylo v únoru 2012
obci vyměřeno penále ve výši 1 591 001 Kč.
Obec obě finanční sankce v celkové výši
3 873 294 Kč uhradila v období od 6. 12.
2011 do 10. 4. 2012.
Po uhrazení odvodu i penále požádala
obec o jejich prominutí. Generální finanční
ředitelství rozhodlo na základě této žádosti o snížení penále na částku 637 597 Kč
a prominulo tak obci část penále ve výši
953 404 Kč, která byla obci vrácena
v roce 2012.
Během roku 2013 bylo ze strany obce
iniciováno přezkumné řízení týkající
se původních platebních výměrů na odvod
a penále. V rámci tohoto přezkumného řízení vydaly orgány finanční správy v říjnu
2013 pozměněné platební výměry, které
snížily původně vyměřený odvod na částku
1 301 087 Kč a původně vyměřené penále
na částku 941 708 Kč. Daňový přeplatek
v celkové výši 677 095 Kč, který tak vznikl,
byl obci vrácen v roce 2013.
S ohledem na blížící se konec promlčecí doby nároku obce na případnou náhradu
škody vůči bývalému starostovi bylo nutné
ke konci roku 2013 podat žalobu na náhradu škody způsobenou bývalým starostou
při výkonu funkce v souvislosti s hospodařením s prostředky předmětných dotací. Za podání této žaloby byl obci v lednu
2014 vyměřen soudní poplatek ve výši
71 400 Kč.

Ještě v roce 2013 podala obec odvolání proti rozhodnutí o změně odvodu
a rozhodnutí o změně penále, které byly
vydány v daňových řízeních iniciovaných
výše zmiňovaným přezkumným řízením.
V rámci tohoto odvolání obec požadovala další snížení vyměřeného odvodu
i penále.
V listopadu 2014 vydalo Odvolací finanční ředitelství sérii rozhodnutí, jimiž
rozhodlo o odvoláních, která obec podala
proti rozhodnutím Finančního úřadu pro
Středočeský kraj, jimiž vyměřil odvod
a penále po provedeném přezkumném
řízení.
Odvolací finanční ředitelství v plné míře
svými rozhodnutími vyhovělo odvolacím
návrhům obce a změnilo prvoinstanční
rozhodnutí správce daně tak, že snížilo vyměřený odvod i vyměřené penále celkově
o částku 849 969 Kč, která byla obci na základě její žádosti vrácen.
V prosinci 2014 zaslal Finanční úřad
pro Středočeský kraj na účet obce nečekaně částku ve výši 578 076 Kč. Tato částka
odpovídala částce penále, které bylo vyměřeno rozhodnutím Odvolacího finančního
ředitelství. Proč bylo vyměřené penále vráceno obci, nebylo zřejmé, nicméně správce daně informoval obec, že jeho postup
ve věci vrácení této částky je správný. Obec
tuto informaci bez dalšího přijala, neboť
nemá o správnosti rozhodnutí tohoto úřadu
důvod pochybovat
V souvislosti s rozhodnutími Odvolacího finančního ředitelství o změně prvoinstančních rozhodnutí požádala obec následně nejen o vrácení daňového přeplatku, ale

také o výplatu úroků z částek odvedených
do státního rozpočtu na základě neoprávněného jednání správce daně spočívajícího
v nezákonném vyměření odvodu a penále,
a to za dobu, po kterou byly tyto částky
do státního rozpočtu odvedeny.
Dne 11. 12. 2014 vydal Finanční
úřad pro Středočeský kraj rozhodnutí
o přiznání nároku na tyto úroky ve výši
1 114 539,83 Kč. Téhož dne vydal Finanční úřad pro Středočeský kraj rozhodnutí
o výši úroku z vratitelného přeplatku, kterým přiznal obci úrok ve výši 3847,90 Kč.
Částku odpovídající oběma přiznaným
úrokům uhradil správce daně na účet obce
v prosinci 2014.
S ohledem na skutečnost, že Odvolací
finanční ředitelství snížilo odvod i penále, a s ohledem na skutečnost, že správce
daně zaplatil obci jak vyměřené penále, tak
i úroky z neoprávněného jednání správce
daně a úroky z vratitelného přeplatku, vzala
obec (nejprve zčásti a následně zcela) zpět
žalobu podanou proti bývalému starostovi.
V této souvislosti by mělo dojít i k vrácení
celého soudního poplatku, který byl uhrazen za podání žaloby.
S potěšením můžu konstatovat, že celá
kauza porušení rozpočtové kázně je zdárně a pro obec navíc výhodně uzavřena.
Včetně nečerpaných povinných vlastních
zdrojů při realizaci investiční akce v roce
2011 ve výši 814 750 Kč, byl celkový dopad na rozpočet obce plusový, celkem
1 118 388 Kč

Co vede k návrhu na zvýšení
vodného v roce 2015?
Zpravodaj vychází po únorovém veřejném zasedání, které projednalo vodné
a stočné na rok 2015. Zastupitelé vodné
a stočné neschválili a uložili starostce
znovu výši vodného s provozovatelem
projednat. Vedli nás k tomu i skutečnosti
uvedené níže.
Na zasedání vystoupil starosta obce
Tuchoměřice s tím, že obec Statenice
po dobu 12 let, po kterou on ve funkci
starosty s vedením obce jedná, nezaplatila obci Tuchoměřice žádný finanční příspěvek na úpravy a opravy vodárenského
zařízení, které slouží i pro dodávky pitné
vody do naší obce. Protože jsem se jednání v posledních třech letech osobně účastnil, tak bych chtěl veřejnost informovat,
že prohlášení pana starosty není v souladu
se skutečností. Obec Tuchoměřice dostala
v roce 2012 celkem 350 tis. Kč. Z toho bylo
250 tis. Kč na úhradu nákladů na provoz
vodovodní sítě a vodojemů v letech 1998
až 2010. Ze stejného důvodu bylo zaplaceno za každý rok, to je za rok 2011 a 2012
po 50 tis. Kč. Na roky 2013 a 2014 nám
obec Tuchoměřice žádnou fakturu zatím
neposlala, tedy neměli jsme podklad pro
plnění podle dohody z roku 2012. Doklady
o tom jsou k nahlédnutí na obecním úřadě
ve Statenicích. Z Tuchoměřic odebíráme
asi třetinu spotřebované vody v obci.
Pro lepší pochopení letošního výrazného zvýšení ceny pitné vody ve Statenicích
bych chtěl zjednodušeně uvést jeho tři
hlavní příčiny:
– vzdálenost od vodojemu Suchdol a způsob provozování soustavy přivaděčů

– nepovolené odběry a ztráty
– chybějící kontrola nákladů vynakládaných provozovatelem na provoz vodárenské sítě.

Velká vzdálenost
Od vodojemu v Suchodole jsme daleko.
Potrubí jde přes území Roztok, Úholiček,
Velkých Přílep k nám do Statenic. Každý
úsek provozuje jiná firma. Než nám voda
poteče z kohoutku, projde vodovodními
řady v majetku města Roztoky, které má
svého provozovatele, přivaděčem v majetku Úholiček, který má svého provozovatele, dojde do vodojemu Velkých Přílep,
který má také svého provozovatele. Čili
nám voda dojde prostřednictvím čtyř různých provozovatelů, z nichž každý má své
náklady a je oprávněn účtovat si zisk. Provozovatel suchdolského přivaděče si účtuje
za m3 vody přirážku 2,56 Kč, provozovatel
přivaděče Žalov pak 2,84 Kč a provozovatel vodárenských zařízení ve Velkých
Přílepech požaduje za své služby křesťanských 1,77 Kč. Máme smůlu, že k nám
voda ze Suchdola přitéka tak krkolomným
způsobem. To nás stojí, ale nejenom nás,
7,17 Kč/m3. S tím bohužel nic nenaděláme.
Obce, účastnící se této "jízdy", byly obětmi
do určité míry sobeckého přístupu k problémům druhých, pod heslem – hlavně, že mne
se netýká. Jinými slovy, je tady podle mého
názoru stále malá potřeba obcí spolupracovat na hledání dobrých řešení pro občany,
tedy takových řešení, která ušetří lidem
peníze. Na společné řešení je teď, bohužel,
již pozdě. Velké Přílepy si vybraly svého
provozovatele již pro rok 2014 a na dalších

Kolik budeme pla t?
V roce 2014 účtovala 1. Vodohospodářská společnost občanům Statenic vodné
33,12 Kč/m3 + 15 % DPH, tj. 4,97/m3 Kč, celkem tedy 38,09 Kč/m3, po avizovaném
zdražení by to mělo být o 12 % více, tedy 42,66 Kč/m3.
Pro srovnání, nejdražší vodu v ČR budou letos mít v Táboře (cca 53 Kč/m3 vč. DPH)
a nejlevnější v Havlíčkově Brodě (cca 35 Kč/m3 vč. DPH). V obci Trnová (okr. Prahazápad), kde dodavatel účtuje vodné ve výši 79,50 Kč/m3 vč. DPH, je věc ještě v jednání.
V našem okolí platí tyto ceny: Tuchoměřice – 47,27 Kč, Horoměřice 36,14 Kč, Roztoky
36,32 Kč, Únětice 50,74 Kč a Praha 44,71 Kč/m3 vč. DPH.
Ze všech komodit po roce 1989 nejvíce zdražila právě voda, která až do roku 1990
stála jednotně v celém státě 0,60 Kčs/m3. Po přibližném přepočtu na současnou kupní
sílu koruny tato částka odpovídá asi současným 12 Kč, čili reálnému zdražení (podle
lokality) o cca 300 – 440 %. Logickou reakcí spotřebitelů bylo začít vodou šetřit, na což
vodárenské společnosti reagovaly dalším zdražením vodného z toho důvodu, že své fixní
náklady musely po snížení odběru vody rozpočítat na menší množství prodané vody, aby
se nedostaly do ztráty. Některé vodárenské společnosti kromě toho přistoupily k účtování
pevného poplatku „za vodoměr“ a tak si bezpečně pojistily určitou výši svých příjmů.
Změna dodavatele vody a následné zlepšení podmínek pro spotřebitele, např. snížení ceny vodného, jako je to možné u elektřiny nebo plynu, v případě vody, bohužel,
možná není.
JL, zdroj: www.pvk.cz, www. hlidacipes.org

Miroslava Šmardová, starostka

5 let, Roztoky koncesní řízení končí. Zlevnění, bohužel jenom v budoucnosti, může
přinést pouze ochota tří obcí dohodnout
se na společném provozování nového přivaděče. Úspora by mohla být minimálně
dnešních 2,86 Kč/m3.

Nepovolené odběry
a ztráty
Dalším důvodem zvýšení ceny vodného je růst ztrát vody ve vodovodních
řadech. Je plánováno, že do obce doteče
letos 93 000 m3 pitné vody. Provozovatel
předpokládá, že vyfakturuje jen 70 000 m3.
Co se stalo s 23 000 m3 vody? Ztráta činí
25 %. I když je to těžko uvěřitelné, objektivní ztráty představují objem do 20 % naplánovaného množství vody, a to v případě, že se jedná v převážné většině o nové
vodovodní řady. Ale kde je těch zbývajících 5 %, v našem případě 5500 m3 vody?
Jsou to nepovolené odběry? V obci asi
máme i černé pasažéry, kteří se jen vezou
a neplatí. Na tržbách se letos může ztratit
až 200 000 Kč a tato ztráta se samozřejmě
rozpočítá mezi řádně platící odběratele.
Podle mých výpočtů by omezení nepovolených odběrů a dodatečná fakturace v uvedeném rozsahu mohla platícím odběratelům
snížit vodné až o 3 Kč/m3. Obec pořídila
nový pasport vodovodů a kanalizace, který
provozovateli umožní kontrolu.

Vysoké náklady
na provozování
vodárenské soustavy

Posledním zdrojem možných úspor jsou
náklady provozovatele, do kterých obec,
bohužel, nevidí, a to ne proto, že by nechtěla. Nárůst některých nákladových položek
by určitě vysvětlení potřeboval.

Hledat společné řešení
Na závěr jednu poznámku, která sice
cenu vodného okamžitě neovlivní, ale
může ji ovlivnit v budoucnosti. Jde o to,
aby obce spolu mluvily a hledaly společná
řešení problémů, které všechny mají. Jako
příklad promarněné příležitosti bych chtěl
uvést výstavbu vodovodní sítě v Úněticích.
O výstavbě nové vodovodní sítě v Úněticích jsme se dozvěděli náhodou, když už
na hledání možného využití pro Statenice
bylo pozdě. Šlo o posouzení zásobování
Statenic pitnou vodou ze suchdolského vodojemu přes Únětice. Dnes je využití této
cesty z kapacitních důvodů již definitivně
nemožné. Možná, že stačilo jenom se dohodnout na větším průměru trubky.
Jan Sládek
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Maškary ovládly Černý Vůl
Letošní masopustní průvod vyrazil v sobotu 14. února pro změnu od restaurace Černý
Vůl a vydal se obveselit především obyvatele této části Statenic. S sebou maškary vezly pojízdné občerstvení s koblihami i vlastnoručně napečenými dobrotami a samozřejmě
i s něčím tekutým pro zahřátí. Únor, i když neobvykle teplý, je pořád ještě únor. Postupně
se k průvodu připojovali také muzikanti, až asi v půlce cesty dosáhl jejich počet plného
stavu. Obecné veselí a oblíbené písničky lákaly do skoku i do zpěvu. Neobvyklý ruch
dobře zvládli i dva čtyřnozí účastníci průvodu, svátečně vystrojení bělouš Kadet II.
a jeho hnědý kamarád Monbeliard. Rozpustilé sobotní odpoledne zakončila masopustní
zábava a vepřové hody v restauraci Černý Vůl.
Málokdo si ale uvědomí, kolik práce se za přípravou takové vydařené masopustní
veselice skrývá. Proto je třeba poděkovat všem, kteří se o ni zasloužili nejen svou
prací, ale také nebezpečně nakažlivou dobrou náladou a neutuchajícím nadšením, především Čarodějnicím od Juliány a Janu Nyklasovi. Ten přislíbil konání přinejmenším
stejně veselého masopustního průvodu i na příští rok, ovšem s tím, že plánuje delší
trasu, ze Statenic do Černého Vola a zpět. Tak za rok uvidíme.
Text a foto: Jitka Lenková

Inzerce

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

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

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

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

www.remesla-zeman.cz
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Co skrývá maska?
Tradice slavení masopustu je u nás poprvé písemně doložena již ve 12. století.
Nešlo ovšem jen o nějakou lidovou veselici, ale o společensky významnou událost.
Český král Vladislav II. (cca 1100-1174)
k sobě pozval měšťany a společně tehdy
slavili masopust po celé tři dny. Součásti oslav byl tehdy pochodňový tanec.
Zda v tomto honosném prostředí došlo
i na maškary, známo není.

až na zem a na hlavách kukly připomínající
hlavy bílých koček.
Antický svět k nám promlouvá také postavou tzv. bakuse (masopusta, masopustníka), což není nikdo jiný, než bůh vína
a bakchanálií Bakchus. Další prastarou
figurou je medvěd vedený medvědářem,
který se vyskytuje v masopustních průvodech nejen u nás, ale i v jiných evropských
zemích. Posvátná úcta a bázeň, které toto
zvíře v očích našich předků vždy provázely, je zde překonána jeho spoutáním
a zesměšněním.

kozlí kůži a dovádějí v průvodu, trkají
se a pobíhají kolem. Vostřížkové si navlékli
kostým sešitý z barevných kousků hadříků, které povlávají kolem nich. Tzv. židé
vůbec nepřipínají důstojného rabína Löwa,
ale spíše čerty. Celí jsou oděni do kožešiny doplněné kožešinovou kuklou s husími
peroutkami, které z určitého úhlu pohledu
připomínají rohy. Někdy si svoji kuklu vyrábějí ze stažené králičí kůže a růžky potom

Karnevalové masky v Benátky mají osobitý
a jednotný styl

Masopustní maškary z roku 1741 (Praha)

Od Vánoc do Popeleční
středy
Přesně vzato, masopustem se nazývá
celé období od 7. ledna (po svátku Tří králů) až do Popeleční středy, jejíž datum je
pohyblivé (40 dní před Božím hodem velikonočním, který nastává první neděli pro
prvním jarním úplňku).
Samotný název tohoto období je poněkud matoucí. Spíše než masopust by se měl
jmenovat masaplno, protože to bývalo období všemožných veselic, zabíječek i svateb. Během masopustu měli lidé nabýt dostatek sil, aby překonali čtyřicet postních
dnů od Popeleční středy do Velikonoc, kdy
opravdu nastává půst od masa a dává se mu
sbohem čili vale, jak napovídá název oblíbené kratochvíle v tomto čase – karnevalu.
Obecně se ale jako masopust spíše vnímá
až závěr tohoto období, od Tučného čtvrtku
do Popeleční středy. Dříve se skutečně jednalo o několikadenní svátek vrcholící právě
až v úterý masopustní zábavou a symbolickým pohřbením basy na znamení konce všeho veselí. Dnes se držení této tradice „smrsklo“ z praktických důvodů jen na poslední
masopustní víkend, případně pouze na sobotu, a do dnešní doby přežily jen některé
zvyky, především průvod s maškarami.

Prastaré panop kum
Poněkud překvapivě do jejich řad patří
čert, zvláště potom český čert jako součást
masopustního průvodu (a průvodce Mikuláše) je považován za folkloristický unikát.
V jeho pozadí samozřejmě někde vykukují
démonské rohy antických Panů a Satyrů,
jejich kozí nožky (nebo aspoň jedna), oháňka s třapcem na konci a celotělní chlupatý
pokryv, ale čeští čerti jsou postrojeni leckdy
velmi podivně. Mají třeba slaměné suknice

Skupinka slaměníků na nedatované historické
fotografii

Podobně je na tom další magické zvíře,
kůň. V řadě národních legend je chápán
jako dopravní prostředek mezi světem živých a mrtvých, mezí světem naším a jinými světy. Také jeho výjimečnost a vznešenost je třeba shodit jeho obvykle nepříliš
pěkným maškarním zpodobněním. Tradičně se kobyla (klibna) dělává tak, že dva
muži si položí na ramena žebřík, omotaný
hrachovinou nebo jiným materiálem, přední muž nese hlavu, zadní ocas. Takováto
kobyla může nést i jezdce. Variantou klibny
je husar, kdy jeden muž jako jede na koni
ze dvou velkých sít a prostěradla. Stejně
jako kobyla se někdy vyrábí i koza.

Zajištění plodnos
Pojďme se podívat ještě na další maškary. Muž se začerněným obličejem se snaží
svobodným dívkám přivazovat k ruce nebo
k noze kládu s řetězem či provazem. Opět
jde o symboliku ztráty svobody, tentokrát
v manželství. Mládenci s praporem, tzv.
„voráči“ o voračkách, jak se také posledním dnů masopustu někde říká, vybírají
za symbolické oborání katastru obce, aby
se zajistila plodnost polí. Podivná maškara s hlavou na dlouhé tyči sedící na koni
se snaží nakukovat do oken okolních domů.
Muž převlečený za babku kořenářku se nabízí místo bylinek seno. Další dva lidé jsou
zase převlečeni za kozlíky. Mají pravou

Zatímco u nás provází masopust nezřídka ještě
sníh, na opačné polokouli v Riu de Janeiru
panuje léto, čemuž odpovídá také úsporné pojetí
karnevalových kostýmů

tvoří postavené králičí uši. Židé se chovají
se dosti podivně – nic nechtějí, nic nenabízejí, jenom jakoby slídí, dorážejí na diváky
a občas je dokonce uhodí rancem, pytlem
smotaným do válce a uvázaným na provaze
Doprovází je šašci typického cirkusového
vzhledu. Mezi tradiční maškary patří i svobodná žena s nemanželským nemluvnětem
v náručí (dorka), smrtka s kosou, bába
s dědkem v nůši a různá řemesla (např.
doktoři, zdravotnický personál, holiči, řezníci, ševci, myslivci, kat, později fotograf,
filmař, policajt nebo výběrčí daní), občas
se objeví vlk nebo vodník. Vzácněji se vyskytuje „divý muž“. Jeho hlavním rysem je
zarostlá tvář, což se imituje pomocí medu
a máku (u mladého) nebo peří (u starého).
Zelený muž je „zarostlý“ chvojím po celém
těle, slaměník je celý oděn do slámy.
Takové tradiční maškary však dnes uvidíme spíše jen na folklorních slavnostech
než na běžných masopustech. Možná i proto, že taková hrachovina nebo králičí kožka
se dnes obtížně shání i na vesnici.
Text a foto: Jitka Lenková

Srdečně zveme
Pojďte si zaplesat!
Letošní obecní maškarní ples se koná v sobotu 28. března
od 20 hod. ve Velkých Přílepech v sále restaurace U Korychů. K dopravě na ples lze využít autobus č. 316, který ze zastávky Černý Vůl,
hospoda, odjíždí v 18,36 a 19,48 hod. Z plesu je možné jet autobusem
č. 316 v 23,11 hod. (další jede až v 4,52 hod.) anebo využít autobus

objednaný pořadatelem. Tradiční součástí plesu bude bohatá tombola. Vzhledem k zájmu o tuto akci je lepší nečekat s koupí lístků
až na poslední chvíli, ale zakoupit si je v předprodeji na obecním úřadě (u J. Špičákové).
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Informace pro občany

Informace pro občany

Změny v pravidlech pro kácení stromů na vlastním pozemku

Platby místních poplatků za odpad a psy v roce 2015

Od 1. 11. 2014 platí novelizovaná vyhláška č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která v § 3 specifikuje
dřeviny, k jejichž kácení není třeba povolení.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, nebo stromořadí, se podle § 8
odst. 3 stejného zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

Upozorňujeme, že nárok na osvobození či slevu z poplatku musí
být náležitě prokázán patřičným průkazem, potvrzením apod. Dále
upozorňujeme na splatnost poplatků za psa a odpad – 30. 4. 2015.

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin ,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Pro všechny ostatní dřeviny musí být povolení ke kácení dřeviny
vydané v režimu správního řízení příslušným obecním úřadem, resp.
městským úřadem.
OÚ Statenice

Platit místní poplatky můžete od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015:
z hotově na OÚ Statenice v úředních hodinách(pondělí, středa
8–12 hod, 14-17 hod.)
z bezhotovostně na účet OÚ Statenice. Při bezhotovostní platbě
použijte prosím tyto údaje: č. účtu: 51-2228780217/0100
z částka 600 Kč/os. za svoz odpadu dle OZV č. 5/2012 – upozorňujeme na možnosti osvobození a slev
z částka 400 Kč za 1. psa, za každého dalšího částka 600 Kč

VS: pro platby za psa 1341100--- (---) – zde prosím vepište vaše číslo popisné nemovitosti. Do popisu platby prosím uveďte Vaše
příjmení.
SS: pro platby za psa – počet psů za které platíte
VS: pro platby za odpad 1337100--- (---) – zde prosím vepište vaše
číslo popisné nemovitosti. Do popisu platby prosím uveďte
vaše příjmení.
SS: pro platby za odpad – počet osob, za které platíte
OÚ Statenice
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Objevila se ve vašem domě zvýšená
vlhkost nebo dokonce plíseň?

P

Spolek pro obnovu Parádnice bilancoval
Ráda bych stručnou formou v uvedených bodech seznámila
občany s činností našeho spolku v roce 2014. Naše aktivity byly
obsáhlejší oproti roku 2013 a doufám, že jsou viditelné a čitelné, nejen na plochách parku, ale i v obchodě Parádnice a malou
troškou i v kulturním životě obce:

I v dnešní době se potýká mnoho starších, ale i novějších domů s vlhnutím
zdiva. Co patří mezi nejčastější projevy
tohoto jevu?

V letošním roce máme v plánu zřídit nový včelí úl s dílničkou,
při které se bude otevírat kroužek včelařství pod vedením Ing. Jana
Kopince, a umístit v Parádnici nový krmelec, na který jsme si vydělali činností spolku. Dále je již připravena studie můstku přes vodoteč směrem do ovocného sadu (štěpnice) a předpokládáme, že podle
příslibu po plánovacích schůzkách na obci se ho podaří postavit ještě
letos. Moc se letos těšíme na opravu centrálního schodiště na terasách za přispění Letiště Praha, a.s. a na základě rozhodnutí o financování ze strany obce Statenice.

Jsou to:
Â plíseň v interiéru způsobená nadměrnou vlhkostí
Â opadávající omítka či výskyt nevzhledných solných map
Â z toho plynoucí zvýšené náklady
na vytápění z důvodu zhoršené izolace vlhkého zdiva.
Toto vše způsobuje snížený komfort
bydlení.

Inzerce

s architektonickým studiem
a podkladová činnost při sestavování postupů a technologické posloupnosti pro Zelené
údolí, z.s.
V další aktivity, vedená jednání
a schůzky, přímo souvisejících se zaměřením našeho
spolku.

Edita Prokešová střeží nejen Parádnici jako oko v hlavě

Co se skrývá za příčinou
vlhkého zdiva?
Je to neexistující nebo již nefunkční vodorovná či svislá izolace proti vzlínající
vodě a nedostatečný odvod srážkové a vzlínající vody od objektu.Vzlínající vlhkost
přispívá ke zkáze celého objektu a škodlivé
plísně a bakterie poškozují zdraví.
Nezkušení stavebníci si často neuvědomují, že kapilární vzlínání (a tím vlhnutí
zdiva) se urychlí i nevhodně provedenou
rekonstrukcí. Učebnicovým příkladem je
nové provedení podlah včetně vodorovné izolace bez ošetření obvodového zdiva
a vnitřních příček.

Jak situaci vyřešit?
Jednou z osvědčených metod je nízkotlaká injektáž zdiva. Jedná o moderní
metodu, kde je injektážní izolační bariéra
vytvořena chemickou cestou. Do zdiva jsou
navrtány otvory v pravidelných odstupech,
do kterých je aplikována injektážní emulze
(viz foto). Ta vytvoří vodě nepropustnou
vrstvu, která zabrání vzlínání vlhkosti. Tato
aplikace je velice rychlá a nezatěžuje statiku budovy. Tato metoda je vhodná jak pro
cihlové, tak pro smíšené zdivo.
Jakmile je zdivo takto zabezpečeno proti
vzlínání vlhkosti, provede se oklepání poškozených omítek a jejich nahrazení sanační omítkou. Ta také přispívá k rychlejšímu
vysychání zdiva.
Celý proces přípravy, výběru a realizace sanační metody je potřeba svěřit
odborníkům.

Text a foto: Kamil Hájek,
Building Guide, s. r. o.

V organizované brigády na plochách parku Parádnice 2× v roce
v rámci veřejné pomoci, 1× v rámci členství a přátelství spolku
V dodej a výsadba samotných dřevin dle osazovacího plánu parku
Parádnice
V koordinace a konceptuální plány, produkce u všech akcí, vedoucích k dosažení cílů spolku
V konzultace a spolupráce s ing. arch. Poláčkovou (schůzky v ateliéru) nad otázkami cestních sítí v Parku a zakomponování MŠ
k terasám Parádnice
V konzultace a vytváření odborných posudků (pro potřeby OÚ Statenice, pro potřeby obecní, ale i pro fyzické osoby, přicházející
za účelem odborné porady v rámci Statenic)
V aktivní spolupráce s dalšími spolky a jejich podpora, např. Poutní cesta do Hájku, Spolek Omnius, Arnika školky, Kavárnička
Café, Detaillo – Statenický Mlýn apod.
V aktivní spolupráce a poskytování podkladů pro Zpravodaj Statenic a Černého Vola (spolupráce s redakcí)
V osvětová činnost
V výkresová a projekční činnost ve spolupráci s ing. Čihákovou, DiS. (včetně nákladů na opakované cesty do ateliérů v Mníšku pod Brdy)
V vzdělávání a prohlubování vědomostí v oblasti krajinné a zahradní tvorby, účast na odborných seminářích místopředsedkyně
spolku, nákup odborné literatury
V zajišťování a koordinace kulturních akcí v obci Statenice
(např. Koncert Laco Deczi, adventní trh, Vánoční koncert
ve Statenicích)
V mediální podpora a sponzorství spolku při kulturních akcí (např.
Svatocecilský koncert, Nechanice 19. 11. 2014, Opera Gala
na nádvoří Brandýského zámku 22. 08. 2014, Brandýs n. Labem, spolupráce s PetArt, koncert J. J. Ryba Česká mše vánoční
v Lichtenštejnském paláci 18. 12. 2014)
V poskytování drobných darů a pozorností aktérům a účastníkům
kulturních akcí, nejčastěji výrobky, nebo zboží z obchodu Parádnice (mimo úhrady za vystoupení) pořádané spolkem
V samotné vedení obchodu Parádnice na náměstí ve Statenickém
Mlýně v obci Statenice
V výtisky plánů a výkresových podkladů (osazovací plány
a studie)
V výroba a tisk pohlednic s kalendářem obce Statenice pro rok
2015
V studie obnovy městské zeleně včetně výkresové části pro Prahu
4, Bečov n/Teplou aj.
V koordinace a návrh umístění kašny ing. arch Pleskota na náměstí ve Statenickém Mlýně v obci Statenice, jednání

Zároveň děkuji všem členům spolku, aktivním dobrovolníkům z řad místních i přespolních občanů, obci Statenice a organizacím, kteří se na činnosti našeho spolku v minulém roce
podíleli. Děkujeme Ing. Z. Poslušnému z okrasných školek Arnika za milý přístup a pomoc a také našemu fotografovi Janu
Pakostovi. Těším se na naši další spolupráci v roce letošním.
Text: Edita Prokešová, místopředseda
Občanského sdružení pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně, z. s.
Foto: Jan Pakosta

Inzerce
Obchod Parádnice,

obchod nejen s kvě nami na náměs čku ve Statenicích (Zelená 432)
Otevírací doba pondělí – pátek 10:00 – 19:00 hod
sobota 9:00 – 12:00 hod
neděle na objednávku
(leden, červen, červenec pouze na objednávky)
Víte pro jakou příležitost kam a kdy potřebujete doručit krásné
aranžmá? Zavolejte nám – 775 043 904
Kvě ny doručujeme po Praze a blízkém okolí ZDARMA!
Edita Prokešová, DiS.
místopředsedkyně
o. s. pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně
autorka projektu obnovy Parádnice
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Dopis čtenáře
Srdečně Vás zveme
do nového kadeřnického
a kosmetického salonu
CREATIVE
na náměstí ve Statenicích.

Vizitku máme na nástěnce

Otevřeno denně 9–19 hod.,
případně dle dohody.
tel. 603 857 136
e-mail: saloncreative@email.cz
saloncreative email.cz
www.creativesalon.cz

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

Ordinační hodiny
pondělí

9.00–11.00

16.00–21.00

 Akupunkturní léčba pohybového aparátu

úterý

–

15.00–21.00

 Čištění zubního kamene utrazvukem

středa

9.00–11.00

16.00–21.00

 Čipování

čtvrtek

–

15.00–21.00

pátek

9.00–11.00

16.00–21.00

sobota

9.00–11.00

–

neděle

–

19.00–21.00

 Možnost objednání krmiva
 Stříhání psů

Dnes jsem při jízdě autobusem seděla vedle paní, se kterou jsme si povídaly, a řeč se stočila, jak jinak, na domácí mazlíčky a nějak jsme přešly i na vyprávění o paní
MVDr. Černochové. Mívá ve Zpravodaji inzerát. Znám paní
doktorku osobně a přiznávám se, že mě nepřestává fascinovat její nádherný přístup ke zvířátkům. Má jedinou chybu.
Neumí zvířecí řeč. Ale je úžasná, jak se zvířaty komunikuje
a stará se o ně. V minulosti jsme měli doma hodně zvířátek
a tak je jasné, že jsme občas navštívili i veterináře. Troufám
si říct, že za těch 47 let, co jsme doma měli vždy nějakého
mazlíčka, jsem poznala opravdu hodně veterinářů. Žádný
z nich mě ale neoslovil tak jako paní doktorka Černochová
a to mě přivedlo na nápad napsat vám o ní.
Paní MVDr. Černochová má veterinární praxi tady v Černém Vole, kousek od zastávky Statenice-Černý Vůl. Poznala jsem ji začátkem prosince roku 2010. Nedlouho předtím
jsme se nastěhovali do Statenic. I když tu nejsme nováčci. Všichni tři pohromadě – vlevo Honzík, uprostřed Nancynka a vpravo Denýsek
Foto: Helena Novotná
Rodiče zde v roce 1968 zakoupili pozemek v zahrádkářské
kolonii a postavili chatu. No, spíš ji v roce 1969 postavila
moje maminka. Tatínek byl tehdy služebně na rok v západním Něpejsky. Bernačku Nancynku a křížence německého vlčáka a fenky
mecku v Baden Badenu. Domů se vracel jen na víkend, takže starost
anglického buldoka Denyho.
o vykopání základů byla na mamince, která se výzvy nezalekla a záDeny byl v té době velmi vážně nemocný. Po koupeli v rybníce,
klady vykopala a vše pro stavbu chaty připravila. Během dvou měsíkde byla sínice, mu slezla srst a začaly otékat tlapky. I jinak měl
ců shodila neuvěřitelných 20 kg, ale dokázala zdánlivě nemožné.
spoustu zdravotních problémů. Po přestěhování z Prahy jsme s ním
Ale teď se vrátím zpět k paní doktorce Černochové. 17. listopadocházeli na kliniku do Horoměřic. Problém byl v tom, že Denyho
du 2010 jsme byli nuceni nechat našeho pejska Honzíčka (bylo mu
léčil pokaždé jiný lékař a i když si přečetl Denyho lékařskou zprá17 let) na klinice v Horoměřicích uspat. Jeho stav byl už neudrživu, nebylo to to pravé. Dostával léky, které mu ničily játra. Byl to
telný, a tak jsme museli udělat smutné rozhodnutí. V té době jsme
vedlejší účinek léčiv. Báli jsme se, abychom o Denýska nepřišli. Byl
paní doktorku ještě neznali. Mimo Honzíčka jsme měli ještě dva
mu rok a nechtěli jsme připustit, aby zemřel. Náhodou se mi někdo
při cestě autobusem zmínil, že tady, v Černém Vole, je paní doktorka
Černochová a že je opravdu dobrá, ať zkusíme zajít k ní. No, byli
jsme už zoufalí a říkali jsme si, že už nemáme moc co ztratit.
Denyho stav se rychle zhoršoval. Kromě zhoršujícího se zdravotního stavu na něj zapůsobil odchod Honzíčka. Ti dva spolu spali
v jednom pelíšku a najednou bylo jeho místo prázdné. Měli jsme
ještě Nancynku, ale to byla taková psí princezna a ráda byla v pelíšku sama.
Zavolali jsme tedy paní doktorce a tehdy se vše začalo. Paní doktorka Černochová převzala péči o Denyho do svých rukou a za dva
roky ho vyléčila. Třikrát bojoval Deny o život, ale paní doktorka
se vždy zeptala, zda žere. Deny neztrácel apetit k jídlu, ani k životu. Je to neuvěřitelný bojovník a své místo si tvrdě vybojoval.
23. 12. 2010 byl Denyho stav tak zoufalý, že jsme volali paní doktorce ve 21 hodin. Deny se začal dusit a my jsme se s ním už v duchu
loučili. Paní doktorka nasedla do auta a během půl hodiny k nám
přijela. Deny dostal injekci a pak k nám paní doktorka týden obden
docházela a kontrolovala Denyho stav. Ten se začal pomalu zlepšovat, takže stačily návštěvy paní doktorky jednou za měsíc. Ještě 2×
se během těch dlouhých dvou let Denyho stav kriticky zhoršil, ale
díky paní doktorce Deny vše překonal a nyní je po čtyřech letech
zdravý a doufám, že to tak zůstane. Srst mu sice místy chybí, ale pro
nás doma je důležitější než Denyho vzhled skutečnost, že je tu pořád
s námi a svými kousky nás občas rozčiluje, ale vícekrát potěší.
Vždy, když některé z našich zvířátek doma onemocnělo, přijela
paní doktorka a zvířátko ošetřila. V případě naší fenky Nancynky,
se kterou jsme za paní doktorkou přišli "za 5 minut 12", jak se říká,
nám ji zachránila dobrou diagnózou. Po vyšetření Nancynky nás
hned poslala do Horoměřic na kliniku, kde se Nancy podrobila operaci, po které se brzo zotavila a žila s námi ještě dva roky. Nancynka
umřela 14. 6. 2013, bylo ji necelých šest let.
A tak doma máme na nástěnce přišpendlenou vizitku na paní
MVDr. Černochovou a v případě zdravotních problémů zvířátek,
anebo když mají být zvířátka očkována, vždy se obracíme s důvěrou
na paní doktorku.
MVDr. Eva Černochová při práci ve své ordinaci

Foto: Jitka Lenková

Helena Novotná
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Informace pro občany

Informace pro občany

Vakcinace psů a koček

Volně pobíhající psi

Pravidelné povinné očkováni psů
proti vzteklině bude provedeno v sobotu 25. dubna 2015 od 9 do 11 hod.
ve dvoře OÚ Statenice a od 11,30
do 12, 30 hod. v Černém Volu u hospody. Poplatek za vakcinaci 1 zvířete
činí 100 Kč.

V poslední době došlo k několika případům volného pobíhání psů po ulicích obce. Taková situace může být nebezpečná jak pro obyvatele obce, tak pro jejich psy a další zvířata, stejně jako pro
volně pobíhajícího psa samotného (hrozí mu např. střet s motorovým vozidlem).
Je zbytečné v takovém případě volat na obecní úřad, aby situaci nějakým způsobem řešil. Obec
Statenice uzavřela i pro tok 2015 (stejně jako v předchozích letech) se Psím útulkem Bouchalka
smlouvu o obstarání věci, jejímž předmětem je obstarání péče o zatoulané psy, kteří budou odchyceni na katastru obce.
Správný postup je tedy ten, že se občan, který uvidí volně pobíhající psa, pokusí sám zvíře
odchytit, což nemusí být tak obtížné, jak to na první pohled vypadá. Teprve v případě, že se mu
to podaří, může sám zavolat do útulku a objednat tam odvoz zvířete, není třeba kvůli tomu volat
na obecní úřad. Pracovníci útulku jsou obvykle schopni do obce dojet do jedné až dvou hodin
po takovém oznámení. Sami odchyt psů obvykle neprovádějí. V případě nutnosti jsou však schopni pomocí narkotizační střely poskytnout i tuto službu, avšak jen na objednávku obce, která také
tuto službu zaplatí zvlášť.
Občané obce by však měli vždy předem zvážit, zda volně pobíhající pes je skutečně pes zaběhnutý nebo toulavý a zda pouze jen někomu na chvilku neutekl. Mnohdy také znají majitele psa.
Potom je efektivnější vyrozumět majitele psa a nevolat hned útulek k odvozu zvířete.
Ti, kteří postrádají svého psa, by se měli na útulek s příslušným dotazem obrátit co nejdříve.
Pokud tam alespoň zavolají anebo si psa vyzvednou do 24 hodin po odchytu, neplatí žádný poplatek, po této lhůtě už mu bude útulek účtovat poplatek 500 Kč. Za každý den pobytu psa v útulku
od doby, kdy se majitel dozvěděl, že pes je v útulku až do vyzvednutí, útulek účtuje poplatek
100 Kč.
Za loňský rok bylo do útulku ze Statenic dopraveno celkem 12 psů, z toho pět si jich vyzvedli
jejich majitelé, občané Statenic a jednoho jeho majitel z Kozince. Pět psů již našlo nový domov,
jeden je dosud umístěn v útulku.
Kontakt: Psí útulek Bouchalka, Na Bouchalce 398, 273 43 Buštěhrad,
tel. 312 250 508, 603 523 070, e-mail: psiutulekbouchalka@seznam.cz

Velkoobjemové kontejnery
a kontejnery na bioodpad

Veterinárni ordinace Dr. Maška,
Na Bečvařce 36, 160 00 Praha 6,
tel.: 224 311 130, 723 552 463

Připravila JL

Inzerce

V pátek 10. 4. 2015 (12 – 19 hod.) a v sobotu
11. 4. 2015 (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 × 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.

OÚ Statenice

Hledáme dobrovolníky,
kteří by se přidali k nám, "Čarodějnicím od Juliány", a rádi přišli pomoci s organizací a přípravou kulturních akcí ve Statenicích jak pro děti, tak pro dospělé (např.
Dětský den, Čarodějnice, obecní a maškarní plesy, setkání seniorů, vítání občánků,
mikulášskou zábavu pro děti a další).
Rádi mezi sebou uvítáme každého, nejen maminky na rodičovské dovolené.
Scházíme se podle potřeby v podkroví obecního úřadu.
Čarodějnice od Juliány

V sobotu 18. 4. 2015 (9 – 17 hod.) budou v obci
Statenice přistaveny kontejnery na bioodpad
na stanovištích:
• U zahradnictví
• U Školy x V Lukách
• U konečné l. 356
• K Chotolu × Pod Punčochou
• U restaurace V zatáčce (ul. Kralupská)
• Ke Kulnám × Račanská

Keramický kroužek
I v tomto roce pokračuje činnost keramického kroužku pod vedením p. Soukupa
v suterénu budovy obecního úřadu, který se koná každé úterý od 18 hod. Vítán je každý, i ten, kdo dosud žádné zkušenosti s tvorbou tohoto druhu nemá. Nejenže se tak
seznámí s tímto velmi kreativním oborem lidské činnosti, ale může také vlastnoručně
vytvořit keramické drobnosti pro sebe i pro své blízké.

V případě dotazů kontaktujte pan Alexandera,
tel. 602 328 277.
OÚ Statenice

Inzerce
Stylová pizzerie
s pecí na dřevo

V údolí 40/11, Praha 6 - Suchdol

Přijďte ochutnat skvělou pizzu a jídla
Rozvoz jídel, pizzy
a nápojů

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

OÚ Statenice

SLEVA
30%

z
montáže

Po předložení
tohoto inzerátu

Dále nabízíme prostředky proti
klíštatům a blechám (spray, pipety,
obojek). popř. po dohodě jiné veterinární přípravky a ošetření.

Začátkem roku 2015 došlo ke změně v osobě knihovníka – odcházejícího Zdeňka
Blechu vystřídala nově nastupující Květoslava Englerová.
Zároveň touto cestou děkujeme Zdeňku Blechovi za všechno, co pro obec a její
obyvatele po dobu svého působení v obecní knihovně vykonal a Květoslavě Englerové přejeme hodně úspěchů a hlavně pilných čtenářů.
Otevírací doba obecní knihovny zůstává nezměněna:
středa 17,00 – 18,30 hod.

AKCE

Současně s vakcinací je možné
provést:
• odčervení psů a koček (40 Kč)
• očkování psů kombinovanou vakcínou proti psince, parvoviróze, infekčnímu zanětu jater a leptospiróze
(300 Kč)
• očkování koček kombinovanou
vakcínou proti panleukopenie, kaliciviróze, herpesviróze a vzteklině
(300 Kč)

Obecní knihovna Statenice

ŽALUZIE
ROLETY
MOSKYTIÉRY
a
a
a
a
a
a

výroba a prodej
odborná montáž
krátké dodací lhůty
poradenství
záruka 36 měsíců
pozáruční servis

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz

Ceník inzerce
1/12 str. – 200 Kč
1/9 str. – 270 Kč
1/8 str. – 300 Kč
1/6 str. – 400 Kč
1/4 str. – 600 Kč
1/3 str. – 800 Kč
1/2 str. – 1 200 Kč
1 str.

– 2 400 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází v červnu 2015.

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

Krátce z obce

Jak se budí zahrady
Celou zimu naše zahrada spala. Měkce zastlána sněhovou duchnou a spadaným listím odpočívala, tajně přitom ale spřádala plány na jaro. Teď dává nepokrytě najevo, že už je vzhůru.
Tak abychom nezaspali my. Po přestálé zimě rostliny potřebují
správně nastartovat a jakýkoli zbytečný odklad se později vymstí. Proto se do jarních prací pouštíme hned, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Bedlivě ale sledujeme vývoj počasí,
abychom některé kroky neudělali ukvapeně.
Zpočátku ještě nevstupujeme na záhony či trávníkové plochy
právě rozmrzlé nebo velmi mokré. Postupně odstraníme z trvalek zimní kryt a očistíme jejich zaschlé nadzemní části. Mrazem
povytažené rostliny přitlačíme a dosypeme k nim kompost. Uschlá
stébla okrasných trav zastřiháváme většinou až počátkem dubna.
Od března do května můžeme přesazovat a dělit všechny trvalky,
zejména druhy kvetoucí v létě a na podzim.
Za příznivého počasí začínáme v březnu upravovat půdu pro setí
a sázení; v zeleninové zahrádce už můžeme sít první otužilou zeleninu. V průběhu dubna sejeme a sázíme i další druhy, teprve v druhé
polovině května vysadíme zeleninu náročnou na vyšší teploty.
Přihnojíme rašící i kvetoucí jarní cibuloviny. Za příznivého počasí začínáme s odkrýváním růží, následně růže přihnojíme hnojivy s větším podílem dusíku. V dubnu v době rašení a během celého května hnojíme komplexními hnojivy celou zahradu – ovocné
stromy a keře, okrasné dřeviny, trvalky. V ovocné a zeleninové
zahrádce upřednostníme hnojiva organická.

Inzerce

nejen copycentrum

Fotoknihy na poĀkání
(20 vzorĤ)

od 169,-

KalendáĢe z Vašich fotek
(nové atraktivní vzory)

od 149,-

Trika s vlastním potiskem
jŶŽƌϮϬϭϱ
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ƨƧ

(rĤzné velikosti, barvy)
ƚȈƝƲƝƦ
ƨƧ
2
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ƫƬ

4
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ǁƬ

5
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19
26
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6
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7
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ƦƝ

2
9
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ȖƬ

3
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1
8
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ÚNOR

ƫƬ
ƫƬ
4
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25

ǁƬ
5
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199
26

ƨƴ
ƨƴ

ƫƧ

od 129,6
13
20
277

7
144
211
288

ƦƝƝ
1
8
15
22

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

Srdečně blahopřejeme!

Přijďte nám fandit!

Krásného životního jubilea se v první
polovině roku 2015 dožívají naši
spoluobčané

Jarní sezona začíná pro fotbalisty TJ Sokol Statenice v neděli 22. března, kdy se od 15 hodin utkají doma s Kazínem B.
Následovat budou tyto zápasy:

Jiřina HLAVATÁ – 90 let
Fran šek ŠŤASTNÝ – 80 let
Věra ZAJDLOVÁ – 75 let
Miroslav JIRÁSEK – 70 let
Miroslav ALEXANDER – 70 let
Pavel VACÍNEK – 70 let
Irena RENDELMANNOVÁ – 70 let

Přímo na stanoviště v dubnu vyséváme odolné letničky a sázíme předpěstovanou sadbu. Ve druhé polovině dubna, nejpozději
do konce května, vysazujeme všechny v létě kvetoucí cibulové
a hlíznaté rostliny. Během května vysazujeme už většinu předpěstovaných letniček, nejchoulostivější druhy sázíme až po „zmrzlých“. Při nenadálých mrazících zakrýváme ochrannou textilii.
Vyhrabeme listí. V suchém jaru začínáme zavlažovat, a to
především nově vysazené dřeviny. Odkvetlým cibulovinám odstraňujeme semeníky, listy na rostlinách ponecháme do zatažení.
Za suššího počasí věnujeme zvýšenou pozornost trávníku. Kromě
vyhrabání a provzdušnění nejpozději koncem dubna travní porost
poprvé posečeme, a to zhruba o třetinu výšky porostu. Kromě toho
bychom trávník měli poprvé přihnojit.
Dle stavu půdy začínáme v březnu s vysazováním a přesazováním dřevin. Koncem dubna bývá poslední možnost výsadby prostokořenných keřů a stromů, tedy i růží a ovocných dřevin; vysazujeme je do začátku rašení. Během celého května lze vysazovat
všechny kontejnerované čili v nádobách napěstované rostliny.
V květnu zakládáme výsevem nový trávník, doséváme poškozená místa a travní porost dostatečně zavlažujeme; trávník pravidelně sečeme a důležité živiny doplňujeme hnojením. V tomto období
je velmi důležité včasná a soustavná likvidace vytrvalých a jednoletých plevelů, ať už mechanická či chemická; při větším výskytu
plevelů v trávníku či výsadbách plošně nebo bodově aplikujeme
selektivní herbicidy. Nově založené plochy se od začátku snažíme
udržet i s pomocí chemie v bezplevelném stavu – v dalších letech
pak už nemusíme příliš zasahovat.
Během jara stříháme keře kvetoucí v létě a na podzim. Dřeviny,
které kvetou během předjaří až koncem jara, řežeme až po jejich
odkvětu. Některé keře se nestříhají vůbec nebo zcela výjimečně.
Nikdy na jaře neřežeme ořešáky, javory, břízy a jilmy. Růže řežeme v dubnu po odkrytí, jednou kvetoucí až po odkvětu. U ovocných dřevin dokončíme začátkem března řez vinné révy a jádrovin a také průklest drobného ovoce. Všechny peckoviny řežeme
až v době jejich rašení a kvetení. Povýsadbový řez provádíme vždy
až na jaře.
Přezimované přenosné (subtropické) rostliny na jaře přesadíme, nepřesazované přihnojíme. Ty, které to vyžadují, seřízneme.
Pokud možno je umístíme na světle a v chladnějším prostředí,
abychom je otužili. Přesazujeme nebo začínáme hnojit také pokojové (tropické) rostliny. Koncem května už můžeme sáhnout k letnění
některých pokojových rostlin, také subtropické rostliny umístíme
trvale ven. Zpočátku dáváme pozor na popálení sluncem, otužujeme je a stíníme.
Text a foto: Trees, s. r. o.

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

neděle 29. března, 15 hod.
neděle 5. dubna, 15 hod.
neděle 12. dubna, 15 hod.
neděle 19. dubna, 15 hod.
neděle 26. dubna, 15 hod.
neděle 3. května, 15 hod.
neděle 10. května, 15 hod.
neděle 17. května, 15 hod.
neděle 24. května, 15 hod.
neděle 31. května, 15 hod.
neděle 7. června, 15 hod.
neděle 14. června, 15 hod.

Tursko – Statenice
Statenice – Dolní Břežany
Červený Újezd B – Statenice
Statenice – SK Roztoky B
Velké Přílepy B – Statenice
Statenice – Vonoklasy B
Jeneč B – Statenice
Statenice – Nučice
Statenice – Všenorský SK B
Středokluky – Statenice
Statenice – Dobříč
Hostivíce B – Statenice
– poslední zápas sezony2014–5

Výsledky jednotlivých utkání viz:
http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?id_soutez=8978
Připravila: Jitka Lenková

Inzerce

Akce platí do 31. 3. 2015
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Statenické topoly
Staly se nedílnou součástí Statenic již před desítkami let, možná i daleko dříve. Naše topoly, konkrétně druhu topol černý (čeleď vrbovité),
jsou oblíbenou rychle rostoucí dřevinou často používanou k osazovaní prostorů kolem cest a silnic, hrází rybníků a jako větrolamy. Vznikají
tak typické topolové aleje, jeden z prvků obvyklých a charakteristických pro českou krajinu. Jedná se o poměrně dlouhověký strom, stáří nejstarších topolů v ČR se odhaduje až na 250 let, stovky se dožívají běžně. Je tedy pravděpodobné, že i naše, statenické topoly, přežily a přežijí
většinu obyvatel naší obce a že na stejné stromy jako my nyní se dívali již naši předkové a budou se dívat naše děti a vnuci.
Minulost i současnost statenických topolů – a hlavně jejich okolí – můžete porovnat na fotografiích. A pokud si na to troufáte, zazpívejte
si nebo zahrajte písničku, která je věnována
přímo jim.
Text a současné foto: Jitka Lenková
Historické foto: archiv Petra Boukala
Notový záznam písně Statenické topoly:
archiv Bohuslavy Krčkové,
které tímto srdečně děkujeme.
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Prodejní zahrada
©

Jo
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v âerném Volu jiÏ 11. jaro
LETOS NOVĚ A ZASE JINAK, PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
Od pondělí až do neděle včetně, zahradní kavárna od května, dětské atrakce,
živá zvířátka, výtvarné a tvořivé dětské dílny, prodej pstruhů, poradenství…

●
●
●
●

Jen malý kousek od vašeho bydliště…
● příjemné prostředí
a ukázkové výsadby
● zahradní kavárna Mamacoffee
(nově od května)
prostor s atrakcemi pro zábavu dětí
zahradnicky zaměřené výstavy
tvořivé dílny pro děti a rodiče - nově každý měsíc
prodej čerstvých pstruhů s veškerým servisem

Všechno pro vaši zahradu, balkón i okno…
● stromy a okrasné keře, růže, ovocné dřeviny,
trvalky i skalničky
● substráty a hnojiva, ochranné a podpůrné
prostředky, truhlíky i květináče
● cibuloviny a dvouletky, letničky, bylinky, hlízy a cibule,
semena i sadba
● floristika nově - aranžmá z živých i sušených květin,
sezónní vazba, sesazované nádoby
K tomu všemu ještě navíc…
● odborné poradenství zdarma
● doprava zakoupeného zboží
● časopis Zahradníkův čtvrtrok zdarma

Pondûlí – Nedûle

9 – 18 hodin

▼

▼

Přijďte nahlédnout, vyberte si, nebo se alespoň
potěšte, inspirujte či poraďte!

Prodej ryb
PÁT E K A S O B O TA

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME - NOVĚ DENNĚ, VČETNĚ NEDĚLÍ. LZE PLATIT HOTOVĚ I KARTOU.
Telefon: 220 970 790, e-mail: cernyvul@trees.cz, Únûtická 146, Statenice - âern˘ VÛl

SLEDUJTE NOVINKY A AKCE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH!

www. prodejnizahrada .cz
Zpravodaj Statenic a Černého Vola, ev. č. MK ČR E 20782, uzávěrka tohoto vydání 20. 2. 2015, náklad 750 výtisků,
vydává obec Statenice, realizace JUDr. Jitka Lenková, tel.: 220 970 031, 604 684 834, e-mail: lenkova@volny.cz

