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MÁME RÁDI ZVÍŘATA A SNAŽÍME SE JIM POMÁHAT

Temný adventní čas poměrně logicky
vede člověka k úvahám různého druhu.
Při rozsvícení našeho vánočního stromu
zazněla slova o zamyšlení nad vztahem
k sobě, k ostatním lidem i k svému okolí.
Je to takový paradox. Každý má rád
uklizeno, ale většina z nás uklízí dost
nerada. Každý chce krásné mezilidské
vztahy, ale většina z nás je jen málokdy
ochotna pro ně učinit něco navíc. Přitom
bez toho „něčeho navíc“ se žádný vztah
krásným nikdy nestane.

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

Pronájem obchodní jednotky pro potravinové zboží
v obchodně kulturním centru „OC Holubice“ v Holubicích–Kozinci
 Místo pro Vaše podnikání v perspektivní lokalitě

 Otevřete obchod, který v oblasti chybí

Společnost OC Holubice s.r.o. nabízí prostor pro provoz prodejny potravinového zboží
v novém obchodně kulturním centru „OC Holubice“ s celkovou podlažní plochou 1 700 m2,
které připravujeme ve spolupráci s obcí Holubice–Kozinec.
Potravinová prodejna celkem: 506 m2
z toho prodejní plocha:
300 m2
sklad, zázemí a přípravny:
178 m2
prostor vstupu:
28 m2

Pokoj lidem dobré vůle!

Termín pro podání přihlášek:
Způsob podání přihlášek:
Termín výstavby:
Předběžně podmínky nájmu:
Minimální období nájmu:

do 15.12.2017
e-mailem na kontaktní osobu investora (níže)
březen až říjen 2018
290 Kč / m2 / měsíc
3 roky

Kontakt na investora: OC Holubice s.r.o.
IČ: 05022576
Hyacintová 3266/9
106 00 Praha 10 – Záběhlice
kontaktní osoba: Ivan Pártl; ivan.partl@marinvestment.cz
+420 602 342 993

V tomto zpravodaji určitě najdete větší
i menší příběhy o tom, jak někdo někde
udělal něco navíc. Aby se nám tady spolu
žilo o něco lépe. Jde to, když člověk alespoň občas nebo na chvíli potlačí svoje ego
a přestane čistě sobecky sledovat jen svůj
vlastní zájem a prospěch. Prostě prokáže
dobrou vůli.
I vy jste ji určitě někdy někde prokázali
a jistě nejednou. A třeba i neuspěli. Jinak
by sotva vzniklo přísloví „Pro dobrotu
na žebrotu“. A člověk si pak připadá jako
pitomec.
Proto jeden z nejstarších křesťanských
chvalozpěvů Gloria, mimochodem údajně
inspirovaný zpěvem andělů v Betlémě,
začíná právě slovy: „Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle…“
V původním latinském textu ovšem stojí
slovo „pax“, tedy mír. A míní se tím mír
nejen kolem sebe, ale – a možná dokonce
především – mír v nás samých. Abychom
se v případě neúspěchu necítili se svou
dobrou vůlí jako pitomci. A nic nevyčítali
sobě, ani druhým. Protože, jak víme, cesty Páně jsou nevyzpytatelné.
Mír (či pokoj) také symbolizuje poslední svíčka na adventním věnci. Přejme
si, aby po Vánocích dál hořela v našich
srdcích stejně jako její tři družky - Láska,
Víra a Naděje. Dobrá vůle se za nimi přistěhuje už sama.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Jitka Lenková

Další informace o „OC Holubice“: www.ocholubice.cz; www.holubicekozinec.cz – Informace o obci – OC Holubice

Na titulní straně:
Betlém pod vánočním stromem ve Statenickém
mlýně
foto: Dagmar Plotěná

ZPRÁVA O ČINNOSTI
obce Statenice za poslední
čtvrtletí roku 2017
 Obec připravuje zadání projektového
řešení opravy schodů do oblasti Račan,
které by zahrnovalo řešení jak samotných
schodů, tak pojízdného pruhu pro kočárky, veřejného osvětlení a co nejšetrnějšího
odvodu dešťové vody. Náklady na tento
projekt a jeho realizaci budou zahrnuty
do rozpočtu roku 2018.
 Svozová firmy FCC Regios , a.s. předložila dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se
od 1. 1. 2018 navyšuje cena za sběr, svoz
a odstranění směsného komunálního odpadu o cca 7,5 %. Toto navýšení odpovídá inflaci v ČR od roku 2012, kdy došlo
k poslednímu navýšení cen. Výrazněji se
zvyšuje cena za sběr a svoz některých separovaných složek komunálního odpadu,
konkrétně za papír a plast. Jako důvody
FCC Regios uvádí jednak již zmíněnou
inflaci, jednak růst minimálních mezd
a nepříznivou situaci na trhu s druhotnými surovinami, především s plasty, které
největší světový odběratel Čína přestal
vykupovat.
 V říjnu byl proveden zdravotní řez lip
v ulici Pod Zámkem a vzniklá hromada větví a křoví byla zlikvidována
štěpkováním.
 V současnosti probíhá realizace projektu
„Revitalizace zeleně na lokalitě u hřiště
v obci Statenice“, kterou provádí společnost Okrasná školka Svrkyně, s.r.o.
V rámci této akce jsou letos na podzim
prováděny zdravotní a bezpečnostní řezy
vysokých topolů podél hřiště. Jeden z topolů byl ve špatném zdravotním stavu
a musel být skácen a nyní probíhají prořezy náletů a nezdravých dřevin. Na celý
projekt, který bude pokračovat i v příštím
roce včetně povýsadbová péče v dalších
třech letech, získala obec dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
250 tis. Kč.
 Dne 4. 10. 2017 proběhla schůzka starostů
oblasti Kralupska za účasti radních Středočeského kraje a předsedkyně Dopravní komise Středočeského kraje, na které
byly projednávány otázky plánovaného
letiště ve Vodochodech, silniční propojky
D7 – D8 a rozvoj regionu severně od Prahy. Samostatné jednání o přeložce silnice
II. třídy č. 240 je plánováno koncem roku
2017. Na realizaci uvedené přeložky nebyl ze strany Středočeského kraje dlouhodobý zájem, vůle a finance. V roce 2013
byl proto založen Spolek 101, který má

dohlížet na co nejšetrnější způsob výstavby, aby nová silnice (přeložka) co nejméně
zatěžovala okolí dotčených obcí. Přeložka má probíhat od křížení D8 ke křížení
D7, včetně obchvatu města Kralupy nad
Vltavou, jako dvouproudová komunikace
s ochranným pásem zeleně a s několika
nájezdy a sjezdy. Obchvat Kralup má vydané územní rozhodnutí a probíhají majetkoprávní přípravy. Na celou přeložku
byla zpracována EIA, tj. posouzení vlivu
na životní prostředí, které však bylo zadavatelem Krajským úřadem Středočeského
kraje dne 1. 11. 2017 vráceno zpracovateli se zásadními požadavky na doplnění
dokumentace. Situaci poněkud zkomplikovalo referendum v obci Velké Přílepy,
kde se občané vyjádřili proti plánované
přeložce II/240 v plánované trase.
 Dne 6. 10. 2017 proběhla kolaudace vodovodního přivaděče v délce 3,2 km od napojení u vodojemu Žalov do šachty nad
Úholičkami v ulici Roztocká. Investorem
akce je Dobrovolný svazek obcí „VPSÚ“,
tj. společně obce Velké Přílepy, Statenice, Úholičky při procentuálním rozdělení
nákladů dle počtu obyvatel a plánovaného nárůstu potřeby vody do roku 2060.
Procentuální podíl obce Statenice na investiční akci činí 41,5 %, téměř 64 % celé
investice je hrazeno z dotace OPŽP. Navazujícím společným projektem bude posílení akumulace vody pro uvedené obce.
 Obec Statenice má připraven nový územní
plán, který bude předložen zastupitelstvu
ke schválení. Územní plán mimo jiné vyčleňuje území pro stavbu ČOV Statenice.
Zbývá dořešit vlastnictví, resp. zajištění
pozemků pod plánovanou ČOV Statenice tak, aby projekt nové ČOV byl transparentně v režii obce, resp. pod přímým
dohledem obce Statenice. Na pozemcích
byly provedeny hydrogeologické vrty pro
získání podrobných informací o struktuře
podloží. Byly zjištěny hydrologické údaje povrchových vod v Únětickém potoce
a změřena kvalita vody v potoce pro další
výpočty a projektování vlastní ČOV. Jednotlivé obce, které odvádějí svou splaškovou vodu centrálně na ČOV Roztoky, jsou
o krocích obce Statenice informovány
v rámci koordinačních schůzek k intenzifikaci ČOV Roztoky.
 Dne 12. 10. 2017 proběhlo další jednání
DSO „Od Okoře k Vltavě“, kde kromě
jiného svozová společnost FCC Regios prezentovala otázky budoucnosti
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odpadového hospodářství po roce 2024
a problémy s nedostatkem spaloven a odbytem plastů.
 V průběhu měsíce října byly vypořádány
odsouhlasené granty v rámci Grantového
programu obce Statenice v roce 2017,
byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy
a příjemcům grantu vyplaceny finanční prostředky. Celkem bylo poskytnuto
šest grantů v celkové hodnotě 100 tis. Kč
na podporu činnosti občanské společnosti
v obci, a to jak na již existující, tak i začínající aktivity. Seznam poskytnutých
grantů je zveřejněn na webových stránkách obce a zde ve zpravodaji (str. 5).
 Dne 9. 11. 2017 proběhla schůzka sdružení a spolku PAR (Prague Airport Region),
jehož členem je i obec Statenice. Předsedající informoval o průběhu projektu
finanční podpory jazykového vzdělávání
a jeho pokračování v následujících letech.
Rodiče dětí s trvalým pobytem ve členských obcích budou moci ve školním roce
2017/2018 na obci žádat o finanční podporu na školou organizovaný jazykový
pobyt dítěte v zahraničí. Dalším bodem
jednání byl návrh strategie pro jednání s Letištěm Praha a Řízením letového
provozu o postupném snižování hlukové
zátěže v nočních hodinách. Vzorem jsou
okolní země, ve kterých se podařilo výrazné omezení nočního provozu letadel.
 Dne 15. 11. 2017 se zástupci obcí Velké Přílepy, Úholičky, Statenice a města
Roztoky účastnili prezentace Návrhu plnění vodojemu Žalov a vodojemu Velké
Přílepy, které jsou zásobeny přivaděčem
z Prahy přes vodojem Suchdol. Cílem je
vytvoření návrhu technického opatření,
která zajistí plné využití akumulace stávajících vodojemů a snížení maximálních
hodinových odběrů z vodojemu Suchdol.
V rámci tohoto návrhu byla realizována monitorovací kampaň pro stanovení
nerovnoměrností odběrů jednotlivých
spotřebišť – obcí a vyhodnocení stavu
přiváděcích řadů. Obec Statenice je zásobena vodou z vodojemu Velké Přílepy
ze 2/3 celkové spotřeby, zbývající 1/3 je
pokryta přivaděčem přes Tuchoměřice.
Při vyhodnocování měrné kampaně bylo
zjištěno, že současné překračování povolených limitů z vodojemu Suchdol je
způsobeno pouze nevhodnou manipulací
při napouštění vodojemů, což je řešitelné
komunikací mezi jednotlivými provozovateli. Nicméně rozšíření vodojemu Velké
Přílepy pro dostatečnou akumulaci pitné
vody pro obce Velké Přílepy, Úholičky
a Statenice bude následujícím a nezbytným opatřením.
Zpracovala: Ing. Miroslava Šmardová
23. 11. 2017

Informace pro občany

Otázka pro starostku
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) se rozhodla v roce 2018
z prostředků IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) kromě jiného financovat i výstavbu nového mostu v Černém Vole. Jak přesně to bude probíhat
a co to bude znamenat pro naše občany?
Ano, KSÚS zařadila opravu, resp. kompletní rekonstrukci mostu na silnici II/240
v Černém Vole, do investičních akcí roku 2018. Nyní probíhá příprava stavebního povolení na akci a hledá se vhodná objízdná trasa pro nákladní a osobní dopravu i pro autobusy.
Výběr dodavatele je v této fázi předčasný. Pokud bude akce v příštím roce skutečně realizována, bude znamenat uzavření komunikace minimálně na tři měsíce.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka

Vážení,
přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2018 co nejvíce pozitivních zpráv.
Obec Statenice, její zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu

Informace pro občany
Bude se konat
Masopust – sobota 10. 2. 2018
Obecní ples – sobota 17. 3. 2018
Dětský ples – neděle 18. 3. 2018

Zimní odstávka
biokontejneru
Kontejner na BIO odpad v ulici Keltská
byl 1. 12. 2017 uzavřen a opět v provozu bude od 1. 4. 2018 každou sobotu
od 9 do 17 hodin.

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR konané
ve dnech 20. – 21. 10. 2017 v obci Statenice
Voliči
v seznamu
1 019
číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vydané
obálky
681

Volební Odevzdaúčast v % né obálky
66,83
681

Strana
název
Občanská demokratická strana
Řád národa – Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká str.sociálně demokrat.
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ – stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam. – Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Unie H.A.V.E.L.
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR – Republ. str. Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie – Čs.str.lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob.a př.dem. – T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

K OBJEDNÁNÍ A VYZVEDNUTÍ
V OBCHODĚ SADIL
na konečné autobusu 356
Obědy denně čerstvé připravuje kladenská společnost Dovoz jídel, s.r.o.,
po uvaření jsou jednotlivé porce zataveny do plastové vaničky s fólií – hygienicky, nepropustně.
Oběd se skládá z polévky a hlavního
jídla.
Obědy na příští týden je třeba v obchodě
objednat a zaplatit nejpozději do pátku
do 16 hod., do prodejny se dováží každý
den ráno.
Cena 1 oběda – 79 Kč

% platných hlasů
99,41

Platné hlasy
celkem
v%
135
19,94
0
0,00
0
0,00
22
3,24
0
0,00
38
5,61
15
2,21
13
1,92
11
1,62
17
2,51
0
0,00
0
0,00
116
17,13
0
0,00
0
0,00
88
12,99
139
20,53
0
0,00
0
0,00
27
3,98
0
0,00
3
0,44
0
0,00
0
0,00
53
7,82
0
0,00

Ve Středočeském kraji bylo voleno celkem 26 poslanců, jejich
seznam viz https://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?id=582
Připravila: Jitka Lenková
Zdroj: www.volby.cz

OÚ Statenice

STATENICE – NOVÁ
SLUŽBA – DOVOZ OBĚDŮ

Platné
hlasy
677

Řádková inzerce

Granty obce Statenice

 Terénní pečovatelská služba Kvalitní
podzim života, z. ú., hledá terénní pečovatelku s vlastním vozem pro oblast
Velké Přílepy a okolí. Upřednostňujeme
uchazečky zaregistrované na Úřadu práce
(není podmínkou). Kontakt: 774 975 308
 ECO-ENERGIE-SYSTEMS, s.r.o., rakouská firma se sídlem ve Velkých Přílepech a působností pro střední Evropu,
hledá pro svůj světově unikátní systém
chlazení a vytápění ECO5 spolupracovníka s technickým vzděláním na pozici
Junior Project Manager. Předpokladem
jsou znalost němčiny nebo angličtiny,
minimální technické dovednosti, nutná
práce s PC, znalost programu AutoCAD
výhodou, nikoli podmínkou. Po zaškolení měsíční odměny ve výši od 35 000 Kč.
Tel.: +420 723 240 525 (CZ), +420
606 864 448 (D, E), info@eco5.eu.
 KOUPÍM Simsona 3 000 Kč,
tel. 736741967

Na základě žádostí předložených v období 1. června – 31. července 2017 zastupitelstvo obce v rámci Grantového programu
obce Statenice udělilo tyto granty:
 Žadatel NABLÍZKO, z.s. obdržel dva granty, a to na realizaci divadelního představení „Svatý Václav“ a „Zima, Mráz a Oheň
v nás“ ve výši 5000 Kč a 30 000 Kč.
 Žadatelka Věra Vyšínová obdržela grant na nákup potřeb pro
kroužek patchworku ve výši 20 000 Kč.
 Žadatelka Vlasta Nyklasová obdržela grant na nákup potřeb pro
akce Čarodějnic od Juliány ve výši 30 000 Kč.
 Žadatelka Kateřina Molčíková obdržela grant na realizaci akce
„Adventní zpívání“ (ozvučení, osvětlení) ve výši 10 000 Kč.
 Žadatelka Zuzana Brychtová Horecká obdržela grant na realizaci
akce „Sv. Martin“ ve výši 5 000 Kč.
Termín pro podání žádostí o grant v dalším kole Grantového
programu obce Statenice je v období od 1. prosince do 28. února.
Žadatelem může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba,
účelem grantu je podpořit činnost občanské společnosti v obci Statenice, maximální výše jednoho grantu je stanovena na 30 000 Kč,
celkem se v každém kole rozděluje částka 100 000 Kč. Žádosti se
podávají grantové komisi prostřednictvím obecního úřadu. Grantová
komise žádosti posoudí a vybrané doporučí ke kladnému vyřízení
obecnímu zastupitelstvu. Výsledky grantového řízení jsou ohlášeny
vyvěšením na úřední desce obce.
Přesná pravidla Grantového programu obce Statenice viz
webové stránky obce Statenice (http://www.statenice.cz/wp-content/uploads/2017/01/Scan0996.pdf).

Aktuální dění v obci Statenice sledujte na www.statenice.cz

Připravila: Jitka Lenková

Gratulujeme!
V listopadu byla starostka Statenic Miroslava Šmardová popřát dvěma černovolským jubilantkám. Každá taková návštěva je
velmi příjemná a nezůstane jen u kafíčka. Samozřejmě je spojena
i s povídáním a vzpomínáním.
Paní Anna Zavadilová, která letos bude
mít na dortu 95 svíček, se i přes svůj požehnaný věk cítí skvěle a ještě před nedávnem užívala pouze jeden lék na tlak. Na nic
si nenaříká. „Mám pevný režim,“ řekla
s úsměvem. „Musím poslouchat a pravidelně chodit ke kadeřnici,“ dodala. Pak se
svěřila, že dělala celý život v Radlické mlékárně v kanceláři a vzpomínala na to, jak je
ve vrátnici kontrolovali při odchodu domů.
„A představte si, jeden pán nosil klobouk
a oni mu pod ním našli osminku másla.“
Paní Anna je většinu času doma, nikam nechodí, brzy se unaví.
Má jednoho syna, dvě vnučky a svoji kočku, která má po nehodě
o jednu nožičku míň. „Děti jí říkají Trojkolka,“ usmála se. „Ale
já ji mám moc ráda!“
Paní Irena Horáčková slaví letos 80.
narozeniny. V Černém Vole bydlí už jedenašedesát let. Pracovala ve velkochovu
laboratorních zvířat a v kanceláři Zemědělských staveb v Horoměřicích. Má dvě
děti, čtyři vnuky a pět pravnoučat. S láskou
vzpomíná na maminku, která pracovala
jako kuchařka na Letné a naučila ji být
hospodyňkou. Ráda vaří a peče a veškerý
volný čas tráví na zahrádce. Radost jí dělá
i velký pes, který je milý a trochu svéhlavý.
Paní Irena si nepřeje nic jiného než zdraví
a snad, aby na sebe lidé byli hodnější. „Dnešní přístup lidí se
s tím tehdejším nedá srovnat,“ posteskla si, když jsme se loučili.
Další jubilantkou je paní Anna Sedlářová, která oslavila v listopadu 90. narozeniny. Vzhledem k tomu, že se necítila zdravotně
dobře, ji po domluvě s manželem paní starostka osobně navštíví
a dodatečně pogratuluje až během ledna. Proto přejeme aspoň
na dálku všechno nejlepší a těšíme se na setkání.
Všem dámám přeje Zpravodaj do dalších let především
hodně zdraví.
Text a foto: Renáta Šťastná

Restaurace Statenka
přeje všem svým hostům, stávajícím i budoucím,
krásné a pohodové prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší v novém roce 2018!
Těšíme se na Vás a společné kulinářské zážitky!

Jan Staněk

Daniel Lorenc
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*Členské obce PAR: Běloky, Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Hostouň, Jeneč, Klecany, Kněževes, Praha 6 (má samostatný systém jazykové podpory), Praha-Suchdol, Praha 17-Řepy, Přední Kopanina, Roztoky, Statenice,
Středokluky, Tuchoměřice, Únětice

Inzerce

O dění v obci tak mohou být informováni
i ti občané, kteří nepoužívají internet.

S přáním všeho nejlepšího
v novém roce 2018
                  Ing. Miroslava Šmardová, starostka
                  JUDr. Jitka Lenková, šéfredaktorka

Komerční prezentace
Vítejte v Unico Osteria e caffe!

Italská restaurace Unico Osteria e caffe se nachází v centru obce Horoměřice hned vedle nákupního centra. Po důkladné renovaci interiéru i zahrady zde od roku 2016 provozují manželé
Karolina a Davide Lagomarsino stylovou restauraci s především italskou kuchyní. Davide je mistrem ve svém oboru, který za svou kariéru nasbíral zkušenosti působením v řadě evropských
zemí – s manželkou Karolinou provozoval velmi úspěšnou restauraci v Sydney a též účinkoval
v oblíbené australské kuchařské TV show.
Spojení Karolinina smyslu pro detail a organizačních schopností s Davideho láskou k vaření
a respektu k surovinám vyústilo v originální, svěží a moderní koncept restaurace Unico Osteria. Davide vaří a také si rád povídá s hosty, Karolina a další lidé z týmu se starají o provoz
restaurace a zajišťují poskytování perfektního servisu jak návštěvníkům restaurace, tak při
cateringu mimo ni.
Při vaření jsou zde používány jak lokální biosuroviny, tak i originální suroviny z Itálie a maso
z celého světa. Můžete si objednat přímo u Davideho, který vám s výběrem rád poradí, anebo
klasicky z menu. Je těžké doporučit jen jeden pokrm, za ochutnání tu stojí opravdu vše. Velmi
oblíbená je místní úprava kalamárů nebo jehněčí kotlety z Nového Zélandu. Rozhodně také
doporučují domácí focaccii či kterékoliv z nabídky domácích těstovin. A pokud to ještě zvládnete, určitě vyzkoušejte Davideho tiramisu, jedno z nejlepších u nás vůbec. Zajít ale můžete i jen
tak, na naši vynikající kávu. Když ji doplníte i dezertem, bude jen o to lepší. Ať už si vyberete
cokoliv, určitě budete na nás a naši restauraci rádi dlouho vzpomínat a ještě raději se vracet.

Nastal adventní čas…

Letos již potřetí jsme se společně sešli k rozsvícení vánočního stromu v naší obci na náměstíčku ve Statenickém mlýně. Nemůžeme již
psát „u Žabky“, protože tato prodejna zde svůj provoz 23. listopadu
ukončila. To poněkud zkomplikovalo život organizátorům, kteří museli
napájení profesionálního pódia (čili v muzikantské hantýrce stage) řešit
přistavením elektrocentrály.
Výsledek, ale stál za to. Profi technika je prostě profi technika,
a i když to samozřejmě něco stojí a bez sponzorů by to byl pro obec
náklad svou výší neúnosný, vystoupení našeho Statenického smíšeného
sboru si ji určitě zasloužilo. Dokonalé ozvučení podtrhlo jeho vystoupení ve všech polohách, ať šlo o dětské, ženské nebo mužské hlasy
ve sboru nebo vystoupení sólistů. Přednesené vánoční písně a koledy,
které sbor pod vedením Kateřiny Molčíkové a Ludmily Míčkové během listopadu dokonale nacvičil, doplnil průvod nesoucí betlémské
světlo pod vedením Apoleny Novotné. Rozsvícení vánočního stromu
potom předznamenalo naplnění očekávání, že temný advent je jen očekáváním světla, tedy narození Spasitele Ježíše Krista, skutečně přijde.
Letos výjimečně již za tři týdny, protože čtvrtá adventní neděle je zároveň i Štědrým dnem.
Předvánoční atmosféru navodilo obvyklé občerstvení, tedy svařák,
čaj a grilované klobásy a prodej vánočního zboží na stáncích. Letos
poprvé se mezi nimi objevila i kovářská výheň a kovadlina, na níž si
zájemci mohli pod odborným vedením mistra kováře vykovat tzv. kovářský hřebík. Méně je známo, že i to je symbolem adventu. Připomíná
se tím totiž Ježíšova mučednická smrt, jak tento večer zaznělo i v koledě „Panenka Maria po světě chodila“.
Rovněž poprvé se letos pod naším vánočním stromem objevil betlém
z jednoduchých, o to však působivějších dřevěných figurek vyrobených
dětmi ve výtvarné dílně pod vedením Zuzany Brychtové Horecké.
Asi dlouho poté ještě v myslích účastníků doznívaly nejen koledy,
ale také slova starostky obce Miroslavy Šmardové a symbolice adventních svící a vůbec celého tohoto období jako času pro obrácení
se do sebe a zamyšlení nad svým vztahem nejen ke svým bližním, ale
i k sobě samým a k místu, kde žijeme.
Text: Jitka Lenková
Foto: Jitka Lenková a Dagmar Plotěná

Kontakt: U
 nico Osteria e caffe, Velvarská 411, 252 62 Horoměřice
e-mail: info@unico-osteria.cz, tel. 220 511 600
www.unico-osteria.cz
facebook: Unico Osteria e Caffe
Doporučujeme rezervovat si stůl telefonicky předem.

1 hodin
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Vážení občané,
dovolujeme si Vás
informovat o uzavření smlouvy mezi Letištěm Praha a Sdružením
PAR (Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha-Ruzyně – PAR) o podpoře výuky jazyků, na základě
které bude pro školní rok 2017/2018 poskytnut letištěm finanční dar
na podporu úhrady části nákladů na výuku AJ rodilým mluvčím
základním školám v členských obcích PAR*, a na příspěvky jazykových pobytů v zahraničí rodičům žáků s trvalým bydlištěm
v obcích PAR.
Základní škola Roztoky
Základní škola genpor. Františka Peřiny, Řepy
Základní škola Jana Wericha, Řepy
Základní škola Horoměřice
Základní škola Hostivice
Základní škola a Mateřská škola Klecany
Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje
Základní škola a mateřská škola, Praha – Nebušice
Základní škola Středokluky
Základní škola Mikoláše Alše Praha-Suchdol
Celková částka na výuku rodilým mluvčím, která bude mezi školy rozdělena dle schváleného mechanismu obcemi PAR˝, je 550 tis.
Kč. Výše celkové částky, ze které budou čerpány příspěvky na jazykové pobyty žáků, je 750 tis.Kč. Tuto podporu nebudou školy řešit
přímo. O příspěvek si mohou žádat rodiče žáků s trvalým bydlištěm
v členských obcích PAR*, na úřadech svých příslušných obcí a MČ.
Vyplacení příspěvku proběhne na základě potvrzení o úhradě pobytu
žáka školy. Doložení pobytového deníku – záznamu z programu pobytu, včetně fotodokumentace bude zajištěno školami (jak je obvykle vypracováváno při těchto příležitostech, dle interních podmínek
jednotlivých škol).
Předpokládáme, že projekt jazykové podpory bude pokračovat
i v následujících letech, podle vyhodnocení úspěšnosti – využití darovaných prostředků na výuku v roce 2017/2018.
Doufáme, že se tímto způsobem podaří přispět i ke zvýšení úrovně jazykových schopností žáků, k motivaci škol k větší spolupráci
se zahraničními lektory a tím pádem ke zvýšení prestiže těchto škol.
V případě Vašich dalších dotazů ohledně jazykové podpory nás
prosím kontaktujte.
za Sdružení PAR
Markéta Svobodová
e-mail: svobodova@airportregion.cz

Děkujeme všem inzerentům, kteří podpořili vydávání
Zpravodaje Statenic a Černého Vola v tištěné podobě.

y

Informace pro občany
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Poděkování

Obecní úřad Statenice vřele děkuje
těmto sponzorům, kteří finančně podpořili technické zajištění adventního
zpívání smíšeného sboru při rozsvěcení
vánočního stromu ve Statenicích:
Antikvariát přečtené knihy.cz
DTS Praha, a.s.
Panflex, s.r.o.
Značky Praha, s.r.o.

Obecní úřad Statenice zvláště děkuje občanovi Statenic panu Karlu Králíkovi,
který obci daroval ze své zahrady letošní vánoční strom.
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Vzpomínejte s námi!

Přes zpívánky pro děti k fotografování
Dagmar Plotěná žije ve Statenicích
od listopadu 2013. S manželem Lubošem
toužili najít domek blízko Prahy a Slaného, aby měli blízko k rodičům. Současně si chtěli splnit sny v podobě zahrady,
psa a dětí vyrůstajících na vesnici. A to
se jim postupně daří: zvelebují si starší
dům a po krásné zahradě jim běhá psí
holka zlatého retrívra Sára a dvouletá
dcera Terezka.

Ve čtvrtek 30. listopadu se v kavárně Kabinet v Terronské ul. v Praze 6 konal křest
knížky Vzpomínkomat (nakl. Albatros
Media a.s.), v níž pomocí fotografií i textů
zavzpomínala na doby před rokem 1989 redaktorka zpravodaje a ještě nedávno obyvatelka Statenic Renáta Šťastná. Z knížky se
na základě zájmu knihkupců stal bestseller
ještě předtím, než se objevila na pultech.
Na cestu ke čtenářům knížku vypravili její kmotři, televizní hlasatel Alexander
Hemala a PhDr. Jana Semelková, šéfredaktorka týdeníku Naše rodina, který v příštím
roce oslaví půl století své existence. Tóny
kytary a recitací slavnostní ráz celého podvečera podtrhli Jan Paulík a Václav Fikrle. Retro atmosféru odpovídající zaměření
Vzpomínkomatu vytvořil i jedinečný interiér kavárny stejně jako  drobné pohoštění,
především pak typický symbol předvánočního času za socialismu – tehdy nedostatkové a podpultové mandarinky.
ext: Jitka Lenková
Foto: Miroslav Martinovský

Svoje příspěvky,
názory, dopisy, fotografie
a pozvánky na akce
posílejte na e-mail:
lenkova@volny.cz,
volejte na tel. 604 684 234
nebo doručte
na Obecní úřad Statenice!

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.
1/3 str.
1/2 str.
1 str.

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

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Uzávěrka dalšího čísla 20. února 2018.

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

Renáta Šťastná (vpravo) s kmotry knížky
Alexanderem Hemalou a PhDr. Janou
Semelkovou
Hudebně recitační duo
Jan Paulík (s kytarou)
a Václav Fikrle

Protože je Dáša velmi aktivní žena,
zapojila se, jako spousta dalších maminek, do dění v obci. Druhým rokem vede
kroužek Statenické zpívánky a zapojila se
i do tradičního adventního pěveckého sboru. Současně se také rozhodla pustit z uzdy
svoji vášeň, kterou je fotografování.

Inzerce
Při společném zpívání je vždycky veselo.

vždycky báječná atmosféra a hodně fandím organizátorkám, takže jsem neváhala
nabídnout jim své fotografické služby. Ale
nejvíc určitě fotím naši dvouletou dceru
Terezku.

Nejlepší portréty vznikají v prostředí, kde se
fotografovaní cítí dobře.

Až do prosince probíhá v knihovně výstava tvých fotografií. Řekneš o ní víc?
Jsou tam k vidění snímky z divadelního
představení Zima, Mráz a Oheň v nás,
které napsala a režírovala Apolena Novotná. Účinkovaly v něm, kromě profesionálních herců, i děti ze Statenic. Já jsem měla
tu čest fotit premiéru tohoto představení
na festivalu Jičín – Město pohádky. Poté
mě oslovily naše milé knihovnice Zuzana
Brychtová Horecká, Barbora Černohorská
a Pavlína Talacko s nápadem vybrat některé z fotografií pro výstavu v knihovně a doplnit je kresbami návrhů kostýmů Barbory
Burdové. S radostí jsem souhlasila.
Co dalšího krom divadla je ve tvém
hledáčku?
Pravidelně fotografuji statenické akce
pořádané Obývákem vesnice. Je tam

Je pravda, že tě dcerka inspirovala k pořádání kroužku Statenické zpívánky?
Ano, moc jsem si přála s ní nějakou
dětskou aktivitu pravidelně navštěvovat,
nejlépe ve Statenicích, abychom nemusely dojíždět jinam. Nic takového tu ale
nebylo, a tak jsem se nakonec rozhodla to
zkusit zorganizovat sama. Myslím, že to
bylo dobré rozhodnutí. Už jsme oslavili rok
fungování a pořád mi to dělá velkou radost.
Věřím, že se líbí i maminkám, protože chodí pravidelně a zájem je čím dál tím větší.
Jak staré děti kroužek navštěvují a co je
jeho náplní?
Zpívánky jsou pro dětičky od narození
do tří let. Program je hudební, ale vymýšlím ho tak, aby byl dostatečně pestrý, takže
nechybí ani pohybové aktivity a říkadla.
Děti mají k dispozici hudební nástroje jako
například triangl, rumba koule, tamburíny, bubínek a já zpívání doprovázím hrou
na kytaru. Pro mě je na prvním místě to,
aby nám to přinášelo radost. Pro děti je to
zážitek. A maminky se mohou navzájem
potkat, sdílet podobná témata a třeba i lépe
poznat sousedky.

Kdo je Dagmar Plotěná?
Vystudovala antropologii na Univerzitě Karlově. Vždycky ji bavila práce se studenty
a dětmi, a tak během studia hodně doučovala. Chvíli pracovala jako učitelka v kladenském učilišti, přednášela na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Několik let působila jako vedoucí vzdělávání v marketingové agentuře Dobrý web,
kde měla na starosti vzdělávací sekci agentury, pořádala školení a přednášky.
Momentálně je na rodičovské dovolené a vede kroužek Statenické zpívánek.
Věnuje se rodinnému fotografování a fotografuje akce pořádané spolkem Obývák
vesnice. Fotografie publikuje na facebookové stránce Dagmar Plotěná- fotografování.
Volný čas tráví v přírodě, miluje cestování a ráda sportuje.

Pokud vím, hudba pomáhá dětem v rozvoji. Jak konkrétně?
Hudba rozvíjí mozek a dopomáhá k lepším řečovým dovednostem. Rozvíjíme
i motoriku dětí, ať už tu jemnou – s hudebními nástroji, nebo hrubou – při tanci a různých pohybových hrátkách. Některá obyčejně vypadající cvičení krásně propojují
mozkové hemisféry a přináší do budoucna
lepší chápání souvislostí. Je toho spousta,
proč dává smysl malým dětem zpívat, říkat
říkadla a ukazovat si u básniček. To všechno bychom dokázali udělat i sami doma,
takže ještě je asi dobré zmínit, že velké plus
je právě to, že to všechno děláme společně
s dalšími lidmi. To tomu teprve dodává tu
pravou energii a atmosféru, ve které se děti
učí sociálním dovednostem.
Kde a kdy se scházíte?
Scházíme se každé úterý a pátek v herně
statenické Kavárničky. Nebýt Báry Škopkové, majitelky Kavárničky, musím přiznat, že bych se do toho asi nikdy nepustila.
Bára byla mojí myšlenkou nadšená hned
od první chvíle, fandila mi a podpořila mě.
Vedeš dětský kroužek a současně fotografuješ. Nepřemýšlela jsi o fotografování dětí?
Nejen přemýšlela, ale už jsem se touto
cestou i vydala. Mám za sebou několik rodinných fotografování a výsledek je k vidění na mé facebookové stránce Dagmar
Plotěná – fotografování. Z každého focení přicházím domů ohromně nadšená. Líbí
se mi fotit rodiče a děti tam, kde se cítí
příjemně. Ať už je to doma, na oblíbeném
místě v lese nebo na hřišti či v kavárně.
A samozřejmě mě těší, že se výsledné fotografie líbí.

Renáta Šťastná
Foto: archiv Dagmar Plotěné
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Obývák vesnice rozhodně není
uzavřená společnost
Vloni v létě se ujaly vedení místní Knihovny J. M. Hovorky
Barbora Černohorská a Zuzana Brychtová Horecká. Z obyčejné venkovské knihovny, která byla více času opuštěná, protože
sem chodilo stále méně čtenářů, vzniklo místo, které kromě nového názvu získalo i novou podobu.
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Obývák vesnice je tu pro všechny, kdo
mají rádi nejen knihy a pěkné čtení, ale
chtějí se scházet při besedách a dalším
bohatém programu, který Bára a Zuzka
připravují. Pojďme se na chvilku zastavit
a popovídat si.
Knihovna se dlouhodobě se potýkala
s tím, že její čtenáři byli spíše vyššího
věku, chodilo jich málo, stále ubývali
a nové se získávat nedařilo. Uvažovalo se proto i o jejím zrušení. Vy jste šly
trochu jinou cestou a vytvořily knihovnu
komunitní. Co přesně si pod tím můžeme
představit?
Společně: Malá venkovská knihovna,
jako je ta naše, může, podle našeho názoru, dobře fungovat v současné době pouze
jako knihovna komunitní. Český Svaz knihovníků a informačních pracovníků říká,
že komunitní knihovna napomáhá rozvoji
komunity v místě svého působení. Podporuje dobré soužití lidí, pomáhá lidem zlepšovat
místo, ve kterém žijí, a rozvíjet dobré vztahy
mezi lidmi, skupinami lidí i organizacemi
na daném území. Komunitní knihovna plánovitě a systematicky oslovuje celou komunitu obce, tedy především všechny místní
obyvatele. Své služby rozvíjí tak, aby mohla
pružně reagovat na potřeby všech skupin
lidí.
Koncepci a program Obýváku vesnice vymýšlíme intenzivně od února 2017.
Od začátku jsme věděly, že pojetí knihovny,
kam se chodí pouze půjčovat a vracet knihy,
je už pro málokoho atraktivní. Máme velkou
radost, že se nám poslání komunitní knihovny daří naplňovat. V Obýváku vesnice se
seznamují a pravidelně potkávají místní lidé,
kteří se do této chvíle neznali. Dopoledne
k nám začaly chodit děti z místní školky,
pravidelně se u nás v rámci dětského čtenářského klubu scházejí děti, které přes den
chodí do škol v Praze a okolí. Lidé nás sami
kontaktují s nabídkou pomoci a mají chuť se
do činnosti knihovny zapojit. Obývák vesnice je otevřený pro všechny. Rozhodně se
nejedná o uzavřenou společnost lidí. Všichni
jsou vítání! Doufáme, že o zrušení knihovny
se již vůbec neuvažuje.
Jak se vám podařilo projekt financovat?
Společně: Knihovna měla v roce 2017
z obecního rozpočtu přiděleno 10 000 Kč.
Předpokládá se, že knihovnice pracují
dobrovolně, bez nároku na odměnu. Pro
zásadní chystané změny bylo tedy nutné

Máme otevřeno vždy ve středu od 10 do 12
a od 14:30 do 18:30 hodin.

Otevření knihovny pro veřejnost 6. září 2017

Zuzana Brychtová Horecká, Barbora Černohorská a Pavlína Talacko v Obýváku vesnice, čili naší
knihovně

Zuzana Brychtová Horecká

Barbora Černohorská

Do Statenic se s rodinou přistěhovala před třemi lety. „Zaválo nás sem
řízení osudu, moc se nám líbila zahrada u domku, který jsme koupili.“ Je
grafická designérka, s kamarádkou má
grafické studio KULTIVAR (které momentálně dost zanedbává). Má dvě děti,
osmiletou dcerku a rok a půl starého
synka. „Hobby? Vše se teď točí jen kolem knihovny, ale jestli je to koníček?
Spíš pořádný kůň!“

Ve Statenicích bydlí s rodinou skoro
devět let a je jim tu dobře. Vystudovala
knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale v posledních letech
pracuje v neziskové organizaci APERIO,
která pomáhá rodičům ve složitých životních situacích. „Se svým mužem mám tři
děti a ty mají tři morčata. Knihovna mě
v současné době úplně pohltila a dostala. Moc mě baví setkávání a spolupráce
s místními aktivními lidmi.“

najít jiný zdroj financování. Objevily jsme
Nadaci VIA a její program Živá komunita. Vyplnily jsme a poslaly žádost o grant,
ve kterém jsme žádaly o 100 000 Kč (nejvyšší možnou částku) a vyšlo to! Na červnové benefiční knižní aukci se nám, díky
štědrosti a nadšení hlavně místních, podařilo vybrat lidí dalších 20 000 Kč. To byl
pro nás jasný signál, že věnovat se knihovně má velký smysl a že po jejích službách
bude ve Statenicích poptávka. Grant byl
ovšem jednorázový. Peníze z něj uhradily
celkovou proměnu interiéru, nákup nových
knih do fondu, tisk propagačních materiálů, zajištění výstav, nový web, lektorskou
činnost. Do proměny knihovny se zapojila řada lidí, kteří se rozhodli věnovat buď
svůj čas, nebo knihovně darovali potřebné
věci. Darem jsme dostaly červená křesílka,

stejně jako vysavač a malou ledničku. Dostaly jsme i řadu knižních darů. Velice si
všech, kdo se zapojili, vážíme a na všechny se můžete podívat na našich stránkách.
Předpokládáme, že do dalších let nás obec
podpoří ze svého rozpočtu tak, abychom
dále mohly dělat svou práci naplno. Také
jsme od obce získaly na uspořádání oslavy
svátku sv. Martina grant ve výši 5000 Kč.
Barbora je vystudovaná knihovnice,
předpokládám tedy, že hlavní tíha zajišťování knihovnických služeb leží na jejích bedrech…
Barbora: Ano, máte pravdu. Ani jsem si
nemyslela, že se ještě ke svému oboru vrátím. Po letech jsem zjistila, že mě knihovna stále láká a považuji za svůj velký úkol
vytvořit a zpřístupnit on-line katalog knih,

které máme v knihovně k dispozici. Od bývalé knihovnice Květy Englerové jsme převzaly knihovnu ve výborném stavu a v naprostém pořádku, takže je na čem stavět.
Neexistuje ale žádný katalog knih, které už
v knihovně máme. Pokud u nás nenajdete,
co hledáte, můžete si přes nás objednat knihu z kladenské knihovny a vyzvednout si ji
u nás. Program knihovny vymýšlíme dohromady se Zuzkou a Pavlínou Talacko, která
nám se vším výrazně pomáhá. Je to naše
pravá ruka. Zuzka je grafická designérka,
stará se o náš web a vytváří všechny grafické
materiály. Navrhla také logo a nový vizuální styl knihovny, kterou vytváříme všechny
tři dohromady, vzájemně se doplňujeme.
Máme oporu v řadě dobrovolných pomocnic a pomocníků, kteří s námi spolupracují.
Za všechny bych ráda jmenovala alespoň
naši dvorní fotografku Dagmar Plotěnou,
Radku Vráželovou, která nám zajišťuje
pravidelný úklid knihovny a pomáhá s katalogizací, Lýdii Čechovou, která se ujímá
vedení filmového klubu, Jakuba Zicha, který
se mimo jiné zodpovědně stará o vyřazené
knihy, Kavárničku, jež přispívá občerstvením … a další a další. Podívejte se prosím
na naše stránky do sekce podpora, o kterou
s velikou vděčností pečujeme a průběžně ji
doplňujeme. Kromě toho, že jsme v knihovně každou středu šest hodin, kdy máme otevřeno pro veřejnost, zastáváme ještě řadu
činností: vytváříme on-line katalog, komunikujeme s obecním úřadem, zavedly jsme
setkávání s knihovníky z okolních obcí, vybíráme vhodné knihy do fondu, zajišťujeme
meziknihovní výpůjční služby s kladenskou
knihovnou, plánujeme speciální hosty pro
dětský čtenářský klub, organizujeme výstavy, domlouváme přednášky, aktualizujeme
web a facebook knihovny, propagujeme
naše akce. Pestrá práce nás baví.

Aktuální dění v knihovně sledujte
na www.obyvakvesnice.cz
a na facebookové stránce
Obývák vesnice

Předpokládám, že to všechno zájem
o knihovnu výrazně zvýšilo…
Společně: Přes prázdniny jsme v knihovně hodně pracovaly společně s designérkou Markétou Cermanovou a v září jsme
otevřely knihovnu v novém hávu. V den
otevření přišlo 50 dospělých a dětí. Začínaly jsme s 29 registrovanými čtenáři. Jen
za dva a půl měsíce jsme přidaly 42 nových
uživatelů. Dohromady knihovnu navštěvuje 71 pravidelných čtenářů. Do knihovny
ale často zavítají i neregistrovaní uživatelé.
Průměrně do knihovny každou středu přichází pro knihy nebo za účelem společného
setkávání asi třicet lidí, což na první pohled
může vypadat jako malé číslo, ale od knihovnic z Kladna víme, že je to pro malou
knihovnu v malé obci vysoce nadprůměrný výsledek. Lidé navštěvují naše výstavy, přednášky, dětský klub a další akce,
které pro veřejnost pravidelně pořádáme.

Uvažujete o digitalizaci knihovny?
Společně: Knihovna bez on-line katalogu je jako vydat se na cestu bez mapy.
Tápete a hledáte. Většina lidí je zvyklá vše
rychle a jednoduše zjistit na internetu z pohodlí domova nebo kanceláře. Na tvorbě
a zpřístupnění on-line katalogu jsme již začaly pracovat. Velmi nás v našem odhodlání
podporuje Středočeská vědecká knihovna
v Kladně, která nám dodala zdarma knihovnický systém, díky kterému také můžeme
rovnou přebírat již existující bibliografické
záznamy o jednotlivých knihách našeho
fondu, pokud jsou v katalogu kladenské
vědecké knihovny. Katalog knih je k dispozici na našich webových stránkách www.
obyvakvesnice.cz. Knihovna má odhadem
cca 5000 svazků. Ještě chvíli potrvá, než se
záznamy o celém fondu budou zobrazovat
on-line. Pracujeme na tom usilovně.
Co plánujete na příští rok?
Společně: Na příští rok jsme pro přichystaly řadu akcí. Od ledna se můžete těšit
na pravidelná setkávání nad knihovnickým
záhonem a čtení ze Zahradníkova roku.
Dětský čtenářský klub pokračuje vždy
ve středu od 16:30 do 18 hod., chystáme
večerní filmový klub, Noc s Andersenem
pro děti, výstavy a další zajímavé besedy,
přednášky a dílny. Nenechte si ujít besedu
s Renátou Šťastnou, která přijde představit
svoji novou knihu Vzpomínkomat poskládanou ze vzpomínek na dobu před sametovou revolucí. Všechny podrobnosti vždy
včas zveřejňujeme na našem facebooku
a webových stránkách. Sledujte nás!
Připravila: Renáta Šťastná
Foto: Dagmar Plotěná

V sobotu 21. října v rámci
akce Rýpněte si do knihovnického záhonku děti i dospělí
upravili zahrádku před domkem
v sousedství knihovny a ve spolupráci s Prodejní zahradou
TREES osadili záhonky jarními
cibulovinami.
Text: Jitka Lenková
Foto: Dagmar Plotěná

Loutkové představení na téma legendy
o sv. Martinovi děti připravily a v knihovně
sehrály pod vedením Kateřiny Molčíkové
a Zizany Horecké Brychtové 11. listopadu.
Text a foto: Jitka Lenková
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Sousedská výpomoc. PROČ NE?
I v naší obci žijí občané, kteří potřebují pomoc druhých. Nejen z důvodu pokročilejšího věku nebo zdravotního postižení, ale třeba i dočasně po úrazu či operaci. Nad současným, často neutěšeným stavem v této oblasti a možným řešením se zamýšlí Václav
Krása.

Táta, máma, děti…
„Bývalo přirozené, že spolu žili nejen
rodiče a děti, ale také prarodiče. Poskytnout jim alespoň nezbytný komfort k dožití ve svém prostředí bylo naprosto běžné.
Dnes to často takhle není.“ Václav Krása
soudí, že je to dáno vývojem. Čtyřicet let
sociálního inženýrství, kterým jsme prošli
do roku 1989, přivedlo mnoho lidí k přesvědčení, že postarat se o přestárlé a hendikepované je povinností státu. „Musíme
se snažit pomáhat starším občanům. A vyčleňovat je až tehdy, kdy ani za přispění
všech možných nástrojů sociální politiky
není péči možné zajistit.“ V případě, že lidé
nemají rodinu, je řešení ústavními službami
správné. Pokud ji mají, první by měla být
snaha zabezpečit pomoc vlastními silami.
Povinností každého je udržet současný model společnosti. „Nepodaří-li se udržet příbuzenstvo pohromadě, rozpadne se. Bude
množství jedinců a vštěpit jim národní hrdost, odpovědnost za ostatní a vlastní rodinu bude těžké, což může vést k fatálním
koncům.“

Nástroje pomoci

Jedním z pomocných nástrojů státu je
Zákon o sociálních službách z roku 2006,
ze kterého vyplývá mimo jiných možnost
přiznat příspěvek na péči. „Model přidělování příspěvků na péči, jak funguje
teď, se mi nelíbí. Často neodpovídá potřebě služby a je přiznáván příliš často
paušálně. Například na dechová a srdeční
postižení zákon příliš nemyslí. Znám případ pětaosmdesátileté ženy s nemocným
srdcem a jednou plící, závislé na kyslíku,
která má přiznaný druhý stupeň a nyní
si zdlouhavě žádá o třetí. To považuji za ostudu. Navrhuji model, který by
přispíval podle potřebných hodin péče
a ne podle předepsaných stupňů. Každý
potřebuje jinou péči, záleží i na prostředí, ve kterém závislá osoba žije. Detailní
šetření by bylo spravedlivé a umožnilo by
posouzení každého případu individuálně.

V sobotu 11. listopadu se na obecním úřadě sešlo
na každoročním Vítání občánků tolik dětí, jejich rodičů
a rodinných příslušníků, že se nám ani všichni nevešli
na jednu fotografii. Byli to: Adriana Marková, Harley
Lobotka, Dora Kultová, Mia Hudec, Adéla Hylská,
Kristián Jenča, Klaudie Jenčová, Lilith Jenčová, Ema
Rolčíková, Viktorie Šíšová, Emily Zoe Slezáková, Josef
Gamal, Patrik Lorenc, Martin Podpěra, Anna Fantová,
Jáchym Roček, Agnes Šandová, Vincent Hanáček, Michael Cibák, Maxim Topinka, Violeta Loskotová, Laura
Smolová, Zuzana Valachová a Ondřej Mrákota.
Všechno nejlepší jim popřála starostka Statenic
Ing. Miroslava Šmardová a ostatní přítomní. Ať se vám
u nás žije krásně a spokojeně!

Ano, bylo by s tím mnoho práce, záleželo
by na přístupu osob, které míru závislosti posuzují. Nechtěl bych ale, aby to byli
jen úředníci. Ti jsou zpravidla pod státní
správou, mají hodně případů a práce je
často mechanická, neposuzují všechny
skutečnosti do detailů a čtyři stupně nedovolují flexibilitu v posouzení skutečných potřeb.“

Změny přijdou
Od poloviny příštího roku bude platit zákon o dlouhodobém ošetřovném. Například
člen rodiny po mrtvici bude po propuštění
z nemocnice vyžadovat dlouhodobou péči.
„Tito pacienti bývají často umisťováni
do léčeben pro dlouhodobě nemocné, což
považuji za nejhorší řešení. Z důvodu podstavu personálu bývá nedostatečná rehabilitace, pacienti nemají potřebnou obsluhu,
často jsou dehydrováni a ve špatném psychickém stavu.“ Dlouhodobé ošetřovné
umožní, že jeden z členů může s nemocným zůstat doma a pečovat o něj, přičemž
mu zůstane zachováno zaměstnání a bude
pobírat nemocenské dávky ve výši šedesáti
procent platu.
Nastupující digitalizace a robotizace
mohou přinést vysokou nezaměstnanost.
„Soustředění péče do rodin může řešit případný nedostatek pracovních míst a může
to být smysluplný nástroj pro uplatnění jednotlivců. V některých obcích už lidé takhle
řeší nedostatek zaměstnání. Musí samozřejmě existovat i služby, které by eliminovaly
nepřetržitou činnost pečující osoby. Dlouhodobé poskytování péče nevydrží nikdo,
nebo vydrží, ale po čase se zhroutí. Tady je
prostor pro terénní nebo krátkodobé pobytové pečovatelské služby.“
Bereme automaticky to, že jsou rodiče
povinni postarat se o děti. Proč neakceptujeme, že se mají postarat naopak děti o rodiče? „Péče o seniora je obtížnější než o dítě
a stát má pomoci, aby byla tato povinnost
splněna. Nemohu pochopit, když dopustíme, aby se cizí člověk staral o našeho

Příspěvek na péči je určen osobám, které potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může poskytovat
osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský
domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
Obsáhlý rozhovor s Václavem Krásou si můžete přečíst v týdeníku Naše rodina 49/2017.

Naší noví spoluobčánci

Připravila: Renáta Šťastná

Od roku 2002 je předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením
České republiky, z. s. Před tím deset let
působil ve funkci poslance a vzhledem
k vlastnímu hendikepu má k této problematice blízko. Na první místo v ní
staví tradiční rodinu a nutnost posílit ji
všemi dostupnými prostředky. K tomu
říká: „Dnešní rodina nemá dostatečnou
úřední pomoc, ale hlavně nemá politickou ochranu. Nesouhlasím s názorem, že ji tvoří dva muži nebo dvě ženy
a dítě. Od pradávna bylo, je a doufám,
že i bude platit, že rodinu tvoří muž,
žena a děti.“

Krátce z knihovny
Ve středu 15. listopadu navštívila Dětský klub
Hovorka Markéta Wright, která pracovala jako
zdravotní sestra v Saudské Arábii. Dospělým i dětem přiblížila na základě vlastních zážitků běžný
i méně běžný život v jedné z nejortodoxnějších
islámských zemí.
Text: Jitka Lenková, foto: Dagmar Plotěná

blízkého, krmil ho nebo přebaloval, a sami
to dělat nechceme.“

Sousedská výpomoc
„Kolem poskytování péče je spousta papírování a přitom většina z toho
jsou normální úkony, které děláme dnes
a denně,“ hodnotí Václav Krása. „Většina běžné péče se skládá z úklidu, vaření,
nákupu, vyprání, přebalení, nakrmení.
V některých obcích by se hodila takzvaná
sousedská výpomoc. Seniorka žije sama
a vedle maminka s malým dítětem. Proč
by ta maminka neměla dostat odměnu
za to, že sousedce uvaří, přinese jí nákup,
poklidí. Jí to pomůže finančně a bez složité administrativy to pomůže i sousedce.“
Obzvláště v malých vískách je zajištění
terénní sociální služby problém, protože
tam musí odněkud dojíždět a stojí to víc
peněz. „Proč by obec nemohla zavést sousedskou výpomoc pod dohledem starosty?
Mohla by to být jedna z cest jak dát mladé
mamince peníze za to, že pomáhá sousedce a ona nebude mít touhu odejít za prací
jinam. Není to přece tak složité, jen nesmíme ze všeho dělat takovou vědu,“ říká
závěrem Václav Krása.
Renáta Šťastná
Foto: archiv Václava Krásy

Krátce z obce
Mikuláš na nás nezapomněl a dostavil se
s dvěma čerty a jedním
andělem v podvečer
v sobotu 2. prosince
do restaurace Statenka,
aby zjistil, jak hodné
byly naše děti. Nebeská
inspekce dopadla výborně, dárky nakonec dostaly všechny děti. Příchod
adventu si přítomní připomněli pásmem o narození Ježíška s koledami.
Text a foto: Jitka Lenková
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Krátce z obce
Dlabání dýní a jejich výstava v Prodejní
výstavě TREES

Setkání seniorů
V neděli 12. listopadu, tentokrát v restauraci Statenka a s doprovodem country skupiny SNB. Po krátkém přivítání přítomných
starostkou Ing. Miroslavou Šmardovou informovaly o službách
terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z.ú. ředitelka
ústavu Lenka Klestilová, Renáta Šťastná a Zuzana Staňková.
Text: Jitka Lenková, foto: Renáta Šťastná

Zima, Mráz a Oheň v nás
Tohle představení je splněný sen. Pamatuji ji, jak před několika roky Edita Prokešová,
tehdy ještě Mňuková, plánovala obnovu Parádnice a snila o tom, jak se tam jednou
bude hrát divadlo a pořádat koncerty.
Poprvé ta chvíle nastala vloni, kdy
na svátek svatého Martina tenhle prostor
ukázal svou sílu, svůj genius loci. Bavily
jsme se tehdy s Apolenou Novotnou o tom,
jak pěkné by tam bylo sehrát nějaké představení, ideálně s dětmi a pro děti, tedy pohádku, a se zapojením místních živlů, které
tam jsou všechny přítomny – země (pod
našima nohama), voda (v potoce), vzduch
(kolem nás) a oheň (donesený).
A pak se najednou v létě objevila na nástěnce pozvánka na otevřené divadelní hodiny na Parádnici na svátek svatého Jana Křtitele a měly se zpívat písničky o vodě a jaké?
A já plácla „Temně šumí Niagara“ a jak jsme
začali zpívat, najednou nad námi v náhlém
poryvu větru zašuměly větve stromů. Ať si

to každý vyloží, jak chce. Mystik by řekl,
že to místo začalo s námi komunikovat.
Přešlo léto a kompletně postavené představení pohádkové feérie (?) „Zima, Mráz
a Oheň v nás“ představili naši divadelníci
na festivalu Jičín, město pohádky. A potom
grant obce Statenice umožnil, aby se odehrálo, aspoň jednou, tam kde bylo počato
– na Parádnici.

Text a foto: Ivana Zachová, Prodejní zahrada TREES

Krátce z okolí
Letiště Praha splnilo pětiletý cíl z oblasti ochrany
klimatu a vlivu na životní prostředí. V porovnání
s rokem 2009 snížilo svoji uhlíkovou stopu o 9 %.
Režisérka Apolena Novotná po představení
s Petrem Hubíkem (vlevo) a Petrem Hniličkou

Byl už víc než podzim, neděle 15. října,
ale ten den panovalo počasí doslova letní,
neobvyklé, nečekané. Původně zamyšlený
horký čaj jsme s Renátou Šťastnou ve várnici na vozíku označeném bannery mediálního a cateringového partnera (tj. našeho
zpravodaje a Restaurace Statenka) vyměnily za limonádu a rozdaly ji úplně všechnu.

Všichni jsme poděkovali živlům, že nám
jsou opět nakloněné.
Teď venku panuje opravdová Zima,
i když Mráz ještě v této chvíli ne. Připomeňme si ty krásné chvíle posledního meteorologicky letního dne tohoto roku. A přejme si, ať nikdy neuhasne Oheň v nás.
Text a foto: Jitka Lenková

Letišti Praha se v tomto roce podařilo splnit cíl, který si stanovilo
v roce 2012, a to postupně snižovat svoji uhlíkovou stopu se záměrem
dosáhnout 9% pokles oproti roku 2009. Za jasně měřitelné výsledky
a za snahy zapojit partnery letiště do společného úsilí omezit množství skleníkových plynu z jejich provozu, bylo Letiště Praha oceněno
certifikátem 3. úrovně inciativy Airport Carbon Accreditation.
Hlavním cílem programu Airport Carbon Accreditation je podpořit provozovatele letišť v jejich snahách snižovat emise skleníkových plynů vznikajících z různých letištních činností. Program nyní
sdružuje 207 letišť po celém světě, která každoročně mapují svoji
uhlíkovou stopu a realizují postupy k jejímu snížení. Uhlíková stopa
představuje množství vypuštěných skleníkových plynů přepočtených na oxid uhličitý (CO2).
Ne všechna letiště jsou ve snaze omezit emise skleníkových plynů stejně aktivní. Proto je program Airport Carbon Accreditation
rozdělen na 4 úrovně od samotného mapování uhlíkové stopy, přes
její snižování (redukci emisí), zapojení partnerů v rámci optimalizace až po neutrální stav - nulovou uhlíkovou stopu.
„Letiště Praha je v současné době mezi 47 letišti, která se snaží
v rámci 3. úrovně iniciativy dosáhnout snížení emisí skleníkových
plynů rovněž z přistávání a vzletů, pozemní dopravy cestujících
a zaměstnanců včetně služebních cest a dalších emisí, nad kterými
nemá přímou kontrolu. Svoje praktické zkušenosti se snažíme předávat i dalším firmám v rámci zapojení do cyklu seminářů na téma
úspory energie a uhlíková stopa.“ uvedla Soňa Hykyšová, manažerka ochrany životního prostředí Letiště Praha.
Letiště Praha, a.s.

16

17

Kvalitnější a levnější potraviny
v zahraničí. PROČ?
Rád bych se zamyslel nad tím, jak se občané staví k mediálním
skandálům s horšími potravinami u nás oproti těm za hranicemi.
Není to jev ojedinělý a mezi lidmi cítím otrávenost, vztek, nevraživost a smutek. Nejen zákazníci, ale i obchodníci jsou znechuceni
tím, že jeden výrobce vyrábí stejné zboží, se stejnou etiketou, ale
rozděluje je takzvaně pro východ a pro západ. To se netýká jen ceny,
ale především složení a kvality prodávaného zboží. Slyším, co lidé
říkají a vidím to sám – kvalita pracích prášků je nesrovnatelná s tím,
co se prodává u nás, podíl masa v masných výrobcích je u nás několikanásobně nižší. Například v Německu je, kromě ovoce a zeleniny,
možno sehnat potraviny prakticky ve všech komoditách až o dvě
eura (cca 50 Kč) levněji. Když jsem byl vloni v srpnu v Rakousku,
tamní nejmenovaný řetězec prodával například Heinz kečup za devadesát devět centů, zatímco u nás stojí to samé množství běžně přes
šedesát korun. Takových případů jsem tam viděl nepočítaně. A tak
dále. Ptáme se proč. Podle mého názoru by měl být zakázán dovoz
pouze těch potravin, u kterých byly zjištěny rozdíly v kvalitě. Ale
pro dovozce, nikoli pro prodejny, protože konečný spotřebitel nemá
možnost zboží srovnávat. Domnívám se, že je to jediná možnost
jak narovnat prostředí do podoby, která nám byla slibována po roce
1989. A víme všichni, že to nebude vůbec jednoduché.

Nejspíš ten levnější, takže odbyt našeho česneku se sníží. My přestaneme pěstovat česnek, protože o něj není zájem. Jenže pak zjistíme,
že ten dovozový levnější není dobrý a okamžitě se zvedne poptávka
po českém česneku. Jenže toho je málo, tak bude drahý. A tak to
funguje se vším.
Ještě bych rád zmínil další rozšířené téma, a tím jsou školní jídelny. Moje vnučka, stejně jako mnoho dalších dětí ze Statenic, chodí
do mateřské či základní školy v Nebušicích. Obě tato zařízení mají
společnou hospodářku – paní Danu Fialovou a vynikající kuchaře
a kuchařky. Vaří tady výhradně z čerstvých surovin, nepoužívají instantní výrobky jako v jiných školách. Ve srovnání s ostatními školami je to téměř rarita, protože dnes je pohodlnější používat mražené
či instantní produkty. Osmdesát procent školních jídelen vaří pouze
jedno jídlo a třeba obden nabízí luštěniny. V tom jsou Nebušice výjimkou. Statenické děti i rodiče si kvalitu stravování velmi pochvalují a protože pocházím z Nebušic a mám tam spoustu známých, tak
vím, že i tamní rodiče mluví o místní jídelně MŠ a ZŠ v superlativech. Podle mého názoru by měla být tato zařízení v tomto směru
vzorem pro ostatní. Sám jsem osobně vyzkoušel opakovaně nabídku
a musím jen potvrdit, že kvalita je výborná.
Děkuji za prostor, který mi redakce Zpravodaje poskytla k vyjádření svého
názoru.
Stanislav Sadil, Statenice
Foto: Renáta Šťastná

Inzerce

TJ Sokol Statenice
Zřejmě jednu z nejhorších sezon vůbec zažívá fotbalové mužstvo TJ Sokol Statenice. Podzimní část sezony 2017/2018 ukončilo
po 13 odehraných kolech na 14., čili posledním místě ve své skupině
(III. Třída, skupina B). Obdrželo celkem 92 gólů, tj. v průměru 7 (!)
gólů za zápas, dalo jich 18 (1,4 na zápas). Je zjevné, že přes veškerou snahu výboru TJ Sokol Statenice, vedoucího mužstva, trenéra
i hráčů samotných se zatím nepodařilo tým s řadou nových posil dostatečně konsolidovat a nezbývá než doufat v lepší výsledky v jarní
části sezony. Ta začne v neděli 25. března 2018 zápasem na domácím hřišti s SK Třebotov.
V jednáních výboru TJ Sokol Statenice se pomalu dostává na pořad dne otázka dalšího pronájmu sokolovny. Stávající nájemní smlouva skončí v roce 2020 a výbor považuje za účelné, aby se sokolovna
již dále nepronajímala žádnému nájemci. Místo toho by měla znovu
sloužit po potřeby TJ Sokol Statenice, které nyní chybí potřebné zázemí např. pro pořádání velmi úspěšných tanečních lekcí, činnost
případných oddílů dětí a mládeže a další podobné aktivity. Tím by se
zároveň zvětšil zájem veřejnosti o činnost TJ Sokol Statenice, a tím
by se také zřejmě zvýšil i počet členů TJ Sokol Statenice, jak dospělých, tak dětí a mládeže. Zatím se přes veškerou snahu TJ Sokol
Statenice nepodařilo pro nezájem založit ani dětský oddíl všeobecné
atletické přípravy ani fotbalovou přípravku pro nejmenší.
Sokolovna by pak rovněž sloužila i pro potřeby obce Statenice
k pořádání kulturních akcí (obecní ples, dětský maškarní ples, mikulášské odpoledne aj.). Bude však nutné najít zdroj financování, který
nahradí nájemné od stávajícího nájemce tvořící podstatnou část příjmů TJ Sokol Statenice.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce
a do nového roku 2018
Vám přejeme hodně zdraví,
štestí, osobních
i pracovních úspěchu.
Současne se těšíme
na další společnou spolupráci.
TJ Sokol Statenice

Jitka Lenková, jednatelka TJ Sokol Statenice

Inzerce

česká firma PANFLEX, s.r.o. ze Statenic – Černého Vola hledá

Dělníka / dělnici do výroby
Nedá mi, abych se nezastavil u výsledků voleb, protože to s tématem souvisí. Vyhrálo hnutí, v jehož čele stojí člověk, který má
i podporu prezidenta republiky. Hospodářská a politická a nakonec
i mediální moc se dostaly do rukou jednoho člověka. Ale řídit stát
jako firmu nejde, my přece nejsme zaměstnanci státu. Vzhledem
k vysokému procentu produkce potravin si může určovat ceny a to
může vést k prudkému zdražování potravin. To není nic jiného, než
omezování konkurence, které vede ke zdražování. Čím je větší konkurence, tím je větší tlak na zlevňování zboží, to je přímá úměra,
o které se učí studenti v prvním ročníku ekonomických škol. Zdražování způsobují svým způsobem i média, která vyvolávají paniku
zprávami, že je nedostatek určitého zboží. Toho potom využívají
řetězce tím, že zvednou ceny. Je třeba si uvědomit, že toho jedince zvolil milion a půl voličů. Uvidíme za čtyři roky, že to nebylo
úplně dobře.
Naše půda byla vždycky úrodná, jenže my na ní stavíme logistická centra a hypermarkety a potom musíme suroviny a plodiny
dovážet ze zahraničí. Například téměř padesát procent mléčných výrobků dnes dovážíme, patříme mezi státy s prakticky nejvyšším dovozem v Evropské unii. To je hrozné číslo. Například dotace do zemědělství farmářům je ve Španělsku nebo Francii čtyřikrát vyšší než
dotace našim farmářům. Dám příklad: třeba španělský česnek bude
stát čtyřicet korun, zatímco český bude za stovku. A co si koupíme?

Pracovníka / pracovnici příjmu zakázek
pro německy hovořící země

Minimální kvalifikační požadavky:
 učební obor či středoškolské vzdělání
 základní znalost práce s počítačem

Kvalifikační předpoklady:
 perfektní znalost německého jazyka slovem i písmem
 středoškolské či vysokoškolské vzdělání nejlépe technického směru (není
podmínkou)
 polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou (není podmínkou)
 znalost práce na počítači / znalost grafických programů je výhodou
 komunikativní osobnost, výborné vyjadřovací schopnosti

Další požadavky a dovednosti:
 manuální zručnost, technické a organizační myšlení
 dobrý zdravotní stav

on-line
do 10 minut

KALENDÁŘE, DÁRKY,
FOTOKNIHY, HRNKY
Z VLASTNÍCH FOTEK
www.powerprint.cz

Pracovní doba:
 práce ve dvousměnném provozu (pondělí až pátek)

Vykonávané činnosti:
 příjem objednávek od zákazníků, komunikace se zákazníky, analýza vstupních dat
 zadání zakázky do informačního systému

Nabízíme:
 zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti
 zaměstnanecké výhody
 odpovídající finanční ohodnocení
 možnost dalšího vzdělávání
 příjemné pracovní prostředí a kolektiv
Pracoviště:
Statenice – Černý Vůl / dostupnost pražskou i středočeskou MHD

Pracoviště:
 Statenice – Černý Vůl / dostupnost pražskou i středočeskou MHD
 Mimopražským novým zaměstnancům nabízíme možnost ubytování ve firemním
zařízení a to po zkušební dobu.
Pozice je vhodná i pro absolventy, osoby zdravotně postižené (s docházením
do firmy).

Možnost nástupu – ihned
Kontakt pro zaslání životopisu, telefonování:
PANFLEX, s.r.o.
Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem
mail: martina.mankova@panflex.cz tel.č. 606 092 197

Bližší informace k této pozici Vám poskytne
vedoucí oddělení příjmu zakázek Mgr. Hana Kolářová
telefon 220 190 024 nebo 605 245 629, mail: hana.kolarova@panflex.cz
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Zimní práce na zahradě
S přicházející zimou nastáváv příroděobdobí vegetačního klidu.
Také naše zahrada se už začala ukládat k zimnímu spánku. Dá
se teď a během zimních měsíců na zahradě vůbec něco dělat?

Zima je obdobím vegetačního klidu. Nezasahujeme proto řezem,
předčasnými zásahy bychom porušili přírodní rovnováhu. Prořezávky ponecháváme na konec zimy a předjaří. Odstraňujeme pouze
odumřelé větve či celé suché a nemocné stromy. U „nevhodných“
dřevin dobře uvážíme jejich odstranění – můžeme je ponechat jako
útočiště ptákům či hmyzu. Nestříháme ani okrasné traviny, ani trvalky. Této práci se věnujeme až v předjaří, neboť suché nadzemní části
působí jako přirozená ochrana před mrazem i vlhkem.
Průběžně kontrolujeme výskyt chorob a škůdců u pokojových
a přenosných rostlin. Během zimy jsou rostliny náchylné k napadení
z důvodu nevyrovnaného poměru mezi světlem, teplotou a vzdušnou vlhkostí. Zaléváme velmi střídmě a nehnojíme. V chladnějších
prostorách, kde zimujeme přenosné subtropické rostliny, dostatečně
větráme a zálivku stále udržujeme na minimu.
V případě teplejšího počasí můžeme dočasně trochu odkrýt a vyvětrat růžové a trvalkové záhony. Trávník lze za bezmrazého počasí
vyhrabat, můžeme také rozhodit prosátý kompost s pískem. Koncem
února lze trávníky ošetřit postřikem proti plísni sněžné. Za příznivého počasí stříkáme broskvoně proti kadeřavosti.
Koncem zimy, po ústupu největších mrazů, je už možné začít
s průklestem, případně výchovným řezem, a to jádrovin – jabloní
a hrušní. Průklest bychom měli provést i u drobného ovoce, obzvlášť
angrešt a také rybíz raší velmi brzy. Koncem února, nejpozději začátkem března, prořežeme vinnou révu. Peckoviny v zimním období nikdy neřežeme! První řez u nich provádíme až v době rašení
či kvetení.Také okrasné keře po skončení větších mrazů lze už začít
prořezávat, hlavně druhy v létě a na podzim kvetoucí. Keře kvetoucí na jaře ale stříháme až po odkvětu, abychom se o jejich květy
nepřipravili.
Text a foto: Olga Kubalová Wankeová, Prodejní zahrada Trees

ZPRÁVY Z KNIHOVNY J. M. HOVORKY –
OBÝVÁKU VESNICE

foto: Dagmar Plotěná

BILANCE ZA UPLYNULÝM
ROKEM aneb NĚCO JAKO
ZÁZRAK
Na fotografii z představení
O svatém Martinovi v knihovně
je okolo 40 lidí.
Téměř tolik jich knihovnou
projde každou středu!
Začínali jsme s 29 registrovanými
čtenáři. Od září do konce listopadu
jich přibylo 43. Knihovnou prošlo
450 návštěv a půjčili jsme 140 knih.

VÝSTAVY

Inzerce

Obchod Parádnice
Dokud půda úplně nezamrzne, můžeme stále ještě vysazovat většinu dřevin včetně ovocných. Nestihneme-li do větších mrazů některé rostliny zasadit, založíme je do lehké kypré zeminy s kořeny
dobře prosypanými půdou. V prosinci dokončíme zazimování růží,
hlavně čajohybridů. Nakopčíme je 20cm vrstvou kompostu a přikryjeme chvojím. Chvojím chráníme i některé další rostliny, trvalky,
skalničky či dvouletky. Nastýlka z listí kolem keřů a trvalek může
sloužit až do jara jako přirozený kryt. Stále zelené dřeviny stíníme
před zimním sluncem.
Před zamrznutím a také mezi mrazy zaléváme především stále
zelené listnáče a jehličnany. Odpařují vodu i v zimě, kdy je půda
zamrzlá a vláha pro rostliny nedostupná. Na jaře to může vypadat,
že rostliny zmrzly, ve skutečnosti ale uschly. Zásobovat vodou nezapomínáme ani venkovní osazené nádoby. Kontejnery s vysazenými rostlinami chráníme před promrznutím a většími výkyvy teplot
vhodným materiálem. Sníh, hlavně těžký a mokrý, včas setřásáme
z jehličnatých a stále zelených dřevin. Pokud hrozí, že v zimě dojde
na mladých stromcích či keřích k okusu zvěří, kmínky a spodní větve obalíme chrániči či natíráme repelentním přípravkem.
Dokončíme úklid na zahradě, snažíme se ale zachovat hromádky
nejrůznějšího přírodního materiálu osídlené našimi „zahradními pomocníky“. Zkontrolujeme a vyčistíme ptačí budky, neboť ptáci u nás
přezimující obhlížejí hnízda už v zimě. Pro migrující opeřence instalujeme budky nejpozději v předjaří. Měli bychom mít připravena
také krmítka a s příchodem mrazů začít ptáky přikrmovat – užitečné
ptactvo mimo jiné v zahradě plní také funkci regulátora hmyzích
škůdců. Zamyslíme se nad vybudováním domečků pro užitečný
hmyz. Domečky osídlí blanokřídlý hmyz (vosičky, samotářské včely, kutilky, zlatoočka), čmelín čmeláci a pro nás i naše děti či vnuky
to může být zajímavý a poučný zdroj pozorování.

pro Vás stále pracuje dle dohody
na objednávku.
Víte, pro jakou příležitost kam a kdy
potřebujete doručit krásné aranžmá?
Zavolejte nám – 775 043 904!
Květiny doručujeme po Praze a blízkém okolí
ZDARMA!

leden-únor
VÝTVARNÁ LÁZEŇ

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, přestože se již
nenacházíme na náměstíčku ve Statenicích!

ZAHRADNÍKŮV ROK –
ZAČÍNÁME!
FILMOVÝ KLUB
Filmem SAMBA zahajujeme
pravidelné večerní promítání filmů
v knihovně. Od 19:30 vždy poslední
pátek v měsíci, nebude-li uvedeno
jinak. Součástí promítání je také
úvod a pofilmové posezení s diskuzí (drobné občerstvení s sebou
vítáno). Vede Lýdia Čechová.

KALENDÁŘ AKCÍ
20. ledna, 24. února, 17. března
ZAHRADNÍKŮV ROK

NOVINKA
on-line katalog

26. ledna
FILMOVÝ KLUB:
SAMBA

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

23. února
FILMOVÝ KLUB

UPOZORNĚNÍ

Film bude upřesněn.

V březnu Filmový klub z důvodu
Velikonočních svátků odpadá.

Bude pokračovat i v roce 2018
každou středu 16:30–18:00.

23. března
NOC S ANDERSENEM

Večerní pohádkový program
pro děti s možností přespání
v knihovně.
březen–duben
ELIŠKA ROŽÁTOVÁ – KRESBY

https://statenice-katalog.kkckl.cz

rež: Eric Toledano & Olivier Nakache

DĚTSKÝ KLUB

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

Čtení ze stejnojmenné knihy
Josefa Čapka, společná péče
o knihovnický záhon, výtvarná
dílna – tvoření kalendáře.
Bude probíhat po celý rok, vždy
jedno sobotní dopoledne
v měsíci. Od 10 do 12 hodin
v knihovně. Pro celou rodinu.
Ve spolupráci s prodejní
zahradou TREES.

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

Ve středu 14. února
bude knihovna zavřená
z důvodu jarních prázdnin.
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