březen 2017

2

O
N
E
EVŘ

T
O
Ě
NOV

3

Jsme pětiletí!
Ano, je to tak. Zpravodaj Statenic
a Černého Vola letos oslaví páté narozeniny. Začínali jsme skromně s černobílou
podobou, poté přišla barva a stránky navíc. Ze začátku ve Zpravodaji inzerovalo jen pár místních podnikatelů, dnes už
bychom pomalu mohli rozšiřovat počet
stránek, protože inzerenti moc dobře
vědí, že Zpravodaj jim zprostředkuje
jejich nabídky služeb a v obci se to tak
dozví každý občan, který jej dostává pravidelně do schránek.

Restaurace Statenka
Srdečně zveme na:
polední menu | hotová jídla za jednotnou cenu 95 Kč | správně chlazený točený Březňák
Každý čtvrtek od 18 hod. šipkový turnaj (domácí hřiště Statenickejch kačerů)
V sobotu 18. 3. 2017 od 18 hod. COUNTRY VEČER
se skupinami S.N.B. z Teplic a SESCHLOST z Prahy. | VSTUP VOLNÝ
Na Zelený čtvrtek 13. dubna budeme točit velikonoční zelený speciál.
Otevření venkovní terasy a zahájení plného letního provozu chystáme začátkem dubna.
| minutky, steaky a další speciality na lávovém grilu | točená zmrzlina | domácí limonády |
Víkendové gastronomické akce – tematická degustační menu
Televizní sportovní přenosy k sledování dle přání hostů
Možnost organizace rodinných oslav a firemních akcí

OTEVŘENO: úterý – neděle 11-22 hod.
Na vaši návštěvu se těší Honza, Honza a Dan.
Restaurace Statenka, Pod Punčochou 21, 252 62 Statenice (naproti obecnímu úřadu)
kontakt: Jan Funka 776 454 266, Daniel Lorenc 734 818 994
e-mail: jan.funka@gmail.com
Aktuální dění ve Statence viz facebook

Zpočátku jsem si také říkala, jestli třeba za rok bude ještě pořád o čem psát.
Jak vidíte ano, a čím dál víc. A ještě něco.
Kolem Zpravodaje se začala formovat
komunita našich občanů, kteří se podílejí
(často bez nároku na nějakou odměnu)
na pestrém životě naší obce – čarodějnice, masopust, koně, sokol, divadlo,
kavárnička, knihovna… Všichni se známe, často se rádi potkáváme, vymýšlíme
nové nápady. Jsem moc ráda, že právě
přes Zpravodaj se daří takové aktivity
podporovat, organizovat a propagovat.
A proto také k pátým narozeninám dostane náš Zpravodaj speciální dárek – vlastní facebookovou stránku.
Potěšitelné je, že Zpravodaj má plnou
podporu zastupitelstva obce. A to i přesto, že se na jeho stránkách v minulých
letech objevila řada kontroverzních materiálů či diskusí. Ale to je jen dobře. Demokracie je přece o diskusi.
Doufám, že ve stejném duchu bude
Zpravodaj slavit i své narozeniny a věřím, ač trochu neskromně, že nám k nim
popřeje mnoho našich spoluobčanů.
Mám jmenovat…?
Jitka Lenková, šéfredaktorka

Foto na titulní straně:
Masopust ve Statenicích, 25. 2. 2017
Eva Norgren, www.evanorgren.cz

HOVOŘÍME
se starostkou Statenic
Ing. Miroslavou Šmardovou
Paní starostko, vítejte v roce 2017.
Na úvod bych se rád zeptal, jak naše obec
přežila letošní zimu, o níž meteorologové
tvrdí, že byla nejstudenější za posledních
70 let. Co muselo zastupitelstvo v této
souvislosti řešit, například při údržbě
komunikací. Naše multikáry se zřejmě
vůbec nezastavily…
Zimní období 2016/2017 započalo koncem uplynulého roku. Počasí ryze zimního
charakteru se projevilo sněhem s deštěm
a postupným ochlazováním. Na silnicích
se často držel sníh a vznikalo nebezpečné
náledí. Plné nasazení naší techniky zimní
údržby tak nastalo již v tomto období a zatím stále trvá. Do této chvíle jsme nezaznamenali žádné větší komplikace v rámci
zimní údržby v naší obci, a proto bych ráda
poděkovala našim technickým pracovníkům za bezproblémový průběh zimního
období. Úklid obce je věcí zaměstnanců
obecního úřadu, proto zastupitelé údržbu
komunikací řešit vůbec nemusí.
Pro letošní rok máme schválen rozpočet.
Jaké jsou jeho priority, co podstatného
se v naší obci v letošním roce zrealizuje
a změní k lepšímu ve prospěch občanů
Statenic?
Nákladnou akcí letošního roku je vybudování chodníku při komunikaci II/240
(Kralupská) od křižovatky s ulicí Za Cihelnou po křižovatku s ulicí Únětická v délce 343 m s novým osvětleným přechodem
pro chodce v úrovni ulice Na Kalvárii.
Počátkem února proběhlo výběrové řízení
na dodavatele, které ještě není uzavřené, ale
pevně doufám, že na jaře začneme stavět.
Zároveň obec podala žádost o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury, kdy se koncem léta dozvíme, zda bude
projekt obce dotačně podpořen.
Druhou velkou akcí v rámci dobrovolného svazku obcí (Velké Přílepy, Statenice,
Úholičky) s názvem „Vodovodní přivaděč
VPSÚ“ je vybudování posílení vodovodního přivaděče z Roztok v délce 3100 m,
přičemž v únoru snad bude dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
V letošním roce budeme také pokračovat
ve vybavování sportovního hřiště ve Statenicích, kdy plánujeme postavení společného prostoru skladu a šatny, streetoutovou
sestavu a opravu oplocení dětského hřiště.
Zároveň pracujeme na zajištění osvětlení
hřiště. Letiště Praha poskytlo na tento účel
finanční dar ve výši 600 tis. Kč.
Staráme se i o zeleň v obci a pro letošní
rok je naplánována revitalizace zeleně v lokalitě u fotbalového hřiště ve Statenicích,
kde stáří a zdravotní stav dřevin je alarmující. Za tímto účelem žádáme o dotaci z Národního programu Ministerstva životního

prostředí. Současně plánujeme revitalizaci
veřejně přístupného prostoru na pozemcích
podél dolní části ulice Skalní v Černém
Vole. Tento projekt je zatím v plenkách.
Stejně tak plánujeme revitalizaci prameniště ve Statenicích v oblasti Chotola, která
začíná obnovou přístupové komunikace
k prameništi.
Nyní pracujeme na získání stavebního
povolení k realizaci plochy pro biokontejner v části obce Černý Vůl, konkrétně v ulici Za Roklí. Zároveň podstupujeme složitý
administrativní proces zapsání celé této komunikace do katastru nemovitostí, protože
v minulosti se tak evidentně nestalo.
Dosud se nepodařilo uzavřít s obcí Velké Přílepy kupní smlouvu na pozemky pod
komunikacemi v Černém Vole, především
v ulici Skalní. Dohoda o ceně pozemků je
sjednaná a oběma zastupitelstvy schválená, ale na straně obce Velké Přílepy vázne zanesení věcného břemene do jednoho
z pozemků. Jakmile bude kupní smlouva
uzavřena, můžeme přistoupit k opravě
komunikace. Opravy dalších komunikací
snad nemusím zmiňovat.
Čekáme na zpracování projektu odvodnění ulice Pod Skalou přes pozemky
okolo restaurace Ve Mlejně v Černém
Vole až do připravené odvodňovací rýhy.
Na tomto projektu se bude finančně podílet
společnost Beltane.
Pracujeme na projektové přípravě chodníků v obci III. a IV. etapa, což je chodník
od hospody v zatáčce Kralupská k zastávce BUS směr od Prahy (III. etapa) a jeho
propojení přes stávající přechod pro chodce
se zastávkou BUS směr Praha, pokračování sestupem na ulici Statenickou k ulici
U Mlýna s napojením na chodník do Statenic (IV. etapa).
Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3

V závěru loňského roku zastupitelstvo schválilo tzv. Grantový program
a na jeho plnění vyčlenilo částku sto tisíc korun pro rok 2017. Co je přesně záměrem tohoto programu a jaká je zatím
reakce našich spoluobčanů? Myslíte si,
že je skutečně dokáže rozhýbat k veřejně prospěšným aktivitám? A ještě jedna otázka v toto souvislosti: Kdo bude
schvalovat smysluplnost navržené aktivity a výši přiděleného grantu na ni?
Grantový program je pro obec úplnou
novinkou s cílem podpořit společenskou
a zájmovou aktivitu v obci. Všeobecné
podmínky Grantového programu jsou zveřejněny v rámci Směrnice obce Statenice č.
1/2017 na webových stránkách obce. Všeobecné podmínky celkem přehledně definují
předmět, cíl, okruh žadatelů a podmínky
Grantového programu. Zhruba v květnu
letošního roku bude zveřejněna výzva k podávání žádostí do Grantového programu
pro období od 1. 6. do 31. 7. 2017. O udělení grantů rozhodne zastupitelstvo obce
Statenice na nejbližším zasedání po ukončení lhůt pro podání žádostí, nejdříve však
v měsíci srpnu pro vyhlášené kolo Grantového programu roku 2017, a to na základě
doporučení grantové komise zvolené zastupitelstvem obce. O výsledcích grantového
řízení budou žadatelé písemně vyrozuměni
bez zdůvodnění konečného rozhodnutí.
Výsledky grantového řízení budou rovněž

zveřejněny na úřední desce a internetových
stránkách obce.

Statenice k solidaritě, součinnosti a pochopení naléhavosti řešení tohoto problému.

Pro letošní rok byla schválena částka
700 Kč za svoz komunálního odpadu pro
občany s trvalým pobytem v naší obci,
tedy včetně malých dětí. Občané, kteří
nemají trvalý pobyt v obci, platit nemusí. S jakým ohlasem se setkala vaše výzva
těmto občanům, aby byli solidární s platícími a uvedenou částku věnovali obci
jako dar? Jak je možné, že i když neplatí,
komunální odpad je jim odvážen? Nebo
ho snad házejí do lesa?
Obec Statenice dlouhodobě řeší fakt,
že finančně doplácí na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu v obci (dále jen
svoz odpadu). Proto byla nucena přistoupit
v roce 2017 na zvýšení poplatku za svoz
odpadu z částky 600 Kč na částku 700 Kč
na poplatníka. Provedeným průzkumem
bylo ověřeno, že v obci žije mnoho občanů, kteří zde nejsou trvale hlášeni a nepodílejí se tak finančně na svozu odpadu
v obci. S ohledem na výše uvedené máme
připravenu darovací smlouvu, na jejímž základě může občan, který není poplatníkem
v rámci našeho systému svozu komunálního odpadu, a přesto v obci žije a produkuje
odpad, dobrovolně přispět do popsaného
systému. Bohužel, mezi občany není o uzavírání darovací smlouvy zájem a je uzavřeno jen několik málo smluv. Znovu proto
vyzývám občany trvale hlášené mimo obec

Jak pokračuje příprava a schvalování
územního plánu naší obce v letošním
roce. Na prosincovém veřejném jednání
zastupitelstva padl návrh, aby byla zrušena stavební komise, případně vyměněn
její předseda Ing. J. Kopinec. Důvodem
mělo být, že pokud jde o územní plán,
komise pod jeho vedením nic nedělá…
Co se vlastně děje?
Proces pořízení nového územního plánu
obce Statenice se blíží do závěrečné etapy,
tedy schválení a vydání územního plánu.
V současné době pořizovatelka ve spolupráci s projektantkou ÚP zpracovává došlé
připomínky a námitky k veřejnému projednání návrhu územního plánu. Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva obce
se skutečně část zastupitelů snažila zrušit
stavební výbor, případně odvolat jeho předsedu, ve druhé fázi pak odvolat určeného
člena zastupitelstva pro územní plán. Obě
funkce zastává zastupitel Ing. Jan Kopinec.
Důvodem jeho odvolání měla být nečinnost
stavebního výboru a při pořizování územního plánu nedostatečné hájení obecních
zájmů. Zastupitel Kopinec nebyl odvolán.
Zápis z jednání zastupitelstva dne 20. 12.
2016 je zveřejněn na webových stránkách
obce, zde je možné se blíže seznámit s projednávanými body a zjistit okolnosti a výsledek hlasování zastupitelů.

Ptal se: Ladislav Lenk

Informace o pořizování
územního plánu Statenic – únor 2017
Ráda bych našim spoluobčanům poskytla další z pravidelných informací o postupu pořizování územního plánu Statenic. Naposledy jsme vás informovali v květnu 2015, kdy
probíhal proces vyhodnocování projednání návrhu územního plánu podle § 50 stavebního zákona a následných jednání a dohadování s dotčenými orgány. Od té doby proces
pořizování územního plánu opět pokročil.
Na základě vyhodnocení výsledků výše
uvedeného projednání byl návrh územního
plánu upraven a uskutečnilo se jeho veřejné
projednání podle § 52 stavebního zákona.
Veřejné projednání se konalo na Obecním úřadu ve Statenicích. Protože v době
oznámení veřejného projednání došlo
k problémům na webových stránkách obce,
konalo se veřejné projednání z důvodu zajištění jeho zákonnosti dokonce dvakrát
(17. 10. 2016 a 30. 11. 2016).
Návrh byl zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách obce, v tištěné podobě do něj bylo možné nahlížet
na obecním úřadu. Každý měl možnost
k němu uplatnit připomínky a dotčené
osoby námitky, a to ve lhůtě do 7 dnů ode
dne veřejného projednání. V téže lhůtě
mohl krajský úřad a dotčené orgány uplatnit stanovisko a sousední obce podat své
připomínky.

V současné době probíhá proces vyhodnocování výsledků projednání podle § 53
stavebního zákona. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem musí zpracovat s ohledem na veřejné zájmy návrh
na vyhodnocení uplatněných připomínek a návrh na rozhodnutí o uplatněných
námitkách.
Tyto návrhy pak musí být odeslány krajskému úřadu a dotčeným orgánům k vydání
jejich stanovisek a na jejich základě bude
muset být vyhodnocení projednání eventuálně dále korigováno a dohadováno (územní plán musí být v souladu se stanovisky
dotčených orgánů).
Na základě finálního vyhodnocení výsledků projednání, pokud to bude nezbytné,
bude návrh územního plánu upraven a podle rozsahu těchto úprav se bude odvíjet
další postup. Pokud se bude jednat o nepodstatné úpravy, pak bude tento upravený

návrh spolu s doplněným odůvodněním
předložen zastupitelstvu obce Statenice
k vydání. Pokud by se mělo jednat o úpravy
podstatné, muselo by se konat opakování
veřejného projednání.
Nejčastější otázkou je, kdy bude územní
plán hotový. Vzhledem k poměrně velkému
množství námitek a připomínek a složitosti
jejich prověřování, vyhodnocování a projednávání není zatím možné předjímat časový horizont ukončení procesu pořizování
územního plánu.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce

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

Zpráva o činnosti obce
od začátku roku 2017
 Na únorovém veřejném zasedání dne 27. 2. 2017 rozhodlo zastupitelstvo obce realizovat projekt vlastní čistírny odpadních vod
ve Statenicích. Co nás vedlo k tomuto rozhodnutí? Předpokládaná
kapacita čistírny pro 6000 ekvivalentních obyvatel v roce 2060
tak bude zajištěna čistírnou v obci, Roztoky nám dávají maximální kapacitu pro 4800 obyvatel. My máme možnost dosáhnout
kapacitu ve třech krocích (3 x 2000 napojených občanů), kdežto
varianta Roztoky představuje jednorázové navýšení z 1300 současných na 4800 obyvatel celkem. Dotace zřejmě ani Roztoky
ani Statenice nedostanou, proto financování z vlastních zdrojů
(včetně bankovního úvěru) je u rozsahu naší stavby možné, účast
na projektu Roztoky je jen velmi obtížné financovat z vlastních
zdrojů i proto, že musíme postavit další kanalizační stoky, možná
až za 15 mil. Kč. Jinak by žádná varianta čistírny nedávala vůbec
smysl.
 Po přečtení úvodníku v prosincovém čísle Zpravodaje si mnozí občané všimli, kolik lidí se věnuje společenským činnostem
v obci. Na podporu takových společenských aktivit jsme navrhli
a zastupitelstvo schválilo Grantový program, který bude možné
využít již ve 2. pololetí tohoto roku. Informace o Grantovém programu jsou na stránkách obce nebo je podají pracovnice obecního
úřadu.
 Vedení obce se nedohodlo s představiteli provozovatele našich
vodárenských zařízení tj. s firmou 1. Vodohospodářská společnost s.r.o. o navýšení vodného a stočného ve 2. pololetí roku
2016. Proto se vodné a stočné schválené na rok 2016 nezměnilo.
Vedení obce odmítá trvalé navyšování, aniž by byl provozovatel
ochoten zprůhlednit položky, jako je správní a výrobní režie, které
navyšuje. Proto zastupitelstvo vypovědělo současnému provozovateli smlouvu uzavřenou v roce 2006, která má výpovědní lhůtu
18 měsíců, a bude hledat nového provozovatele nebo jiný způsob
provozování našich vodárenských zařízení (už i proto, že obec
bude stavět vlastní ČOV). Pro upřesnění uvádíme, že zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 27. 1. 2016 vodné ve výši
42,26 Kč/m3 a stočné ve výši 43,71 Kč/m3. Návrh provozovatele na druhé pololetí roku 2016, a to vodné ve výši 42,71 Kč/m3
a stočné ve výši 44,83 Kč/m3, zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 29. 8. 2016 neschválilo. Další návrh provozovatele pro
rok 2017, a to vodné ve výši 46,57 Kč/m3 a stočné ve výši Kč
44,36 Kč/m3, zastupitelé zatím neprojednali.
 Závěrem loňského roku jsme požádali prostřednictvím spol.
Accon o dotaci na chodník Kralupská z programu SFDI a začátkem února proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby.

Bude se konat

Otevření sportovního hřiště
(Statenice, ul. U Potoka) –
pátek 31. března v 10 hod.
Pálení čarodějnic – neděle
30. dubna na fotbalovém hřišti
Dětský den – neděle 4. června
od 15 hod. na fotbalovém hřišti
Zájezd pro rodiny s dětmi
do Duhového parku (pořádá
TJ Sokol Statenice) – sobota
17. června

 Stavební povolení na 12. etapu výstavby vodovodu a kanalizace
je v přípravě. V březnu zkolaudujeme nově vybudovaný vodovod
(výměna starého litinového potrubí) a část stoky v ul. Za Sokolovnou a Pod Hájem.
 Probíhá správní řízení na určení místních komunikací v pasportu komunikací. Uzavírají se kupní a směnné smlouvy na základě
usnesení zastupitelstva obce
 Prameniště (oblast Chotola) je ve fázi podání žádosti o oznámení
stavby a očekáváme povolení na obnovu přístupové cesty k prameništi a s tím související vybudování opěrné zídky. Druhou etapou je revitalizace tohoto území.
 Připravujeme výběrové řízení na opravu pomníku ve Statenicích,
kdy obec obdržela z Ministerstva obrany na tuto akci dotaci, kterou musíme letos vyčerpat.
 Starostky DSO VPSÚ (Dobrovolný svazek obcí Velké Přílepy,
Statenice, Úholičky) se sešly na obecním úřadě ve Statenicích
ohledně celkové situace stavu akumulace pitné vody v regionu
DSO. Svazek rozhodl o rozeslání poptávek na zpracování hydrogeologického posouzení dané lokality, jehož výsledkem mimo
jiné bude návrh technických opatření pro zajištění dostatečné akumulace pitné vody v lokalitě DSO.
 V lednu probíhala jednání o posílení a financování autobusových
linek 316 a 356. Jednání se zúčastnily dotčené obce na trase linek
společně s dopravcem ČSAD Kladno a Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID). K posílení a změnám
jízdních řádů došlo od 14. 1. 2017.
 Středočeský kraj v posledních týdnech vyvíjí snahu setkávat se
se zástupci obcí a měst v jeho působnosti. Účastníme se těchto
jednáních ve snaze dozvědět se o novém vedení kraje a jeho vizích
co nejvíce.
 Jako členové sdružení obcí Prague Airport Region (PAR) se podílíme na studii bezmotorové dopravy v širším okolí letiště. Letiště
Praha poskytlo členským obcím peněžitý dar ve výši 1 300 000 Kč
na podporu jazykového vzdělávání žáků na druhém stupni základních škol. Sdružení PAR jmenovalo pracovní skupinu pro využití
a rozdělení poskytnutého daru ve školním roce 2017/2018.
Bohuslav Mrázek, DiS, místostarosta

Silniční uzavírky a omezení provozu
Výstavba kruhového objezdu na křižovatce silnic u tzv. akcízu, tj. na trase Horoměřice – nájezd
na dálnici (u sochy sv. Václava) s odbočkami na Nebušice a Přední Kopaninu způsobí uzavření
této křižovatky v termínu od 5. 3. do 14. 5. 2017. Průjezd přes křižovatku bude možný po celou
dobu stavby jen ve směru Přední Kopanina - Horoměřice a naopak. Z Nebušic a z ul. Lipská průjezd přes křižovatku bude uzavřený.
Pravděpodobně po 10. 5. až do října 2017 bude kvůli opravě kanalizace následovat částečné
omezení provozu v ulici Kamýcká na Praze 6-Suchdol, kterou budou v tomto období moci jezdit
jen autobusy MHD, vozidla Pražských služeb, a.s. a vozidla stavby. Pro ostatní vozidla bude vytyčena objízdná trasa, a to prioritně ulicemi Suchdolská a Internacionální.
OÚ Statenice
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KONTEJNERY NA BIOODPAD

Dne 1. 4. 2017 (sobota) od 9:00 do 16:00 hod. budou v obci Statenice přistaveny kontejnery na BIOODPAD.
KDE?
 U zahradnictví
 U restaurace V zatáčce (ul. Kralupská)
 Za Cihelnou

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Ve dnech 7. 4. 2017 (pátek) od 12:00 do 19:00 hod. a 8. 4. 2017
(sobota) od 8:00 do 17:00 hod. budou v části obce Černý Vůl
přistaveny velkoobjemové kontejnery.
KDE?
 U zahradnictví
 Za Cihelnou
 U Hospody – Kralupská
 U Školy x V Lukách
Ve dnech 7. 4. 2017 (pátek) od 12:00 do 19:00 hod. a 8. 4. 2017
(sobota) od 8:00 do 17:00 hod. budou ve Statenicích přistaveny
velkoobjemové kontejnery.
KDE?
 Ke Kašně
 U konečné autobusu č. 356
 Za Kovárnou
 K Chotolu + Pod Punčochou
 Nad Punčochou
 Pod Višňovkou
 Nad Vinicí
 Slunná x Ke Kůlnám
 Slovanská x Keltská

Platby místních poplatků
za odpad a psy v roce 2017
Platit místní poplatky můžete:
 hotově na OÚ Statenice v úředních hodinách
(pondělí, středa 8:00 – 12:00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.)
 bezhotovostně na účet OÚ Statenice.
Při bezhotovostní platbě použijte prosím tyto údaje:
Č. účtu: 51-2228780217/0100
Částka: 700 Kč za svoz odpadu dle OZV č. 3/2015 – příloha č. 2
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 uveďte vaše příjmení.
SS: pro platby za odpad – počet osob, za které platíte
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
Upozorňujeme, že nárok na osvobození či slevu z poplatku musí
být náležitě prokázán patřičným průkazem, potvrzením apod.
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ JE 30. 4. 2017!
Jana Špičáková, OÚ Statenice

Naši jubilanti v roce 2017
Krásné životní jubileum slaví v letošním roce
mnozí naši spoluobčané. Přejeme jim hodně zdraví,
štěstí a životní pohody a ještě mnoho dalších spokojených let
v životě v naší obci.
Lívancová Antonie – 95 let  Zavadilová Anna – 95 let
Sedlářová Anna – 90 let
Poštolka Václav – 85 let  Jílek Jaroslav – 85 let
Kinská Anežka – 85 let  Gančíková Anna – 85 let
Jílková Marie – 85 let  Píšová Danuše – 85 let
Poštolková Růžena – 80 let  Šípková Jaroslava – 80 let
Švarcová Ludmila – 80 let  Čepelová Ilona – 80 let
Horáčková Irena – 80 let
Laštovka Jiří – 75 let  Šindílek Jiří – 75 let
Volf Karel – 75 let  Alexandr Jiří – 75 let
Kupková Hana – 75 let  Valach Michal – 75 let
Zurinek Dalibor – 70 let  Vegrichtová Eva – 70 let
Volková Věra – 70 let  Bílek Josef – 70 let
Tichý Jaroslav – 70 let  Doleček Jiří – 70 let
Těšínský Milan – 70 let  Kokoška Josef – 70 let
Kovář Vojtěch – 70 let  Šejnoha Jiří – 70 let
Šíchová Marie – 70 let  Dolečková Marie – 70 let
Hrabalová Irena – 70 let  Weiss Miloslav – 70 let
Čálek Alois – 70 let  Petrus Josef – 70 let
Sladký Jiří – 70 let

Volnočasové aktivity pro děti

Tyto kontejnery nejsou určeny pro bioodpad
(tráva, listí, větve atd.)!
Na každé stanoviště budou přistaveny maximálně dva kontejnery.
Po jejich naplnění již další kontejnery přistaveny nebudou.

Parádnice v roce 2017
Spolek pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně (OSPAZ, z.s.)
pokračuje ve své činnosti i v letošním roce. V době vegetačního klidu, ve dnech 12.–15. února nechal prořezat lípy v ulici Pod Zámkem
tak, aby jejich koruny, místy i proschlé, neohrožovaly střechu tzv.
zámku ani kolemjdoucí a provoz na silnici. V letošním roce má spolek především v plánu v Parádnici vysadit náhradu za stromy, které
nepřekonaly předloňské extrémně suché léto. Budou to celkem dva
stromy, jeden platan a jeden javor babyka. Členové spolku se rovněž těší, že se setkají se svými příznivci a podporovateli při údržbě
Parádnice na některé z letošních brigád, o jejichž konání bude veřejnost včas informována.
Edita Prokešová, místopředsedkyně OSPAZ, z.s.

OÚ Statenice

Ceník inzerce
1/4 str.
1/3 str.
1/2 str.
1 str.

Děkujeme všem, kteří o Vánocích přispěli do sbírky určené
pro pejsky v útulku Bouchalka u Kladna. I když má útulek zajištěný určitý pravidelný příjem z příspěvků obcí, pro které zajišťuje péči o ztracené a toulavé psy, cokoliv navíc se samozřejmě
hodí a je vřele vítáno. A sešlo se toho opravdu požehnaně! I díky
této pomoci je život pejsků v útulku, kteří zatím neměli to štěstí,
aby se jich ujali noví pánečkové, o něco snesitelnější a veselejší.
Útulek i nadále vděčně přijme jakoukoliv další pomoc, věcnou
i finanční – č. účtu 2191080267/0100.
Kontakt: Psí Útulek Bouchalka, Na Bouchalce 398, 273 43
Buštěhrad, tel. 603 523 040, www.psiutulekbouchalka.cz

Text: Jitka Lenková, foto: Jana Špičáková

BLAHOPŘEJEME!

S nastupujícím jarem se chystá zahájení různých volnočasových
aktivit pro děti. Jejich náplní bude především poznávání přírody
a života kolem nás. Ing. Jan Kopinec děti seznámí s lesem a jeho
obyvateli a s životem včel, Zuzana Brychtová Horecká a Barbora
Černohorská plánují vytvoření komunitní zahrady u tzv. „domečku“
u obecního úřadu a rybář Jakub Fischer seznámí zájemce s životem
ryb v okrasném jezírku ve Statenickém mlýně, se základy rybaření
(i prakticky) a se základy chovu ryb a péče o ně. Možné jsou i různé exkurze, výlety a výpravy za poznáním (tajemná místa v našem
okolí i v Praze, různé chovy zvířat zájmové i užitkové, skleníky,
zoo, muzea apod.). Realizace těchto volnočasových aktivit je závislá
na skutečném zájmu dětí, vítána je také pomoc dalších dospělých
stejně jako další náměty pro tuto činnost. Pokud tedy máte zájem se
na těchto aktivitách podílet vy sami nebo na ně přihlásit vaše děti,
přihlaste se na OÚ Statenice u Jany Špičákové, e-mail info@statenice.cz, tel. 602 310 536.

1/12 str. – 200 Kč
1/9 str. – 270 Kč
1/8 str. – 300 Kč
1/6 str. – 400 Kč

Dárky pro pejsky

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

Otevřeme dětské hřiště!

OÚ Statenice
Zpravodaj Statenic a Černého Vola

Gratulujeme!
Začátkem letošního roku oslavili významná životní jubilea někteří z nejstarších obyvatel naší obce manželé Růžena a Václav
Poštolkovi (80 a 85 let). Společně vychovali dvě děti a mají tři
vnoučata, která jim dělají jen radost. Pokud jim zdraví dovolí,
věnují se zahrádce a rádi je vidíme na společné procházce obcí.
Antonie Lívancová (95 let), nejstarší občanka naší obce,
dokáže poutavě vyprávět o rodině Strakových a životu na statenickém zámku. Vychovala s manželem tři syny a těší se ze tří
vnoučat. Ačkoliv jí zdraví nedovoluje vyrazit do přírody, živě se
zajímá o rodinu a vždy ji potěší novinky z naší obce.
Jaroslava Šípková (80 let) se těší se dobrému zdraví a veškeré práce na domku a zahrádce zvládá sama. Je babičkou tří
vnoučat a dokonce šestinásobnou prababičkou. Své blízké často
navštěvuje a zajímá se o veškeré dění v obci.
K osobní gratulaci starostky obce Ing. Miroslavy Šmardové
všem jubilantům se touto cestou připojuje i náš Zpravodaj.

Jistě jste si, milí občané, všimli, že vedle dětského hřiště
ve Statenicích (ul. U Potoka) byla dokončena rekonstrukce sportovního hřiště. Přišlo jaro a je na čase začít sportovat. Sportovní
hřiště slavnostně otevřeme veřejnosti v pátek 31. března 2017
v 10 hodin. Těšíme se na vás.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce

Text: Jitka Lenková, foto: OÚ Statenice

Vraťte knihy!
Knihovna J. M. Hovorky důrazně vyzývá své čtenáře, aby
do 28. června 2017 vrátili všechny vypůjčené knihy. Nemusí se obávat žádných sankcí v případě prodlení, v naší knihovně se žádné
pokuty nevybírají. Je to nutné kvůli plánované inventarizaci knihovního fondu. Děkujeme za spolupráci.
Květa Englerová, knihovnice

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází 10. června 2017, uzávěrka 20. května 2017.

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

Růžena a Václav Poštolkovi

Antonie Lívancová

Jaroslava Šípková
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mu Shagy. Aby nebyl sám, měl s sebou svého kamaráda Mondyho. MUDr. Hanka Kocíková, majitelka obou koní, a Mgr. Barbora Whitehead nechaly děti na obou konících
svézt. Oba koníci byli středem zájmu dětí
a Anička Kocíková spolu s Vicky Whitehead děti vozily. Občas koníky vedl Tomík
Whitehead.
Cestou vyhrávala kapela a SELKA
s MEDVĚDEM často

tancovali čestné kolečko. Jako občerstvení
byly rozdávány koblihy a na dvou zastávkách u domů se zahrádkou jsem si všimla
stolečku, na kterém byly vystaveny lákavé
koláče.
Byla to krásné sousedské setkání. Kdo
měl žízeň, mohl si hned na začátku dát
svařák, který se vezl na dvoukoláku.

Veliký dík organizátorům za krásný masopust a příjemnou atmosféru! Je prima
bydlet na vesnici, nota bene ve Statenicích,
kde to opravdu žije!
Helena Novotná
Foto: Eva Norgren a Renáta Šťastná

Masopust ve Statenicích
SE POVEDL
Letošní počasí na masopust se opravdu vydařilo. Svítilo sluníčko a teplota se vyšplhala skoro k deseti stupňům. Sraz byl na náměstíčku ve Statenicích u Kavárničky a sešlo se zde poměrně hodně lidí v maskách.
Jako každý rok se masopustu účastnili MEDVĚD
a SELKA S NŮŠÍ. Přítomen byl také kouzelník, dva
husité a spousta jiných nápaditých masek.

Inzerce

DĚKUJEME

Trasa vedla vedlejší silnicí Statenicemi
až do Černého Vola a byla zakončena u restaurace Ve mlejně, kde stál stánek s trdelníky, balónky a v hospodě čekaly na unavené poutníky zabijačkové hody.
Panovala výborná nálada. Snad nejvíc
zaujal mladý pár s kočárkem (sportovní
kočárek za kolo), ve kterém se vezl pejsek
– zlatý retrívr a zvědavě se rozhlížel kolem.
Vezl se celou cestu až k zahradnictví v Černém Vole, kde ho jeho majitelé vypustili,
aby se mohl trochu protáhnout. Bylo vidět,
že pejsek je už starší a má problémy s chůzí. O to víc dojala krásná péče jeho páníčků,
kteří ho vzali s sebou, aby se také pobavil.
Na každém masopustu má být bílý kůň.
Je to tradice a také na statenickém masopustu bílý kůň byl. Je to Shagy Arab a říká se

všem, kteří se zúčastnili
našeho letošního
masopustního veselí,
zvláště pak všem
maskám, rodinám
Šmardových,
Tobiškových,
Kašparových,
Matysových a Bílkových,
které masopustní
průvod cestou
pohostily, i obětavým
organizátorům.
OÚ Statenice
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Představujeme

KVALITNÍ podzim života

Možná to nevíte, ale statistika je neúprosná. Jedna pětina obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v naší obci je starší šedesáti let. Někteří se již neobejdou bez trvalé péče
druhé osoby, často za situace, kdy rodina jim tuto péči dokáže poskytnout jen částečně
anebo vůbec ne. Aby tito lidé nezůstali bez pomoci, existuje instituce zvaná terénní pečovatelské služby. V naší obci je již přes rok potřebným poskytuje společnost Kvalitní
podzim života, z.ú. O pohled do zákulisí jejího fungování jsem poprosila její ředitelku
Lenku Klestilovou.

Jistě. Pečovatelka se musí ke klientovi
také nějak dostat.
Ano, ale to klient neplatí. Účtujeme mu
jenom ty cesty, kterých se on sám účastní,
tj. dopravu k lékaři, na nákup apod. Základní sazba je 19 Kč/km.
Trochu mě zaráží, že třeba v autoservisu
si za péči o „nemohoucí“ auto účtují
třeba 600 Kč za hodinu, zatímco péče
o nemohoucího člověka je zastropována zákonem na 130 Kč/hod.
Zákonodárci v tomto případě vycházeli z toho, že osoby závislé na pomoci
druhé osoby ve většině případů penězi
právě neoplývají. Proto je cena stanovena pro klienta příznivě, aby na její
úhradu vůbec měl.

Jaké přesně služby KPŽ poskytuje?
Kvalitní podzim života, z. ú. jako
registrovaná terénní pečovatelská
služba vykonává činnosti, které jsou
přesně stanovené zákonem. Jsou rozděleny do těchto celkem šesti následujících oblasti:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (tj. pomoc
a podpora při podávání jídla a pití
Na první pohled je ovšem jasné,
a při oblékání a svlékání včetně speže ani maximální hodinová sazba
ciálních pomůcek, pomoc při prostona úhradu provozu pečovatelské
rové orientaci, samostatném pohybu
služby nemůže stačit. Kdyby celá
ve vnitřním prostoru a při přesunu
tato částka připadla pečovatelce prana lůžko nebo vozík)
cující na plný úvazek, tak ta by měla
 pomoc při osobní hygieně nebo
20 800 Kč hrubé, tj. 16 400 čistého,
poskytnutí podmínek pro osobní
a to ještě za ni musí zaměstnavatel,
hygienu (tj. pomoc při úkonech osobtj. společnost poskytující pečovatelní hygieny, při základní péči o vlasy
ské služby, zaplatit zdravotního a soa nehty a pomoc při použití WC)
ciální pojištění. O dalších nákladech
 poskytnutí stravy nebo pomoc při
na provoz nemluvě.
zajištění stravy (tj. zajištění stravy
Samozřejmě, že to nemůže stačit.
odpovídající věku, zásadám racionálPokud chci dát pečovatelce mzdu
ní výživy a potřebám dietního stravo- Ředitelka terénní pečovatelské služby Lenka Klestilová
Foto: Miroslav Martinovský 80 Kč/hod., tj. měsíční plat 16 518 Kč
vání, dovoz nebo donáška jídla, pohrubého (13 440 Kč čistého), tak jen
moc při přípravě jídla a pití, příprava
mzdové náklady našeho ústavu jako zaKolik se za služby platí? Existuje něa podání jídla a pití
městnavatele představují na tuto hodinu
jaký ceník? Jak se vlastně cena služeb
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
práce cca 131 Kč. Připočteme-li režijstanoví?
(tj. běžný úklid a údržba domácnosti, poní náklady firmy, dostaneme se na reMaximální možnou cenu za poskytovamoc při zajištění velkého úklidu domácálnou cenu pečovatelských služeb cca
né služby určuje vyhláška č. 505/2006 Sb.,
nosti, například sezonního úklidu, úklidu
220–280 Kč/hod.
a to na 130 Kč za hodinu. Pokud se úkon
po malování, donáška vody, topení v kamneposkytuje celou hodinu, účtujeme za kanech včetně donášky a přípravy topiva,
To platí ale jen v případě, že tzv. nula
ždou započatou půlhodinu 65 Kč.
údržba topných zařízení, běžné nákupy
od nuly pojde. Počítá se s tím, že by nea pochůzky, velký nákup, například týdenní
zisková organizace mohla nebo dokonce
Existuje nějaký příspěvek, který je urnákup, nákup ošacení a nezbytného vybaměla dosahovat také zisku?
čený na úhradu těchto služeb? Jak se
vení domácnosti, praní a žehlení ložního
S názorem, že neziskovka nesmí vytvářet
čerpá?
a osobního prádla, popřípadě jeho drobné
zisk, jsem se již setkala. To je častý omyl.
Na úhradu pečovatelské služby je určen
opravy).
Pokud má být neziskovka úspěšná, některé
příspěvek na péči, jehož čerpání upravuje
 zprostředkování kontaktu se společenjejí projekty ziskové být musí. Nesmí však
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních služským prostředím (doprovázení dětí do škopřípadný takto dosažený zisk rozdělovat,
bách. Má na něj nárok osoba závislá na poly, školského zařízení, k lékaři a doprovázení
musí jej reinvestovat zpět do činnosti dané
moci jiné osoby, přičemž po podání žádosti
zpět, doprovázení dospělých do školy, školneziskovky.
o příspěvek na Úřad práce ČR danou osobu
ského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na ornavštíví sociální pracovník ÚP ČR a progány veřejné moci a instituce poskytující
Proč by potom někdo měl takovou služvede sociální šetření. Úřad práce si vyžádá
veřejné služby a doprovázení zpět).
bu vůbec poskytovat?
od lékaře dané osoby lékařské zprávy a jeho
Navíc jsme pro naše klienty zřídili také
Protože je to potřeba. Ale není to lehké.
zdravotní stav posuzuje Lékařská posudkopůjčovnu různých kompenzačních a zdravá služba ČSSZ. Výsledkem celého šetření
votnických pomůcek.
A z čeho by potom sám žil? Tedy žije?
je buď zamítnutí žádosti, nebo v případě
Konstrukce je taková, že poskytovapřiznání příspěvku stanovení jeho stupně (I,
Komu jsou tyto služby určeny, nebo,
telem služeb je v našem případě zapsaný
II, III, IV) podle závažnosti. Od toho se také
lépe, kdo je oprávněn je čerpat?
ústav Kvalitní podzim života, který např.
odvíjí výše příslušného příspěvku: 880 Kč,
Tyto služby může čerpat každá osoba,
vyplácí mzdy svým zaměstnancům. Ten
4400 Kč, 8800 Kč a 13 200 Kč. Kromě toho
která má sníženou soběstačnost z důvodu
může a musí „zůstat na nule“. Ovšem je
může dotyčný získat ještě příspěvek na dověku, chronického onemocnění nebo zdraotázkou, nakolik je tato nula důstojná, tedy
pravu ve výši 400 Kč měsíčně.
votního postižení.

kolik peněz já jako jeho ředitelka mohu
rozdělit na mzdy, kolik pomůcek a školení
si mohu dovolit pořídit pro zaměstnance,
kolik aut mohu opravit apod., aniž bych
ústav zadlužila.

navýší darovanou částku v poměru tzv. zlatého řezu, tj. že ke každé darované koruně
přidá 1,62 Kč ze svého. Jsme rádi, že si vybral právě náš projekt a díky tomu se opravdu počítá každá koruna.

Pokud by proto nadále nemohli zůstat v domácím prostředí, nezbylo by, než je přesunout do LDN a ústavů, což je pro stát mnohem nákladnější varianta péče. O komfortu
pro naše klienty ani nemluvě.

Takže je jasné, že váš ústav potřebuje
nějaké další zdroje financování. Jaké to
jsou?
Už při stanovení oné maximální možné ceny pečovatelských služeb stát počítal
s tím, že jejich poskytovatelé budou získávat prostředky i z jiných zdrojů než jen
z plateb svých klientů, a to zejména z dotací od státu a obcí. Zajištění péče o nemohoucí osoby, seniory i nemocné by mělo
být primárně záležitostí státu a my bychom
měli být pouze ta prodloužená ruka, která
péči v praxi vykonává. Praxe je taková,
že suplujeme funkci státu i co se týká financování služeb. Již několik let jsme svědky
toho, že stát se své povinnosti v této oblasti snaží přesouvat na obce a na soukromé
subjekty. Je třeba ale říct, že obce s námi
spolupracují příkladně. Bez pomoci obce
Vestec, kde máme sídlo, a sousedních Dolních Břežan bychom asi nebyli. Pomáhají
nám také ty obce, kde bydlí naši klienti, tj.
Velké Přílepy, Ohrobec, Sulice i Statenice.
Ze zkušenosti můžeme říci, že vedení těchto obcí má o blaho svých občanů opravdu
zájem.

Jistě pomáhají také dobrovolníci?
Dobrovolníci se věnují zejména obslužné, servisní činnosti. V samotné péči se angažovat nemohou, protože pracovníci pro
výkon pečovatelské služby musí splňovat
kvalifikační a administrativní požadavky
(odborný kurz, čistý trestní rejstřík).

Jakou mají klienti záruku, že péče je poskytována správně?
To zaručují precizně vypracované vnitřní předpisy, vyškolený personál, metodická
kontrola a dialog s klienty po dvou úrovních: klient – pečovatelka a klient – sociální
pracovník.

A co soukromé subjekty?
S žádostmi o podporu, granty a dotace se
obracíme v první řadě na jiné neziskové organizace. Podařilo se nám získat příspěvky
od Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové a Nadace Agrofert, které nám v loňském roce přispěly na vybavení půjčovny
kompenzačních pomůcek, aktuálně probíhá sbírka pod patronací nadace Františka
Janečka Nadačního fondu pomoci Karla
Janečka. Pomáhají nám také různé firmy,
např. Ryor, Pivovar Svijany, Nekton Vrňata, Kostelecké uzeniny, Madeta pražská
AVON zóna 295, Dallmayr Caffee, Helma
365. Nesmíme zapomenout na milé dárečky, které našim klientům vyrobily děti
z mateřské školy Smile Studio ve Velkých
Přílepech a na velkorysý dar v podobě 38 ks
počítačů od společnosti AGATHIS. Přispívají i jednotlivci. Obdrželi jsme i jeden
vyšší dar od soukromého dárce, kterého nesmím jmenovat. Pomůže nám ale doslova
každá koruna hozená třeba do naší kasičky
v rámci povolené veřejné sbírky. Ta se objeví třeba na statenickém maškarním plese,
i jinde.
Určitě lze také poslat peníze někam
na účet?
Ano, je to účet číslo 4420550349/0800,
vedený u České spořitelny, a.s. Zájemci
mohou také přispět prostřednictvím crowdfundingové sbírky na webu Nadačního
fondu pomoci (http://nfpomoci.cz/projekty/kontrasty/) – projekt Kontrasty, která
byla spuštěna 1. března. Crowdfunding
je poměrně nová forma sbírání peněžních
prostředků. Znamená to, že veřejnost se
po malých částkách skládá na cílovou částku. Karel Janeček v tomto svém projektu

Senior transport jezdí napříč okresem

Může se stát, že terénní pečovatelská
služba nebude schopna pokrýt své náklady, fakticky zkrachuje a půjde třeba
do konkurzu?
Ano, to se bohužel stát může. Tento obrazný Damoklův meč nad našimi hlavami
visí. Snažíme se jít cestou snižování nákladů
a jejich doslova ořezávání až na dřeň, ale to
funguje jen dočasně. Ve chvíli, kdy se vám
vytvoří vnitřní dluh (například opotřebujete
auta bez možnosti akumulovat prostředky
na nová), se systém začne hroutit. Staré čínské přísloví říká, že na špičkách se dlouho
stát nedá. I proto zapsaný ústav Kvalitní
podzim života založil společnost Služby
KPŽ, s.r.o., a přesunul do ní některé své aktivity, např. rozvoz obědů pro seniory anebo úklidy komerčních prostor, např. čištění
koberců. Služby KPŽ, s.r.o., jsou hlavně sociálním podnikem, z čehož vyplývá mnoho
výhod pro spolupráci. A co je nejdůležitější,
ze svého zisku tato společnost podporuje neziskový Kvalitní podzim života, z.ú.
Co by se stalo, kdyby váš ústav přece jen
zkrachoval?
Kdybychom museli péči přerušit nebo
ukončit péči, musely by se o naše klienty
postarat stát a obce. V praxi by to bylo tak,
že bez potřebné péče by zůstalo asi 40 lidí.

Foto: archiv KPŽ, z.ú.

Co když se něco nepodaří, zanedbá,
zapomene? Je služba nějak pro takové
případy pojištěna?
Nikdo není neomylný. Chyby jdou většinou napravit a poprvé je zaměstnancům
„odpustíme“, samozřejmě s příslušným
poučením, aby se chyba podruhé neopakovala. Jiná věc je opakované zanedbání
jasně definované povinnosti nebo dokonce
zlý úmysl – to bychom neodpustili. Povinnost uzavřít profesní pojistku odpovědnosti
za škodu nám ukládá zákon, takže ji samozřejmě sjednanou máme.
Kdyby se vám mohlo splnit jedno přání,
jako by bylo?
Naše přání je asi jednoznačné – konečně
bychom si přáli dosáhnout finanční soběstačnosti a nemít stále existenční depresi.
Toho můžeme docílit rozšířením vedlejšího příjmu, např. z půjčovny zdravotních
pomůcek či ze zisku z dceřiné organizace.
Bohužel v tomto projektu jsme zatím na začátku a teprve nyní se nám povedlo získat
první větší úklidovou zakázku. Kéž by takových zakázek bylo více.

Jitka Lenková
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K revitalizaci u ulice Skalní
se můžete vyjádřit

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL STATENICE
Výbor TJ Sokol Statenice svolává valnou hromadu TJ Sokol Statenice,
která se bude konat v sobotu 1. dubna od 10 hod. v klubovně TJ Sokol Statenice
na fotbalovém hřišti ve Statenicích.
Program:
 zpráva o činnosti a hospodaření TJ Sokol Statenice v roce 2016 a jejich zhodnocení
 schválení účetní uzávěrky a způsobu zaúčtování hospodářského výsledku
 plán činnosti a rozpočet na rok 2017
 řešení stavu členské základny a placení členských příspěvků
 jednání s nájemci zahrádkářských pozemků
 různé
Srdečně zveme členy TJ Sokol Statenice i zájemce z řad veřejnosti.

Výbor TJ Sokol Statenice

TJ SOKOL STATENICE
 hledá cvičitele, trenéry a vedoucí oddílů dětí a mládeže  kontakt: Ing. Jan Sládek,
starosta, tel. 602 105 906
 srdečně zve k návštěvě zmodernizovaných prostor fotbalového hřiště a občerstvení
Sokolská osvěžovna Statenice  otevřeno: po–pá: 16–21 hod., so–ne: 11–22 hod.
 kontakt: Veronika Sejkorová, tel. 731 980 573, 731 188 440

Kdy na fotbal
v letošním roce?
26. 3.
9. 4.

15:00 Statenice – Jinočany
16:30 Statenice – Nučice

16. 4.

17:00 Statenice – Jíloviště B

23. 4.

17:00 Kosoř B – Statenice

30. 4.

17:00 Statenice – Č. Újezd

6. 5.

17:00 Kazín – Statenice

10. 5.

17:30 Statenice – Třebotov

14. 5.

17:00 Statenice – Kněževes

21. 5.

17:00 Horoměřice – Statenice

24. 5.

17:30 Čísovice – Statenice

28.5.

17:00 Statenice – Dobřichovice

3. 6.

17:00 Vrané – Statenice

11. 6.

17:00 Statenice – V. Přílepy

17. 6.

17:00 Vonoklasy – Statenice

Vážení občané, v tomto roce jsme pro vás naplánovali revitalizaci významného obecního prostoru, a to pásu zeleně podél
ulice Skalní. Místo je frekventovaně využívané rodiči s dětmi,
kteří směřují k přilehlému dětskému hřišti, či obyvateli okolních domů k procházkám.
V projektu, který pro obec připravuje atelier Living in green,
by mělo dojít k celkovému řešení prostoru tak, aby vyhovoval
provozním podmínkám jak automobilové, tak i pěší dopravy.
V první fázi by mělo dojít k probírce stávajících dřevin, při
které budou z plochy odstraněny dřeviny provozně nebezpečné
či do budoucnosti neperspektivní. Dojde také k odstranění stávající stavby garáže, nacházející se na obecním pozemku.
Středem plochy by měla být vedena nová cesta s mlatovým
povrchem doplněná o odpočívadlo v podobě dvou lavic z gabionů. Lavice také podrží stávající svah, do kterého bude celé
odpočívadlo částečně zapuštěno. Navržené výsadby představují hlavně ovocné dřeviny a domácí lípy.
Další úpravy přispějí ke zlepšení dopravní situace v této
lokalitě. Pro domy umístěné při slepé části ulice bude vytvořeno nové parkovací stání. Podél ulice Skalní bude v problematických místech vybudován nový prostor pro vyhýbání aut
a stávající bude od trávníkové plochy oddělen stříhaným živým
plotem.
Do spodní části prostoru plánujeme doplnit také plochy
okrasných keřů, které plochu zpestří během letních měsíců.
Bude se jednat o nízkou výsadbu, která neovlivní rozhled
v křižovatce.
Rozpracovaný návrh prostoru bychom s vámi rádi prodiskutovali na veřejném projednání, jehož termín je v úterý
21. 3. 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce

MÁ OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU OD 17 HOD.

P. S. Víte, že existovaly také tulácké značky?

Květa Englerová, knihovnice

HOBBY VÝSTAVA aneb Jaké máme koníčky? | 25. 3. 2017 od 10
do 15 hod. | Sál domu U Korychů | Prezentace sběratelských, modelářských a výtvarných aktivit občanů převážně z našeho regionu, zaměřená
na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže. Výstava veteránů, koně obživlá historie na venkovní ploše vedle sálu. | Vstup zdarma.
Hledá se Dory | 31. 3. 2017, od 15 a 17 hod. | V animovaném filmu
od studií Disney Pixar Hledá se Dory se na stříbrná plátna vrací oblíbená
modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem
a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi
ztratila své rodiče. | Místo konání: CVA – centrum volnočasových aktivit
(kino) – Pražská 129 | Vstupné: 40 Kč
Bezva ženská na krku | 31. 3. 2017, od 19 hod. | Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického
a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu
čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé
středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej
Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad
jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má
ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá
nic líbit. | Vstupné 60 Kč | Místo konání: CVA – centrum volnočasových
aktivit (kino) – Pražská 129
Superstar Velkých Přílep | 20. 4. 2017 | Pěvecká soutěž pro děti a mládež (6–18 let), kategorie budou určeny dle přihlášených účastníků. Přihlášky posílejte na email valkova@velke-prilepy.cz do 31. 3. 2017 | Místo konání: CVA – centrum volnočasových aktivit (kino) – Pražská 129
Aktuální dění ve Velkých Přílepech sledujte na www.velke-prilepy.cz
inzerce:Inzerce 90x136 zrcadlo MAJA SALON

Inzerce

14.11.2016

Mája

V BUDOVĚ OÚ STATENICE

I tentokrát bych vám ráda představila zajímavou knihu, alespoň mne zaujala. Jejím autorem je Milan Mysliveček a nazval ji „Panoptikum symbolů, značek a znamení“.
V knize jsou vyobrazeny a popsány jak české erby, tak i městské znaky, obrázky bohů, svatých, obrázky
zvířat, draků, obrázky na hracích kartách, různé symboly, znamení a piktogramy. Jsou popsány i runy, záhadné symboly sestávající ze svislých a šikmých čar. Slovo runa znamená tajemství pocházejícího ze světa
bohů a nadpřirozených sil. Tato magická znamení byla používána na různých předmětech, nalezených též
na našem území. Kniha poskytuje vysvětlení a popis erbů, obrázků, znamení atd. a umožňuje vyhledat, kdy
vznikly a jejich vývoj.
Víte například, co znamená lev jako erbovní figura? Lev symbolizuje rytířské ctnosti sílu a odvahu.
Proto se kreslí v útočném postoji s velkými drápy, otevřenou tlamou a vyceněnými tesáky. Podle Dalimilovy kroniky dostal lva jako osobní znak ke královské koruně český kníže Vladislav II. za zásluhy
v bitvě o Miláno roku 1158. Figura lva prošla staletími vývojem značícím změnu figury. Ale více o tom
se dozvíte z naší knihy.

Základy tradiční čínské medicíny pro veřejnost | MUDr. Rodion
SCHWARZ | 22. 3. 2017 od 19 hod. | Galerie, 1. patro domu U Korychů

PSÍ HOTEL,
SALON A LÁZNĚ

KNHOVNA J. M. HOVORKY VE STATENICÍCH

Tip knihovny

Zveme do Velkých Přílep

Stříhání, koupání,
péče o srst a pedikúra
Neničte dobré dílo!

V části obce Černý Vůl je průběžně obnovována polní cesta vedoucí z ulice Skalní směrem do Velkých Přílepech. Jedná
se o záslužný počin, který zprůchodní další část našeho území.
Na proklestění budoucí cesty pracují podle počastí a časových
možností techničtí pracovníci obce Úholičky společně s těmi
našimi. Hranice polní cesty je geometricky vytyčená dřevěnými
kolíky s červeným nátěrem.
Bohužel se stala nepříjemná věc – někdo kolíky vytrhal
ze země a pohodil po okolí. Tahle rádoby sranda znamená,
že cesta musí být znovu geometricky vytyčena, a to není hned
a není to zdarma. Apeluji na všechny občany, kteří se do těchto míst vypraví: Neničte dobré dílo a tolerujte kolíky zaražené
v zemi, nejsou tam zbytečně.
Děkuji.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce

Relaxační koupele, masáže a ošetření
japonskou kosmetikou Pet Esthé
www.psisluzbymaja.cz 775 577 647 776 190 445
Libčická 188 252 64 Úholičky

9:53
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Výtvarná lázeň ve Statenicích
První myšlenka na Výtvarné lázně se zrodila v hlavě grafičce a výtvarnici Zuzaně
Brychtové Horecké nedlouho po absolvování dvouletého kurzu arteterapie a artefiletiky u pana Mirka Huptycha. Díky tomuto pánovi se Zuzana potkala s Josefem Rendlem,
který v té době působil ve výboru ČAA (Česká arteterapeutické asociace) a měl na starost pronájem prostor pro účely s tím spojené. Z prostor nakonec sešlo, ale lázeňská
myšlenka začala prorůstat v reálné obrysy. V březnu 2015 se konala v architektonickém
ateliéru v Badeniho ulici v Praze první Výtvarná lázeň.
„Slovo lázeň napovídá, že se nejedná
o klasickou výtvarku s prvky rukodělných
aktivit, na druhou stranu nejde o terapii
v klasickém slova smyslu. Po téměř dvaceti dosavadních setkáních stále hledáme

Inzerce

balanc mezi těmito dvěma přístupy, což je
zábavné a dobrodružné. V úspěšném hledání nám pomáhá pravidelná odborná supervize paní Aleny Koblicové,“ vysvětluje
Zuzana Brychtová Horecká.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!

Děkujeme za Váš zájem účastnit se
hudebně-dramatických a výtvarných dílen,
které v září vyústí v rámci festivalu Jičín-město
pohádky v premiérové představení
s profesionálními herci a muzikanty.
Tématem naší produkce je ZIMA TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ.
Bude se jednat o „rozžití” velikého zámeckého nádvoří,
kde budeme vyprávět pohádkový příběh dívky a chlapce
a jedné mrazivé zimní noci.
Dětská skupina bude součástí dospělé herecké a hudební
skupiny a workshopů, které budou probíhat každý festivalový den.
Ustálené lektorské dvojice jsou:
Kateřina a Apolena – hudebně dramatické dílny
Zuzana a Josef – výtvarné dílny
Běžně se však bude stávat, že budeme vést dílny i napříč
tomuto uspořádání, a “dramaťák“ či „hudebka“ se budou
s „výtvarkou“ volně prolínat. Na každé hodině budou
vždy minimálně dva lektoři.
Tyto dílny vznikly za účelem přípravy několikadenního
divadelního projektu, který proběhne ve dnech
14. –17. 9. 2017 na náměstí jičínského zámku
v rámci festivalu Jičín–město pohádky. Je s ním tedy
spojen závazek účastnit se tohoto představení včetně
příprav v září.
Pro děti to bude znamenat několikadenní absenci ve škole
a notnou dávku samostatnosti. O děti bude dobře
postaráno, ale přesto uvítáme co největší účast rodičů,
kteří by nám s dětmi pomohli.
Prosíme, dejte s sebou dětem přezutí a pohodlné starší
oblečení, děkujeme.
Prosíme, abyste se včas omlouvali, v případě, že nebudete
moci přijít. Je pro nás velice důležité, aby vaše děti
chyběly co nejméně.
V případě neúčasti, bohužel, nebudeme vracet peníze!
Cena: za celý projekt (15 lekcí): 1500 Kč
(sourozenec 1000 Kč).

S mateřskými povinnostmi Zuzany se lázeňská večerní setkávání na několik měsíců
odmlčela, aby pak v plné síle začala rozvíjet svůj potenciál na novém působišti –
ve Statenicích, kde Zuzana žije a kde obecní úřad vstřícně nabídl k využití své půdní
prostory. Díky tomu se skupina rozrostla
o několik pravidelných členů z řad statenických občanů. Ti v současné době tvoří více
než polovinu lázeňského osazenstva.
„Setkáváme se v klidných a inspirativních prostorách podkroví OÚ jednou za tři
týdny na dvě hodiny společné tvorby a noření se do revitalizačních vod výtvarných
způsobů vyjádření. Využíváme širokou
paletu a různorodost výtvarných materiálů,
technik a přístupů. Společně imaginujeme,
prožíváme tajemství pohádkových motivů,
reagujeme na působení ročních období, prozkoumáváme sami sebe, naše vazby a vztahy se světem. Díky výtvarničení sami sobě
dovolujeme trochu zpomalit každodenní
hektičnost z plnění povinností a zamyslet
se, co je v našich životech nosné a perspektivní. Zažíváme zkušenosti, že čtyřka na ZŠ
z akvarelu nemusí nutně udusit plamínek
dětské radosti z tvořivosti. Pracujeme individuálně i v interakci s celou skupinou.
Na závěr lázeňského setkání si o obrázcích
povídáme. A v budoucnosti chystáme první
výstavu pro lidi ve Statenicích a okolí,“ říká
paní Zuzana.

Termíny dílen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

24. 2.
3. 3.
10. 3.
17. 3.
24. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4. volno
8) 21. 4.
9) 28. 4.
5. 5. volno
10) 12. 5.
11) 19. 5.
12) 26. 5.
13) 2. 6.
9. 6. volno
14) 16. 6.
15) sobota 24. a neděle 25. 6.
intenzivní víkend, ve kterém
shrneme dosavadní společnou
práci + představení pro rodiče

Na Vaše děti se těší
autorka a režisérka
Apolena Novotná
a lektoři: Kateřina Molčíková,
Josef Rendl a Zuzana Brychtová
Horecká.
Kontaktní osoba:
Zuzana Brychtová Horecká
zuzana@kultivar.cz
776 230 452

Text a foto: redakce

Představujeme

APERIO –

Společnost pro
zdravé rodičovství
RODIČE JSOU TU PRO DĚTI,
PRO RODIČE JE TU APERIO
Jsme nezisková organizace se sídlem
na Praze 4, která už 15 let podporuje
rodiče a nastávající rodiče ve zvládání
rodičovství, slaďování práce a rodiny
a v náročných situacích, které rodičovství přináší v celé ČR.
Nabízíme bezplatné (webové, telefonické i osobní) právní a psychologické
poradenství, organizujeme kurzy pro nastávající rodiče a rodiče malých dětí, podáváme pomocnou ruku mámám a tátům,
kteří zůstali s dětmi sami.
Co u nás rodiče najdou?
 APERIO PORADNA – Potřebujete
se zeptat, co je třeba k nástupu na mateřskou? Zaměstnavatel vám nechce
prodloužit smlouvu? Nevíte, jak sdělit
dětem, že se s partnerem/kou rozcházíte?
Nabízíme bezplatné osobní, telefonické
a webové poradenství v oblasti pracovního práva, sociálně právní problematiky
a rodinného práva i psychologie. Ptát se

Nikdy neříkej nikdy!
To je motto, kterým se řídí Vlasta Nyklasová (44). Říká, že je to věta plná pravdy. Vlastu
jsem potkala chvíli poté, co jsme se nastěhovali do Statenic. Psal se rok 1991. Poznala
jsem ji jako hodnou kamarádku, která nepokazí žádnou legraci. To, že je velice upřímná a pracovitá, jsem zjistila až později, a takovou v mých očích zůstává.

Za hranice velkoměsta

Čtvrt století v bílém

Vlasta se narodila v Praze a spolu s rodiči a sestrou Laďkou bydlela na Červeném
Vrchu. Když jí bylo osmnáct, přestěhovali
se do Statenic. „Dnes tu bydlím s manželem
Honzou a naším synkem Jeníkem a tvoříme
bezva tým. S manželem jsme se poznali
před pětadvaceti lety a spoustu let máme
ještě před sebou. Máme se stále stejně rádi
a vážíme si jeden druhého. Ve volném čase
rádi jezdíme na výlety a pracujeme na zahrádce. Mým velkým koníčkem je houbaření. Rodiče bydlí v domě s námi, je to
výhoda, že je máme blízko, když potřebují
pomoci s nákupem nebo s odvozem k lékaři. No a sestra bydlí hned vedle, takže jsme
vlastně celá rodina pořád pohromadě.“
Jako dívka trávila Vlasta prázdniny u babičky a dědy ve Voznici a moc ráda na to
vzpomíná. „Byla jsem často s bratránky
a sestřenicemi a protože jsem byla o hodně
mladší než oni, tety mě dost a často rozmazlovali,“ směje se. „Dodnes máme hezké vztahy, i když se vidíme málo.“

Odmalička si přála pracovat s dětmi.
„Maminka pracovala v nemocnici jako dietní sestra a já jsem za ní moc ráda chodila.
Líbila se mi její práce s lidmi a asi i díky
tomu jsem se rozhodla stát sestřičkou. Svoje první prázdninové brigády jsem absolvovala právě u ní v nemocnici v Bubenči
na oddělení LDN. A tam jsem úplně jasně
pochopila, o čem práce zdravotní sestřičky vlastně je. Tak jsem se stala sestřičkou.
Pracuji už pětadvacet let na lůžkovém
oddělení dětské ortopedie ve Fakultní nemocnici v Motole. Staráme se tady o děti
s vrozenými vadami, úrazy a někdy i o děti
s onkologickým onemocněním kostí. Práce mě stále baví a určitě nemám v úmyslu
na tom do budoucna nic měnit. V uších mi
i po těch letech zní slova naší paní profesorky ze zdrávky. Říkala nám: Pokud budete pracovat v nemocnici na dospělé části,
chovejte se k lidem tak, jako byste se starali o vaše rodiče. Pokud budete na dětské
části, tak se chovejte k dětem stejně, jako
by to byly vaše děti. Před pár lety jsem zaskakovala na dospělé ortopedii. Pacienti
i jejich rodinní příslušníci umějí být velice
vděční, a to mi dává sílu dělat tu práci dál
a ještě lépe, i když je někdy opravdu složitá. Na druhou stranu je hrozné vidět, jak se
někdy děti chovají ke svým rodičům nebo
prarodičům. Ale občas je tam i legrace a zasmějeme se.“

můžete přes web, telefon nebo si domluvit konzultaci.
 NEBOJUJTE S ÚŘADY – Aby rodiče věděli, na co mají nárok, jak postupovat
a co si připravit s sebou, když se chystají
na úřady, vydáváme každý rok praktickou
publikaci. Najdete v ní legislativu spojenou s rodičovstvím z oblasti pracovního,
právně sociálního a rodinného práva.
 Předporodní kurzy – Záleží nám
na dětech i rodičích. Naše kurzy jsou vedené zkušenými profesionály. Již 15 let
u nás rodiče vyhledávají oblíbenou víkendovou přípravu na porod a rodičovství.
Dozvíte se tady i leccos, co vám v porodnici neřeknou.
 Rodičovské kurzy – Ukážeme vám,
jak na nošení dětí v šátku, uspávání, pomůžeme vám získat informace k očkování
dětí, poradíme vám jak zvládat složitá rodičovská období. Vaše témata nás zajímají.
 Kurzy pro sólo rodiče – Jako jediné
v ČR jsou naše služby šité na míru rodičům
ve složité situaci, rodičům 3 a více dětí
a rodičům samoživitelům. V září 2017 se
otevírá druhý běh dlouhodobého bezplatného kurzu na téma výchova dětí, práce,
vztahy, finance. Hlídání dětí zajištěno.
Kde nás najdete?
Nedaleko nám. Bratří Synků
na adrese V Luhu 6, Praha 4,
nebo na www.aperio.cz a fb
Zavolejte, navštivte nás –
těšíme se na vás!

Z práce do práce
V létě loňského roku začala Vlasta spolupracovat s terénní pečovatelskou službou
Kvalitní podzim života, která nabízí služby
i občanům v našem okolí. „Práce pečovatelek je taky velice zajímavá, ale pro děvčata
na plný úvazek velice málo ohodnocená.
Často je práce se starými lidmi složitá,
náročná a někdy smutná. Moje úloha tady
spočívá v poskytování zdravotní péče lidem, kteří nemohou dojíždět k lékaři, jejich
přesun je náročný nebo není možný vůbec.“
Zdravotní úkony pečovatelka, která nemá
zdravotní kvalifikaci, nemůže dělat například převazy, ošetřovat otevřené rány nebo
dekubity. To znamená, že pokud je takový
výkon potřeba provést, pečovatelky zavolají
sestřičku a ta přijede. „Seniorů neustále přibývá a je málo lidí, kteří by se chtěli podílet
na péči o ně. V dnešní době je to opravdu
velice složité – babička nebo dědeček chtějí být doma, ale rodina musí chodit do práce, vydělávat peníze a potomci tak nemají
čas na plnohodnotnou péči, byť by kolikrát
opravdu moc chtěli. A to je prostor pro terénní pečovatelky. Někdy přemýšlím nad tím,
kdo se jednou bude starat o nás,“ říká Vlasta.

Ještě něco navíc...
Vlasta je vzornou dárkyní krve. Přes
dvacet let chodí zhruba jednou za měsíc
do Ústavu hematologie a krevní transfúze
na Karlově náměstí. Pravidelně daruje
trombocyty, tedy krevní destičky, které se
dárci odebírají pomocí separátoru. „Na separátoru strávím pokaždé asi hodinu a destičky, které mi odeberou, se obnoví přibližně za dva dny. Odebrané krevní destičky
jsou potřeba hlavně u onkologicky nemocných pacientů.“

A zase ty Čarodějnice...
Čarodějnice od Juliány bývají na stránkách obecního zpravodaje zmiňované často. Tvoří totiž další část Vlastina volného
času. „Naše parta už se, z pracovních důvodů a uspěchané doby, schází velmi málo.
Ale stále držíme krok a akce frčí, jako když
jsme byly na mateřských dovolených. Někdy je ale velmi náročné skloubit všechno
dohromady. Velký dík patří Janě Špičákové, která má velkou zásluhu na tom, že Čarodějnice ještě fungují. Je pravda, že se
ve velké míře podílí na akcích i naše rodina.
Nemohu tady vyjmenovat úplně všechny,
protože se bojím, že na někoho zapomenu.
Tímto chci tedy poděkovat všem, kteří nám
pomáhají s našimi akcemi, a děkuji samozřejmě i těm, kterým se naše akce líbí a navštěvují je.“
Závěrem Vlasta připojila výzvu pro širokou veřejnost: „Budeme rádi, když se
k nám připojíte a pomůžete hlavně na velkých akcích, jako jsou Čarodějnice a Dětský den. Hodí se nám každá ruka, která pomůže, a každá hlava, která přijde s novým
a neotřelým nápadem.“
Text: Renáta Šťastná
Foto: z archivu Vlasty Nyklasové
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA A SNAŽÍME SE JIM POMÁHAT
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Eva Černochová

Paní Helena Novotná žije ve Statenicích
se svými dcerami a zvířátky. Stateničtí
ji znají jako tu paní, která i přes svůj
zdravotní handicap jezdí na koni, občas
i na koloběžce a je stále usměvavá. Proto
mě ani moc nepřekvapilo, když jsem se
dozvěděla, že si „adoptovala“ nalezeného
pejska. Pomáhat druhým je pro ni důležité a je lhostejno, zda pomoc potřebuje
člověk anebo zvířátko. Ke dvěma pejskům, kočičce, činčile a králíčkům přibyl
tedy další zvířecí kamarád. Poprosila
jsem ji o krátký rozhovor.

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

Arboristika - Péče o stromy
Bc. Jakub Fanta

_________________________________________________________________
o Odborné ošetření stromů
o Výchovné řezy
o Zdravotní a bezpečnostní řezy
o Redukční řezy

o Držitel certifikátu ETW – European
Tree Worker
o Desetileté zkušenosti v oboru
o Práce provádíme stromolezeckou

o Výsadba stromů

technikou nebo s pomocí

o Rizikové kácení stromů

vysokozdvižné plošiny

o Poutání nestabilních korun

__________________________________

o Inventarizace a plány péče

Slunná 223
252 62 Statenice

o Revize vybavení OOPP
o Stromolezecké kurzy a školení

tel: 604 664 927
e-mail: jakub.fanta@gmail.com

O jednoho pejska míň nebo víc,
na tom už nesejde...

Paní Heleno, jak to vlastně bylo?
Koncem prosince jsem šla s dcerou
na procházku, když se k nám v Černém
Vole připojil pejsek. Nejdřív jsme si ho nevšímaly v naději, že se vrátí zpátky domů,
ale on se nás držel a nechtěl odejít. A tak
jsme obcházely domy v Černém Vole a ptaly se, zda někomu nepatří, ale nikdo ho
nechtěl. Měl sice obojek, ale bez známky,
a čip taky neměl. Tak s námi odešel domů,
venku jsme ho nechat nemohly. Pak jsme
volaly paní starostce, poslaly fotku do útulku na Bouchalku a čekaly, jestli se někdo
ozve. Víc jsme udělat nemohly.
A ozval se někdo?
Vůbec ne. Poprosily jsme paní doktorku Evu Černochovou, zda by ho prohlédla a vyšetřila. Jediné, co jsme tušily, bylo,
že se jedná o zlatého retrívra. Podle slov
paní doktorky je mu přibližně pět let, je
na tom fyzicky velmi dobře, jen má trochu
potíže se zuby, asi nebyl zvyklý na granule.
Tak jsme ho pomalu přeučily na granule,
teď mu dáváme seniorské, které jsou obohaceny o vitamíny, dostane i tvrdý chleba,
který funguje jako kartáček na zuby. Ovládá základní povely a nevadí mu společnost.
A protože jsme o něm nevěděly vůbec nic,
začaly jsme mu říkat Buddy.

Inzerce

A slyší na to jméno?
Je to zvláštní, ale slyší. Je vnímavý
a není zlý. Myslím si, že byl vychovaný s láskou. Někdo se o něj musel starat,
myslím si, že možná staří lidé. Proč se ale
objevil na ulici sám, to opravdu nevím, je
vychovaný s láskou. S našimi dvěma psy
a kočičkou se skamarádil okamžitě. Snesou
se dobře a lumpárny dělají taky moc dobře.
Tak se nám rodina rozrostla o dalšího člena,
který by zůstal na ulici, a kdoví, co by ho
potkalo. Zvykli jsme si na sebe okamžitě.
A jestli je u nás přechodně, než se o něj
někdo přihlásí, nebo nám zůstane napořád,
to je ve hvězdách. Rozhodně už teď vím,
že bychom se s ním nerady loučily.

Po hodinovém povídání musím potvrdit, že Buddy je velmi přátelský, přítulný
a poslušný. Poslouchá nejen paničku Helenu, s respektem se díval i na mě. Je pravda,
že za ten koláč, který jsem přinesla ke kávě
a on mi ho v nestřeženém okamžiku zbaštil,
jsem ho opravdu nechválila.
Text a foto: Renáta Šťastná

Řádková inzerce
 Občanské sdružení pro obnovu parku
a veřejné zeleně (OSPAZ Parádnice) hledá
do svého týmu
• paní pro pravidelnou péči o objekty
společnosti, úklid a pomocné práce,
1 den v týdnu (úterý), vhodné i jako
přivýdělek k důchodu
• zahradníky/zahradnice na výpomoc během
sezony 2017 (duben-říjen)
Kontakt: tel.: 775 043 904
 Wet Wipes International s.r.o., hledá do své
centrály v NOUTONICÍCH – Lichocevsi,
vhodné kandidáty na pozice:
• operátor výrobní linky
• pomocný technik
• pracovník/pracovnice do výroby
Místo výkonu práce: Lichoceves
Kontakt: Wet Wipes International s.r.o.,
Noutonice 57, 252 64 Lichoceves
tel : 315 636 014, 602 193 832, e-mail:
p.novakova@wet-wipes-international.com
 Hledám nenáročný pronájem domku
nebo chaty se zahradou ve Statenicích a okolí,
nabízím výpomoc s péčí o dům i zahradu,
Jakub Lev Fischer, tel. 732 666 909,
e-mail: jelef.mann@gmail.com
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hledá pracovníka na pozici
uklízeč/uklízečka na DPČ/DPP

Požadujeme:
 Min. vyučení
 Spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost
Nabízíme:
 Smlouva DPČ nebo DPP ( 90,- Kč/h)
 Místo pracoviště Praha 6, v blízkosti metra Dejvická
 Nástup ihned

Kontakt:
V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila, zašlete svůj strukturovaný
životopis na e-mailovou adresu: Jiri.Tesar@vscht.cz

1 hodin
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NEŽÁDOUCÍ KOMBINACE LÉKŮ,
aneb jak si být jistý správností své léčby
Kvůli nežádoucím lékovým interakcím skončí v českých nemocnicích každý rok
3400 lidí. Zhruba 230 z nich zemře. V únoru 2017 to oznámila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která přepočítala britskou studii na české podmínky.
Pacientů beroucích více léků zároveň
stále přibývá. Bohužel jen málokdy jsou
kontrolovány interakce mezi jednotlivými
přípravky. Přitom minimálně 2/3 případů
nechtěných lékových interakcí by se dalo
zabránit, kdyby byla důsledná elektronická evidence toho, co pacient v dané chvíli
užívá.
V naší ordinaci se vždy podrobně pacienta na jednotlivé léky vyptáme a následně
necháme sofistikovaným softwarem zkontrolovat na možné interakce (někdy jsou
jich až desítky). Není ojedinělostí, když se
dozvídáme, že některé léky nemohou, nebo
dokonce nesmí brát dohromady. Mnohdy
některé zcela z „jídelníčku“ odstraníme,
neboť léčba by měla být nejen bezpečná,
ale také racionální.
„V praxi nezřídka objevíme léky, které by pacient už brát nemusel, bere stejné
léky jenom s jiným výrobním názvem nebo
třeba nevhodně dávkované,“ uvedla PharmDr. Jana Poustková z Lékárny Horoměřice.

„Pacienta upozorníme a naše doporučení
pak samozřejmě konzultuje s ošetřujícím
lékařem – většinou praktickým, což prohlubuje vzájemnou spolupráci, důvěru
a snižuje riziko chyby. Zjistili jsme totiž,
že výdejem krabičky naše práce nekončí.
Důležité je i to, co pacient s lékem udělá
doma. Jsme absolventy Garantovaného
kurzu Poskytování odborných konzultací
pacientům v lékárně včetně řešení lékových
interakcí. Naše lékárna je také vybavena
programem na zachycení lékových interakcí, a to i u léků volně prodejných, o kterých
nemusí být lékař informován. Jako vesničtí
lékárníci s našimi návštěvníky navazujeme
užší vztahy blížící se filozofii rodinných
lékařů.“
Na závěr PharmDr. Jana Poustková shrnuje i možnosti příjmu e-receptů (zaslání
receptu na email), který je již běžnou praxí Přílepské ordinace, možnost konzultace
i v anglickém jazyce nebo konzultace pro
specifické skupiny pacientů (diabetici,

celiaci, vegetariáni, lidé s potravinovými
alergiemi apod.).
Jde o zásadní záležitost, protože některé
léky mohou reagovat i s mnoha potravinami
a kořením. Nejčastěji jde o citrusy, zejména
grapefruit a pomelo, které negativně ovlivňují právě antidepresiva nebo léky na cholesterol. Například třezalka zase dokáže
zredukovat hladinu hormonální antikoncepce v těle ženy, což může vést k nechtěnému těhotenství.
Východiskem ze situace je mít lékaře,
který má k dispozici software schopný odhalit interakce. Praktický lékař je následně
schopen včas zakročit a mnohdy pacientovi
ušetřit zbytečná trápení z nežádoucích účinků léků a jejich dopadu na jeho zdraví. Poctivá anamnéza a znalost pacienta i jeho rodiny
také umožňují mít dostatek informací o tom,
které léky v dané chvíli užívá. Můžeme pak
přesně poradit, zda u některých nemůže dojít
k nežádoucím silným interakcím.
Ze zkušeností vidíme, že vzájemná spolupráce mezi lékařem a lékárnou v rámci
lékových interakcí se osvědčuje čím dál
více a je bezpochyby ku prospěchu našich
pacientů.
MUDr. Rodion Schwarz (Přílepská ordinace)
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MUDr. Rodion Schwarz
praktický lékař pro dospělé
Očkování vč. do zahraničí
Prevence civilizačních chorob
Všeobecné praktické lékařství
Odběry krve a EKG přímo v ordinaci
Stanovení zánětu v těle z kapky krve
On-line objednávkový systém pacientů

Domácí návštěvy
Kontrola interakce léků
Pracovně-lékařské služby
Vyšetření okultního krvácení do stolice
Spolupráce s terapeutem tradiční čínské medicíny
Nadstandartní služby mimo rámec běžného pojištění

Šťastnou cestu
„I cesta může být cíl.“

www.prilepska-ordinace.com

tel.: +420 226 205 438

Haškova 783, 252 64 Velké Přílepy
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STROLLERING® ZÁVODY KOČÁRKŮ v Horoměřicích

Krátce z obce

6. ROČNÍK CELOREPUBLIKOVÝCH ZÁVODŮ KOČÁRKŮ VE SPORTOVNÍ CHŮZI

Bez ohledu na kalendář se za první jarní den v naší obci určitě dala považovat nádherná sobota 3. března. Sluníčko a mimořádně teplé počasí vylákalo nejen naše občany k návštěvě zahradnictví TREES ve Statenicích-Černém
Vole. Na první jarní travičku se tam zastavil také jeden býložravý čtvernožec.
Z krásy prvních jarních květů se potom můžeme těšit nejen tam, ale také na náměstíčku u Žabky. Stačí se jen pozorně zadívat mezi kamínky pod stromy.

V neděli 23. dubna 2017 v 15 hodin (registrace od 14.00 hod.) odstartují v Horoměřicích v ul. Bílá u restaurace Chotol Strolleringové závody – závody ve sportovní chůzi s kočárkem. Touto akcí se připojujeme k mezinárodní akci Závody
kočárků, která proběhne ve stejný den na cca 50 místech po celé ČR, na Slovensku
a v Polsku.

Text a foto: Jitka Lenková

„Cílem akce je motivovat maminky
na mateřské dovolené k pravidelnému pohybu a sportu. Chceme ukázat, že sportovat lze i s kočárkem. Zároveň pravidelné sportovní aktivity maminek probouzí
u dětí od raného dětství přirozený vztah
ke sportu," vysvětluje Kristýna Strakošová, instruktorka programu Strollering®.
Podstatou samotných závodů je CHŮZE
s kočárkem na cca 100 kroků dlouhé trati v co nejkratším čase. Pro soutěžící jsou
připraveny tři hlavní kategorie závodů:

pro maminky, pro tatínky a pro celé
rodiny, kdy je třeba, aby se dva členové rodiny drželi madla kočárku
současně.
Výtěžek ze startovného bude předán nemocnému jedenáctiletému
Vojtovi Procházkovi z Horoměřic,
který trpí spastickou kvadruparézou
a dalšími zdravotními problémy. Peníze použije na doplatek závěsného
zvedacího systému a jako příspěvek
na operaci, kterou musí pravidelně

Inzerce
vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

Inzerce

Obchod Parádnice
pro Vás stále pracuje dle dohody na objednávku.
Víte, pro jakou příležitost kam a kdy potřebujete doručit krásné
aranžmá? Zavolejte nám – 775 043 904!

Školička a jesle

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

Květiny doručujeme po Praze a blízkém okolí ZDARMA!
Děkujeme Vám za Vaši přízeň, přestože se již nenacházíme
na náměstíčku ve Statenicích!
Edita Prokešová, DiS., místopředsedkyně
Spolku pro obnovu parku Parádnice
a veřejné zeleně
autorka projektu obnovy Parádnice

Co školička nabízí:

 hlídání dětí od 1–5 let
 dopolední – odpolední – celodenní docházka
 příjemné prostředí v rodinném domě se zahradou
 individuální přístup
 každodenní vycházky po lese
 možnost skupinového plavání
 maximálně 10 dětí ve školce

U nás se vaše děti budou cítit jako doma ☺

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

Školička Ptáčata
Rýznerova 1181/4
Praha 6 – Suchdol

www.ptacata.info
ptacata@post.cz
Tel: 724 587 747

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

www.elektrowin.cz

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

podstupovat a pojišťovna ji v ČR nehradí
(cena je 50 000 Kč).
Součástí akce bude také doprovodný
program, jehož součástí budou sportovní a taneční vystoupení, ukázka cvičení
STROLLERING® – fitness program pro
maminky s dětmi, soutěže a výtvarné dílničky pro děti, malování na obličej – maminky se mohou nechat nalíčit od profesionálek, tatínci se mohou občerstvit pivem
a něčím na zub, atd. Účast přislíbila také
zpěvačka Jana Rychterová. Zároveň zde
budou mít možnost prezentovat se místní
podnikatelé formou stánků a dárků pro vítěze. Celou akci bude moderovat hlasatelka a dramaturgyně Českého rozhlasu Eva
Kličková, obyvatelka Horoměřic.
V předchozím ročníku se závodilo
na 51 místech ČR a 15 místech v Polsku,
závodů se zúčastnilo více jak 1500 kočárků.
V Horoměřicích závodilo přes 60 kočárků
a díky všem zúčastněným se podařilo vybrat částku 18 937 Kč na podporu nemocné
pětileté Elišky Kamzíkové z Horoměřic,
která trpí oboustrannou mozkovou obrnou.
„Srdečně vás tedy zveme na letošní ročník Závodů kočárků, věříme, že si s námi
užijete odpoledne plné zábavy, sportu
a nečekaných výkonů,“ uzavírá pozvánku
na letošní závody organizátorka Kristýna
Strakošová se svým týmem.
Kristýna Strakošová

Kontakty
Hl. pořadatelka závodu
v Horoměřicích, instruktorka
STROLLERINGu®:
Kristýna Strakošová,
kristyna.strakosova@strollering.cz,
775 682 975, www.aktivnimatka.cz
pořadatelka závodu v Horoměřicích,
kontaktní osoba pro média:
Lucie Jakoubková, jakoubkova.
lucie@gmail.com, 777 025 529,
www.zavodykocarku.cz
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Hlavní zásady řezu dřevin
Ještě před tím, než vyrazíme na zahradu vyzbrojeni ostrými nůžkami a pilkou, položme si otázku: PROČ a CO
chceme řezat? A zda víme, jak dřevina
na řez zareaguje? Řezem provedeným
v NESPRÁVNOU DOBU či CHYBNÝM
ZPŮSOBEM můžeme dřevinu i trvale
poškodit nebo se přinejmenším připravit
o kvetení či plody. Zásadně nic neřežeme
v době letních veder, na podzim a během
mrazivého období!

ZAZOBANÁ SLEPICE
ou,
Nabízíme uchyni teplou i studen
českou k
 
a minutky
hotová jídlalá hlavní jídla od 75 Kč
polední tep 0 –14.30 hod.)
 
(út–pá, 11.0ramen světlé 10, 12
pivo Starop avé Granát
 
holických
a 11 polotmlých a studených alko
nabídka tepckých nápojů
 
i nealkoholi Illy
káva značky
 

Během předjarního období (když pominuly mrazy) se doporučují pouze velké,
redukční řezy (zmenšení o více než 1/3 koruny); k takovýmto řezům je ovšem třeba
přistupovat jen v krajním případě.V předjaří ale nikdy neřežeme ořešáky, javory
(vyjma babyky), břízy a jilmy; jejich řez
provádíme pouze v době vegetace, a to
až po úplném vytvoření nových letorostů
(květen a červen).

Pro řez listnatých stromů je optimální
dobou první polovina vegetačního období v plném olistění (konec dubna, květen
a červen). Do té doby dřevina posílá veškeré asimiláty na tvorbu listů, květů a zakládaní plodů. V horkém létě nemá strom
dost vody na tvorbu tzv. kalusu (závalu
rány) a řez vysychá. Od konce léta pak už
strom střádá veškerou energii pro nastávající podzim a zimu – řežeme-li na podzim,
nastřádané mu „krademe“.
Keře kvetoucí v předjaří až koncem jara
(vřesovce, zlatice, čilimníky, šeříky, vajgélie) řežeme teprve po odkvětu, neboť
založily své květy už v předchozím roce.
Některé dřeviny se nestříhají vůbec nebo
jen výjimečně (magnólie, vilíny, rododendrony, azalky).
Keře kvetoucí v létě a na podzim (mochny, třezalky, „letní“ tavolníky, levandule) můžeme stříhat během předjaří a jara
(květy vytvářejí v témže roce na nových

Inzerce

výhonech); u teplomilných druhů (komule,
ibišky, ořechokřídlec) zasahujeme až před
rašením.
Většinu skupin růží řežeme začátkem
jara (po odkrytí). V květnu pak provádíme jejich opravný řez (pokud některá očka
nevyrašila nebo pozdní mrazík spálil nové
výhony). Velkokvěté růže (čajohybridy)
řežeme nakrátko, na dvě až čtyři očka,
mnohokvěté zakrátíme méně. Silné, nerozvětvené výhony pnoucích růží jen mírně
zkrátíme a stejně jako u sadových růží keře
prosvětlujeme a vyřezáváme křížící se i slabé výhony; odstraňujeme pouze nejstarší
výhony těsně nad zemí. Drobné „skalkové“ růže částečně seřízneme bez ohledu
na očka. U růží jednou kvetoucích, „starých“ odrůd, jako jsou „stolístky“ či odrůd
botanických, zasahujeme na jaře co nejméně – stříháme je raději až v létě po odkvětu.
U některých rodů záleží řez také na druhu či skupině: např. velkolisté hortenzie

seřezáváme minimálně (kvetou převážně
na „starém dřevě“), hortenzie stromečkovité či latnaté můžeme bez obav o kvetení v předjaří hluboce seříznout (kvetou
na „novém dřevě“), plaménky (klematisy)
dle skupiny zkracujeme v předjaří velmi
silně (v létě kvetoucí), pouze částečně (některé velkokvěté kultivary), případně vůbec
či po odkvětu (na jaře kvetoucí).
Listnaté živé ploty upravujeme řezem
buď v předjaří, nebo koncem jara. Jehličnaté a stále zelené (i živé ploty z nich) stříháme od jara (po přejití mrazíků) až do konce
léta, vyvarujeme se ale řezů za úpalu, sucha
a horka. Některým jehličnanům (borovice)
lze na jaře mírně zaštípnout nové výhony
ve fázi „svíček“, když jsou jehlice nového
výhonu ještě přisedlé. Z jehličnatých velmi
dobře snášejí silný řez pouze tisy.
U ovocných dřevin musíme být nejpozději začátkem března hotovi s řezem vinné
révy. Dokončíme také udržovací řez jádrovin (jabloní, hrušní) – čím dříve a hlouběji
řežeme, tím větší budou letošní přírůstky. V předjaří (ale lze tak výhodně učiniti
po sklizni) provádíme i průklest drobného
ovoce: prosvětlíme a zkrátíme výhony u angreštu, úplně vyřežeme několikaleté výhony rybízu a borůvek, vystříháme odplozené
výhony u maliníku a ostružiníku. Všechny
peckoviny (třešně, višně, slivoně, meruňky, broskvoně) řežeme až v době narašení
či kvetení, neboť při vyšších teplotách se
jim rychleji hojí řezné rány a nerozvíjí se
klejotok; přednost ale dáváme řezu letnímu
– ten je ostatně velmi vhodný i u jádrovin
(kromě už zmíněného řezu předjarního).
Povýsadbový řez (nově vysazených stromků) provádíme vždy až na jaře; stromky
z jarní výsadby řežeme hlouběji než z výsadby podzimní, obzvlášť pokud jsme sázeli prostokořenný materiál. Výchovný
řez většiny ovocných stromků provádíme
po několik let po výsadbě.

Text a foto: Olga Kubalová Wankeová

Otevřeno
út – ne 11.0
Od dubna o 0 – 22.00 hod.
(podle poča tevřena letní zahrádka
Oddělená k sí)
od 1. 6. všecuřácká i nekuřácká část
,
hny prostory
nekuřácké

STATENICE-ČERNÝ VŮL – v tzv. zatáčce

Pracovníka / pracovnici
výroby tiskových forem

hledá stabilní dynamická česká firma
Minimální kvalifikační požadavky:
 učební obor či středoškolské vzdělání
 základní znalost práce s počítačem

Druh pracovního poměru:
 hlavní

Další požadavky a dovednosti:
 zručnost, technické a organizační myšlení
 dobrý zdravotní stav (občasná práce s břemeny nad 10 kg,
zrakově náročnější práce)

Nabízíme:
 zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti
 různé zaměstnanecké výhody
 odpovídající finanční ohodnocení
 práce v čistém prostředí a příjemném kolektivu

Pracovní doba:
 práce ve dvousměnném provozu

Pracoviště:
 Statenice – Černý Vůl, Ve Velazu 277 / dostupnost MHD

Možnost nástupu:
 ihned

Kontakt pro zaslání profesního životopisu:
PANFLEX, s.r.o.
Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem
e-mail: martina.mankova@panflex.cz tel.č. 606 092 197
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