Zpravodaj
Statenic a Černého Vola

červen 2012
Mluvme spolu
Naše obec se, podobně jako mnohé
jiné, skládá z několika částí. K historickému centru Statenic byla již před
řadou let administrativně připojena
osada Černý Vůl a prázdný prostor
mezi nimi v poslední době vyplnil
areál Statenického mlýna. Nedá se ale
říct, že by zatím došlo k výraznějšímu
přirozenému propojení těchto tří sídelních celků. Zkusme se třeba jen zeptat, kde dnes leží centrum naší obce?
Dříve se za toto místo ve Statenicích
přirozeně považoval prostor mezi
pomníkem padlých na jedné straně
a někdejším obchodem a dnes dávno
zaniklou hospodou naproti. Později
se „centrum dění“ posunulo do okolí
konečné zastávky autobusu a k obecnímu úřadu. Pro občany Černého Vola
až dva kilometry daleko…
Se vznikem Statenického mlýna
se středobod vzájemné komunikace,
zvláště mezi těmi mladšími, začal
částečně přesouvat právě tam, na bezejmenné náměstíčko před Žabkou,
tedy blíže k Černému Volu. I tady staví autobus, vznikla zde prodejna potravin, o kousek dál restaurace a nedávno dokonce kavárnička s dětským
koutkem.
Statenický mlýn tak díky své poloze dostal v dějinách naší obce historickou možnost stát se spojnicí mezi
„starými“ Statenicemi a někdejší
„osadou“ Černý Vůl. Časem – a možná dokonce i v dohledné době – by jím
měla procházet „rekreační“ komunikace umožňující příjemný a bezpečný pohyb chodců mezi Statenicemi
a Černým Volem, snad i cyklostezka,
dráha pro bruslaře. Tento další prostor
pro neformální, spontánní setkání by
mohl přispět i ke sblížení mezi obyvateli jednotlivých částí Statenic. Určitě
dokážou najít alespoň některá společná témata k hovoru, i kdyby to bylo
nejprve třeba jen počasí.
Lidský život je totiž hlavně o vzájemné komunikaci. Svým dílem
k tomu chce přispět i tento Zpravodaj.
Dnes na jeho stránkách promlouvá
„Statenický mlýn“, příště může dostat prostor zas někdo jiný – bude-li
si přát. Nemluvme jen „na sebe“ –
mluvme spolu.
Jitka Lenková

Obec dělají lidé – bez rozdílu
věku, postavení či vyznání

Statenický mlýn je téma, které
se u nás skloňuje ve všech pádech již několik let. Proč je ale stále cítit trochu nevraživost původních obyvatel vůči nově
přistěhovaným? Říká se, že kdo chce
psa bít, hůl si vždycky najde. Ale také
se říká, že kdo nic nedělá, nic nezkazí,
nebo že největší talent se ničí zahálkou.
O nové zástavbě, na kterou mnozí z nás
koukají skrz prsty, jsem si moc ráda povídala s Kateřinou Forejtovou, členkou
Občanského sdružení Statenický Mlýn
– zelené údolí, která mi dala odpovědi
i na otázky nevyřčené.
Představte nám, prosím, občanské sdružení…
Naše občanské sdružení vzniklo 18. září
2009. Zakládajícími vlastníky jsme byli tři.
Já, Tomáš Raška a Lukáš Hudec. S pomoci právničky, paní Márie Gedayové, jsme
připravili stanovy, nashromáždili potřebné
podklady k registraci a nechali se zaregistrovat. Postupně se potom přihlašovali další rezidenti a dnes je zhruba 80 %
z nich jeho členy. Statenický mlýn má 90
vlastníků, tj. 37 bytů, 21 řadových domů
a 32 vil, dále je tu jedna restaurace a šest
nebytových prostor. Odhadem zde žije
zhruba 250 až 300 osob. Jak sám název
„zelené údolí“ napovídá, máme rádi zeleň
a rádi bychom to tady udrželi v takovém
standardu, který nastavil developer. Rádi
bychom obci pomohli i svými fyzickými
silami, aby šla obec dopředu a bydlelo
se nám tu dobře.

Co opravdu nechceme, je to, aby starousedlíci vnímali Statenický mlýn jako komunitu, což se bohužel děje. Nevím, jaká
byla minulost obce, ale tuším, že výstavba
areálu a následný prodej nemovitostí nazlobily spoustu lidí, kteří tu bydlí celý život. Je
ale pravda, že pokud se chce obec rozšiřovat, je potřeba zajistit například infrastrukturu, to znamená zázemí, kam jít do obchodů, za odpočinkem nebo děti za zábavou.
Ale ve své podstatě jediné, co v obci skutečně funguje a zajišťuje obyvatelům trochu zázemí, je Žabka. Její personál je vždy
velice příjemný a ochotný. Vidíme v ní velkou výhodu, neboť ji máme přímo před domem, a pokud narychlo něco potřebujeme,
třeba čerstvé pečivo, je naší spásou. Dětské
hřiště by si také zasloužilo víc péče a komunikace jsou v žalostném stavu, chybí
chodníky a jsou tu nebezpečné úseky. Měla
jsem s panem starostou několik jednání,
kde jsme projednávali, že například označení zatáčky v Černém Vole by nemusela
být taková investice, diskutovali jsme o získání různých grantů pro obec na různé aktivity jako revitalizace zeleně, dětská hřiště,
školka nebo naučná stezka. To je totiž cesta,
jak může jít obec dopředu. Prozatím byly
označeny stromy podél potoka reflexními
prvky a to byl první krok.
Jaká je vaše funkce v občanském sdružení?
Moje funkce se jmenuje revizor. Jsem
jen člověk, kterému nebylo lhostejné,
že developer nesplnil podmínky smlouvy,
a tak jsme se s ním, za podpory právníků,
dohodli, že založíme občanské sdružení,
které zaštítí všechny vlastníky a bude fungovat čistě na bázi správy a údržby areálu. Máme spoustu nápadů, ale na ty zatím
nemáme prostor. Já sbírám podněty od lidí,
oni vědí, na koho se s problémem obrátit,
a já se jim snažím všemožně vyhovět. Poslední dobou se snažíme s panem starostou
vymyslet způsob, jak bychom se mohli
všichni zapojit a obec si zvelebit sami.
Jak se vám bydlí mezi starousedlíky?
Ti nás bohužel vnímají jako nafoukané
zbohatlíky ze Statenického mlýna, ale takoví my nejsme. Jsme mladí lidé, spouspokračování na straně 2
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ta z nás to má jako startovací nemovitost,
ve vilové části bydlí převážně manažeři
nebo jednatelé firem, které jim domy třeba
koupily. Většinou sem investovali cizinci,
protože jsme kousek od Prahy a kousek
od letiště, často za nimi létají jejich známí
či příbuzní, takže tato lokalita je pro ně velmi výhodná a zajímavá. Bydlí tady spousta
cizinců, kteří nemluví dobře česky, a tato
jazyková bariéra pro ně není jednoduchá.
Často mají problém propojit se s místními
obyvateli, kteří jim nedokážou poradit, když
se ptají na cestu, a vůbec se s nimi nebaví.
Proto jsme se s panem starostou domluvili,
že až se budou instalovat informační tabule,
budou nejen v češtině, ale také v angličtině, aby i zahraniční
rezidenti věděli, co
se v obci děje. Prozatím to dělám tak,
že cokoli se dozvím,
ať na zasedáních
nebo na webových
stránkách obce, překládám to do angličtiny a píšu jim zprávy, aby měli přehled.
A oni to samozřejmě
vítají.

šanci, jak se mohou spojit lidé původní
s lidmi novými.
Jak vaše záměry vnímá pan starosta?
Myslím, že velmi pozitivně. Osobně se,
spolu s dalšími zastupiteli, aktivně zúčastnil brigád a přislíbil, že přijdou i na další,
které se plánují na podzim. Ostatně vidí přínos i v tom, že když se lidé poznají při práci
spolu s námi, možná si pak na nás nebudou
ukazovat jako na ty z toho Statenického
mlýna, ale budou nás vnímat jako úplně
obyčejné lidi. Pan starosta je i velmi nakloněn myšlence, aby se více spojily Statenice
s Černým Volem. Proto bychom rádi vypracovali finální verzi dětského hřiště, kde by
mělo být i multifunkční sportoviště, které

jako to, že tu není školka, kterou nám slibovali, když jsme se před pěti lety nastěhovali. Měla stát do dvou let. A když se konečně
našlo vhodné místo, přišli lidé, kteří celou
akci zastavili. Na jedno ze zasedání jsem
přišla s nabídkou, že mám možnost získat
zdarma projekt na kontejnerovou školku.
Ale tehdy se na mě tvrdě obořily místní maminky, že nebudou své děti odkládat do tzv.
„popelnice“. Možná to byla neznalost, ale
mobilní školky jsou plně funkčními zařízeními, která splňují všechna předepsaná kritéria. Teď je vidina, že by tu měla vyrůst nějaká provizorní školka, ale lidé se bojí slova
provizorní. Jednoznačně by to byl odrazový
můstek k dalším krokům.

Máme se tedy na co
těšit. Chystáte ještě
něco?
Ano, vzhledem
k tomu, že obec
vlastní kus lesa,
připadalo mi velmi
vhodné jej využít.
Chybí tady prostor
pro dospívající mládež, která se potřebuje scházet, nechce
být viděná, ale zároveň má potřebu
si neustále něco dokazovat. Puberta je
Jak se mohou podcitlivé období, kdy
le Vás zapojit obse jedinec rád předčané do obecních
vádí před opačným
aktivit?
pohlavím, ale souNedávno proběhčasně chce dokazovat něco sám sobě.
lo několik brigád,
Proto nám připadá
svépomocí se uklijako ideální řešení
dilo dětské hřiště
vybudovat
nějanebo okolí teras pod
kou třeba parkurozámkem.
Navrhli
vou – pyramidovou
jsme další brigády
stavbu nebo něco
na úklid dalších míst,
podobného,
kde
kam by se dalo choTakto mělo vypadat náměstíčko ve Statenickém mlýně podle prospektů developera. Právě nesoulad
budou muset vynadit s dětmi na promezi touto vizí a výslednou skutečností vedl místní občany k založení občanského sdružení.
ložit i fyzickou sílu
cházky, máme možFoto: archiv Jitky Lenkové
ke zdolání různých
nost umístit nové
překážek. Nebudou
koše se sáčky na psí
sedět u počítače a zároveň udělají něco pro
exkrementy kolem cyklostezek, chceme
zaujme svou výjimečností a bude lákat lidi
svoji fyzičku. A výhled realizace je velmi
vytvořit odpočinková místa s lavičkami,
k opakované návštěvě. Momentálně finaliblízký. Pokud všech osm oslovených firem
aby si třeba babičky, které jsou na prozujeme jeho konečnou verzi. Oslovila jsem
vypracuje své nabídky v daném termínu,
cházce, mohly sednout a v klidu popovídat
několik firem, které se zabývají realizací
rádi bychom je stihli do konce června vya zpříjemnit si odpoledne. Jistou úsporou
takových sportovišť. Chtěli bychom pořídit
stavit na obecním úřadě, kde budou volně
peněz pro obec by mohlo být, pokud by to
zajímavý mobiliář, současně i doplnit stábylo možné, motivovat občany tím, že když
vající hřiště u potoka novými herními prvpřístupné všem občanům. Oni sami si vysi každý uklidí ten svůj chodník, dá třeba
ky. Plánů je hodně, ale nepůjde to všechno
berou čtyři projekty a ty poté přijedou firkvětiny do oken a okolí svého domu bude
najednou.
my veřejně prezentovat. Zhruba v září by
udržovat v čistotě, na konci roku by jim
se odhlasovala finální podoba sportoviště
mohla obec vrátit nějaké peníze, protože by
Vidíte v něčem nějaká úskalí?
a do té doby by mohla obec sehnat finanční
ušetřila za úklid, který se platí z obecní poVíte, mě osobně nezajímá minulost obce,
prostředky. V té souvislosti napadlo paní
kladny. Všichni máme obrovský potenciál
my tady žijeme teď a myslíme dopředu,
Gedayovou uspořádat např. i veřejnou sbírudělat si naši obec pěknou vlastními silaku, do které může každý přispět jakoukoli
máme děti, které tady budou vyrůstat,
mi. Já osobně nevidím problém v tom, jít
částkou, jakou si může dovolit. Je pravda,
a chceme jim vytvořit pěkné prostředí. Pan
na brigádu, naopak, mohu se zde seznámit
že v tom okamžiku každý jeden člověk zísstarosta by byl rád, abychom se začlenili,
s jinými lidmi, vyslechnout jejich myšlenky
ká k projektu úplně jiný, osobnější, vztah.
ale když si starousedlíci nedokážou v klidu
a názory a ty pro mě mohou být inspirující.
Všechno se občané včas dozvědí a já věřím,
vyříkat věci, které zjevně souvisí s minuVždyť si obec udržujeme pro sebe. Když
že se jednou podaří spojit naše síly a začít
lostí, a jen na sebe na zasedáních vulgárbude uklizená a hezká, budeme se na sebe
konečně žít všichni spolu a ne jen vedle
ně a opovržlivě několik hodin křičí, tak to
usmívat a příjemně se tvářit a lidé z okolí
sebe, nebo dokonce proti sobě.
není správná vizitka vzorných sousedských
se sem budou rádi vracet, protože jim tady
vztahů. A jak tedy mezi ně máme pronikText: Renáta Šťastná
bude dobře. A v těchto aktivitách vidím
nout? Přiznám se, že tohle mi vadí. Stejně
Foto: Jitka Lenková
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Krátce z obce
V sobotu 12. května se konala brigáda na dětském hrišti v Černém Vole. Proběhla nad očekávání dobře. I přes nejisté, deštivé
počasí, přišlo asi dvanáct lidí, všichni chtiví práce a s dobrou
náladou. Hřiště jsme uklidili a vypleli značnou část okolních
záhonů. Jeden soused přivezl přívěsný vozík a velký vak, protože plevele bylo
hrozně
moc.
Myslím, že to
bylo
úspěšné, lidi z okolí
se po čase setkali a při té práci
probrali všechny
obecní problémy.
Text a foto:
Pavel Tomek

Za krásného slunečného dne v pátek 25. května otevřela
slavnostním přípitkem v areálu sokolovny svůj showroom zimních zahrad firma H&M, spol. s r. o. z moravských Kuchařovic.
Hodně štěstí nejen do začátku jí za obec popřála místostarostka
ing. Miroslava Šmardová.
Text a foto: Jitka Lenková

Nový vzhled dostal showroom firmy Black Ox, s.r.o. sídlící
v Černém Vole, a to zásluhou designérky Simony Fritz. K původním prostorům nyní přibyla také venkovní expozice zaměřená na prezentaci zahradního nábytku, květináčů a doplňků dovezených tradičně z exotické Indonésie. Bohatý sortiment této
firmy si zájemci mohou nově prohlédnout také v zahradnictví
Chládek v Praze 6-Veleslavíně (Střešovická 47).

Literárně hudební podvečer se konal ve středu 6. června
v kladenské knihovně. Autorské čtení statenické autorky Renáty Šťastné doprovodilo hudebně–poetické duo ve složení Jan
Paulík a Václav Fikrle. Příští setkání plánuje tato trojice ve Slaném, Buštěhradě, Lidicích nebo v Praze.
Text: Renáta Šťastná
Foto: archiv Renáty Šťastné

Text:
Jitka Lenková
Foto:
Black Ox, s. r. o.

Pro nejmladší občánky Statenic
Čarodějnice od Juliány ve spolupráci s obecním úřadem připravily
na sobotu 2. června oslavu Mezinárodního dne dětí a přichystaly pro ně komponovaný pořad
Milanovy diskohrátky. Během
odpoledne plného písniček, her,
soutěží a samozřejmě také výher
Milanovi vypomáhaly dvě ušaté
televizní hvězdy, Bob a Bobek,
králíci z klobouku. Kromě toho si
děti také mohly zařádit ve skákacím hradu se skluzavkou a osvěžit
se točenou zmrzlinou. A nechyběla ani nabídka originálních šperků
pro velké i malé parádnice.
Text a foto: Jitka Lenková

4

„Pokud děti vidí číst své rodiče, jistě si sami také najdou je knize cestu…“

Kolik knih jsi přečetl, tolik životů jsi prožil!
Poslední dobou se objevuje stále více
periodik obecného charakteru a o zajímavé
čtení není nouze. Uvědomila jsem si, že mě
trochu mrzí, že jsme se zatím nikde nedočetli o místní knihovně. Známe dobrovolný
spolek Čarodějnice od Juliány, víme o existenci spolku Bivoj, nebo přírodovědného
kroužku pro děti vedeného ing. Kopincem.
Ale ani zmínka o činnosti obecní knihovny.
Proto jsem se na kus řeči vydala za jejím
knihovníkem Zdeňkem Blechou.
Od kdy je místní obecní knihovna v provozu?
Původním knihovníkem byl ve Statenicích pan Strach, který se o knihovnu staral v období, kdy jsem se do Statenic přistěhoval. V tehdejší době sídlila knihovna
v suterénní místnosti obecního úřadu, měla
13 čtenářů a přibližně 2200 svazků výpůjčního fondu. V roce 2000 však šel pan Strach
na zasloužený odpočinek a tehdy mne tehdejší zastupitelstvo oslovilo, zda bych
se chtěl o knihovnu starat. Protože jsem
„knihomol“ a kultura v obci mne zajímá,
s radostí jsem přijal.
Je rozdíl mezi fungováním knihovny tehdy a nyní?
V roce 2002 jsme se zaregistrovali u ministerstva kultury a od té doby jsme registrovanou obecní knihovnou. Za dobu mého,
více než jedenáctiletého, působení v obecní
knihovně se změnilo mnoho věcí. Knižní
fond se rozrostl převážně díky velkorysým
darům od občanů na více než 3450 svazků
a obec má smlouvu se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, od které získáváme dvakrát ročně tzv. výměnný fond.“

48 registrovaných čtenářů,
z nichž je 15 dětí do patnácti let. Bohužel o knihovně se stále málo informuje.
Naši stálí čtenáři, myslím
tím ty dříve narozené, pomalu, ale jistě odcházejí,
a mladí chodí většinou jen
pro povinnou školní četbu.
Pokusil jsem se umístit některé knihy v elektronické
podobě na internet, ale děti
mají, bohužel, jiné záliby, než knihy. Myslím si,
že to je velká škoda, protože mezi našimi svazky
se najde mnoho poutavých
dobrodružných, veselých,
detektivních i naučných
knih.
Jak by se tedy dali nalákat čtenáři do knihovny?
Abych byl upřímný,
osobně myslím si, že je to
všechno výchovou v rodinách. Pokud čtou rodiče
a mají ke knihám vztah,
předávají ho dál a pak sami
často přivedou do knihovny
i svoje děti. Pokud nečtou,
jejich děti nemají od koho
okoukat lásku ke knize,
a potom nejspíš nebudou
číst ani ony. Ovšem není to
vždycky pravidlo.
Zmínil jste doprovodné akce v knihovně.
Řeknete čtenářům víc?
Pro zpestření činnost knihovny a také
pro přilákání dalších čtenářů pořádáme
v knihovně různé kulturní akce. V loňském
roce to bylo třeba pokračování výstavy
nazvané „Bylo – nebylo“ o historii a současnosti Statenic a Černého Vola, večer
chuligánské poezie „Vo co de?“, autorské
čtení statenické spisovatelky Renáty Šťastné doplněné hudební produkcí pana Paulíka z Buštěhradu nebo kurz „Minimum pro

Co to znamená?
Jak jsem již říkal, Středočeská vědecká
knihovna v Kladně nám bezplatně půjčuje
zhruba 150 titulů na půl roku. Za tu dobu
si tyto knihy mohou všichni registrovaní
čtenáři přečíst. Po půl roce si je zástupci
knihovny v Kladně odvezou a přivezou
další várku. V tomto fondu jsou zastoupeny všechny žánry a pokud nějaký čtenář
potřebuje sehnat nějakou konkrétní knihu, lze využít služeb
Jan Schneider – STEJNĚ SE TO STANE
meziknihovního výpůjčního fonStejně se to stane, vždyť k tomu všechno spěje
du. S mojí kolegyní, paní Libuší
všechno spěje k jedinýmu cíli – ať si každej ze mě střílí
Kupilíkovou, se o knihovnu stastejně se to stane to je nabeton
ráme, seč nám síly stačí. Aby byli
nějakej ten neutron se změní v pozitron
čtenáři informováni, vytvořil jsem
a lidem rupne v bedně – nebudou se hemžit bezohledně
na adrese http://knihovna-statenisvětýlko jim v duši zabliká – pak se vyhnou voklikám
ce.webnode.cz/ webové stránky,
a nebudem se hledat v mlze – přestane nás život mrzet
kde informuji o dění v knihovně,
přestanem se koukat všedně – až každýmu rupne v bedně
o obsahu výměnného fondu a také
až se mu tam rozsvítí, jó to bude důvod k napití
o akcích, které knihovna pořádá.
Až se to stane, no tak se voholím páč bude vyhlášená miSnažíme se minimálně 1x za čtvrt
mořádná neděle a všude budou viset cedule:
roku o nějakou kulturní akci.“
PŘIĎ NA KAFE, PŘIĎ NA KUS ŘEČI, TADY
SE ZDARMA ZE SOBECTVÍ LÉČÍ
A jak jste na tom se čtenáři?
VE SKLADECH SVĚTA TOTIŽ DOŠLA LEŽ
Z původních 13 v roce 2000
jsme se rozrostli na nynějších

práci na PC“. Kromě těchto aktivit se každý první čtvrtek v měsíci v knihovně schází neformální vlastivědný spolek Bivoj,
jehož stránky naleznete na internetové adrese www.bivoj-statenice.bloger.cz/, a pro
přátele kultury v našich obcích Statenice
a Černý Vůl jsem vytvořil webové stránky
„Statenická vrba – www.statenicka-vrba.
webnode.cz. Tady informuji všechny spřízněné duše o akcích, které obec pořádá. Tedy
pouze o těch, o kterých vím. Na letošní rok
jsme připravili také několik akcí nejen pro
registrované čtenáře. Na četná přání občanů je to opět Školení minima práce
na PC, dále jsme připravili v rámci
měsíce knihy poetický večer „Miroslav Horníček – dopis neznámému
truvéru“, který se konal 21. března
2012. A v neposlední řadě srdečně
zvu na vernisáž dalšího dílu výstavy
„Bylo – nebylo, aneb historie a současnost Statenic a Černého Vola“,
která se bude konat 29. srpna.
Co byste řekl závěrem?
Závěrem bych rád citoval jednu
báseň Jana Schneidera, kterou jsem
přednášel na večeru chuligánské poezie a kterou mám jako své motto:
Text a foto: Renáta Šťastná
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Kronikáři se sešli v Dobřichovicích
V sobotu 12. května se v budovách Státního oblastního archivu v Dobřichovicích
konalo pracovní setkání kronikářů z Prahy-západ. Hlavní součástí téměř čtyřhodinového programu byly přednášky zkušených kronikářů o jejich poznatcích z praxe
a související legislativě doplněné projekcí.
Nechyběla ani prohlídka archivu a prostorů
depozitáře s badatelnou.
Pokud jde o Statenice, v archivu je možné
si prohlédnout veškerý nashromážděný písemný materiál z historie naší obce, k nimž
letos přibyly i obecní kroniky. Nyní jsou
bezpečně uloženy v samostatném oddělení
depozitáře s udržovanou stálou teplotou.
Před odevzdáním do archivu byly kroniky
oskenovány a skeny uloženy na dvě CD,
která jsou na obecním úřadě k dispozici pro
potřeby obce i případných zájemců z řad
odborníků i veřejnosti. Z důvodu ochrany
osobních údajů však nemohou být umístěny na internetu. Za převedení všech kronik
včetně té nejstarší do elektronické podoby
obec obdržela pochvalu, neboť tak učinila
jen jako jedna z mála.
Dnes je naše kronika psána dle zákonných norem, tj. pokud možno ručně na zákonem určeném druhu papíru a předepsaným
druhem inkoustu s trvanlivostí až 100 let.
V kronice se zaznamenávají a shromažďují
materiály a fakta, které kronikářka získává v průběhu roku od zastupitelstva obce,
občanských spolků, iniciativ, podnikatelů

i jednotlivců. Při výkonu své činnosti, kterou jí pověřila obec, je kronikářka povinna
se na požádání prokázat příslušným průkazem.
Pokud budete mít zájem také nahlédnout do minulosti, v badatelně archivu
v Dobřichovicích najdete různé zajímavosti z historie (nejen) naší obce – fondy obcí
a škol, zastavovací regulační plány obcí,
stavební plánky domů, osobní pozůstalosti, hřbitovní řády, stanovy sborů dobrovolných hasičů nebo záznamy o četnictvu.
Konkrétně o Statenicích se můžete dočíst
třeba v dokumentech nazvaných „Popsání
duší při faře Noutonické“ (1856), Kniha

příslušníků obce Statenické (zal. r. 1891),
Projektová dokumentace Obecné trojtřídní
školy ve Statenicích nebo Knihy chudých
důchodců (1914–1941). Téměř současně
zní například tento zápis z kontroly školní
kroniky 11. 11. 1926: „Ve škole všeobecně
špatná morálka, vnitřní kázeň obou tříd naprosto chybí.“
Badatelské dny jsou stanoveny na pondělí a středu, při pátrání po konkrétních faktech je nejlépe si domluvit návštěvu archivu
předem.
Edita Mňuková, DiS.
kronikářka obce Statenice

OČNÍ
AMBULANCE
Tyršovo náměs 380, Roztoky u Prahy
Ordinační hodiny:
Po. 8:00 – 15:00 Čt. 8:00
00 – 16:00
Út. 7:30 – 15:30
0 Pá.
á. 8:00
8 00
0–1
14:00
St. 13:00 – 18:00
:00
0
Polední přestávka
12:00
estávk
ávka od 12
2:00 do 13:00 ((kromě pátku).
pát
Bez objednání
nání dospělé
pělé i děě vyšetří MUDr. N
Natálie Kandaková.
Kan
Vaše dotazy zodpovíme na tel.čísle:
t l čí l 72
722 532 262, 220 570 097
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S vodou musíme hospodařit
Opakuje se to se železnou pravidelností – zákaz zalévání, zákaz napouštění bazénů. Naše obec začíná každoročně
s ustupující zimou trpět nedostatkem
vody a je jen otázkou času, kdy se výše
uvedené zákazy objeví na úřední desce.
Letos se tak stalo už v dubnu. A to je pořád ještě ten lepší případ. V tom horším
neteče voda vůbec anebo z kohoutku
místo vody vytéká jakási hnědá břečka.
Prý je zdravotně nezávadná a to hnědé,
to jsou jen neškodné oxidy železa. No
dobře, nějak to přežijeme. Konec konců
bydlíme přece na vesnici, i když jen deset
kilometrů za Prahou. Co ale bude dál?
Už teď je tady vody málo a na obzoru
se rýsují další „žíznivci“ – rodinné domky,
vily a vilové domy v nové zástavbě, která
začne co nevidět. Znamená to, že nakonec
budeme všichni chodit s kanystry a kbelíky
k cisternám? A jak situaci řešit?

Tak jak na tom vlastně jsme?
Území obce je z hlediska zásobování
pitnou vodou začleněno do soustavy zásobující Roztoky, Úholičky, Únětice, Velké
Přílepy, Statenice, Tuchoměřice a Kněževes. Tyto obce jsou tedy navzájem propojeny a celou soustavu je možné uzávěry
rozčlenit, např. podle tlakových pásem.
Soustavu zásobují vodou dva přivaděče,
první po trase Suchdol – Roztoky – Velké
Přílepy, druhý spojuje Ruzyň, Tuchoměřice

K poruše dodávky vody ve vyšším tlakovém pásmu obce zásobovaném z Tuchoměřic ve dnech 25. – 28. května došlo proto, že od 15. do 30. května trvalo sucho,
v obci nepršelo. V období do 15. května
spotřeba vody nepřevýšila možnosti této
soustavy, protože případná mírně zvýšená spotřeba vody byla pokryta zásobami
ve vodojemech. Tuto spotřebu, kterou soustava dokáže zabezpečit, lze označit jako
základní (100 %). Po 15. květnu se denní
spotřeba vody začala zvyšovat a po několik po sobě následujících dnů vystoupala
až na 170 % „základní spotřeby“. Hladina „zásobní vody“ ve vodojemech proto
setrvale klesala, až 25. a 26. května byly
vodojemy zcela vyčerpány.

a Kněževes. Do Statenic přitéká voda z prvního přivaděče do nízkého pásma zahrnujícího Černý Vůl a část Statenic (bez Račan
a Punčochy), druhý přivaděč zásobuje zbývající část obce (vyšší pásmo).
Celý tento systém je vyprojektován podle
tzv. normové potřeby pitné vody (v m3/den),
která ovšem nezahrnuje zalévání zahrádek
a napouštění bazénu u rodinných domků
pitnou vodou. Nerovnoměrnosti ve spotřebě vyrovnávají místní vodojemy, ale téměř
v žádném případě nelze náhle zvýšenou
spotřebu vody zajistit zvýšením přítoku
v přivaděči.
Při zahájení působení prvního developera
v obci, firmy H-systém
(investice v dnešní lokalitě Statenický mlýn),
byl na území Velkých
Přílep vybudován vodojem, jehož jedna akumulační komora o objemu
400 m3 byla původně
rezervována pro potřebu Statenic. Později byl
ale vodojem zcela využit pro novou výstavbu
ve Velkých Přílepech.
Obec Statenice je proto
zásobována přímo z přivaděče od Velkých Přílep, ale bez akumulace Venkovní bazén a skvěle udržovaný trávník se po roce 1989 stal lákadlem
aktuálně nespotřebované i vizitkou pro mnoho lidí. Vodovodní řady nejen ve Statenicích však
zvýšenému odběru pitné vody kapacitně nestačí.
vody ve vodojemu.

Voda a Statenice
 Historické obce Statenice a Černý Vůl byly vždy úzce spjaty především s Únětickým
potokem, v jehož údolí leží. Naši předkové využívali jeho tok velmi promyšleně, o čemž
svědčí čtyři mlýny založené na tomto potoce jen na území naší obce stejně jako dochované záznamy o sporech mezi jejich mlynáři.
 Jezírko na tomto potoce dnes dodává na atraktivitě místní restauraci Detaillo – Statenický mlýn, v zimě, pokud zamrzne, slouží k zimním radovánkám. Stalo se také útočištěm pro chráněné druhy živočichů, jako je skokan zelený, a vodního ptactva. Kromě
obecně známé kachny divoké zde vídáme i lysku černou anebo slípku zelenonohou.
 Každý potok ovšem stojí a padá s kvalitou vody, která v něm teče. Přestože v tom našem
žili (žijí?) i pstruzi, v minulosti byl znečišťován chemikáliemi spláchnutými z nedalekého letiště. Postižen byl také havárií cisterny v Černém Vole a letos na jaře se do něj
dostaly kaly, které si vynutily vyčištění jezírka ve Statenickém mlýně.
 Tyto větší či menší havárie hrozí potoku i v budoucnosti a jeho využití pro rekreační
i jiné účely je proto problematické. Přitom již před více než dvaceti lety se uvažovalo
o zřízení veřejného koupaliště na potoce u fotbalového hřiště anebo o soustavě rybníků
na území dnešního Statenického mlýna.
 Vodou z potoka měla být rovněž napájena kašna na náměstí „se Žabkou“ ve Statenickém mlýně. K postavení kašny nedošlo právě vzhledem k problémům s dodávkami pitné
vody v obci. Vodní prvek, nádržka, jezírko či jednoduchá kašna napájena z potoka by
se měla rovněž stát součástí obnovovaného parku Parádnice.
 Za horkých letních dnů považuje dnes řada občanů za nejlepší možné osvěžení právě
domácí venkovní bazén. Tomuto trendu nahrávaly polistopadový „hlad“ po této „západní“ vymoženosti a poměrně příznivé ceny do té míry, že v jednom období u nás
vzhledem k počtu obyvatel bylo více bazénů než na daleko teplejší a slunečnější Floridě. Statenice zřejmě nejsou v tomto hledu výjimkou, což se odrazilo na zvýšené spotřebě pitné vody v jarních a letních měsících.
 Nejbližší koupání v okolí Statenic nabízí Libčická plovárna, koupaliště Středokluky,
akvapark Kladno a v Praze 6 koupaliště Na Petynce, Džbán a Divoká Šárka, případně
krytý bazén ve Sportcentru na Suchdole.

A jak z toho ven?
Do té doby, než bude soustava doplněna
vodojemy na území obce, je za takovéto situace nezbytně nutné, aby se občané vyvarovali plošného zalévání zahrádek, trávníků
apod. pitnou vodou, aby s možností vzniku
takové situace počítali a k zalévání využívali
dříve do příslušných nádrží nashromážděnou dešťovou vodu. Podobně platí zákaz napouštění bazénů z vodovodního řadu.
„Je asi prokazatelné, že díky blízkosti
Prahy a zpevněných ploch Letiště Praha,
a. s. jsme v určitém dešťovém stínu, což
způsobuje nedostatek vody,“ hodnotí tuto situaci starosta obce, ing. Jan Sládek. „Je proto
třeba, aby si všichni občané tuto skutečnost
uvědomili a byli vůči sobě ohleduplní.“
Je samozřejmě jasné, že vynucení zákazu
zalévání a napouštění bazénů pitnou vodou,
zvláště když právě panuje teplé, slunečné počasí, a tedy i sucho, v praxi zůstává z mnoha
důvodů obtížné. Obec by musela nastavit systém kontroly dodržování zákazu, jmenovat
kontrolory, ukládat pokuty a vymáhat jejich
zaplacení, řešit oznámení občanů v této věci
i případná falešná nařčení. Ve Velkých Přílepech proto za této situace přistoupili k dočasnému radikálnímu, ale jedinému jasně účinnému řešení – vodu na noc prostě zavírají,
aby se stačil vyčerpaný vodojem doplnit a následující den se dostalo na všechny obyvatele.
U nás toto z technických důvodů možné není
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a tak nezbývá, než se spoléhat na ukázněnost
našich obyvatel a doufat, že obcí stanovený
zákaz budou ochotni dodržovat.

Nové vodojemy
Alarmující situace si žádá řešení, a tím je
stavba nových vodojemů. V té souvislosti
je třeba mít na mysli dvě věci. Za prvé je
třeba přehodnotit závislost zásobování obce
v nízkém pásmu z přivaděče od Velkých
Přílep, protože objektivně hrozí, že v budoucnu nemusí ani do nově vybudovaných
vodojemů v době sucha dotéct dostatečné
množství pitné vody. A za druhé získat
na stavbu vodojemů příslušné finanční prostředky, jejichž hlavním zdrojem by měly
být příjmy obecního rozpočtu. A ty se odvíjejí, kromě jiného, od počtu obyvatel té
které obce. V té souvislosti je proto třeba
připomenout fakt, že řada lidí sice v naší
obci žije, ale není zde hlášena k trvalému
pobytu. Obecní úřad v současné době eviduje 530 nemovitostí s číslem popisným
a přes 200 chat s číslem evidenčním, ale
jen 1127 občanů s trvalým pobytem v obci.
To zřejmě neodpovídá skutečnosti, protože Horoměřice mají 1000 čísel popisných
a 3400 obyvatel anebo Úholičky 230 čísel

popisných a 733 trvale hlášených občanů.
Na jednu nemovitost tak připadají zhruba
tři občané, zatímco u nás jen dva. Přitom
na každou zde trvale hlášenou osobu dostává obec ze státního rozpočtu 6500 Kč.
Oněch cca 530 nepřihlášených „duší“ znamená čistou ztrátu na 3,5 milionu ročně.
Proto je třeba, ne-li nevyhnutelné, usilovat při výstavbě nových vodojemů o spoluúčast investorů (developerů), kteří působí
v obci nebo zde hodlají působit. Z toho
důvodu také již došlo k jednání mezi obcí
zastoupenou starostou ing. Janem Sládkem
a ing. Janem Kopincem se zástupci „našeho“ developera, firmy Alfa Praha, s.r.o.
a bylo dohodnuto, že Alfa Praha, s.r.o. počítá s využitím vodojemu, který bude stavět
pro svou investiční výstavbu, i pro potřeby
obce. Vodojem by se měl začít stavět již
letos na podzim a je nyní na obci vymyslet trasu, která propojí tento nový vodojem
s vodovodním přivaděčem z Tuchoměřic.
Nová zástavba v obci tedy nebude znamenat další omezení dodávek pitné vody pro
stávající obyvatele, jak se v této souvislosti
často spekuluje, ale přesně naopak.
Text: Jan Kopinec, Jitka Lenková
Ilustrační foto: Barbora Benešová

Budeme platit za popelnice dvojnásobek?
Od začátku příštího roku vstupuje v účinnost novela zákona o místních poplatcích,
která umožňuje obcím zvýšit poplatky
za odvoz komunálního odpadu až na dvojnásobek současné maximální sazby. Stávající maximum, 500 Kč za obyvatele obce
a rok, vybírá většina obcí, Statenice nevyjímaje. Náklady na svoz odpadu však často
sumu vybranou na poplatcích v obci často
převyšují – a to je také případ Statenic. Můžeme tedy očekávat, že příští rok budeme
„za popelnice“ platit více, aby takto ušetřené „obecní peníze“ mohly být použity
na jiné účely. Jak vysoké toto zvýšení bude,
zatím nebylo rozhodnuto.
„V každém případě je na to kalkulační
vzorec, který určuje výši poplatku na základě počtu obyvatel a chat a skutečně vynaložených prostředků na svoz komunálního
odpadu,“ vysvětluje starosta obce ing. Jan
Sládek. „V naší obci to zatím bylo tak,
že i při použití tohoto vzorce jsme nepokryli náklady. Jaký bude vzorec pro příští rok,
zatím nevíme.“
Existuje jen jedna možnost, jak náklady
na svoz komunálního odpadu v obci snížit,
a to odpad z domácností více a lépe třídit.
Vytříděním se totiž z části odpadu stává surovina, na kterou se hned hledí ekonomicky jinak. Obec proto hodlá občany v úsilí
o kvalitnější třídění odpadu podpořit zřízením nových „hnízd“ s kontejnery na tříděný
odpad a uvažuje také o přistavení kontejnerů na biologický odpad.
To, že zatím máme v obci v třídění odpadu nemalé rezervy, vidíte na fotografii.
Na kolektivní uvědomnělost v tomto případě
asi tak úplně spoléhat nejde a poctiví „třídi-

Kontejnerové hnízdo přetéká odpadky. Včetně
těch, které bylo možné před vyhozením vytřídit
a odnést o pár kroků dál do poloprázdných
kontejnerů na plast, papír a sklo.

či“ budou vždy doplácet byť i na jediného
„netřídiče“ mezi sebou. Existuje řešení?
Některé obce ho nalezly. Pravda, ne každý má (a může mít) to štěstí na investora
a provozovatele solárních elektráren jako
v jihomoravské Vranovské Vsi, který na základě smlouvy platí svoz komunálního odpadu za celou obec. Ale recept z Tišnova
z Vysočiny by byl použitelný i pro nás. Občané tam plasty a krabice od nápojů shromažďují do pytlů s čárovým kódem a město
tak má přesný přehled o tom, kdo konkrétně
kolik odpadu vytřídil. A za každý kilogram
mu poplatek za popelnice sníží o 4 koruny.
Není to, pravda, moc. Zvlášť když třeba
běžná nápojová půllitrová plastová láhev
váží ani ne 20 gramů. I tak by mi to ale
za ten pocit, že nejsem jen trpným objektem vybírání obecního poplatku, ale že jeho
výši mohu sama svým přičiněním přímo
ovlivnit, stálo.
Text a foto: Jitka Lenková

Právě teď
 Ke dni 31. 5. 2012 přestala 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. z Velkých Přílep zajišťovat pro občany Statenic odvoz fekálií z domácích jímek
(žump). Nově lze tuto službu objednat
u společnosti Veolia Voda Česká republika, a.s. z Roztok u Prahy na tel. čísle
220 912 096.
 V týdnu od 19. 6. do 22. 6. byla zavezena ornice na plochu Parádnice a bylo
provedeno její částečné zatravnění.
Do definitivní (vzorové) podoby vč.
např. osazení lavičkami a vinnou révou
bude podle projektu Edity Mňukové,
DiS. ještě letos upravena jedna z celkem
šesti zdejších teras.
 Dětský den s Dádou se koná v pátek
29. června 2012 od 11 do 15 hod. u restaurace Detaillo – Statenický mlýn.
Podrobnosti o této akci přinášíme na poslední straně.
 Ke dni 30. 6. 2012 bude základě žádosti
obcí Horoměřice a Statenice ukončen
provoz noční linky 615 z důvodu jejího
minimálního vytížení.
 Dne 3. 7. 2012 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška obce Statenice
č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Upravuje
dobu nočního klidu, otevírací dobu hostinských provozoven, veřejnou produkci
hudby a zakazuje pořádání ohňostrojů a odpalování zábavní pyrotechniky
na území obce Statenice (s výjimkou
noci z 31. 12. na 1. 1. Vyhlášku v plném
znění uveřejňujeme na str. 10.
 Podrobnosti o novém rezidenčním rezortu Aura Praha-Statenice se dočtete
na www.aura-statenice.cz. Projekt bude
realizován v prostoru mezi Statenicemi
a Velkými Přílepy (lokalita Boušovské
pole a okolí) a developer, firma Manghi
Czech, úzce spolupracující s italskou
firmou Fratelli Manghi, zde plánuje
postupně vybudovat soustavu vilových
clusterů (shluků) proložených zelení
a jezírky. Součástí rezortu se podle plánu mají stát golfové hřiště s 18 jamkami,
obchody, školka, základní škola (1. stupeň), sportovní klub (wellness, fitness,
relaxace), bazén, tenisové kurty, venkovní amfiteátr k pořádání kulturních
akcí, kavárny, restaurace a club house
jako místo setkávání.

Připravila Jitka Lenková
Foto: www.aura-statenice.cz
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Káva, dort a úsměv
Nejednoho milovníka kávy a dobrého
posezení zaujala milá a moderní kavárnička otevřená vloni na podzim ve Statenickém mlýně naproti Žabce. Její
majitelkou a tedy tvůrkyní tohoto nápadu je dnes už místní občanka Barbora
Škopková. Ve Statenicích žije s manželem, dcerou a synem již čtvrtým rokem.
Dětství prožila v Nebušicích, kde chodila
do školy. Potom žila na Břevnově a v centru Prahy a po studiích strávila jeden
rok v USA. Posledních sedm let bydleli
Škopkovi na Přední Kopanině, v domě,
který postavil otec paní Škopkové. Kvůli
zvýšenému provozu letadel však hledali
něco jiného. Jednou zamířil manžel paní
Škopkové i do Statenic a našel zde nově
vystavěný areál Statenický mlýn. Tím
byl okamžitě nadšen a rozhodl se téměř
ihned – rodina se postěhuje sem.

i zákusky a novinky, které stále objevujeme. Nabízíme jak nové „modely“, tak ty
osvědčené. Ale najdete u nás i obyčejný koláč v ceně okolo 20 korun. Každý
si u nás přijde na své.“

Nejde jenom o kávu
I když tento nápoj zůstává v kavárně
pochopitelně tím hlavním, paní Škopková se snaží obohatit program kavárny
také o kulturní pořady. „Někdy během
léta chystáme loutkové divadélko a kytarový koncert, nejen pro děti, prostě pro
všechny. Když nás něco napadne, tak to

a slušné lidi. O děvčatech z dětského domova, Kateřině Rejlové a Veronice Schorové, se psalo v tisku, přečíst články o nich
si můžete i u nás. Na začátku stál povedený kontakt navázaný přes paní Marií
Zicháčkovou a díky projektu Múzy dětem,
kde působí, jsou dnes děvčata s námi. Musela jsem se rychle rozhodnout a dopadlo
to výborně. I když obě bydlí na Praze 4,
dojíždí do Statenic rády. Pomáhá i přítel
jedné z nich a zapojujeme všechny, kteří
se nám osvědčili. Jsme úžasný tým, máme
nad vším kontrolu, nápady, školení. Veronika ještě brigádně pracuje v Praze. Zná
a má praxi i z jiné kavárny.“

Rozhodnout se včas,
aneb jak to vlastně začalo
Přátelé Škopkových a jejich rodina žijí
v Praze a proto Statenice pro ně byly tak
trošku neznámou, ačkoli stále v „blízkém
okolí“. Škopkovým i jejich přátelům především chyběla v obci kavárnička, “místo,
kde se mohou lidé sejít, nebo si jen koupit
latté do ruky a jít do práce, nebo na procházku“, jak říká Barbora Škopková. Přitom kavárnička měla podle původního developerského záměru mít ve Statenickém
mlýně své místo.
„Pan Procházka, majitel restaurace Detaillo – Statenický mlýn, o ní uvažoval, ale
později od svého záměru odstoupil,“ vysvětluje paní Škopková. „A protože máme
rádi kavárenskou kulturu, u nás i ve světě,
začali jsme uvažovat o vlastní kavárně. Nechtěli jsme ale být v nájemním vztahu, šlo
nám o vlastní kavárnu, ve svém. Nebytové
prostory jsme proto chtěli koupit. Trvalo to
sice téměř dva roky, ale podařilo se...a já
jsem jako vánoční dárek od manžela, dostala opravdu – krásný dárek..,“ vzpomíná paní
Škopková. „Manžela také napadlo vytvořit
zde i kvalitní dětský koutek. A tato krásná
realizace se podařila. Na doporučení našeho
architekta zde není žádný dohled kamerou
ani jiné omezení. Koutek jsme od kavárny
oddělili zdí a tak zde děti mají svůj vlastní
prostor,“ ukazuje paní Škopková promyšlené zákoutí určené těm nejmenším. Pozadu
ale nezůstává ani kavárna.
„Stále zlepšujeme náš web,“ pokračuje Barbora Škopková. „Spolupracujeme
s paní Petrou Veselou, baristkou, jejíž
knihu „O kávě“ si u nás v kavárně můžete
nejen přečíst, ale i koupit Jsou v ní nejrůznější recepty na přípravu kávy. Autorka
u nás pořádá také certifikované baristické
kurzy a vyhovuje jí, že naše stroje i naše
káva jsou vysokých kvalit. Například kilo
kávy na espresso od Vescovi, naší nejdražší, stojí téměř 1000 Kč. Stejně kvalitní jsou

Milé trio Kateřina Rejlová, Barbora Škopková a Veronika Schorová

zrealizujeme. Naposledy to bylo pletení
pomlázek, prodejní výstava autorského
dětského oblečení, vynášení Morany nebo
dětský karneval. Dvanáct let jsem tančila
v dětském folklorním souboru Rosénka,
v prvním ročníku na vysoké jsem učila angličtinu – chtěla jsem učit dospělé, abych
se udržovala. Našla jsem si brigádu v kavárně The Globe. Pracovala jsem tam asi
čtyři měsíce, tam se mi líbilo. Všichni jsme
se znali, sedli jsme si, potkávali se tam
místní a cizinci, kulturní společnost, krajané, sousedé. To je to, co zde postrádám
– pospolitost.“
Najde tato krásná myšlenka živnou
půdu u nás, ve Statenicích? Přesně podle
ní postupovala paní Škopková i při výběru personálu, jak sama potvrzuje: „Ano.
Moje kolegyně nejsou jedny z mnoha. Já
se dvěma dětmi nemohu být denně v kavárně. Věděla jsem, že nemůžu vzít jen
tak někoho, chtěla jsem milé, spolehlivé

Místní zajdou málokdy
Přesto paní Škopková nevidí vše až tak
úplně optimisticky: „To, co mi zde velmi
chybí je obecně milý přístup. Jsem po více
než půl roce otevření trošku zklamána. Více
sem přijdou lidé z okolí než místní. Proč? To
je mi to moc líto. Například na dobrovolných
brigádách jsme rozdali 25 volných kuponků
na nápoje zdarma a přišlo strašně málo lidí.
Přitom tam bylo tolik spolků, místních lidí,
kteří pomáhali... Nepřišla ani menší polovina. Nebo, jak je možné, že někteří k nám
přijdou poprvé třeba až po pěti měsících
od otevření? Přitom každého rádi uvítáme.
Také bych si přála ve vsi školku, mám dvě
děti a obě vozím mimo obec. Naopak se nám
líbí obnova Parádnice, tam se moc těšíme,
vítáme ji a vnímáme jako „duši obce“. Má
historii a náboj a to je to velmi důležité.“
Text: Edita Mňuková
Foto: archiv Barbory Škopkové
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Pátrejme společně v naší historii
Každá obec, ves či osada má nějakou
tu historii. Statenice a Černý Vůl se mohou jako jedny opravdu z mála pochlubit
na základě (zatím) posledních archeologických nálezů souvislou řadou dokladů
o nepřetržitém osídlení této lokality přinejmenším od 9. st. n. l.
Nad nějakým archeologickým nálezem
se v Statenicích nejčastěji sejdete s archeologem Mgr. Petrem Novým ze Středočeského
muzea v Roztokách u Prahy, kam „regionálně“ spadáme. Při naší poslední archeologické vycházce v okolí Bílé skály a Juliány jsme
mluvili o tom, jak úžasné možnosti nám nyní
dává laserové skenování zemského povrchu
z letadel a jak málo vlastně víme o tom, co
skrývá země pod našima nohama. Na jednoduché reliéfní mapce se mohou objevit staré
cesty, rybníky i lomy, o nichž dosud neměl
nikdo ani tušení. Zprávy o nich se prostě
nedochovaly. Nikomu nestály za písemné
zaznamenání a z lidských pamětí se časem
vytratily. Nejasnosti se objevují i ve starých
kronikách a možná by stačilo jen málo, aby
bylo možné je správně interpretovat.
Naše obec se přitom ke své bohaté a zajímavé, byť místy zastřené historii, až donedávna chovala doslova macešsky. Nyní
bychom to chtěli ve spolupráci s obecním
úřadem a roztockým muzeem napravit.
Rádi bychom společně vytvořili mapu, kde

by byly co možná nejpřesněji zaznamenány
jednotlivé archeologické nálezy na katastru
obce, a získané poznatky bychom chtěli vtělit do chystané výstavy o historii obce a především do naučné tabule, která bude v několika exemplářích rozmístěna na význačných
místech obce. Trochu velikášsky jsem ji pracovně pojmenovala ze Statenic až do Pekingu, ale ona to zase až taková nadsázka není.
Přes naši obec vedla kdysi známá obchodní
cesta zvaná Via Magna. I když nevíme kudy
přesně, do Prahy by nás dovedla v každém
případě. A tou procházela slavná Hedvábná stezka, která vedla až do toho Pekingu.
Takže staré cesty a stezky v naší obci jsou
prvním jasným tématem. Neméně zajímavá
je ale také historie našich čtyř mlýnů. Anebo jich snad bylo víc? Bronzové nástroje
tu kdysi dávno odlévali Keltové, spoustu
Aktuální otázky z historie Statenic
 Kterému místu, pravděpodobně
v Černém Vole, se říká/říkalo
Stařečkova (Stareckova) zahrada?
 Kterému mlýnu ve Statenicích
se říkalo Dolský?
 Kudy vedla tzv. mlýnská strouha?
 Kde zakopal statenický hrabě
svého vycpaného koně, když musel
v roce 1922 opustit svůj zámek?

otázek vzbuzují unikátní kruhové stavby,
rondely, objevené v Horoměřicích. Mohou nějak souviset i se Statenicemi? A kam
se poděla soška malého býčka, údajný pradávný doklad místního pojmenování Černý
Vůl? Vedou na Juliánu opravdu podzemní
chodby? Co se stavělo z kamene vytěženého
u Bílé skály? Kde zakopal poslední statenický hrabě svého vycpaného koně?
Docela dost otázek na jednu celkem malou vesnici kousek za Prahou, nemyslíte?
Tak velkou porci je třeba si rozdělit na menší, pokud možno konkrétní části. Jednotlivé
aktuální otázky najdete v rámečku. Pokud
byste mohli jakýmkoliv způsobem přispět
k jejich objasnění, třeba jen částečnému,
kontakt najdete v tiráži Zpravodaje na poslední straně. Nedělám si iluze, že dokážeme
někdy objasnit všechny otazníky v historii
naší obce, ale doufám a věřím, že jich nyní
časem začne pomalu ubývat. I díky vám.
Text a foto: Jitka Lenková

Z historie Statenic

Hamižnost a lakota přivedly ke zkáze celý mlynářský rod
Bývali na různých mlýnech různí mlynáři. Laskaví a vlídní stejně jako zlí, hamižní a lakotní. V tomto příběhu – či snad
dnes už jen pověsti – znamenala lakota
mlynářky z Kopanského mlýna nakonec
zkázu celého jejího rodu.

Jenom za zlato
Náš příběh, možná jeden z mnoha podobných, se odehrál za druhé světové války,
kdy potraviny bylo možné získat jen na potravinové lístky anebo načerno, například
právě u některého mlynáře. A tak jednoho
předvánoční rána cestou od Juliány sešla
ke Kopanskému mlýnu mladá žena. Byla
v té době již tři roky vdova, bez muže, zato
s osmiletou dcerkou. Nežilo se jí lehce, soudě podle skromného šatu i upracovaných
rukou. Dítě na první pohled churavělo, ani
trochu nevypadalo zdravě, nepřirozeně bledá tvář se zdála téměř průsvitná.
Snad i proto se rozhodla jeho matka dojít
z Prahy (asi) na nejbližší venkovský mlýn
a tam se pokusit koupit nějakou mouku. Či
si ji vyprosit, pokud bude mít jen trochu
štěstí a srdce mlynáře či mlynářky se dokáže ustrnout nad její chudobou.
Bohužel došla právě ke kopanskému mlýnu a otevřít ji přišla sama mlynářka. Ta okamžitě věděla, o co jde, a ihned prohlásila:
„To víte, doba je zlá, já dávám jen za zlato.“
Jenže mladá vdova u sebe měla jen snubní

prsten, kromě dcery poslední a jedinou památku na manžela, kterou střežila jako oko
v hlavě. Mlynářka však jednala rozhodně.
Hned si prstýnku všimla a když viděla váhání mladé ženy, bez jakýchkoliv skrupulí jí
ho stáhla z prstu. Výměnou za prstýnek dala
ženě, která se zřejmě v šoku nad takovým
jednáním ani nedokázala ohradit, pytlík
černé mouky a vystrčila ji zpátky na cestu.
Vdova se i s dcerou dopotácela na kraj
lesa a tam si sedla na pařez. Začala usedavě plakat, až ji našel hajný a nešťastnice
se ujal, nabídl ji čaj ze své termosky a nechal si všechno vyprávět. Celá ta nespravedlnost v mladé vdově znovu ožila, až dotyčná žena zahrozila ke mlýnu a proklela ho
slovy „Za takovou bezmeznou hamižnost
musí mlynářku stihnout slepota!“
Tak alespoň tento příběh zaznamenal
ing. Vlastimil Kinský ze Statenic ve své
sbírce povídek „Jak šel život“.
Co se nakonec stalo s mladou vdovou
a její dcerou známo není, avšak starý mlynář prý, jak později tvrdil onen hajný, prohrál mlýn a celý majetek v kartách a záhy
na to zemřel. Mlynářka potom skutečně
oslepla a nedlouho poté rovněž odešla
na onen svět. O jejich hrob se nikdo nestará. I když měli děti, ti jim nemohli odpustit, jak je rodiče připravili o dědictví. Mlýn
nakonec zůstal pustý a polozbořený. Snad
jako by byl prokletý i on sám.

Skutečná historie mlýna
Nakolik je onen příběh pravdivý, těžko posoudit. Petr Jirásek ve své knize
„Mlýny na Únětickém potoce“ potvrzuje,
že „za 2. světové války z vyprávění znám,
že si mlynáři a sedláci za potraviny nechali
velmi dobře zaplatit. Ba většinou ani přeplácení penězi neúčinkovalo (říkali, že jich
mají dost) a obzvláště od Pražáků chtěli
zlato a cennosti.“
Až potud by tedy vyprávění o lakomé
mlynářce žádající pouze zlato mohlo mít
racionální jádro.
Pokud však jde o majitele mlýna jako takové, P. Jirásek konstatuje, že „v roce 1984
koupil objekty mlýna od dědičky – družky
posledního bezdětného pana Štěpánka pan
Hůla s manželkou.“
Není tedy zřejmě pravda, že by někdo
z rodiny Štěpánkovy, která mlýn předtím
vlastnila nejméně od roku 1824, o majetek
výše popsaným způsobem přišel. Ani mlýn
po válce patrně nezůstal pustý a polozbořený, takže se spíše zdá, že to je jen básnická licence velmi vhodně zakončující celý
příběh. Pověst o potrestané lakotnosti tedy
bude mít podle všeho obecnější základy
a ke Kopanskému mlýnu byla jen příhodně
přiřazena.
Jitka Lenková
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STATENICE
č. 3 /2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Statenice se na svém zasedání dne 14. května, usnesením č. 111/8/2 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a),
b) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku v širších dimenzích, do nichž spadá právo občanů na ochranu
soukromí, nerušené užívání jejich domovů, dobré soužití, uspokojení jejich oprávněných zájmů a potřeb, a také jejich bezpečnost.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Článek 2
Základní pojmy

b) konec provozní doby nejpozději ve 22.00 hodin.
V individuálních případech může Obecní úřad na žádost provozovatele příslušné hostinské provozovny povolit prodloužení provozní
doby předzahrádky do 23.00 hodin, pokud bude existovat odůvodněný předpoklad, že tím nedojde k rušení nočního klidu a veřejného
pořádku.
(6) Provozovatelé hostinských provozoven zajistí, aby v době nočního klidu z hostinských provozoven nevycházel žádný hluk,
mimo jiné tím, že po 22.00 hodině budou zavřena okna a dveře
uvedených provozoven (mimo příchod a odchod osob).
Článek 4
Podmínky pro pořádání veřejných produkcí hudby a jiných
kulturních akcí, odpalování ohňostrojů a zábavní pyrotechniky

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) územím obce Statenice její katastrální území;
b) veřejným pořádkem souhrn právních, etických a společenských norem, jejichž zachování je podle všeobecně uznávaných názorů podmínkou klidného a spořádaného soužití;
c) dobou nočního klidu doba od 22.00 od 6.00 hodin.
d) hostinskou provozovnou provozovna, v níž se provozuje hostinská činnost, tj. příprava a podávání jídel a nápojů
k bezprostřední spotřebě, včetně zabezpečování příslušných
doplňkových prodejů a služeb. Hlavním znakem hostinské
činnosti je především obsluha hostů na místech k tomu určených – restaurace, kavárny, vinárny, herny, bary, samoobslužné restaurace, zahradní restaurace, cukrárny, bufety,
stánky rychlého občerstvení apod.;
e) veřejnou produkcí hudby hudba živá či reprodukovaná
(např. při tanečních zábavách, plesech, diskotékách, koncertech apod.) provozovaná na místech přístupných veřejnosti
nebo v hostinských provozovnách.
Článek 3
Závazná omezení
(1) V době nočního klidu od 22.00 hod. do 06.00 hodin je na území
obce Statenice každý povinen zachovávat klid a omezit hlučné
projevy.
(2) Z důvodu zachovávání nočního klidu a dodržování veřejného
pořádku se provozní doba hostinských provozoven na území
obce Statenice stanovuje takto:
a) počátek provozní doby denně nejdříve v 6.00 hodin;
b) konec provozní doby od neděle do čtvrtka nejpozději
ve 23.00 hodin, v pátek a sobotu nejpozději ve 24.00 hodin.
(3) V noci ze dne 31. prosince na 1. ledna každého roku uvedená
omezení provozní doby hostinských provozoven neplatí.
(4) V individuálních případech může Obecní úřad na žádost provozovatele příslušné hostinské provozovny povolit výjimku
z výše uvedených omezení, pokud bude existovat odůvodněný
předpoklad, že úpravou provozní doby v daném případě nedojde k rušení nočního klidu a veřejného pořádku.
(5) Provozní doba předzahrádek hostinských provozoven se stanovuje takto:
a) počátek provozní doby denně nejdříve v 6.00 hodin;

(1) Za účelem zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu
a ukončení veřejných produkcí hudby a jiných kulturních akcí
se stanovuje povinnost ukončit tyto akce nejpozději do 23.00
hodin. Obecní úřad může v individuálním případě udělit vyjímku o prodloužení doby konání akce.
(2) K zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí
hudby a jiných kulturních akcí se stanovuje závazná podmínka
zákazu otevírání oken a vstupních dveří (mimo příchod a odchod osob) po 22.00 hod. Tato podmínka se týká všech uvedených akcí pořádaných na území obce Statenice.
(3) Odpalování ohňostroje a zábavní pyrotechniky nelze vykonávat
na území obce Statenice. V noci ze dne 31. prosince na 1. ledna
každého roku toto omezení neplatí.
Článek 5
Povinnosti pořadatele veřejných produkcí hudby a jiných
kulturních akcí
(1) Pořadatel veřejných produkcí hudby a jiných kulturních akcí je
povinen oznámit Obecnímu úřadu Statenice minimálně 1 týden
před jejich konáním:
a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele včetně jeho identifikačního čísla, má-li je přiděleno;
b) označení druhu akce, místo a datum jejího konání;
c) počátek akce;
d) ukončení akce;
e) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní;
(2) Při pořádání veřejných produkcí hudby a jiných kulturních akcí
je pořadatel povinen zřídit vlastní pořádkovou službu, a to tak,
aby bylo zajištěno, že nebude rušen noční klid v okolí místa
konání akce.
Článek 6
Výkon kontroly, sankce
(1) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Obecní úřad
Statenice.
(2) Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze udělit
pokutu podle zvláštních právních předpisů (§ 58 odst. 4 zákona
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
.
Článek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. července 2012.
starosta

místostarosta
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Dřevěné brikety

Výkup palet

Palivové dřevo

Černý Vůl-Statenice, Kralupská 393, 252 62
Tvrdé
štíp. od
1050,- 33,50cm od 1050,Tvrdé
štípané
Měkké štíp. od 850,Brikety z tvrdého dřeva od 48,-/bal.10kg
Akce 6 prm/10prms doprava do 50km zdarma
Kontejnery
materiálu,
odvoz
Brikety
z- dovoz
tvrdého
dřeva
odsuti...
52,-/bal.
Avia
Zaváděcí
ceny!kontejner - písky, zemina,

Doprava zajištěna
Akce platí
do 15. (smluvní
5. 2012
materiál
ceny)
prodejní doba
Po - Pá 8 - 11 12 - 17
8 - 11 12 - 14
So
Objednávky na webu nebo telefonicky

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

KOMPLETNÍ REVITALIZACE BUDOV

FASÁDY – OKNA
t zateplování fasád
t výroba oken a dveří
t stavební práce
tel.: 315 721 694-5

| www.lakam.cz
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Ceník inzerce
1/12 str. – 140 Kč
1/9 str. – 170 Kč
1/6 str.- 250 Kč

1/3 str. – 500 Kč
1/2 str. – 750 Kč
1 str. – 1500 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází
v 2. pol. června 2012.
Kontakt: lenkova@volny.cz,
tel. 604 684 834

–
–
–
–

návrhy a realizace parků a zahrad
péče o dřeviny a jejich hodnocení
návrhy a realizace interérů
květinová vazba a aranžmá
s doručením po Praze zdarma

NONCHALANCE GARDEN s. r. o.
Václavské nám. 64, Praha 1
tel.: + 0420 774 438 371
e-mail: info@nonchalance.cz
www.nonchalance.cz

NOVINKY

pro školní rok 2012/2013
ATELIER DESIGNU
odìvní tvorba, základní škola designu, tvorba
bytových dekorací, kreativní techniky

PRO PØEDŠKOLÁKY
døevìná dílna, prográmky pro maminky s dìtmi,
coworking, otevøená herna pro dìti

HUDEBNÍ OBORY
rytmické tìleso, mandolína, ukulele, didgeridoo,
klavír, saxofon, klarinet, rùzné druhy kytar

VÝTVARNÉ ATELIERY
pro pøedškoláky, dopolední pro dìti od 2 let,
atelier prostorové tvorby, pøíprava na SŠ

FOTOKLUB LÍHEÒ
tvùrèí fotografie, fotografie a její pøesahy,
analogová i digitální fotka, pøíprava na SŠ

VÌDA A TECHNIKA
zábavná fyzika a chemie, astronomie,
kosmonautika, robotika, elektronika, PC

yslíte!
m
i
s
ž
e
íž, n
Jsme bl
STANICE TECHNIKÙ DDM hl. m. Prahy

Pod Juliskou 2a, Praha 6 - Dejvice,
Eliška Øeháková, rehakova@ddmpraha.cz,

Tel.: 604 288 627, www.ddmpraha.cz
metro Dejvická, tram.zastávka Podbaba
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA A SNAŽÍME SE JIM POMÁHAT
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDR. Eva Černochová
ZA CIHELNOU 476, STATENICE-ČERNÝ VŮL
tel.: 732 303 125 (T-Mobile), 728 544 128 (O2)
e-mail: cernochova-veterina@seznam.cz
 Interní a gynekologické vyšetření
 Chirurgické zákroky

Ordinační hodiny
pondělí

9.00–11.00

16.00–21.00

 Akupunkturní léčba pohybového aparátu

úterý

–

15.00–21.00

 Čištění zubního kamene utrazvukem

středa

9.00–11.00

16.00–21.00

 Čipování

čtvrtek

–

15.00–21.00

pátek

9.00–11.00

16.00–21.00

sobota

9.00–11.00

–

neděle

–

19.00–21.00

 Možnost objednání krmiva
 Stříhání psů

permanentní make-up
masáže
aromaterapie
ruční lymfatické masáže
výživové poradenství
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Přijďte si užít odměnu za vysvědčení:
Dětský den s Dádou
Akce se koná ve Statenicích
U restauracE Detaillo
v pátek 29. 6. od 11 do 15 hodin.

Na děti i jejich rodiče čeká zábavná show Dády Patrasové,
se kterou si budou moci zatančit a zazpívat.
Nebude chybět lákavé občerstvení a bohatý doprovodný program:
klaun s diskotékou, malování na obličej, trampolíny, nafukovací
skákadlo a klouzačka, surf simulátor nebo elektrický býk.

Na akci Vás srdečn
srdečně zve a na Vaši účast se těší
nový rezidenční resort.
reso .
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