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Vážení občané, sousedé,
pomalu končí
čtyřleté období
a v září nás čekají volby. Od
těch minulých
se v naší obci
udála spousta zásadních
věcí i přes to,
že jejich dopad
se hmatatelně
projeví až s odstupem času. Jsem
přesvědčená, že dnes má obec vizi,
což byla moje hlavní priorita. Víme,
kam směřujeme, a které kroky v
budoucnu budeme muset udělat,
aby byly zajištěny všechny základní potřeby místních lidí v celém
spektru.
Zmapovali jsme oblast pitné vody
i odpadních vod, víme, jak postupovat, abychom měli svůj vodojem
a konečně i čistírnu odpadních vod.
Konkrétní možnosti se nám otevírají také v oblasti základní školy
i mateřských školek, kterých bude
muset být ve Statenicích jednou víc.
Prozkoumali jsme detailně situaci
v dopravě, a to i v širších vztazích
s ohledem na současnou a budoucí podobu obce. Máme představu,
co bychom měli financovat my, co
developeři a co kraj. Otevřeli jsme
projednání změny územního plánu,
která by měla napravit rozpory
stávajícího územního plánu z roku
2018 a zanést do tohoto dokumentu
všechna nová zjištění.
S největším developerem na
našem území snad v této chvíli
směřujeme ke konkrétním návrhům plánovacích smluv, které mají
zásadní vliv na všechny výše zmíněné oblasti z hlediska celku i jednotlivých detailů, a já věřím, že se je
podaří do voleb podepsat. Abychom
mohli konečně udělat tlustou čáru
za minulostí, již neseme na obecních
bedrech jako těžký balvan, je nutné
dojít s developery ke shodě za cenu
kompromisu. Protože obec v minulosti bohužel často nevyužila možnosti, které měla.
Na následující půlrok je tedy
hlavní plán daný. Ale mám potřebu
zmínit ještě úkol, který obec čeká
v příštích čtyřech letech. Je jím veliká a hlavně neplánovaná investice
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do infrastruktury kanalizace,
kterou si vynutí skutečnosti objevené díky mapování obecních restů.
Zaprvé budeme muset zaplatit kompletní rekonstrukci části hlavního
kanalizačního řadu, který obec
před lety nesprávně přebrala od developera Ballymore. Tím si na sebe
uvalila povinnost potrubí po deseti
letech opravit, přičemž normálně
by měla řádně vybudovaná kanalizace vydržet až 60 let. Bohužel,
současný stav způsobuje enormní
nátoky balastních vod do přečerpávací stanice v Černém Vole.
Zadruhé je před námi investice
do samotné přečerpávací stanice,
která odvádí znečištěnou vodu
ze Statenic do roztocké čistírny.
Přečerpávací stanice je nyní na
hranici únosného stavu, který byl
způsoben dlouhodobě nedostatečnou péčí ze strany obce. Pro současné vedení to nyní znamená nutnou
investici z obecního rozpočtu v řádu
25 až 30 milionů korun! Oběma
uvedeným tématům se věnují
podrobněji články v tomto čísle
Zpravodaje.
Dotace na opravy zanedbané
kanalizace nám bohužel nikdo
nedá, takže když přičteme plánovanou významnou stavbu chodníku
Statenická – Kralupská, která by
naštěstí mohla být z 85 % hrazena
z dotace, a stavbu mateřské školky,
z jejíchž nákladů zaplatí dotace
snad polovinu, má obec na další
4 roky investičně tzv. vystaráno.
Pevně proto věřím, že jednotliví
developeři přistoupí na návrh obce
týkající se výše příspěvků na místní
infrastrukturu a že obec nakonec
nebude donucena si na svůj díl
čistírny odpadních vod i vodojemu
půjčit z banky a zadlužit se na desítky let dopředu.
Jsem si vědoma, že řada z vás
nesleduje pravidelně naši činnost
na webu či na jednáních zastupitelstva a o výše uvedených aktivitách mnoho nevíte. Věřím však, že
je mnozí z vás ocení, až se reálně
projeví jejich důsledek. Dnes čelíme
důsledkům kroků provedených
v minulosti a musíme se potýkat
s problémy, které vznikly tím, že
ty kroky nebyly řádně promyšlené
a nebraly v potaz souvislosti. Tomu
se chceme do budoucna vyhnout

Slovo starostky

a tak každé téma, kterým se v současnosti zabýváme a diskutujeme
o něm, podrobujeme nejprve analýzám a na jejich základě pak volíme řešení. Postupným, trpělivým
naplňováním takových rozhodnutí
se obec může smysluplně rozvíjet
a zajišťovat všechny funkce ke
spokojenosti svých občanů. Témat
k řešení je víc, než si asi dokážete
představit, a rozpočet obce je velmi
omezený.
Pokud ale dál budete projevovat
zájem o to, abychom žili v pospolitosti, a nebude vám lhostejné, co
se děje s místem, ve kterém bydlíte,
věřím, že všechny dluhy minulosti
jako obec postupně narovnáme.
Při této příležitosti mi dovolte
projevit radost nad tím, jak lidsky jste se mnozí z vás zachovali
v posledních týdnech válečného
konfliktu. Osobně si nemyslím, že
MY JSME UKRAJINA, jak často čtu,
jsme Česká republika – suverénní
a svébytná a náš osud je jiný. Ale je
krásné, že jsme jako obec i jako stát
dokázali otevřeně projevit solidaritu s oběťmi války. Jako starostka
si vážím každého z vás, kdo pomohl nebo pomáhá, ať již jakoukoli
formou.
A stejně mě jako starostku těší,
jak se mnozí z vás angažujete a rozvíjíte společenské aktivity v obci.
Potěšila mne hojná účast na akci
Ukliďme Statenice, jejíž organizace
se dobrovolně ujala jako každoročně Pavla Witzel. Velmi mne těší
dobrovolná činnost navázaná na
aktivity obecní knihovny, která se
ujala také koordinace pomoci ukrajinským uprchlíkům v naší obci.
A neméně mě těší i činnost TJ Sokol,
která v současnosti významně
přispívá do obecního dění, ať už nabídkou sportovní či společenskou.
Obě tyto statenické komunity přesahují hranice naší obce a vytvářejí
zázemí pro meziobecní a spolkovou
spolupráci.
Vnímám všechny tyto skutečnosti
jako důkaz toho, že obec Statenice je
živá a komunikativní a je mi ctí být
vaší starostkou.
Apolena Novotná
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Štěpnice opět
ponese ovoce

Prostupnost zajistí jednoduché
cestičky a extenzivně udržovaný
trávník, kameny ze zbouraného
valu nebo dřevo z prořezu stromů
budou využity pro výrobu jednoduchého mobiliáře.
„Ke spolupráci bych chtěla vyzvat i místní řemeslníky a umělce,
jejichž díla z přírodních materiálů by mohla tento prostor stylově oživit,“ rozkrývá další plány
starostka.
Než se všechny vize zhmotní
a současná zanedbaná štěpnice se
stane příjemným místem k odpočinku dospělých a dobrodružným
hrám dětí, bude to ještě nějakou
dobu trvat.
„Hodně samozřejmě bude záležet na financích, které se nám
podaří získat, a také na chuti
a ochotě místních občanů se do
úprav zapojit. Moc se však těším,
až si jednou přinesu z procházky
obnovenou štěpnicí první jablko,“
uzavírá starostka.
foto 1: Některá zákoutí současné štěpnice připomínají
bývalý ovocný sad už opravdu jen velmi vzdáleně.

Zpustlé místo v sousedství Parádnice se
začíná měnit v příjemné přírodní zákoutí
Součástí hospodářského zázemí panských sídel bývala štěpnice neboli sad s ovocnými stromy. Svou štěpnici měl i zámek ve Statenicích.
Nacházela se při západním okraji parku Parádnice podél břehu mlýnského náhonu. Ještě loni na podzim bylo toto místo téměř neprostupné,
původní stromy notně prořídly a ztrouchnivěly a mezi jejich torzy bujela
hustá náletová vegetace. Letos na jaře však začaly práce na opětovném
zkulturnění tohoto zajímavého pozemku.
„K intenzivnějšímu zájmu o prostor štěpnice mě asi před dvěma lety
přivedla výstavba plotu, který ho odděluje od pozemku soukromého
majitele, a nutnost zbourání kamenného valu, který výstavbě plotu překážel,“ vysvětluje starostka Apolena Novotná. Obec na její popud nechala
místo posoudit odborníky ze studia Symbio a připravit projekt postupné
obnovy. A pak se čekalo na vhodné dotace, které by mohly být k obnově
využity.
První se objevila letos, vypsal ji Krajský úřad Středočeského kraje a je
určena na výsadbu dřevin. Statenické technické služby tedy zajistily
posekání přerostlé trávy a částečnou probírku náletových dřevin, aby
bylo možné na pozemek štěpnice vstoupit a výsadbu provést, a na konci
dubna proběhla první brigáda, při níž stateničtí občané zasadili zhruba
15 mladých stromků. Dalších více než 30 přibude na podzim.
„Záměrně jsme vybrali zejména původní staré odrůdy, které pomohou
zachovat charakter místa a jsou cenné i z hlediska kulturního a biologického,“ říká starostka.
Po vysazení stromků a keřů a dokončení probírky těch náletových
nebo silně poškozených jsou v plánu další úpravy prostranství.

foto 2: Před první výsadbou nových ovocných stromků
pracovníci technických služeb obce posekali přerostlou
trávu a husté náletové dřeviny.

Obnovená štěpnice si zachová
přírodní charakter, ale zpřístupní
se lidem.
Pavel Černý

4

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 2/2022

Na hraně
kapacity
Likvidace odpadních vod
ve Statenicích naráží na
technologické limity
Napojení na veřejnou kanalizaci je ve Statenicích
velkým problémem. Individuální stavebníci už řadu
let nemají možnost zařídit si přípojku a likvidaci
odpadních vod z nových domů musí řešit buď vlastní
domovní čistírnou, nebo jímkou, kterou nechávají
pravidelně vyvážet. Obě varianty prodražují jak stavbu, tak i její následný provoz. Co je příčinou tohoto
stavu?

Stop stav čistírny v Roztokách
Čistírna odpadních vod v Roztokách už skoro deset
neumožňuje navýšení přítoku odpadní vody okolním
obcím, dokud neproběhne její intenzifikace. Aby bylo
možné na ni připojit celé Statenice, by bylo nutné
se vypořádat majetko-právně s ostatními uživateli čistírny, jimiž jsou kromě Roztok a Statenic ještě
Únětice a městská část Praha-Suchdol, a modernizovat její zařízení. Několikaletá jednání o součinnosti
obcí a města při spolufinancování této intenzifikace
ztroskotala na tom, že by to pro jednotlivé samosprávy znamenalo obrovské náklady, které by směřovaly
do majetku města Roztoky. Pro Statenice se hovořilo
o částce 120 milionů Kč, což nakonec vyústilo v rozhodnutí bývalého vedení obce, že se Statenice budou
ubírat cestou vlastní čistírny. K tomuto důvodu, proč
není možné nikoho dál připojit, se nyní přidružil
ještě další zásadní technický problém.

Omezená kapacita přečerpávací stanice
Stávající splašková kanalizace ve Statenicích je svedena do přečerpávací stanice v Černém Vole, odkud se
odpadní voda čerpá přes kopec do Únětic a dále teče
samospádem do čistírny odpadních vod v Roztokách.
Technologie přečerpávací stanice jednak pochází ze
začátku nového milénia, takže je již zastaralá, ale
hlavně vzhledem k tomu, že původně byla čerpací
stanice navržena na mnohem menší výkon, je také
značně opotřebovaná. Zajistit její fungování tak, aby
zvládla veškerou odpadní vodu, která do ní v současné době přitéká, klade poměrně vysoké nároky na
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provozovatele, kterým je 1. Vodohospodářská společnost (1.VhS). Její pracovníci zasahují v přečerpávací
stanici několikrát denně. Na zařízení dochází zejména k ucpávání česlí, které je nutné čistit ručně. Při vydatnějších deštích se také rychle plní retenční jímky
a jejich obsah se proto musí často vyvážet.

Závazek developerovi
Bývalé vedení obce se v roce 2013 smluvně zavázalo
developerovi, který připravoval výstavbu v lokalitě
Boušovský, rezervovat kapacitu kanalizace pro 400
ekvivalentních obyvatel (EO), aniž byla prověřena
aktuální kapacita přečerpávací stanice. Podle názoru
provozovatele přitom stanice už tehdy neumožňovala takový přítok pojmout. Však vzhledem k tomu, že
k výstavbě dlouhou dobu nedocházelo, problému se
nevěnovala patřičná pozornost. Od té doby bylo navíc
napojeno na kanalizaci dalších pár desítek nemovitostí, které měly v roztocké čistírně alokované ekvivalenty, a možnost zvládnout zvýšený objem odpadní
vody se o to víc zkomplikovala.
V lokalitě Boušovský přitom byla před pár měsíci
zahájena výstavba nových 79 domů. První z nich mají
být připojeny již do dvou let a podle smlouvy je obec
povinna do té doby slíbenou kapacitu kanalizace
poskytnout, i když ji to bude stát velkou jednorázovou
investici, s níž se nepočítalo.
Bude nutné vyměnit technologii pro čerpání a vybudovat novou retenční nádrž. Podle vedoucího provozu 1.VhS Jiřího Šindlera by technologické úpravy
měly zahrnovat zejména instalaci výkonnějších čerpadel, automatických stíraných česlí s odvodněním,
lapáku písku a štěrku a dalších nezbytných zařízení
pro vyrovnávání odchylek v nátoku odpadních vod
a pro případ výpadku. Současně bude třeba namontovat elektrorozvaděč pro vyšší zatížení a vybudovat
dispečink pro dálkový monitoring a ovládání s radiovým přenosem.
To vše bude stát miliony korun, nicméně i přes tuto
investici nebude možné, kromě alokovaných ekvivalentů z 1. etapy v lokalitě Boušovský a nové mateřské
školy, připojit na kanalizaci ve Statenicích žádné další
objekty. Roztocká čistírna totiž počítá pouze se smluvně zajištěným rozšířením o 400 EO a ničím navíc.

Další nezbytná opatření
Pro odlehčení přetížené přečerpávací stanice
je také důležité zamezit tomu, aby do ní přitékala
voda, která do splaškové kanalizace nepatří. Jedná
se zejména o vodu dešťovou. Ta je někde svedena do
kanalizace přímo z okapů, což je proti předpisům,
a současné vedení obce proto zadalo provedení namátkových kouřových zkoušek. Nátoky balastu ale
pramení i z netěsnosti v potrubí, do něhož se dostává
podzemní voda. Značně obsáhlé závady tohoto typu
byly nedávno odhaleny v ulici v Lukách, kde kanalizaci budovala před cca 15 lety developerská společnost Ballymore v souvislosti s výstavbou v lokalitě
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Statenický Mlýn. Výsledky kamerového průzkumu
ukazují, že práce nejspíš nebyly odvedeny kvalitně
a dílo při přejímce nebylo řádně zkontrolováno. Nyní
bude obec muset provést opravu v odhadované ceně
15 až 20 mil. Kč na vlastní náklady. Zamezení nátoku
balastních vod je ovšem nutné pro to, aby se snížilo
zatížení přečerpávací stanice, která tak po nezbytné
úpravě čerpací technologie zvládne připojení nové
developerské výstavby.

JARNÍ BRIGÁDA

Co dál?
Z uvedeného je zřejmé, že Statenice kromě posílení
přečerpávací stanice potřebují také novou čistírnu
odpadních vod, která je nyní ve fázi žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Obec Únětice ale
jakožto účastník stavebního řízení vydala nesouhlasné stanovisko a před vlastní výstavbou je třeba
dořešit ještě řadu dalších poměrně komplikovaných
problémů vyplývajících z toho, že majitelem pozemků
i stavební dokumentace není obec, ale developer. Lze
tak předpokládat, že do zahájení vlastní výstavby to
ještě nějakou dobu potrvá.
Pokud by se nakonec nepodařilo vybudovat čistírnu odpadních vod, je zde teoretická možnost více
posílit přečerpávací stanici a výtlačnou rouru do
Únětic vyměnit za větší, čímž by se kapacita kanalizace mohla zvýšit na potřebnou úroveň. Toto řešení však naráží na závažné technické komplikace.
Vypořádat by se např. bylo nutné s nedostatečným
prostorem pro položení nové roury v únětické ulici
Úvozová, pod kterou prochází ta stávající, a ochranná
pásma inženýrských sítí zde už nedovolují přiložit
nic dalšího. Znovu by také bylo třeba otevřít jednání
s městem Roztoky o rozšíření kapacity tamní čistírny
a o finančním podílu připojených obcí.
Pavel Černý

Přijďte nám prosím pomoct s přípravou a úklidem
sportovního areálu TJ Sokol Statenice na letní sezónu.
Sejdeme se v sobotu 7. 5. v 10:00 hodin
na fotbalovém hřišti.
Co vás čeká:
– vyhrabání posekané trávy, listí, meze u potoka
– úklid zastřešeného prostoru a parkoviště
– úklid odpadků v areálu sportoviště a jeho okolí
Nářadí v omezeném množství bude k dispozici. Pokud
máte vlastní nářadí, přineste si s sebou, ať můžeme
pracovat společně.
Občerstvení zajištěno!
Těšíme se na vás
výbor TJ Sokol Statenice
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Spolupráce obcí
na novém základě
Rozvoj území na severozápadním okraji Prahy bude lépe
koordinován
Obce v těsném sousedství Prahy spadají pod Středočeský kraj a okrajové městské části hlavního města jsou zase podřízeny pražskému magistrátu. Pokud chtějí obce s městskými částmi řešit nějaké společné úkoly
jako třeba dopravní obslužnost, umísťování dětí do škol, zásobování
energiemi či vodou, výsadbu stromořadí atd., musí spolu jednat složitě
za účasti kraje i magistrátu. Často se také stává, že sousední městská část
a obec navzájem nevědí, že se každá samostatně potýkají s podobným
problémem, a přitom společný postup by oběma stranám mnoho věcí
ulehčil. Jenže vzájemnou spolupráci nikdo nekoordinuje, protože každý
z uvedených subjektů má jiný nadřízený orgán.
Tento neblahý důsledek toho, že Praha je samostatným krajem
a s obcemi za svými hranicemi nemá oficiálně nic společného, by však
v severozápadní přípražské oblasti mohl být brzy překonán. Městské
části Lysolaje, Suchdol, Nebušice a Praha 6 spolu s obcemi Horoměřice,
Únětice, Statenice, Roztoky a Velké Přílepy uzavírají memorandum
o spolupráci s cílem vytvořit společné spádové území. Co to konkrétně
znamená?

dalších výhod vyzdvihla také to, že
zapojení obce do širšího svazku by
mělo pomoci i při složitém vyjednávání s developery.
Pavel Černý

SPOLUPRÁCE OBCÍ
A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ SE BUDE
TÝKAT ZEJMÉNA TĚCHTO
OBLASTÍ:
- strategické plánování v souladu
se strategickými dokumenty
- územní rozvoj
- doprava a udržitelná mobilita
- ochrana životního prostředí
- adaptace a zmírnění dopadů
změn klimatu
- podpora místního podnikání
a inovací
- školství a vzdělávání

Využití přirozených vazeb
V prvé řadě to, že činnosti přesahující svým významem hranice obce
či městské části budou vzájemně koordinovány. Ve spádovém území
musí být vytvořeny přirozené vazby a návaznosti tak, aby odpovídaly
potřebám a zájmům lidí, kteří zde žijí, nikoliv umělému administrativnímu rozdělení. Vždyť mnoho obyvatel obcí jezdí každodenně do Prahy
do práce, do školy, za zábavou či za nákupy. Pražané zase využívají okolí
hlavního města k rekreaci, po zdejších silnicích jezdí do jiných měst
a do Prahy se po nich přiváží zboží, v některých obcích se nacházejí sklady nebo jiné zázemí pražských firem. V naší lokalitě hraje důležitou roli
také letiště, s nímž je při dalším rozvoji území třeba počítat. Není proto
smysluplné, aby o stejných záležitostech na každé straně hranice velké
Prahy rozhodoval někdo jiný s naprosto odlišnými zájmy a prioritami.
Potřebnost a význam staveb a dalších akcí je nutné posuzovat s ohledem
na logicky provázaný celek a v dlouhodobém horizontu, a nikoliv jen
podle toho, zda je to momentálně výhodné pro některou městskou část
nebo obec.

První krok na dlouhé cestě
Podpis memoranda mezi obcemi a městskými částmi na severozápadním okraji Prahy navazuje na spolupráci, kterou v roce 2019 iniciovala městská část Praha-Suchdol pro řešení mobility v tomto území.
Účastníci jednání postupně rozkryli celou řadu dalších témat, která se
vyplatí řešit společně, a hledali cestu, jak toho co nejlépe dosáhnout.
Memorandum lze považovat za pomyslné otevření závory a vykročení na
tuto cestu, která by měla dovést všechny zapojené obce a jejich obyvatele
k lepšímu a příjemnějšímu prostředí pro život.
Statenice na jednáních o vzájemné spolupráci zastupovala starostka
Apolena Novotná, která o přínosech memoranda hovořila na setkání
s občany 5. dubna a připojení k němu jednoznačně podporuje. Kromě

ČTYŘISTADEVÍTKA PO SEDMI
MĚSÍCÍCH
Autobusová linka 409 spojující
Statenice se Suchdolem a Velkými
Přílepy, která byla uvedena do
provozu loni v září, si rychle našla
své cestující a stala se důležitou
součástí dopravní obslužnosti pro
naše občany. Po více než půlročním fungování došlo od 1. dubna
k několika menším změnám, které
reagují na zjištěné nedostatky
a na potřeby obyvatel obcí, jimiž
projíždí.
Změny v jízdním řádu
Dopolední obslužnost rozšířil jeden nový spoj, který vyjíždí
z Velkých Přílep v 8:10 hod., zastávkami ve Statenicích projíždí mezi
8:21 až 8:25 hod. a na Suchdolské
náměstí dorazí v 8:36 hod. O minutu později se pak vydává na
zpáteční cestu. Autobus, který vyjížděl z Velkých Přílep v 9:50 hod.,

Aktuálně
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Standardní zastřešené zastávky
může vybudovat pouze developer,
který je vlastníkem stavební dokumentace, jejíž součástí je i chodník
vedoucí podél ulice Ke Kulnám.
Povinnost ho vybudovat má až
v rámci 3. etapy své výstavby.
Zatím obec nemá informace, kdy
by k tomu mělo dojít, ale jedná
s developerskou společností o tom,
aby podél silnice byla zřízena alespoň pěšina.
Třistapadesátšestka až na letiště

Vady na kráse
Kromě toho, že nová linka č. 409
je pro obyvatele Statenic určitě přínosem, stává se také občas zdrojem
nespokojenosti. Vzhledem k tomu,
že byla do krajského systému
dopravní obslužnosti začleněna relativně nedávno a pro Středočeský
kraj, který je jejím faktickým
zřizovatelem, má jen okrajový

význam, nejsou na ni nasazovány
zrovna ty nejlepší autobusy ani řidiči. Občas se tedy stává, že některý
spoj kvůli poruše či havárii vynechá a řidič se nechová tak, jak by
se od člověka zajišťujícího službu
pro veřejnost očekávalo. Starostové
obcí, jimiž linka projíždí, a které
její provoz spolufinancují, si na
pochybení opakovaně stěžují krajskému úřadu i organizaci ROPID
a přes zatím jen minimální odezvu
doufají, že se společným úsilím
podaří zjednat nápravu a situaci
výrazně zlepšit.
Zastávky v ulici Račanská jsou
v obou směrech provizorní a bez
přístřešku, který by poskytoval
ochranu před nepříznivým počasím, a prozatím tak zůstanou.

Pavel Černý
foto: Markéta Podpěrová
inzerce

nově vyráží o dvě hodiny později
v 11:50. Ve 12:16 hod. končí na
Suchdolském náměstí, odkud se ve
12:17 vrací do Velkých Přílep, kam
přijede ve 12:39 hod.
Těmito úpravami došlo k lepšímu pokrytí ranní špičky, kdy lidé
jezdí do práce, do školy, na úřady
a za nákupy, a zároveň se zkrátily
velmi dlouhé proluky mezi tím,
kdy autobus přijíždí do zastávky
u horoměřické prodejny Lidl a kdy
se vrací zase zpět. Občanům, kteří
sem tímto autobusem jezdí nakupovat, tak jejich cesta nezabere
tolik času.
Významnou změnou je zrušení
večerního spoje, který nebyl příliš
vytížen. Pro návraty z odpoledních aktivit je tedy třeba počítat
s tím, že poslední autobus vyjíždí
z Velkých Přílep v 16:58 hod. a ze
Suchdolského náměstí v 17:25 hod.
Autobus č. 409 bude podle aktuálního jízdního řádu jezdit do
konce června, a jak již bylo domluveno při zřízení linky, v době letních prázdnin nebude v provozu.
S opětovným zahájením se počítá
na začátku září. V současné době se
projednává možnost, že by od září
autobus zajížděl až do Úholiček.

Dobrá zpráva také je, že
Středočeský kraj letos uzavřel
s obcí novou smlouvu o dopravní
obslužnosti, podle které se celkové příspěvky na dopravu snížily
zhruba o 50 %. Vedení obce se
proto rozhodlo na základě nabídky obce Tuchoměřice investovat
do zřízení dvou nových autobusových zastávek v obou směrech
u linky 356. Občanům by se tak
od září 2022 umožnila historicky
první možnost pravidelného spoje
do Tuchoměřic a z nich dál až na
letiště Václava Havla. Momentálně
vedení obce připravuje výstavbu
prozatímních zastávek, optimalizuje jejich umístění a se sousední
obcí projednává návrh jízdního
řádu.
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VÝBĚR ZE ZÁPISŮ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

ve výši 27.896 Kč z rozpočtu obce.
Tato částka bude použita na náklady spojené se zateplením budov
v areálu TJ Sokol Statenice.
→ Zastupitelé jednomyslně schválili příkazní smlouvu s poradcem
v oblasti veřejného osvětlení
Mgr. Štěpánem Hellichem, DiS,
IČ: 72637871. Poruchy veřejného
osvětlení mohou občané nově hlásit na technik@statenice.cz včetně
ulice a čísla lampy, která nesvítí.
Lampy budou opraveny nejpozději
do týdne, ne však dříve, abychom
neplatili časté výjezdy. Jednání
o rekonstrukci veřejného osvětlení
v obci, jímž zastupitelé v prosinci pověřili místostarostu Šandu,
pokračují.

21. 2. 2022
→ Zastupitelé jednomyslně schválili časový plán zlepšení kvality
ovzduší, jak bylo obcím uloženo
v loňském roce. Plán spočívá
v aktivitách směřujících k implementaci PZKO a je přílohou zápisu
ze zasedání, k nalezení na webu
obce.
→ Zastupitelé 8 hlasy schválili účelový dar obce TJ Sokolu Statenice

Aktuálně
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→ Zastupitelé jednomyslně schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřenou
s žadatelem Přemyslovské střední
Čechy o.p.s. Ten každoročně žádá
o 5 Kč na obyvatele, tedy letos
o 8.050 Kč.
→ Zastupitelstvo vzalo na vědomí záznam o výběrovém řízení,
otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek ve věci „čerpací stanice odpadních vod Slovanská.“
Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostku podpisem smlouvy s vítěznou firmou STAVOKOMPLET.
Ta nabídla nejnižší cenu za

poptávané dílo, a to 2.853.324 Kč
bez DPH.
→ Zastupitelé byli 12. 1. seznámeni
s návrhem územní studie pro zastavitelnou plochu Z14 a vzali na
vědomí, že ji pořizovatel Ing. Šíma
nechá zapsat do evidence územně
plánovací činnosti.
→ Studie proveditelnosti pěšího
propojení centra Statenic na
Račana. Paní starostka popsala, proč zatím nebyla tato studie
realizována: byla schválena Policií
ČR, ale neprošla Krajskou správou
a údržbou silnic, a byla tedy na
základě jejich připomínek ještě
přepracována a rozdělena na dvě
etapy (I. Etapa: vodící čáry v min.
šířce pro automobilovou dopravu na 5 m podél Statenické, Pod
Hájem a Ke Kulnám. II. Etapa:
osazení svislého značení značkami
omezujícími rychlost na 30 km/h).
Takto bude znovu projednána.
Zastupitelé byli seznámeni s novým návrhem a s jeho podobou
souhlasili.
Jedná se pouze o výtah informací,
pro kompletní zápisy, další podrobnosti a konkrétní formulace usnesení navštivte www.statenice.cz/urad/
zapisy-z-jednani-zastupitelstva/.
Ze zápisů z jednání zastupitelstva připravila Zuzana Hanáčková
Ilustrace a mapa: Veronika Trachtová

Ze života obce

MORANA
"SMRT JSME VÁM VYNESLI,
NOVÝ LÍTO PŘINESLI..."

I ve Statenicích jsme o Smrtné
neděli, dva týdny před Velikonocemi, symbolicky vynesli smrt, tedy
zimu, a přivolali jsme jaro.
Alena Heverová

UKLIDILI JSME STATENICE
I ČERNÝ VŮL
Letošní ročník této akce byl specifický. Konal se 1. a 2. dubna po
dvouleté covidové pauze a počasí
bylo velmi nevlídné s teplotou kolem nuly. Takže zatímco v posledním ročníku jsme se na závěr fotili
v tričku, letos jsme natáhli zimní
bundy, rukavice a čepice.
Navíc si naši akci pro svou
dobrovolnickou činnost vybrali
zaměstnanci Ikea Zličín a přijeli
v pátek 1. 4. v počtu 30 účastníků.
Uklízeli v pěti týmech od 9 do 15
hodin a jejich výkon byl obdivuhodný. Naplnili celý kontejner
odpadem ze Statenic a Černého
Vola. Sbírali zejména podél hlavních silnic, kam z bezpečnostních
důvodů nerada posílám rodiny
s dětmi. Dále vysbírali polní cestu
na Přílepy, horní část toku potoka
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(12 pytlů) a naplnili tři korby
multikár odpadem z černé lesní
skládky v lese vedle zahrádkářské
kolonie nad Punčochou. Toto místo
se bohužel ukázalo být historickým nalezištěm statenické kultury
60.-90. let minulého století. V lese
pod nánosy listí jsme našli záchodové prkénko, stará kamna,
několik druhů obuvi, nespočet
skleněných a plastových obalů, podle nichž bylo dobře možné určit
stáří skládky. Stateničtí tam ve své
době očividně zaváželi i stavební
suť, staré kachličky, gumové hadice, koberce atd. Informovali jsme
vedení obce o tom, že by skládka
potřebovala vybagrovat, protože
není v lidských silách ji do několikametrové hloubky ručně zlikvidovat. Věřím, že v dnešní době by
už snad nikoho nenapadlo tímto
způsobem svůj odpad likvidovat.
Pracovníci Ikea odjížděli vymrzlí, ale spokojení, a s pocitem dobře
odvedené práce a výbornou gulášovou polévkou ze Statenky v břiše.
Moc jim za jejich pomoc jménem
všech občanů Statenic děkuji.
V sobotu 2. 4. pak nastal hlavní
den 4. ročníku Ukliďme Statenice
pro naše občany. Jejich účast mě
příjemně překvapila. Obávala
jsem se, že na místě zjistím, že
v takové zimě a po 2 letech pauzy
nikdo nepřijde, ale přišli! Na sraz
ve Statenicích přišlo 18 dospělých
a 13 dětí. Bohužel účast občanů
z Černého Vola zachránil jen jeden pán, který se akce zúčastnil.
V Černém Vole byl umístěn samoobslužný pytlomat, protože se nepřihlásil žádný dobrovolník, který
by mi s organizací na místě v den
konání pomohl.

Objem nasbíraného odpadu
už nebyl tak velký - jednalo se
o drobný odpad, ale vysbírali jsme
centrum obce. Úklid jsme tradičně zakončili tombolou pro děti se
soutěžními otázkami z ekologické
tématiky. V tombole si pak děti
mohly ve vylosovaném pořadí vybrat dárky od sponzorů akce, aby
si každý odnesl jen to, co opravdu
zužitkuje.
Jestli vám obec od dubna připadá jako vyluxovaná, tak je to díky
úsilí mnoha ochotných dobrovolníků. Vysbírali jsme 1,9 t odpadu!
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem sponzorům – jmenovitě FCC
Regios a.s., kteří bezplatně poskytli kontejner včetně likvidace
odpadů a drobné dárky pro děti,
Potravinám Sadil za sladkou odměnu pro děti, Ikea za látkové tašky
pro děti a organizaci Ukliďme
Česko a obci Statenice za úklidový
materiál.
Dále bych chtěla poděkovat Pepe
Lounovi a jeho kolegovi za skvělou spolupráci a Magdě Sumarové
z obecního úřadu za přípravu
potřebných podkladů.
Pavla Witzel

TANCOVAČKA

V pátek 8. 4. 2022 se v únětické
sokolovně konala po dlouhé covidové pauze opět Velikonoční tancovačka. O hudební doprovod k tanci
a poslechu se postarala kapela
Midi z Tábora a DJ Patrik Rokl.
Atmosféra byla báječná. Děkujeme
všem, kteří jste přišli, a těšíme se
na vás zase za rok!
TJ Sokol Statenice
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OBEC DOHLÍŽÍ NA
KVALITU NOVĚ BUDOVANÉ INFRASTRUKTURY

a další prvky budou odpovídat standardům a požadavkům obce tak, aby je bylo možné snadno začlenit
do stávající i plánované obecní infrastruktury a bez
problémů dlouhodobě provozovat.
Pavel Černý

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

V lokalitě Boušovský začala výstavba 1. etapy
developerského projektu společností Alfa Praha
a Horizon. Podle hlavního inženýra společnosti
Horizon Jana Haise zde vyroste 79 nových vil, do
nichž se má nastěhovat zhruba 300 obyvatel.
S touto výstavbou souvisí i budování kruhového
objezdu v ulici Kralupská směrem na Velké Přílepy,
který umožní snadnější a bezpečnější výjezd automobilů z nové obytné lokality na hlavní silnici. Doprava
v tomto místě je proto omezena, kyvadlový průjezd
vozidel vždy pouze jedním směrem řídí světelná
signalizace. Dopravní omezení by měla skončit do
30. června.
Přestože obec do výstavby obytného komplexu
nemůže nijak zasahovat, podařilo se starostce s developerem dojednat, že na kvalitu prací souvisejících
s veřejnou infrastrukturou dohlížejí odborníci pověření obecním úřadem. Tím bude zajištěno, že vozovky
a chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, kanalizační řad

V úterý 5. 4. proběhla v tomto roce již 4. beseda se
starostkou. Jejím hostem byla tentokrát paní Ing.
Gabriela Lněničková, MBA, radní městské části
Praha-Suchdol. Ta nám společně s paní starostkou
představila 3 témata.
Prvním byl evropský projekt SMACKER, který
probíhá již od 1. 4. 2019 a je financován z evropského fondu pro regionální rozvoj. Přináší zkvalitnění
dopravy a životního prostředí na severozápadě Prahy.
Druhým byla studie nového multimediálního terminálu Výhledy, dopravní obslužnost jeho okolí a aktuální stav vybudování tramvajové trati na Suchdol.
Nakonec bylo představeno Memorandum o spolupráci obcí a městských částí na severozápadě Prahy.
Prezentace naleznete na www.statenice.cz v sekci
aktuality ze dne 8. 4. 2022.
Souhrnný přehled informací pro ukrajinské občany i jejich hostitele je na webu obce www.statenice.cz k nalezení v sekci život v obci. Dalším zdrojem s kontakty na
konkrétní poskytovatele pomoci ve Statenicích je web
www.stateniceproukrajinu.cz.
Nově můžete v naší obci najít dva kontejnery
KLOKTEX – charitativní sběr oděvů a obuvi především pro Fond ohrožených dětí Klokánek. První je
umístěný u obchodu Sadil a druhý v Černém Vole
v ulici Únětická.
Magda Sumarová

Dětská redakce Vočko Statenic: Dominika Šenová,
Miriam Šenová, Matěj Rolčík, Štěpán Rolčík

inzerce

Operátora / Operátorku do výroby tiskových forem
Minimální kvalifikační požadavky:
učební obor
základní znalost práce s počítačem

Operátora / Operátorku DTP studia - Grafika

zaměstnanecké
výhody

Minimální kvalifikační požadavky:
zkušenost s prací na platformě Mac
zajímavé
finanční
ohodnocení

znalost Photoshopu a Illustratoru

Kontakt, bližší informace:
Eva Nováková, personalista
eva.novakova@panflex.cz
Tel.: 737 260 319
Pracoviště:
Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277
Dostupná pražská MHD+další autobusové spoje
Možnost parkování soukromého vozidla v areálu firmy

Možnost nástupu:
ihned
Pracovní poměr:
hlavní / na smlouvu

volné víkendy

bezva
kolektiv
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Představujeme

Tahle věta mi z celého našeho povídání utkvěla snad nejvíce. ALENU HEVEROVOU, se kterou jsme se potkaly u ní
doma jednoho slunného dubnového odpoledne, jsem znala
jen po telefonu. A hned jsme si padly do ucha a potykaly si,
protože ti, kteří spolu plují na jedné lodi, to tak prostě mají.
Za Alenou jsem přijela proto, abych se od ní dozvěděla, jak
vlastně u nás ve Statenicích a Černém Volu pomáháme těm,
kterým se 24. února 2022 život obrátil vzhůru nohama.
„Probudili jsme se do naprosto šokujících zpráv. Vůbec jsem nechápala, jak je to v dnešní době ještě vůbec možné. Do značné míry se mi znovu vrátily pocity,, které jsem měla 11. září 2002 po útocích na Dvojčata
v Americe. Absolutní bezmoc. Zmar, strach, co bude dál.“
A jak se to vlastně tedy stalo, že jsi u nás v obci kontaktní osobou pro
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny?
„Já jsem sledovala zprávy, bylo strašné se dívat nejen na tu zkázu
lidskou, materiální, ale vidět to zoufalství matek s nevinnými dětmi
a pár igelitkami stojících bezradně a vyčerpaně na hranicích, to mě jako
mámu dvou malých dětí vnitřně trápilo úplně nejvíc. Věděla jsem hned,
že musím něco udělat.“
Ale kde a jak začít?
„Napřed jsem odvezla syna do školky. Nemohla jsem sama přestat
fungovat jako máma. Bylo jasné, že nemůžu nikam odjet, ale že bude
nutné vymyslet pomoc tady u nás. Když jsem se vracela ze školky domů,
tak jsem si při pohledu na Kavárničku uvědomila, že tu máme „naši“
Natálku, skvělou Ukrajinku, která tady žije a pracuje už dlouho. Vešla
jsem dovnitř, objaly jsme se, nebylo třeba cokoli říkat, bylo to velmi silné
a dojemné. A hned bylo jasné, že v té pomoci už nejsem sama. Natálka
se rázem stala hlavní silou pomoci. První dny, týdny, i teď je v kontaktu
s uprchlíky téměř nepřetržitě. Tady také musím hned poděkovat i Báře
Škopkové z Kavárničky za to, že se Natálka hlavně zpočátku nemusela
věnovat tolik své práci, ale mohla pomáhat svým krajanům při cestě
k nám. Navíc v Kavárničce vznikla i finanční sbírka na pomoc lidem
z Ukrajiny, kteří našli zázemí tady u nás a je stále otevřená těm, kteří by
i dál chtěli přispět.“
Tak už jste byly dvě, ale to zdaleka není konečný počet pomáhajících?
„Potřeba pomáhat opravdu narůstala téměř geometrickou řadou. Bylo
mi jasné, že holky z knihovny smýšlejí podobně jako já a že do pomoci
půjdou také. Hned jsme se také domluvily, že pomoc Statenic bude probíhat právě pod hlavičkou knihovny a já tedy budu tou kontaktní osobou
pro ostatní, kteří se k nám budou chtít připojit. Náš záměr jsme oznámily starostce Apoleně Novotné a ta se vším souhlasila a dle svých možností
se také zapojila. První zprávu do „éteru“ jsme poslaly prostřednictvím
Facebooku a stránek knihovny. Byla určena hlavně těm, kteří mohli nabídnout střechu nad hlavou.“

foto Dagmar Plotěná

„Vrátit jim jejich lidskou
důstojnost je pro mě
pocit k nezaplacení.“
A jaká byla odpověď ze sociálních
sítí?
„Ozvali se lidé s prvními nabídkami ubytování. Byl to zpočátku
trochu chaos a zmatek, valily se informace ze všech stran. Ale to, jak
pomoc poskytovat, se vyjasňovalo
až postupně. Nevěděli jsme přesně
do čeho a jak jít, ale to, že chceme
a musíme pomoci, o tom jsme nepochybovali. A v tom je naše síla.
Je nás hodně a nikdo nedokážeme
pomoci se vším, ale ta skládačka drobných pomocí a možností
vytváří tu pevnou základnu pro to,
že se to daří a má to smysl.“
A kdy, případně jak se sem dostali
první uprchlíci?
„Bratři Honza a Tomáš Andělovi
vyrazili auty co nejdříve to bylo
možné s humanitární pomocí
léků, potravin, hygieny atp. přímo
na rumunsko-ukrajinskou hranici. Vezli pomoc tam a také nabídku
dovozu uprchlíků sem. Volala jsem
Honzovi, že už máme domluvené
možnosti ubytování, tak kdyby
to bylo zapotřebí, aby se ozvali.
Nakonec se vrátili s jedenácti
lidmi. S pěti ženami a šesti dětmi.
S vyčerpanými ženami a jejich
unavenými a vyděšenými dětmi.“
A co přihlášení ubytovatelé?
Asi až do příjezdu byla spousta
otazníků.
„Jedni z prvních ubytovatelů
byli Tomáš a Stella Vondráčkovi.
Ochotní a báječní lidé, kteří rovnou řekli, že přijmou uprchlíky
kdykoli, klidně i v noci, zkrátka až
přijedou.“

Představujeme

Ne všichni ale mohou ubytovat,
jaké další možnosti pomoci tu
máme?
„O finanční sbírce v Kavárničce
už jsme mluvily. Pak také máme
v knihovně materiální sklad oblečení a hygienických potřeb, kterého se vzorně ujala Nicole Anderegg.
Pomáhají jí i její kamarádky
a sklad perfektně funguje dodnes.
Díky Pavle Witzel došlo k systematizaci pomoci. Více jsme si rozdělili
role a také se rozrostla spolupráce
s okolními obcemi.“

foto z kurzu češtiny (archiv knihovny)

Se kterými a jak probíhala či stále
ještě probíhá?
„S Tuchoměřicemi jsme si například vyměňovali informace o oblečení, které bylo potřeba pro jednotlivé uprchlíky, podobné výměny
materiálu i třeba domácích spotřebičů od lidí proběhlo s roztockými
i horoměřickými. S Úněticemi také
úzce spolupracujeme, aktuálně vymýšlíme fungování dětské skupiny
a u nás v knihovně učíme jednou
týdně češtinu pod vedením Asji
Mejtuv nebo Báry Černohorské.“

A co je, Alčo, pro tebe osobně nejvíc, uprostřed cesty, na kterou ses
vydala?
„Pro mě byla rozhodně nejsilnějším zážitkem návštěva jedné
z „našich“ prvních rodin, ale už
v jejich vlastním pronajatém bytě.
A přede mnou už nestáli vyčerpaní
a vystrašení uprchlíci, kterým bylo
nutné se vším pomoci, ale silní
a odhodlaní lidé s touhou žít dál.
Podařilo se nám vrátit jim jejich
lidskou důstojnost a to je pro mě
úplně nejvíc pocit k nezaplacení.
Ale pochopitelně velké poděkování patří všem, kdo se na pomoci
Ukrajincům u nás podíleli, těm,
o kterých víme, i těm, o kterých
nevíme. Mám z nás radost.“
Ivana Navrátilová

13

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 2/2022

ROZUMÍME SI, PROTOŽE
CHCEME.
Při cestě do práce jsme poslouchali zprávy v rádiu plné „Ukrajiny“
– válka, bomby, smrt, materiální a psychické škody, uprchlíci,
mámy s dětmi. Mrkli jsme na sebe
se Stellkou s výrazem: „Co můžeme
udělat my?“ A bylo jasno. Přišlo
nám slušné zeptat se sousedů, zda
by jim nevadilo, kdybychom někomu poskytli střechu nad hlavou.
Dostal jsem od nich informaci, že
stateničtí dobrovolníci již něco podnikají, a jestli tedy na nás mohou
předat kontakt. Říkali jsme si, že
máme několik dnů na to, abychom
připravili horní patro, kde máme
samostatnou jednotku s kuchyňkou, sprchou a sociálním zařízením. Jenže
již ten den jsme se dozvěděli, že nám vezou nové spolubydlící z ukrajinsko-rumunské hranice a že tu budou druhý den nad ránem.
V pátek 4. 3. ve 3:48 jsme ubytovali dvě maminky a 3 děti ve věku 8,
10 a 11 let. Mámy byly po cestě velmi unavené, děti vyjukané z nového
prostředí. Představili jsme se v pyžamu, rychle jim ukázali čisté postele ve
vyhřátých pokojích a šli spát. Hned druhý den jeli všichni vyřizovat tehdy
potřebná víza a povolení. V neděli jsme konečně na sebe měli čas, vysvětlili si co a jak v domě, jak funguje doprava ze Statenic a v Praze.
První hodiny soužití byly rozpačité z obou stran. My netušili, jak k nim
přistupovat, a oni nevěděli, co od nás čekat. Naštěstí se dalo mluvit trochu
anglicky, oprášili jsme vzpomínky na maturitu z ruštiny, trochu rukama, trochu nohama a hodně přes Google translator. A když bylo potřeba
něco „přesně“, pomohla Natálka z Kavárničky, abychom se neztratili
v překladu.
Teď již jsou všichni samostatní. Fungujeme skvěle, mají trochu jiné
návyky než my, maličko jinak postavené priority, kapánek jiný režim dne,
přesto v pátek a v sobotu večeříme všichni společně. Jeden den máme
ukrajinskou kuchyni, druhý den českou. Večer si povídáme, abychom se
o sobě něco dozvěděli, zahrajeme si hry, aby děti byly s námi společně.
O víkendu můžeme výletovat do přírody, do ZOO nebo do staré Prahy.
Nemusíme, ale je to i pro nás příležitost podívat se na místa, kde jsme
dlouho nebyli. Stále jsme si sice jazykově vzdálení, nicméně rozumíme si,
protože chceme. Přirostli nám k srdci.
Doporučili bychom to ostatním? Ano, ale neznáme Vás, nevíme, jaké
máte podmínky a očekávání. Je to individuální. My jsme chtěli pomoct ženám s dětmi, co s pár věcmi opustily svůj domov a vydaly se do neznáma.
První dny byly náročné. Dnes jsme rádi, že jsme našli odvahu. Zkušenost
je to velká a v našem případě velmi dobrá.
Nebojte se pomáhat. Můžete pomoci organizačně – zajistit dopravu,
práci, školu, objednat si a zaplatit úklid, mytí oken, hlídání dětí, někdo
pomůže finančně nebo materiálně, jiný zase poskytne ubytování, každá
pomoc je potřebná, každá je užitečná. My už víme, co umíme, co můžeme,
k čemu máme podmínky. Již máme zkušenost, tedy přestali jsme se bát.
Podívejte se večer na zprávy o Ukrajině, jak vypadají města podobná
Praze, jak vypadají obce podobné Statenicím. Zjistíte, že sebemenší pomoc
nebo alespoň soucit je lepší než nedělat nic.
Tomáš Vondráček
foto Dagmar Plotěná
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Ze života obce

STUDIJNÍ KNIHOVNICKÁ
CESTA DO DÁNSKA
Již v roce 2020 jsme získaly evropský grant v programu
Erasmus+ na dvě studijní cesty
do dánských a finských knihoven.
Motivací k úmornému psaní
složité grantové žádosti nám byla
touha poznat na vlastní oči, jak to
chodí ve Skandinávii - Mekce knihovnického světa. Chtěly jsme se
nechat poučit a inspirovat v oblasti
vzdělávání dospělých, v oblasti
spolupráce se seniory a cizinci.
Vycestování nám na čas znemožnil koronavirus, ale konečně jsme
se dočkaly.
V neděli 3. dubna jsme brzy zrána nasedly na vlak směr Aarhus.
V ponělí v 9 hodin začalo čtyřdenní intenzivní seznamování
s centrální knihovnou Dokk1
a jejími pobočkami v odlehlejších
částech Aarhusu.

Když do centrální knihovny přijdou děti ze školy,
vypadá to jako v našem Obýváku ;-)

čas, někteří dokonce připravené
prezentace, povídání a prohlídky.
Se zájmem se ptali na náš Obývák
vesnice.
Poznaly jsme tzv. „zelenou“
knihovnu Risskov, jež se s místní
komunitou orientuje na ekologii
a udržitelnost. Knihovnu ve Viby,
kde působí akční seniorská sku-

V Dokku pro nás připravili
našlapaný program, každý den
nás v jedné až dvou knihovnách
očekávali milí kolegové a kolegyně, jejichž osobnosti se propisují
do "jejich" knihoven. Měli na nás

DVA PŘÍMĚSTSKÉ

TÁBORY

SVĚT
KOLEM NÁS
Výlety, výpravy
do přírody, bojovka,
hry, objevy, tvoření,
poznávání okolí,
společné čtení.

V obchoďáku byste knihovnu nečekali, v Tranbjergu
se toho ale nebojí.
Dokk1 je největší skandinávská veřejná knihovna
a představuje novou generaci moderních hybridních
knihoven. V budově o rozloze 35 000 m² se také
nachází centrum služeb pro občany, kancelářské
prostory, automatizované parkoviště pro 1 000 aut
a nová veřejná náměstí na straně přístavu. Dokk1
není jen budova. Je to místo pro výměnu znalostí
a příležitostí a multikulturní místo setkávání, které
lidem změnilo vnímání celého města.

Obecní Knihovna
J. M. Hovorky
ve Statenicích pořádá:

pina. Celý den jsme hltaly informace v Gellerupu, bývalém ghettu
přistěhovalců z nejrůznějších
zemí. Velmi nás oslovila knihovna v Tranbjergu, experimentální
místo nečekaně umístěné přímo
v prostorách obchodního centra.
Přivezly jsme si krásné pocity
z přátelského, otevřeného, nabíjejícího a tvůrčího prostředí,
mnoho inspirace, nápadů a kapku
dánské krve v žilách. A za to Ti
milá Evropská unie mnohokrát
děkujeme!
Knihovnice Zuzana Brychtová Horecká
a Barbora Černohorská

25. 7.–29. 7. 2022
TERMÍN I.
zaměřený výtvarně
8. 8.–12. 8. 2022
TERMÍN II.
zaměřený na
poznávání přírody
cena
2 950 Kč (sourozenci mají slevu 200 Kč)

přihlášky
Přihlášky či dotazy dotazy posílejte
na adresu knihovna@statenice.cz

Ze života obce

15

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 2/2022

AUTORSKÉ ČTENÍ PANÍ
TOMKOVÉ

NOC S ANDERSENEM

OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍ
KVĚTINOVOU DÍLNOU
Již tradiční a ženami velmi oblíbená dílna se konala v knihovně
koncem března. Moc děkujem Janě
Púčikové za její ochotu a nasazení,
díky kterému jsme všechny vykouzlily jarní věnce a hrdě jsme je
vyvěsily na své dveře a vrata.
Knihovnice, foto: Dagmar Plotěná

Koncem března jsme se
v knihovně v hojném počtu sešli,
abychom se ponořili do vzpomínek paní Libuše Tomkové (rozené
Koláčkové). Statenická rodačka četla ze svých povídek, kde nechyběl
vtip, a čtení si užívali dospělí, děti
i samotná autorka.
K dokonalosti kulturního
setkání přispělo i její výtečné
občerstvení.

Nocování v knihovně patří
k oblíbeným kratochvílím statenických dětí. Letos jsme jim to
mohli po dlouhé covidové době
opět dopřát. Tradičně nechyběla
bojovka v terénu. Bojovkou bylo
také ustlat si uprostřed skladu pro
uprchlíky, ale i s tím se děti úspěšně vypořádaly. Mockrát děkujeme
všem, kteří jste s akcí pomohli. Bez
vás by to nešlo!
Knihovnice

Knihovnice

TJ Sokol Statenice a eventime pořádají
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zveme vás na prázdninový příměstský kemp ve Statenicích
plný zábavy, soutěží a sportu.
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Přihlášky do 30.6.2022 zasílejte na email jan.plachy@eventime.cz nebo na 607 852 540
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ČINNOST SOKOLA
STATENICE V ROCE
2021
Milí spoluobčané, rádi bychom
vám v krátkosti představili aktivity místního Sokola, které proběhly
minulý rok.

pro děti od 6 do 15 let na místním
hřišti a v okolí.
→ Součástí oddílu byla v roce 2021
i skupina “Lesních běžců”, která
se tužila při výbězích do místního
lesa.

Děkujeme všem, kteří pomohli
udržet činnost oddílů během složitého období stále ještě poznamenaného covidovou pandemií.

Přehled oddílů
Fotbalový oddíl
→ Zásadní událostí je vznik fotbalové přípravky pro ročníky
2014-2017. Děkujeme našim skvělým trenérům, že se do tohoto
nelehkého úkolu pustili s takovým
nadšením.
→ Dále trvá spolupráce s Duklou
Praha – tréninky, pořádání akcí.

Volejbalový oddíl
→ Neformální skupina nadšených
sportovců se schází pravidelně
každou neděli odpoledne na „umělce“ ve Statenicích vedle dětského
hřiště.
→ Dospělé hráče často doplňují
i jejich šikovné ratolesti.

večerní Čertovskou stezku v místním lese. Počet účastníků letos
předčil naše očekávání. V cíli
nechyběl Mikuláš, anděl i čert se
sladkou odměnou.
→ V prosinci jsme hostili již třetí
ročník seriálu „Statenice běží“.
Domácí získali za svoje výkony
několik cenných kovů.
→ Těsně před Vánoci se na hřišti uskutečnil vánoční turnaj
přípravek.
Důležitá je i údržba sportovišť
→ Pořádají se pravidelné jarní
a podzimní brigády.
→ Pečlivě se prořezává a hnojí fotbalová plocha.
→ Zrekonstruovala se šatna pro
děti.

Taneční oddíl pro dospělé

Další aktuality

→ Velmi rádi uvítáme ve svých řadách další nadšence, kteří se chtějí
odreagovat u tohoto sympatického
kolektivního sportu.
→ Tanečníci se scházejí pravidelně
již osmým rokem každou neděli ve
20:00 v tělocvičně v Horoměřicích.
Po bloku latinskoamerických tanců se oddíl aktuálně věnuje nácviku standardních tanců.
Všestrannost a cyklistika

→ Pravidelné tréninky na kole a inline bruslích probíhají 1x týdně,

Přehled pravidelných i zbrusu
nových akcí
→ Velikonoční nadílka – v „covidové“ době rozvezl Sokol dětem
velikonoční balíčky.
→ V říjnu proběhl výlet do Českého
Krumlova. Autobusového zájezdu
se zúčastnilo zhruba 50 lidí.
→ Během prázdnin se ve spolupráci
s Eventime zorganizovaly tři 5denní turnusy letních kempů zhruba
pro 50 dětí se Statenic a okolí.
→ V srpnu jsme během nádherného počasí na hřišti opékali buřty.
Prázdninovou atmosféru dokreslovala živá hudba.
→ Na Mikuláše se podařilo opět
zorganizovat dobrodružnou

→ Obec schválila prodloužení
nájmu fotbalového hřiště na další
období.
→ Daří se nám získávat dotace od
NSA a Středočeského kraje. S nadějí
vyhlížíme výsledek žádosti na stavbu moderního beachvolejbalového
hřiště.
→ Obec nám přidělila granty na
opravu šaten pro dětské skupiny, pro taneční oddíl a zájezd do
Krumlova.
→ Sokol zakoupil pozemky 107/4,
6 a 108, které přiléhají k fotbalovému hřišti. Budou sloužit pro další
rozvoj sportovních aktivit.
Na závěr ještě ochutnávka z tohoto
roku 2022
Již proběhlé akce
→ Masopust 26. 2. 2022 – tradiční akce pořádána ve spolupráci
s Obecním úřadem Statenice.

Ze života obce

→ Běžkařský výlet 5. 3. 2022 –
tentokrát v Krušných horách v lokalitě Dlouhá louka.
→ Sportovní den 27. 3. 2022 –
zapojilo se přes 160 dětí!
→ Velikonoční Tancovačka v únětické sokolovně 8. 4. 2022.

A na co se můžete těšit
→ Jarní brigáda 7. 5. 2022 – úklid
sportovního areálu (hrabání listí,
prořezy náletů, úklid odpadků
apod.).
→ Opékání buřtů na hřišti
13. 8. 2022.
→ Exkurze na farmu Hole s průvodcem 28. 4. 2022.
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→ Letní sportovní kemp
18–22. 7. 2022.
→ Statenická tlapka – stezka se stanovišti pro pejsky a jejich páníčky
– termín bude upřesněn.
→ Orientační běh v lese a v okolí
fotbalového hřiště – termín bude
upřesněn.
→ A další pravidelné akce
(Čertovská stezka, kulturní
akce,….).
Budeme velmi rádi, pokud se
k nám připojí další aktivní lidé
a pomohou nám zajišťovat chod
oddílů. Společně můžeme posunout místní sokolský spolek zase
o úroveň výše a zpřístupnit tak
sportovní aktivity širšímu okruhu
dětí i dospělých.
Další informace a kontakty naleznete na webu
www.sokolstatenice.cz, na našem
Facebooku a Instagramu.
Jan Petera

VÁLKA NA UKRAJINĚ
okem Vočka Statenic
V tomto článku bych vám chtěl
přiblížit jedno z možných vysvětlení války na Ukrajině.
Ruský prezident Vladimir
Putin chce obnovit Sovětský Svaz.
Pravděpodobně proto zaútočil
na Ukrajinu. Můžeme si všimnout, že na jihu pod Ukrajinou
se nachází stát Moldavsko. Tam
se nachází řeka Dněstr a ta rozděluje Moldavsko na dva státy:
na Moldavsko a Rusko. Skoro to
samé je na západ od Litvy. Tam
je také Rusko. A president Ruska
Vladimir Putin chce spojit Rusko
dole s Moldavskem s Ruskem vedle
Litvy a propojit to celý s Ruskem.
Dětská redakce Vočko Statenic, Štěpán Rolčík, 11 let
Poznámka redakce: Články dětí nepodléhají činnosti
editora a ne vždy vyjadřují názor redakce :-)
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SPORTOVNÍ DEN STATENICE
Statenické fotbalové hřiště opět
ožilo sportem. Uskutečnil se zde
Dětský sportovní den, který za
krásného počasí na hřiště přivedl
neuvěřitelné množství lidí. Jen
soutěží se zúčastnilo 160 soutěžících! Tyto děti doprovodili mladší
sourozenci a samozřejmě rodiče
nebo další příbuzní. Odhadem
organizátorů se tak akcí bavilo více než 400 našich sousedů
a známých.
Jak to na Sportovním dni vypadalo, posoudíte sami z fotografií.
Děkujeme všem, kdo se akce zúčastnili, také pořadatelům a všem
pomocníkům.
Ján Makovič

DEJTE DĚTI NA FOTBAL!
Fotbalový tým TJ Sokol Statenice
hledá nové kamarády!
Fotbalový tým přípravek trénuje
na hřišti ve Statenicích 2x týdně
a stále hledá nové hráčky
a hráče ročníku narození
2017-2014.
Pro zapojení do týmu nejsou
nutné žádné fotbalové dovednosti, děti se vše naučí na trénincích, ve kterých je kladen velký
důraz i na všestrannou obratnost
a pohybové dovednosti.
Kde: Tréninky probíhají na hřišti
TJ Sokol Statenice
Kdy: Úterý a Čtvrtek
17:00-18:30
Kontakt: Ján Makovič,
tel: 603 569 775

ZÁVOD BAHNOŽROUTŮ
V nedaleké vesničce u Kladna se uskuteční již legendární Závod Bahnožroutů. Zajímavostí je, že úplně první kolo
závodu se odehrálo právě ve Statenicích. Letos však jsou v plánu dva závody, kdy jeden se uskuteční v Hřebči u
Kladna a druhý v Horoměřicích. Akci mají na starost 4 hlavní Bahnožrouti a jsou to lidi, kteří byli součástí organizačního týmu Sportovního dne.
Přihlašte děti na extrémní závod Bahnožroutů určený pro sportovce od 6 do 14 let.
6. Závod Bahnožroutů 18. 6. 2022 v Hřebči u Kladna
Registrace je nutná a probíhá na webu www.bahnozrouti.cz.
Pozor, kapacita je omezená a o závod je obecně velký zájem!

Z okolí

VÝLETY ZA ZVÍŘATY
se Sylvou Vojtíškovou
(www.rodinacestuje.cz)

Jaro je už v plném květu a k jaru
neodmyslitelně patří i mláďata.
Právě proto jsem si pro vás připravila několik tipů, kam se v okolí
Statenic vydat pozorovat zvířata
s mláďaty.

Zoopark Obůrka Podháj
Nedaleko Slaného se můžete
vydat do zooparku Obůrka Podháj,
který je otevřený teprve od loňského roku. Nachází se v bývalém
sadu v krásném prostředí a chovají tu spoustu zajímavých zvířat.
Jedním z největších lákadel je mývalí slečna, která ve svém výběhu
baví návštěvníky, nebo dva kontaktní výběhy. V době naší návštěvy jsme obdivovali malá selátka
a různé druhy ovcí.

Čabárna a záchranná
stanice AVES
Naše oblíbené místo, kam jezdíme pozorovat zvířátka. V záchranné stanici vás pozdraví krkavec
Karel a seznámíte se tu se zvířaty,
které kvůli svému hendikepu
nemohou být ve volné přírodě. My
máme moc rádi část s hospodářskými zvířaty. Tady žijí ovce, koně,
husy, prasata, kachny a další.

ZOO Park nedaleko Kladna,
kde můžete obdivovat spoustu
druhů lemurů, velbloudy. U nás
má vždy největší úspěch návštěva
koz, ke kterým se dá jít do výběhu, a Ušákov, kde najdete několik
obrovských králíků.

Obora Veltruského zámku

Nedaleko Kralup nad Vltavou
najdete krásné letní sídlo rodu
Chotků, státní zámek Veltrusy.
V přilehlé oboře můžete potkat
stáda daňků a za zámkem je několik výběhů s koňmi a v autokempu
u zámeckého parkoviště se pase
stádo koz.

Stáje ČZU

V areálu zemědělské univerzity
můžete pozorovat krávu a prasata
a nakrmit lamu, kozy a ovce. Teď
na jaře stojí za návštěvu i Libosad,
který je v těsné blízkosti stájí.

Oslí stezka Svárov

Zoopark Zájezd
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Ve Svárově u Unhoště se můžete
vydat s místními oslíky na výlet
do přírodního parku. To že je tam
opravdu krásně, můžu zaručit, protože ve Svárově bydlí moji rodiče
a místní lesy máme prochozené
křížem krážem.
Můžete si vybrat některý z nabízených programů a jet na oslím
hřbetě nebo si dokonce udělat piknik. My jsme se zúčastnili procházky s prohlídkou farmy a byli jsme
nadšení!

Zoopark Olovnice

Ve vesnici Olovnice nedaleko
Kralup nad Vltavou se nachází
moc pěkný rodinný zoopark.
Nejvíce nás zaujaly kontaktní výběhy. Celou dobu vaší návštěvy se
vám bude věnovat místní personál
a zodpoví vám na všechny otázky.
Upozorňuji však, že povolení ke
vstupu do výběhů musí dát přímo
personál. Ať vás nenapadne navštívit ve výběhu například místní pár
lvů. Nám se moc líbili velbloudi,
alpaky a množství papoušků. Jako
suvenýr jsme si odnesli bodlinu
dikobraza a byli jsme při krmení
malé velbloudí slečny.

Zoopark Zelčín

Nachází se nedaleko Mělníka
na pláni na dohled od Vraňanskohořínského plavebního kanálu.
V oplocené části se můžete procházet mezi ovečkami, poníky a kozami. Děti se mohou projet na koni
nebo si pohrát na jednom ze dvou
hřišť.
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20. KVĚTEN – MEZINÁRODNÍ DEN VČEL
Znám opravdu málo lidí, kteří nemají rádi med. Med byl v dějinách
lidstva vlastně první sladidlo, a jelikož obsahuje málo vody a má silné
antibakteriální látky, tak, pokud je dobře vyzrálý a správně skladovaný,
vydrží opravdu dlouho. A to se v době, kdy nebyly konzervy a maso se
pro delší trvanlivost pouze sušilo a solilo, opravdu hodilo. Med je ale jen
špička ledovce toho, co nám včely nabízí. Včely jsou totiž takovou továrnou na zdravé produkty. Není to jen zmíněný med, ale i propolis, mateří
kašička, a včelí jed, kterým včelky odhánějí své nepřátele. Nebýt včel,
neměli bychom spoustu druhů ovoce a jiných plodů, bez kterých si léto
ani nedovedeme představit.
O včelstvu se často mluví jako o organismu. Není se co divit, jejich
společenství je přísně strukturované a připomíná takové malé království. Ovšem v tomto případě musí jít romantika dětských pohádek
stranou. Být součástí včelstva je pěkná řehole a ne nadarmo se říká „být
pilný jako včela“.
Nejvýše postavenou je královna matka. Označení matka není ale jen
z úcty k ní. Královna je totiž opravdu matkou všech včel v úlu. Co se otce
týče, ten by byl v lidském světě nejspíše označen jako neznámý.
Abychom se drželi terminologie, být královnou není rozhodně žádný
med. Už od narození je celý její život předurčen. Ven se podívá pouze
za účelem svého oplodnění, kterému se říká snubní let, a je to opravdový mejdan, za něž by se nemusel stydět kdejaký skalní příznivec hnutí
hippies. Při tomto aktu je totiž oplodněna i desítkami trubců, ale ani ty
si nevybírá ona, nýbrž její strážkyně, které k ní pustí jen ty nejvhodnější
jedince.
Po tomto chvilkovém užití (i když i to je diskutabilní) se od ní očekává
jen a pouze plození potomstva. Denně naklade až 2000 vajíček. Má kolem sebe vždy někoho, kdo ji nakrmí a očistí, aby se mohla soustředit jen
a pouze na rozšiřování svého potomstva. Vzhledem k barvě medu v úlu
dostává v tomto případě pojem „zlatá klec“ zcela konkrétní význam.
Dalším obyvatelem úlu jsou trubci. Ti se hodí vlastně jen k oplodnění královny. Jenže zatímco ona se následně vrací do úlu, trubci často
umírají vysílením. Ostatní trubce přestanou postupně dělnice pouštět
k zásobám, a ti pak postupně umírají vyčerpáním, protože sami nejsou
schopni si jídlo obstarat. No prostě trubci.
A pak tu jsou včely dělnice. Vyvíjí se ze stejného vajíčka jako královna, jen nejsou tak krmeny. Proto jsou menší, ale hlavně nemají vyvinuté
pohlavní orgány. Každá dělnice si během svého života projde několika
pracovními pozicemi, jako nový zaměstnanec, který má poznat firmu,
do které nastoupil. První fází je Čistička. Ta zajišťuje úklid úlu. Další je
Krmička, která se stará o starší larvy, které jsou již odolnější a drobné
chybičky se tam odpouští. Když se na nich naučí, přejde do fáze Kojičky.
Ta se stará o mladší larvy (případně matku). Další fází je Stavitelka,
která pomocí vosku staví a opravuje celé dílo. Pak Strážkyně u vstupu do
úlu a nakonec Létavka. To je ta, kterou známe z květů, kde sbírá nektar
a nosí ho do úlu. To dělá i tři týdny. Pak umírá vyčerpáním.
V úlech se ale nevyskytují jen včely daného včelstva. I včely mají své
uprchlíky hledající azyl. U vchodu do každého úlu jsou Strážkyně, které
pouští jen ty vonící feromonem jejich matky. Pokud přiletí včela z jiného
včelstva, je vpuštěna pouze tehdy, může-li společenstvu něco nabídnout,
tj. pokud nese zásoby, které je ochotna předat. A ani potom nemá vyhráno a včely ji v daném úlu po celou dobu sledují, zda odvádí dobrou práci.
Není možné přijít a nepracovat pro společnost, která ji vzala pod svá
ochranná křídla.
Lidé by si mohli vzít v mnohém ze včel příklad. Nemyslím tím chování včel k trubcům. Toho bych se jako zástupce mužského pokolení

docela obával. Ale jejich jednota,
kdy celé společenství táhne za
jeden provaz, je impozantní a rozhodně inspirativní.
Až si tedy někdy dáme lžičku
medu do čaje, nebo se jen zakousneme do zralého jablka, měli
bychom aspoň v duchu poděkovat
také těm, které nám tu lahodnou
chuť umožnily. A to jsou právě
včely.
Slávek Frk

VÝSTAVA
VČELA - CESTA DO VČELÍHO
MĚSTA
Ve spolupráci s dětskou galerií
Sladovna Písek vznikla
ve Středočeském muzeu
v Roztokách u Prahy výstava
Včela - Cesta do včelího města,
která je určená především dětem. Interaktivní prvky provedou návštěvníky labyrintem, ve
kterém se seznámí se životem
v úlu. Výstava přináší zajímavý
pohled na včely a na organismus
včelstva.

Pro volné chvíle

21

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 2/2022

ABY NÁM NEULETĚLY VČELY

Když už máme v květnu ten světový den včel,
připravili jsme pro vás takový slovníček včelařských
pojmů. Některé jsou notoricky známé, jiné méně.
A když je všechny vyškrtáte v osmisměrce, zjistíte, jak
se jmenuje typ včelího úlu, určený pro biochov, do
kterého se nevkládají mezistěny a ve kterém si včely
staví dílo po svém.

Česno – pro včely „hlavní vchod“ do úlu
Dělnice – tvoří nejpočetnější kastu
Divočina – včelí dílo, které nebylo postaveno
v rámcích
Královna – neboli matka je pohlavně dospělá samice
včely medonosné
Larva – plod červovitého vzhledu
Létavka – dělnice, které od 21. dne života vylétají
z úlu a začínají shánět pyl, nektar a vodu
Matečník – buňka s budoucí matkou
Mateří kašička – je produkována hltanovými žlázami
mladých, včely s ní krmí jednak svá vývojová stadia,
tj. larvy, jednak matku po celou dobu jejího života; je
koncentrátem obsahujícím hlavně bílkoviny a mnoho dalších složek
Med
Medník – nástavek úlu, do kterého včely ukládají
suroviny pro vznik medu
Medomet – mechanické zařízení pro vytáčení medu
z plástů pomocí odstředivé síly
Mezistěna – základ stavby včelího plástu, který včelař
v dřevěném rámečku vkládá do úlu
Mladuška – mladá včela, která zahřívá a krmí plod,
matku i trubce, čistí je, udržuje potřebnou vlhkost
v úlu, vylučuje vosk, staví nové plásty, atd.
Nektar – cukernatá tekutina, kterou vytvářejí některé
rostliny
Oddělek – malé včelstvo s mladou matkou, dělnicemi,
včelím plodem a zásobami
Plástev – je deska tvořená dvojitou vrstvou šestiúhelníkových voskových buněk, které si staví včely medonosné ve svých hnízdech
Plod – tvoří vajíčka, larvy a kukly

Propolis – pryskyřičná aromatická látka, produktem
stavební činnosti včely medonosné
Pyl – soubor drobných samčích pohlavních buněk
semenných rostlin
Pylové rousky – vysušená zrna pylu
Roj – označení týkající se dělení včelí osádky z úlu
Souš – voskové dílo, které zůstane po vytočení medu
Tanec – způsob, jakým si včely předávají informace
o tom, kterým směrem se nachází nový zdroj potravy,
i o vzdálenosti (až do 6 km)
Tichá výměna – výměna matky, kterou včely provedou samy bez zásahu včelaře
Trubec – včelí samec
Úl – člověkem uměle vytvořený příbytek určený pro
chov jednoho včelstva
Vana – odvíčkovávací stůl, místo, kde se připravují
rámky ke stáčení
Včelín – stavba ze dřeva, cihel nebo jiného materiálu,
ve které jsou umístěny úly, veškeré včelařské nářadí
a ochranné pomůcky
Včelí mor – neboli mor včelího plodu je závažné
onemocnění postihující časná larvální stádia včel
Včelstvo – společenstvo včel
Vosk – přirozený produkt, který vzniká metabolickou
přestavbou medu a pylu v těle některých druhů včel
Vůně
Zásnubní let – let na místo, kde se nechá matka nechá
oplodnit několika trubci (mohou tam být i trubci
z jiných úlů)
Žihadlo
Pěkné luštění Vám přejí Kateřina a Barbora Molčíkovy.
foto: Unsplash.com
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Vyluštěnou osmisměrku posílejte na adresu kacamolca@seznam.cz.
Tajenka z minulého čísla je: škvarky a klobásy. Vítězem slosování se stává Albert
Petříček. Cenu útěchy získávají Kuba Talacko a Lenka Dopitová, které tímto
podporujeme v dalším luštění. Gratulujeme. Ceny si vyzvedněte v knihovně.

22

Ze života obce

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 2/2022

Kalendář událostí ve Statenicích
společenská událost
sport
vzdělávání, besedy, poradenství
umění, kultura, duchovno

30. dubna – sobota

19. června – neděle

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
NA HŘIŠTI

BOHOSLUŽBA

16:30

Pořádá Obec Statenice, program
a organizaci zajišťuje TJ Sokol
Statenice.

3. května – úterý
19:00

10:30

V knihovně J. M. Hovorky.
Pořádá Jaroslav Trachta

29. května – neděle
od 17:00

FOTBALOVÉ ZÁPASY
TJ SOKOL STATENICE
MUŽSTVA-A

TJ SOKOL STATENICE –
TJ KLÍNEC

8. května – neděle
od 17:00

6. května – pátek
17:00

ČESKO-UKRAJINSKÝ PIKNIK

Pro malé i velké, Čechy i Ukrajince.
Pořádá Knihovna J. M. Hovorky.

od 17:00

TJ SOKOL STATENICE –
TJ SOKOL TUCHOMĚŘICE B

BESEDA SE STAROSTKOU

Pořádá OÚ a Knihovna J. M. Hovorky.

22. května – neděle

TJ SOKOL STATENICE –
FK DOBŘÍČ 1940 B

5. června – neděle
od 17:00

TJ KAZÍN
TJ SOKOL STATENICE

15. května – neděle
od 17:00

7. května – sobota
10:00

TJ SOKOL ČISOVICE B–
TJ SOKOL STATENICE

Změna programu vyhrazena.
Sledujte vývěsky, webové stránky a sociální sítě.

JARNÍ BRIGÁDA
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Pořádá TJ Sokol Statenice.

20. května – pátek
20:00

FILMOVÝ KLUB –
PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

režie: Jim Jarmusch
Pořádá Knihovna J. M. Hovorky.
Vstup volný

V areálu společnosti PANFLEX, s.r.o.
Ve Velazu 277, 252 62 Statenice-Černý Vůl
10. června 2022 od 15:00 do večera.
PROGRAM:
Prohlídka ﬁrmy (ve skupinách)
Grilování
Program s atrakcemi pro děti
Občerstvení v průběhu celého odpoledne
Od 18:00 koncert vybrané kapely

10. června – pátek

Vše bude včas upřesněno na
www.panﬂex.cz

od 15:00 do večera

PANFLEX – DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Prohlídka firmy, program pro děti,
koncert, občerstvení.
Pořádá Panflex.

KDE A KDY?

www.panﬂex.cz

Zveme srdečně všechny zájemce, tj. naše sousedy, rodiče s dětmi a další.

Ze života obce

UŽ DVA ROKY SPOLU ČTEME
Pár měsíců po prvním českém
lockdownu, po přechodu k distančním výukám a „houmofisům“ (práci z domova), hned jak tomu byla
epidemiologická situace v Čechách
nakloněna, přesněji 17. května
2020, proběhlo na statenickém náměstíčku první večerní Čtení pod
lampou, ze kterého se podařilo
vytvořit každotýdenní tradici.
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a který osobně se spisovatelem
pohovořil.
Kateřina Molčíková společně s Barborou Škopkovou
z Kavárničky organizují téměř
každou neděli (s výjimkou prázdnin a svátků) večerní čtení pro děti
i rodiče v prostředí statenického
náměstí stále. Čtou se převážně
pohádky a dětské knihy, ale to
dospělého posluchače nevyčleňuje.
Pohádkové příběhy jsou mezigenerační. V každodenním rychlém životě plném povinností a programů
nám nabízejí možnost na chvíli se
společně zastavit a snít.

Když se epidemiologická situace v Čechách na podzim 2020
zhoršila, Čtení pod lampou bylo
na nějakou dobu přerušeno. Na
přelomu jara a léta 2021 se statenická tradice propojila s projektem
Základní a Střední školy Donum
Felix z Kladna. Žáci a zaměstnanci
školy se pustili do pravidelného
čtení online prostřednictvím
platformy Facebook a jakmile
bylo opět možné se potkávat, byla
tradice na Náměstíčku obnovena
a nadále pokračuje.
Předčitatelem už byl autor
titulních stránek Zpravodaje

Jakub Zich, moje máma Kateřina
i já. Nejsilnějším zážitkem pro
všechny ale bylo loňské listopadové čtení! S finanční podporou
obce Statenice bylo v rámci Čtení
pod lampou 28. listopadu 2021
uspořádáno setkání s Arnoštem
Goldflamem, který přijel dočíst
poslední dvě kapitoly ze své knihy Standa a dům hrůzy. Na první
adventní neděli se na Náměstíčku
sešla početná skupina posluchačů, kteří si mohli užít unikátní
a neopakovatelný autorův projev
a zároveň spolu oslavit začínající
advent. Významným posluchačem
byl vyhlášen Tonda Černohorský,
který nechyběl u žádné kapitoly,

OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM

foto (včetně fota starostky na str. 2): Kristýna Ďurišová Smolová, více na www.statenice.cz/zivot-v-obci/fotogalerie

Sledujte nás na stejnojmenné
Facebookové stránce. Při Čtení pod
lampou si můžete nejen poslechnout příběh, ale i potkat někoho
známého, popít teplé kakao či jiný
nápoj, dívat se na nebe nebo jen
tak vypnout …
Přejeme příjemné podvečery
a pohádkové léto.
Barbora Molčíková
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