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Slovo starostky
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Vážení spoluobčané,
za ty dva roky, co jsem starostkou, slýchám a používám slovo
„obecní“ skoro denně, a přesto jsem
stále překvapována, jak rozličně
si ho každý vykládáme. Dovolte
mi zde drobné zamyšlení nad jeho
obsahem. Na úvod uvedu příklad,
který vyznívá spíš jako vtip, byl
však myšlen vážně. Když byl jeden
nejmenovaný občan naší obce
přistižen, jak si nabírá na obecním
pozemku patřícím k veřejnému
prostranství štěrk do kýble, aby si
ho odvezl domů, celkem bezelstně
se hájil: „Komu by to mohlo vadit,
vždyť je to obecní!“
Už dávno naštěstí přestalo být
zvykem si to, co je obecní, a tedy
nemá personifikovaného majitele,
přivlastnit nebo svévolně osvojit.
Ale v jistém smyslu můžeme stále
chápat obecní jako něco, co opravdu patří všem.
Co to ale znamená dnes? V současnosti se pro některé účely slovo
„obecní“ nahrazuje pojmem „komunitní“, ale ani ten nám k plnému vystižení významu nestačí.
Komunitní zahrada, komunitní
gril, komunitní život se týkají užší
skupiny – komunity, která by měla
sdílet společné hodnoty či majetek.
Obecní věci se však týkají všech
občanů, všech lidí žijících společně
v jedné obci – starých, mladých,
bohatých, chudých, vzdělaných,
nevzdělaných, vyznavačů různých
hodnot a různého vyznání. Jaký
je jejich průsečík? Já sama jsem si
definovala obecní jako něco, co je
naše společné ještě navíc k tomu, co
je jenom naše nebo komunitní. Moje
oblíbená postava Laura Luthyová
ze Saroyanovy novely Tracyho tygr
říká: „Mít mámu, tátu, život, štěstí je
vždycky pěkné, ale mít k tomu ještě
něco extra, je vždycky lepší.“
Obecní je však bohužel spojováno spíše s nezájmem než s hrdostí

na to, že bychom mohli mít něco
extra. Vnímají občané za pojmem
obecní vůbec sebe sama? Mnoho
lidí si v tomto kontextu sice představuje konkrétního člověka, ale
nejčastěji je to starosta, zastupitel
nebo zaměstnanec obecního úřadu,
do kterého si pak promítají i vztah
k obci.
Není běžnější pohled lidí na to
obecní z pozice nároku a práva než
z pozice péče a odpovědnosti? A není
to škoda? Co si občas položit otázku,
která přesáhne zaběhnuté starání
se jen o to své, a převzít odpovědnost za třeba malilinký dílek toho
obecního, co mne denně obklopuje?
Možná, že pak budeme jinak vnímat naše soužití, které se váže ke
společnému místu a k jedinečnosti
naší obce. Mít kde bydlet je pěkné,
ale cítit se někde doma je vždycky
lepší.
Přeji Vám v novém roce co nejvíce
spokojených dní.
Vaše starostka Apolena Novotná

VOČKO STATENIC
Dětská redakce Zpravodaje –
Vočko Statenic tvoří statečně i v nelehkých podmínkách odloučenosti
a distanční výuky.
Matěj Rolčík (13 let) pojal podobu koronaviru na způsob mandaly.
Další obrázky dětské redakce
najdete na str. 13.

S novým rokem přinášíme malou
změnu v grafice, od které si slibujeme,
že vám usnadní orientaci v textu. Názvy
rubrik v horní části stránky u hřbetu
budou od nynějška rozlišeny barevně
a ikonou.

Aktuálně
Ze života obce
Rady do zahrady
Podnikání v obci
Pro volné chvíle
Očima sousedů
Představujeme
Co se chystá
Z historie

Zpravodaj Statenic a Černého Vola
č. 1/2021, vychází 22. února 2021
Vydává: Obecní úřad Statenice, Statenická 23, 252 62 Horoměřice MK ČR E 20782
Šéfredaktor: Pavel Černý, Tel: 603 106 639, E-mail: statenice.zpravodaj@gmail.com / Redakční rada: Pavla Witzel,
Martin Petříček, Zdeněk Ungrát / Grafický design a sazba: Zuzana Brychtová Horecká / Ilustrace na titulní straně:
Jakub Zich / Dětská redakce Vočko Statenic: tvoří v obecní Knihovně J. M. Hovorky pod vedením knihovnic a studentky
Barbory Molčíkové / Tisk: Falon / Ceny inzerce: celostrana – 2800 Kč, půlstrana – 1400 Kč, čtvrtstrana – 700 Kč
Distribuováno zdarma

Dejte si své nemovitosti do pořádku
Ve Statenicích bude v letošním roce probíhat revize katastru nemovitostí. Co to
znamená?
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katastrem významný z hlediska daně z nemovitostí. Ta se podle údajů vedených v katastru vyměřuje
a vlastník je podle zákona povinen všechny změny
zohlednit v daňovém přiznání. Pokud tak neučiní,
vznikne mu povinnost zaplatit pokutu a následně
také zjištěný nedoplatek daně včetně úroku z prodlení. Je proto v zájmu vlastníka mít vše v pořádku a
hrozícím nepříjemnostem tak předejít.
Apelujeme proto na občany Statenic, aby v případě, že budou kontaktováni zástupcem katastrálního
úřadu a vyzváni k jednání, tuto výzvu neignorovali,
ale naopak aktivně pomohli k vyřešení zjištěných
nesrovnalostí.
Pavel Černý

Co nejmenší zatěžování vlastníků

Téma

Rozpočet v době koronavirové. Nakreslil Jakub Zich.
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Údaje zapsané v katastru by v ideálním případě
měly přesně souhlasit se skutečným stavem. Pokud
někde vznikne nová stavba, zanikne stará nebo se
změní hranice pozemků či způsob jejich užívání,
mělo by to být v předepsaných lhůtách (do 30 dnů)
nahlášeno (včetně doložení příslušných listin) na
katastrální úřad, který zajistí zanesení nového stavu
do katastrální mapy. Jenže skutečný život neprobíhá
přesně podle předpisů a řada změn se z nejrůznějších
důvodů do zobrazení v katastrální mapě nepromítne.
Proto je třeba jednou za čas provést revizi.

Slovo starostky

Varianta obálky Zpravodaje na hlavní téma tohoto čísla:

Aktuálně

V průběhu revize pracovníci katastrálního úřadu nejprve porovnají katastrální mapu, na níž jsou
vyznačeny hranice pozemků a staveb, s leteckými
snímky. Pak se vydají do terénu a přímo na místě
posoudí a zaznamenají zjištěné nesrovnalosti. Ty
pak projednávají s dalšími orgány, např. stavebním
úřadem, pozemkovým úřadem, obcí apod., a snaží se
uvést mapu do souladu se skutečností úřední cestou
tak, aby nezatěžovali vlastníky nemovitostí. V řadě
případů je však součinnost vlastníků potřeba. Potom
katastrální úřad kontaktuje tyto vlastníky osobně
a domlouvá s nimi nejvhodnější způsob nápravy
nesouladu skutečnosti s katastrální mapou. Většinou
stačí předložit příslušnou listinu – kupní nebo darovací smlouvu, geometrický plán, kolaudační rozhodnutí, povolení stavby apod., někdy je však situace
složitější a řešení vyžaduje více úkonů. I tehdy se však
pracovníci katastrálního úřadu snaží vlastníkům
vycházet vstříc a pomáhají jim celým procesem projít
co nejrychleji.
Pořádek se vyplatí
Důvodů, proč je důležité mít své nemovitosti
v souladu s katastrální mapou, je mnoho. Nesprávně
zakreslený stav totiž může způsobit celou řadu
nepříjemných komplikací a zdržení třeba v případě
prodeje, dědictví či darování nemovitosti. Podobné
je to i tehdy, pokud někdo hodlá využít nemovitost
jako záruku za půjčku. Jestliže tato nemovitost není
správně zapsaná v katastru, možnost ručení to výrazně omezuje. Problémy nastávají také při povolování
nové výstavby či rekonstrukce na špatně zapsaném
pozemku a v některých dalších situacích.
V neposlední řadě je soulad skutečnosti s

Poděkování
Chci co nejsrdečněji poděkovat občanům v ulicích
Račanská, Ke Kašně a Za Sokolovnou za jejich toleranci, ohleduplnost a vstřícnost při stavbě kanalizace
a vodovodu. V ulici Račanská se jednalo o jednu z posledních rekonstrukcí litinového vodovodního řadu
z roku 1960. V průběhu stavby docházelo k omezení
pohybu a obslužnosti vašich nemovitostí, a přesto
jsem nedostal ani jednu stížnost na tyto skutečnosti,
ale pouze věcné dotazy ke stavbě.
Za tento přístup vám děkuje váš místostarosta Michal
Pokorný.
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Téma

Rozpočet v době
koronavirové
Obec je na tom po finanční
stránce velmi dobře, mírný
deficit v rozpočtu pro letošní
rok si může dovolit.
V důsledku daňového balíčku schváleného v závěru loňského roku parlamentem a vlivem zpomalení
ekonomiky během covidové pandemie klesnou pravděpodobně v letošním roce daňové příjmy státu a tím
pádem i obcí. Odhady, zda opravdu k poklesu dojde,
případně jak velký bude, se značně liší a skutečné
číslo budeme znát asi až na konci roku, nicméně už
nyní je zřejmé, že plánování příjmů a výdajů obcí na
letošní rok bylo zatíženo mnoha nejistotami. Přesto
bylo nutné rozpočet sestavit. Jak vypadá ten pro obec
Statenice?
„Při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2021
jsme navazovali na rozpočet pro rok 2020, respektive na jeho skutečné plnění. Cílem rozpočtu 2021 je
stabilizovat běžné výdaje obce a pokračovat v kapitálových, tedy investičních výdajích, protože i přes
aktuální situaci a dopady pandemie covid-19 na
ekonomiku není moc pravděpodobné, že by se v následujících letech dramaticky zlevnily projektantské
a stavební práce a projekty. Investice, které jsou v rozpočtu zahrnuty, řadíme do kategorie nutných, jež
nesnesou odkladu,“ vysvětluje na úvod místostarosta
Miroslav Šanda.

Příjmy z daní a dotací
Očekávané daňové příjmy na letošní rok odhadují
tvůrci statenického rozpočtu na 19,7 mil. Kč, přičemž
skutečné daňové příjmy v roce 2020 byly 19,4 mil.
Kč. Predikce příjmů vycházela z kalkulací zpracovávaných agenturou Czech Credit Bureau, která
v nich zohledňuje jak predikce Ministerstva financí,
tak i předpokládané dopady pandemie covid-19 na
ekonomiku.
„Protože ve Statenicích nesídlí velké firmy, které by
zaměstnávaly mnoho lidí, nemusíme se tolik obávat
propadu příjmů způsobeného zrušením superhrubé mzdy v daňovém balíčku. Ze zdanění práce naše
obec nedostávala velké částky ani v minulosti,“ říká

zastupitel a předseda finančního výboru Jakub
Cechel.
Daňové příjmy tvoří 80 % plánovaných příjmů obce.
Dalších přibližně 14 % pochází z dotací a darů a zbylých 6 % jsou příjmy nedaňové. Jak uvádí Miroslav
Šanda, letos Statenice očekávají příjem několika dotací. Má se jednat např. o evropskou dotaci na nově zrekonstruovanou knihovnu ve výši 2,85 mil. Kč nebo
krajskou dotaci 1,441 mil. Kč na kanalizaci v ulicích
Za Sokolovnou a Račanská, které původně měly být
vyplaceny již loni. Přislíbeny jsou také dotace 200 tis.
Kč na projektovou dokumentaci chodníku podél ulice
Statenická a 40 tis. Kč na audit bezpečnosti tohoto
projektu. Díky auditu by se měla výrazně zvýšit šance
na získání dotace na realizaci stavby, což však bude
aktuální nejdříve v roce 2022.
Bohužel, v letošním roce nemůže obec počítat
s granty a finančními dary od Letiště Václava Havla
Praha. Podle slov Terezy Žižkové, specialistky CSR a
korporátní komunikace letiště, byly letos zrušeny veškeré finanční dotace okolním obcím a městským částem. Objem letecké přepravy v loňském roce poklesl
téměř o 80 %, což znamená obrovský propad příjmů.
Zatímco v předchozích letech směřovalo každý rok
z letiště do okolních obcí více než 40 mil. Kč (z toho
do Statenic zhruba milion), letos se má jednat pouze
o nefinanční podporu formou dobrovolnických dnů,
technické pomoci apod.

Místní daně a poplatky
Další příjmy plynou z místních daní a poplatků.
Poplatky za odpady i za psy zůstávají stejné jako loni,
i když vlivem nového zákona o odpadech, který platí
od letošního ledna, dojde pravděpodobně ke zdražení
svozu a likvidace odpadů. K mírnému navýšení by
mělo dojít v případě vodného a stočného, konkrétní
částky bude schvalovat zastupitelstvo na únorovém
zasedání po uzávěrce tohoto vydání Zpravodaje.
Důvod zdražení cen vody vysvětluje starostka Apolena
Novotná: „Je to reakce na růst cen našich dodavatelů.
Velkou část vody odebíráme od svazku obcí Přivaděč
VPSÚ, jehož jsou Statenice také členem. Bohužel, při
hlasování o ceně na letošní rok jsem byla jediná, kdo
hlasoval proti jejímu zvýšení.“
Obec také rozhoduje o výši daně z nemovitostí, jejíž
výtěžek plyne celý do obecního rozpočtu.
„Určitě bychom se měli zamyslet nad otázkou, zda

Téma
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tuto daň zvednout. Máme ji nejnižší v okolí Prahy,
a když lidé chtějí kanalizaci, vodu a další kvalitní
služby a infrastrukturu, musí na to obec někde vzít.
Daň z nemovitostí je jedním z mála zdrojů, který můžeme ovlivnit,“ uvádí Jakub Cechel.
Vzhledem k tomu, že příjmy obce závisejí zejména
na počtu obyvatel, kteří jsou v ní hlášeni k trvalému
pobytu, bylo by možné vylepšit finanční situaci tím,
že by si trvalý pobyt zřídili i ti, kteří zde sice bydlí,
ale trvalé bydliště mají z nejrůznějších důvodů někde
jinde. O tomto problému jsme ve Zpravodaji psali již
několikrát. Obec nemůže ke zřízení trvalého pobytu
lidi nutit, a dokud zde nebude alespoň mateřská škola, nemá ani žádný nástroj, který by k tomu občany
pozitivně motivoval.

Výdaje rostou
Výdajová stránka rozpočtu v kapitole běžných
(neinvestičních) výdajů narostla oproti předchozím
letům hlavně ve financování veřejné dopravy. Vzrostly
náklady na autobusy MHD a počítá se také se zřízením nové linky k Lidlu a na Suchdol od letošního
září. Její provoz bude stát obec skoro 60 tis. Kč měsíčně. Jak už bylo zmíněno, dražší bude rovněž svoz
a likvidace odpadů. Okolo jednoho milionu korun
ročně platí Statenice okolním obcím za to, že do svých
škol přijímají statenické děti. „S tímhle problémem se
budeme potýkat ještě hodně dlouho,“ podotýká místostarosta Šanda.
V oblasti kapitálových (investičních) výdajů se pro
letošní rok počítá např. s financováním projektové
dokumentace nové mateřské školy na Parádnici,
projektové dokumentace na povrchy v ulicích
Za Sokolovnou, Račanská, Skalní a Pod Punčochou
nebo s dokončením dokumentace k chodníku podél
ulice Statenická. Dále letos pravděpodobně dojde
k opravě povrchu v ulici V Lukách (konec směrem
k mostku na Statenickou) a opravám povrchů na dalších vytipovaných místech. Velké nákladové položky
tvoří i udržovací opravy vodovodů a kanalizací.
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Celkem jsou kapitálové výdaje na rok 2021 naplánovány ve výši 9,8 mil. Kč. Rozpočet je schodkový,
plánované náklady jsou vyšší než plánované příjmy
o 4,7 mil. Kč. Schodek by měla obec financovat z vlastních naspořených prostředků z minulých let. Podle
Miroslava Šandy disponují Statenice zhruba 40 mil.
Kč, které se podařilo našetřit hlavně díky tomu, že
řadu let zde nedocházelo k žádným větším investicím.
„Tyto vlastní zdroje nám nyní poskytují poměrně široké možnosti (v kombinaci s dotacemi a bankovním
financováním) v oblasti investic do dalšího rozvoje obce,“ říká Miroslav Šanda. A starostka Apolena
Novotná jeho slova doplňuje: „Vždy by však mělo jít
o investice promyšlené a dlouhodobě udržitelné.
Abychom peníze nepromrhali na zbytečnosti nebo
na projekty, které by bylo nutné za pár let předělávat
a řešit znovu.“
V případě, že v důsledku ekonomického vývoje
a pandemie covid-19 dojde k výraznému snížení příjmů samospráv, je vedení obce připraveno přijmout
potřebná opatření, aby schodek rozpočtu obce nenarostl nad únosnou mez.

Rozpočet obce Statenice na rok 2021
Příjmy: 24 743 000 Kč
Výdaje: 29 404 900 Kč
Schodek: 4 661 900 Kč

Rozpočet obce Statenice na rok 2020
Příjmy
Schválený rozpočet: 28 581 923 Kč
Upravený rozpočet: 29 009 643 Kč
Skutečné plnění: 24 114 806 Kč (83,13 %)
Výdaje
Schválený rozpočet: 38 501 000 Kč
Upravený rozpočet: 38 918 720 Kč
Skutečné čerpání: 31 633 556 Kč (81,26 %)
Pavel Černý
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Představujeme

Obměna na úřadě

Prahou a pracovat v místě bydliště
je skoro zázrak. Navíc je ta práce
zajímavá a baví mě.
MS: Já jsem se původně hlásila
na místo Gabriely, ale na něj byl
požadavek nástupu už v říjnu.
Tak brzo by mě v předchozím
zaměstnání neuvolnili. Ale dostala jsem informaci, že bude končit
Michaela Schroglová, tak jsem
nakonec nastoupila od prosince na
její pozici.

Na konci minulého roku na Obecní úřad
ve Statenicích nastoupily dvě nové
administrativní pracovnice. Gabriela
Marková pracuje v podatelně a Magda
Sumarová má na starosti správu poplatků a evidenci obyvatel. Ve Zpravodaji
jsme se rozhodli je představit.

A vy jste také ze Statenic?
MS: Ne, já jsem z Roztok u Prahy.
Jezdím sem autem, nebo trochu
komplikovaně s dvěma přestupy
autobusem. Ale spoje na sebe navazují, tak to netrvá tak dlouho.

Můžete stručně popsat, co všechno máte na obecním úřadě na
starosti?
GM: Já jsem přebrala agendu po Janě Špičákové. Eviduji a třídím veškerou příchozí poštu a zajišťuji archivaci dokumentů. Působím jako
asistentka paní starostky a pana místostarosty a do mé kompetence
patří také ověřování podpisů. Na starosti budu mít i veškeré kulturní
a společenské akce, do nichž se obec zapojuje. Ty se ale nyní vzhledem
k epidemiologické situaci nekonají.
MS: Mojí hlavní náplní práce na úřadě je agenda poplatků a odpadové
hospodářství. To jsem převzala po Michaele Schroglové. Když třeba někomu nevyvezou popelnici nebo popelářské auto nemůže kvůli překážce
vjet do nějaké ulice, mohou se občané obrátit na mě. Dále také připravuji
podklady pro jednání přestupkové komise a starám se o agendu spojenou s evidencí obyvatel a trvalými pobyty.
Kdy vás lidé mohou na úřadě zastihnout?
GM: Obě pracujeme na plný úvazek, takže jsme tu celou pracovní dobu.
Bohužel, v nouzovém stavu máme podle vládního nařízení omezené
úřední hodiny, takže pro veřejnost jsme k dispozici pouze v pondělí od
12 do 17 hodin a ve středu od 8 do 13 hodin. Pokud je něco urgentního,
mohou nám občané zavolat a domluvit si individuální návštěvu, během
níž se jim budeme věnovat. Když ale přijdou neohlášeni mimo úřední
hodiny, neměli bychom je přijmout, protože bychom tím porušili nařízení vlády.
MS: Mnoho věcí lze dnes řešit elektronicky. Třeba placení poplatků
už nemusí probíhat v hotovosti, ale vše je možné uhradit bankovním
převodem. A jakmile se protikovidová opatření uvolní, zase budeme mít
úřední hodiny v pondělí a ve středu dopoledne i odpoledne.
Máte už dřívější zkušenosti s prací v úřadě?
MS: Pracovala jsem ve zdravotnictví a tohle je pro mě první zkušenost
s administrativní prací na úřadě. Zpočátku jsem byla trochu vyděšená, ale díky profesionálnímu zaškolení se už cítím více v kramflecích.
Ale jsem na začátku a je toho hodně, co se musím ještě učit, například
musím nastudovat legislativu spojenou s poplatky, finanční řád, správní řád, vyhlášky a předpisy, je to docela náročné. Vyřizování záležitostí
s občany a osobní jednání mi problémy nedělá, protože v minulosti jsem
vlastně vždycky pracovala s lidmi.
GM: Já jsem před nástupem vlastně vůbec netušila, co všechno tahle
práce obnáší. Celou svoji dosavadní kariéru jsem působila jako podnikatelka ve vzdělávání, učila jsem jazyky. Podobné to bylo v tom, že
jsem pracovala s lidmi a sama jsem si zařizovala veškerou administrativu – účetnictví, daně a podobně. Dokážu si tedy svou práci dobře

Představujeme

Co vás po nástupu do úřadu nejvíc překvapilo?
MS: To, že jde o velmi různorodou
práci. Každý den dělám něco jiného a stále se učím nové věci
GM: Mě svým způsobem zaskočil
nouzový stav. Byl zaveden krátce
po mém nástupu a tím pádem byla
zrušena školení, které jsem potřebovala absolvovat, abych mohla vykonávat všechny činnosti. Nejhorší
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to asi bylo s ověřováním podpisů.
Předepsanou zkoušku jsem skládala až těsně před Vánoci a do té
doby mohla ověřovat jenom paní
starostka. Vzhledem k její pracovní
vytíženosti to byl docela problém.
Jaký pracovní úkol považujete za
nejdůležitější pro letošní rok?
MS: Začátkem roku mě čeká podání hlášení o odpadech a také je to
doba, kdy občané hradí poplatky
za odpad a psy. Pro mě je prioritou,
aby všechny platební údaje byly
přiřazeny správně a nedocházelo
tak k omylům.
K tomu bych chtěla požádat občany, aby pokud platí bankovním
převodem, do zprávy pro příjemce
uváděli, jaké poplatky a za koho
hradí. Když někdo provádí platbu
za víc osob a neuvede přesně jména, za koho zaplatil, těžko se nám
to dohledává, protože evidence
obyvatel neumí provázat rodinné
příslušníky. V této souvislosti také
upozorňuji, že termín pro zaplacení poplatků je do konce března.
Tedy o měsíc dříve než loni.
GM: Pro mě bude asi největším úkolem na celý rok archiv.

Potřebuji se dobře naučit pravidla,
co, jak dlouho a kam ukládat, abychom neztratili přehled, co a kde
v archivu máme, nebo kdy se co
má skartovat. Vedle fyzického archivu máme na úřadě také elektronický, do něhož se ukládají skeny
všech dokumentů. Ten zatím nemá
žádnou pevně danou strukturu
a na mě bude ji vymyslet a zavést
do praxe.
Máte nějaké koníčky či aktivity,
při kterých po práci relaxujete
a dobíjíte baterky?
GM: Já moc času na odpočinek nemám. Ráda čtu, ale na to se třemi
dětmi není čas. Vypínám maximálně večer, když jsou děti v posteli. To buď dělám něco do školy,
protože dokončuji magisterské
studium, nebo si zapnu nějaký dokument týkající se kriminalistiky.
MS: Ráda chodím na procházky
se psem a v létě s ním jezdím na
koloběžce. Pokud je čas, tak fotografuji. A při dlouhých zimních
večerech si občas zahraji počítačovou hru.
Pavel Černý / Foto Dagmar Plotěná
Gabriela Marková – nahoře, Magda Sumarová – dole

Platby místních poplatků za odpad a psy v roce 2021

zorganizovat, ale nebyla jsem
zvyklá na intenzivní pracovní zapojení třeba deset hodin v kuse. Už
si však zvykám, trochu mi v tom
pomohl nouzový stav, protože se
mohu víc soustředit na práci a nemusím se tolik věnovat klientům,
kteří přicházejí na úřad. Teď už
jsem si vše uspořádala, pochopila
jsem, jak co funguje, takže už snad
všechno důležité zvládám.
Proč jste se rozhodly pro práci na
úřadě?
GM: Obor jazykového vzdělávání
vlivem pandemie hodně utrpěl.
Spousta firem jazykové kurzy
zrušila a mně vypadla dost veliká
část příjmů. A také, protože jsem
ze Statenic, mám to deset minut
pěšky do práce. Bydlet kousek za

Za odpad: 700 Kč za osobu nebo nemovitost.
Za psa: 400 Kč za 1. psa, 600 Kč za každého dalšího.
Poplatky je možné uhradit bezhotovostně na účet č.: 51-2228780217/0100.
U platby za odpad použijte VS: 1340100--- (na poslední tři místa doplňte číslo
popisné nemovitosti). SS: 25262
Do popisu platby prosím uveďte jméno a příjmení, za koho poplatek hradíte.
U platby za psa použijte VS: 1341100--- (na poslední tři místa doplňte číslo
popisné nemovitosti). SS: 25262
Do popisu platby prosím uveďte příjmení, jméno a počet psů.
Poplatky je třeba uhradit do 31. března 2021!
Děkujeme za včasnou úhradu.
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Podnikání v obci

Podnikání v obci / V této rubrice představujeme firmy, podnikatele a živnostníky působící ve Statenicích.

Zahradnictví
Trees slaví 100 let
Víte, že zahradnictví na pozemcích, na kterých se
dnes nachází prodejní zahrada Trees v Černém Vole,
bylo založeno v roce 1921? Letos je mu tedy přesně
100 let.
Současný majitel Petr Pacák si zdejší areál pronajal
v roce 2002. Jeho firma už byla zavedená v oboru realizace zahrad a hledala nějaké zázemí, kde by mohla
prezentovat své služby a nabídku zákazníkům.
„Nejdřív se mi to tu vůbec nelíbilo. Byla tady spousta zchátralých skleníků, kůlen a značný nepořádek.
Pak se mi to ale rozleželo v hlavě a začal jsem si představovat, jak bychom to tady mohli upravit,“ vzpomíná na černovolské začátky Petr Pacák.

Spolumajitelé společnosti Trees Petr Pacák (vlevo) a Tomáš Dvořák (vpravo)

Protože Trees má pozemky v nájmu, rozhodl se majitel k prezentační funkci přidat také zahradnickou
prodejnu, aby z jejích výnosů mohl hradit nájemné.
„A ukázalo se to jako dobrá volba,“ chválí si dnes.
Zákazníci nakupující v prodejních zahradách
a ti, kteří si nechají od společnosti Tress vybudovat
zahradu, se příliš nepřekrývají. Ti první jezdí do
zahradnictví pro inspiraci a radu a nakoupit potřebné rostliny či materiál. Svou zahradu si však postupně zvelebují sami. Druzí se v zahradě Trees mohou
podívat, jak různé prvky z projektu od zahradního
architekta vypadají ve skutečnosti, a přesvědčit se, že
firma jejich výstavbu zvládá a že má pro svou činnost
kvalitní zázemí.

stavu.

Po otevření prodejní zahrady však začal hýřit barvami a vůněmi.

Prodejní zahrada je koncipována jako příjemné
místo, kde se lidé dobře cítí, mohou si prohlédnout
pro inspiraci různé zahradní prvky, poradit se s odborníkem a nakoupit si potřebné rostliny a materiál.
Na rozdíl od velkých hobbymarketů by nákup v prodejní zahradě Trees měl být i tak trochu společenskou událostí.
Tomu odpovídá i doprovodný program, který
v Černém Vole organizují. Workshopy, oslavy a ukázky pořádané k různým svátkům či ročním obdobím
se zaměřují zejména na děti, kterým mají za úkol
přiblížit práce na zahradě, krásu a fungování přírody
a vzájemné souvislosti lidského života s přírodními
procesy.
„Třeba alespoň nějaké děcko, které si tady zasadí
semínko a uvidí, jak mu z něj vyrašila rostlinka, zahradničení zaujme a to se pro něj stane celoživotním
posláním,“ věří Petr Pacák.
I on cestu k zahradnické profesi nastoupil už v dětství. Když končil základní školu, restituovala jeho
rodina zahradnictví v Červeném Kostelci ve východních Čechách po pradědečkovi. Shodou okolností i to
bylo založeno v roce 1921, a tak stoleté výročí slaví
letos celá firma.
Petr Pacák tedy zahradnický obor vystudoval a začal se věnovat výstavbě zahrad na objednávku. Jeho
firma zvládá komplexní vybudování zahrady, v posledních letech se ale také více zaměřuje na výsadbu
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vzrostlých stromů a na zakládání koupacích biobazénů a biotopů.
Zahradnictví v Červeném Kostelci prošlo náročnou rekonstrukcí a pro veřejnost bylo nově otevřeno
v roce 2011. Jeho součástí je i kavárnička a zázemí
pro konání kulturních akcí, kam firma Trees zve
nejrůznější umělce. V areálu lze zakoupit zdravé
potraviny a přírodní kosmetiku, umělecké výtvory
z přírodních materiálů a další produkty související se
zahradou a životem v přírodě.
Koronavirus a budoucnost

K nákupu i něco navíc

Areál v Černém Vole byl před tím, než sem přišla společnost Trees, v silně zanedbaném

Podnikání v obci

Koronavirová epidemie zahradnickému byznysu
neublížila, spíše naopak. Lidé zůstávali doma, nejezdili ani moc na dovolené a práce na zahradě byly
jednou z mála možností, jak smysluplně trávit čas.
Zákazníků tedy společnosti Trees v loňském roce
přibylo a tržby ze zahradnického sortimentu vzrostly. Zavřít ale musela kavárna v Červeném Kostelci,
která láká většinu zákazníků v zimě, mimo vegetační
období. Nejisté jsou také kulturní programy, které se
v Kostelci na letošní rok připravovaly.
„Chceme třicátého prvního července uspořádat
velkou oslavu stého výročí a doufáme, že do té doby
už nám to epidemiologická situace dovolí,“ říká Petr
Pacák.

Na oslavě má vystoupit Miro Žbirka a řada dalších
umělců, součástí budou zahradnické workshopy.
Mělo by se jednat o velkou společenskou událost pro
návštěvníky z blízkého i širokého okolí. Budou-li
počasí a proticovidová opatření přát, přijeďte se do
Smetanových sadů v Červeném Kostelci 31. července
podívat i vy. Jste srdečně zváni.
A jak je to s budoucností areálu v Černém Vole?
Proslýchá se ledacos, ale jisté je, že i letos 1. března se
po zimní přestávce prodejní zahrada zase otevře.
Petr Pacák a jeho společník Tomáš Dvořák (trojnásobný mistr světa v desetiboji) plánují další investice
do zázemí a rozšíření služeb pro zákazníky. K tomu
ale potřebují větší jistotu týkající se vlastnictví pozemku, na kterém je zahradnictví umístěno. Jednají
proto s jeho majitelem a současně se ohlížejí po vhodném pozemku v blízkém okolí, který by mohli zakoupit. Výsledek zatím nelze předvídat, v každém případě
však prodejní zahrada Trees zůstane na svém místě
minimálně ještě tento rok, a pokud se v příštích letech bude stěhovat, nebude to rozhodně daleko.
Pavel Černý

Vaši zahrádku
žádný PES nezavře.

ZÁSOBTE SE
U NÁS!
ZAHRADNICTVÍ
od 1. března
každý den 9–18
RYBÁRNA
od 3. dubna
každou sobotu 9–18

WWW.TREES.CZ

prodejnizahradatrees

Únětická 146
252 62 Statenice Černý Vůl
T: +420 220 970 790
E: cernyvul@trees.cz
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Ze života obce

Výbory zastupitelstva
Při zastupitelstvu obce Statenice pracují tři výbory. Jejich
předsedy jsme požádali o shrnutí dosavadní činnosti a uvedení úkolů, které je čekají v roce 2021.
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zastupitelstva
obce Statenice funguje v tříčlenném složení. Jeho předsedkyní
je Miroslava Šmardová, členy
Alice Bláhová a Matěj Maxa.
M. Šmardová a M. Maxa jsou zároveň zastupiteli obce. Činnost výboru se řídí ustanoveními § 119
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
a schváleným jednacím řádem
kontrolního výboru.
Po domluvě v rámci jednání
kontrolního výboru členové osobně kontrolují plnění
přijatých usnesení zastupitelstva – podepsání smluv,
zveřejnění vyhlášek, směrnic, záměrů. Dále kontrolují
termíny a formu zveřejnění závazných dokumentů,
jako jsou závěrečný účet, účetní závěrka, návrh rozpočtu, povinné informace o místě, době a navrženém
programu zasedání zastupitelstva, termín pořízení
zápisu ze zasedání zastupitelstva apod.
Dlouhodobě kontrolní výbor upozorňoval na neexistenci směrnice obce o zadávání zakázek malého
rozsahu, podle které je možné hodnotit zásady transparentnosti a přiměřenosti při výběru dodavatele.
Zmíněná Směrnice č. 03/2020 o postupu při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu byla zastupiteli
schválena až 23. září 2020, přičemž starostka byla
pověřena její přípravou již v dubnu 2019.
Kontrolní výbor v rámci své činnosti upozornil i na
nedostatky v plnění některých přijatých usnesení
a dodržování termínů daných zákonem o obcích. Tato
porušení však nebyla zásadního charakteru.
Miroslava Šmardová, předsedkyně kontrolního výboru

Finanční výbor
Členy finančního výboru zastupitelstva obce Statenice jsou
Jakub Cechel (předseda a zároveň i zastupitel), Tomáš Hanáček
a Martin Vakoč.
Náš finanční výbor není tolik
úkolován ze strany zastupitelstva ani se tak nevymezuje vůči
politické reprezentaci na radnici nebo vůči opozici, jako tomu
bývá v řadě jiných obcí či měst.
Ve Statenicích se o zásadních

finančních záležitostech domlouváme napříč celým
zastupitelstvem. Samozřejmě, že máme různé názory,
ale výsledkem je vždy konsensus.
Zásadním dokumentem je pro nás rozpočet obce.
Ten letošní jsme sestavili jako mírně deficitní.
Vzhledem k tomu, že se ale patrně nepodaří uskutečnit všechny plánované investice, sníží se nejspíš
výdaje a deficit možná ani nebude. V letošním roce
bude finanční výbor kontrolovat plnění rozpočtu
každé čtvrtletí.
Jakub Cechel, předseda finančního výboru

Stavební výbor
Stavební výbor zastupitelstva
obce Statenice pracuje v tomto
složení: Jaroslav Trachta (předseda a zároveň i zastupitel), Jan
Černohorský, Michal Pilař, Petr
Vondra, Věra Nováková. Jsem moc
vděčný, že se ve stavebním výboru sešli fundovaní lidé. Máme tu
projektanta, architekta, stavebníka, developera i odborníka na
dopravu.
Stavební výbor považuji za
servisní organizaci pro práci obecního zastupitelstva.
Jeho fungování spočívá v posuzování aktuálních stavebních záležitostí a ve fundovaném vyjádření k nim.
Vyjadřujeme se především k drobným stavebním
záměrům, problémům, které vidíme ve svém okolí.
Snažíme se však i navrhovat řešení ke strategickým
cílům, jako je zejména doprava, kanalizace a zásobování vodou, ale i třeba tolik diskutovaná mateřská
škola.
Stavbou školky, obecní čistírny a vlastního vodojemu společně se snahou zamezit developerům v jejich
megalomanských plánech bychom chtěli dosáhnout
toho, aby Statenice nebyly jen noclehárnou, ale živou
vesnicí s fungujícími službami a kulturním a společenským životem.
Samozřejmě osobně bych uvítal posun v zásadních
věcech, ale jsem vděčný i za ty maličkosti, jakými jsou
třeba další část kanalizace, vyměněný vodovod nebo
renovovaná budova na úřadě. Kéž je takových dobrých zpráv v tomto roce víc.
Jaroslav Trachta, předseda stavebního výboru

Představujeme
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Zájem pacienta je pro
mě na prvním místě,
říká MUDr. Jindřich Charvát, CSc.,
který už téměř 30 let provozuje
ve Statenicích zubní ordinaci.
Jak dlouho žijete ve Statenicích?
Bydlím tady od roku 1981. S rodinou jsme tu koupili dům, který jsme
postupně zrekonstruovali a přestavěli. Chtěli jsme bydlet mimo Prahu,
ale zase ne moc daleko, abych mohl dojíždět do práce na druhou stomatologickou kliniku na Karlově náměstí. Ve Statenicích se mi líbilo, protože jsem se nemusel bát, že by mi hned u nosu vyrostl panelák. A také
jsem si to tady pamatoval z dětství, kdy jsme s dědečkem jezdili bruslit
na zaplavenou a zamrzlou louku podél potoka.
Jsem tady spokojený, i když samozřejmě všechno není ideální. Třeba
ještě za totality jsem si na léto půjčil dva jezdecké koně a hned na mě
někdo napsal udání, že se vyvyšuji nad místní lidi. Ale to jsou věci, na
které už ani nechci vzpomínat.
Kdybyste mohl, chtěl byste v obci něco změnit?
Mrzí mě, že tak chátrá zámek. Majitel neudělal nic, co by vedlo ke
zlepšení stavu. Nelíbilo se mi také, že obec prodala školu. Když se to
řešilo, byl jsem proti. Tenkrát bylo ve Statenicích málo dětí a udržování
a rekonstrukce budovy by stála obec hodně peněz. Zažil jsem zde ještě
bývalého řídícího školy ve Statenicích a jeho manželku. Shodli jsme se
s ním, že za pár let tady děti zase budou a že pak bude škola opět potřeba. Vedení obce ale rozhodlo o prodeji a teď musí Stateničtí své děti do
školy vozit. To je škoda.
Dalším velkým problémem je to, že silnice neodpovídají nárůstu obyvatel a současnému stavu provozu, který neúměrně vzrostl.
Od kdy zde provozujete zubařskou ordinaci?
Od října roku 1992, kdy mi zákon umožnil otevřít si soukromou
zubařskou praxi. Nejprve jsem měl malou ordinaci na opačném konci dvora, později jsem pak vybudoval tu současnou, kde jsou tři křesla
a moderní vybavení. Kromě praxe ještě učím jako odborný asistent na
1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Na Stomatologické klinice
v Praze a i ve své praxi ve Statenicích spolupracuji se zubními techniky,
s implantology a zhotovujeme speciální polykací protézy a tak zvané
obturátory, tedy zubní náhrady uzavírající přechod mezi dutinou ústní
a nosní. Bez uzávěru těchto otvorů do nosu pacient nemůže polykat
a špatně mluví. Má huhňavou řeč. Tyto speciální protézy potřebují pacienti nejčastěji na překrytí defektů po odstranění zhoubných nádorů.
Co je to polykací protéza?
Je určená pacientům, kteří mají z nějakého důvodu poškozený polykací cyklus. Výroba této protézy je týmová práce, dnes označovaná jako mezioborová spolupráce. Vedle odborníka na zubní náhrady se na ní často
podílí ještě rentgenolog, specialista z ORL a fyzioterapeut specializující
se na poruchy polykání. Protéza se nasazuje na horní patro, vytvoří chybějící uzávěr a obnoví polykání.
Jedním z mých případů byla třeba dívka, které po viróze ochrnuly

oba nervy přenášející signály do
kořene jazyka. Při jídle si musela
cpát sousta do krku prstem, jako
když se krmí husa. Jsem moc rád,
že se nám ji podařilo tohoto hendikepu zbavit a že může žít normální život.
Kolik pacientů navštěvuje vaši
ordinaci?
Registrovaných jich mám přes
čtyři tisíce. Naštěstí je většina
z nich ošetřených a chodí sem
jenom na pravidelné kontroly.
A také už na to nejsem sám, ordinuji spolu se synem. V minulosti
jsem zaměstnával mladé zubní
lékaře a v ordinaci je zároveň učil.
Všichni odešli do svých praxí, ale
bohužel, velká část z nich skončila
v zahraničí.
Proč je v Česku nedostatek
zubařů?
Kdyby všichni pracovali, byl by
jich dostatek. Ale spousta kolegů
mého věku už nechce snášet obrovské tlaky, které dneska na zubaře
doléhají. Pořád přibývá administrativa, k tomu postupuje elektronizace, se kterou si ne každý starší
zubař rozumí. A když vám do
toho všeho přijde kontrola, která
vám dá pokutu za to, že nemáte
revizi elektroinstalace kávovaru
v kuchyňce pro sestry nebo návod
v češtině u nějakého přístroje, to se
potom člověku moc nechce pokračovat. Starší lidé to kolikrát radši
vzdají a skončí.
Problémem také je, že mnoho
mladých zubařů nechce dělat na

12

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 1/2021

Představujeme

pojišťovnu. Jde jim hlavně o byznys a nezamýšlejí
se tolik nad tím, co pacient skutečně potřebuje, co
by pro něj bylo nejlepší. Zaměřují se na lukrativní
věci – keramiku, implantáty a o klasickou zubní péči
ztrácejí zájem.
Když zubní lékař na otázku, proč zvolil implantát,
odpoví, že na to pacient má, tak je to špatně. Bohužel
se tak děje. Pro mě je zájem pacienta na prvním místě. Zubař by neměl volit postupy tak, aby vydělal, ale
aby pacientovi co nejvíce pomohl. To někteří dnešní
mladí nechápou a řídí se víc marketingem a zájmy
byznysu.
Řada kvalitních mladých zubních lékařů také
odchází do zahraničí, kde dostanou velmi pěkný plat
a podmínky k práci, které by doma nikdy neměli.
V Evropě se postupně ustupuje od amalgámových
plomb. Jsou skutečně tak škodlivé?
Ve Švédsku se prováděly velké studie, které měly
dokázat, jak je amalgám škodlivý. Informace mám
z Carolinska Institutet. Financovaly to firmy vyvíjející systém výroby keramických zubních výplní. Ale
zjistilo se, že lidé, kteří neměli žádnou amalgámovou
výplň v zubech, měli víc rtuti ve vlasech než lidé
s amalgámovými plombami. Protože se jedná o velký
byznys a lobbing, začalo se vše zkoumat do detailů.
A přišlo se na to, že rtuť z amalgámových plomb se
do životního prostředí dostává i prostřednictvím
krematorií, kde většina lidí skončí. I když krematoria
mají různé filtry, přece jen z nich nějaká rtuť do okolí
pronikne a pak škodí. Proto bude amalgám zakázán
úplně. Jde tedy o životní prostředí.
A vyrovnají se bílé plomby amalgámu svou kvalitou
a odolností?
Vyrovnají, ale je třeba s nimi správně pracovat, zajistit suché operační pole. Není to úplně jednoduché.
Amalgámu vlhkost tolik nevadí, snese také více chyb
než bílá plomba. Kvalita a životnost amalgámu je veliká, ale jak už jsem řekl, do budoucna se s ním už moc
nepočítá, v Evropské unii bude zcela zakázán.
Jak jste se vůbec dostal k zubařině?
Hlásil jsem se na všeobecné lékařství, ale tam
mě nevzali, i když spolužačky, které jsem pomáhal
připravovat na přijímací zkoušky, přijali. Neměl jsem
žádného strýčka, který by se za mě přimluvil. Ale vzali mě na stomatologii, protože v roce 1971 přijímala
1. lékařská fakulta v Praze 240 studentů místo obvyklých 80. Byl jsem nejdřív hrozně naštvaný, ale pak mě
to začalo bavit a už jsem v oboru zůstal.
Dál jsem se stále vzdělával, po povinné první atestaci jsem složil i specializační druhou atestaci a v roce
1994 jsem obhájil kandidátskou disertační práci. Po
revoluci jsem měl to štěstí, že jsem mohl absolvovat
několik školení v Karolinském institutu ve Švédsku
a tam se učit od těch nejlepších. Do mých 35 let jsem
moc cestovat nemohl a na Západ už téměř vůbec. Po
studiích jsem byl na praxi v Rusku na čelistní chirurgii u profesora Solověva v Leningradu. Ale ani
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které navíc musí pořád doplňovat, modernizovat
a vylepšovat. Lidé se mnohdy diví, že jsou zákroky tak
drahé, ale vybavení ordinace i vzdělávání stojí nemalé
peníze. Třeba den praktické stáže v Německu u renomovaného protetika mě stojí tisíc euro. A pokud chce
zubař poskytovat péči na úrovni, musí se vzdělávat
neustále.
Moje dcery, když mě viděly, jak pořád ležím v knihách a učím se, tak ani jedna nechtěla dělat stomatologii. Teprve syn, který je pozdní dítě a když byl malý,
chodil za mnou do ordinace, tak ho to zaujalo a stomatologii vystudoval.
Můžete posoudit, jak se za dobu vaší praxe vyvíjí
péče lidí o chrup? Máme zdravější zuby než třeba
před třiceti lety?
Úroveň hygieny šla strašně nahoru. Důležitá je ale
motivace, zda pacient chce a má zájem se o své zuby
starat. Zubní lékaři musí také pacienty naučit hygienu správně provádět, a to dlouhodobě. Některé své
pacienty musím nejdříve individuálně naučit, jak si
mají čistit zuby, a teprve potom jim můžu zhotovovat
můstky, korunky, implantáty, protože vím, že jim
dlouho budou sloužit. Pokud pacient není schopen
o svůj chrup dobře pečovat, raději mu některé zákroky ani nedoporučím.

foto: Jindřich Charvát je jedním z pěti zubařů v Česku, který získal evropskou certifikaci
v oboru zubní protetika.

to nebylo špatné. Klinika měla obrovskou spádovou
oblast, a díky tomu jsem se dostal k případům, ke
kterým by mě doma jen tak nepustili. Operovalo
se tam mnoho zlomenin a já jsem tam získal cenné
zkušenosti.
V roce 2015 jste také organizoval v Praze kongres
Evropské protetické asociace…
V šestičlenném organizačním týmu se nám podařilo uspořádat akci na špičkové světové úrovni,
které se zúčastnili přední odborníci EPA (European
Prosthodontic Association). Přijelo téměř 300 odborníků z Evropy, ale i z dalších mimoevropských zemí.
Přednášeli zde významní profesoři z celého světa,
třeba vedoucí výzkumu protetiky a implantologie
americké Mayo Clinic, profesor Thomas J. Salinas,
který přednáší po celém světě. Velmi nás potěšilo jeho
kladné hodnocení kongresu a příslib, že se v budoucnu rád zúčastní další akce, pokud se bude konat
v České republice. Kongres považuji za svůj největší
profesní úspěch. Díky němu jsme navázali mnoho
kontaktů s odborníky ze zahraničí a také jsme ukázali, že česká stomatologie se nemusí za svou kvalitu
a výsledky nijak stydět.
Jak náročné je vybavit a udržovat na úrovni stomatologickou ordinaci?
Velmi. Právníkům stačí místnost, reprezentativní
oblek a počítač. Zubař ale potřebuje kvalitní vybavení,

Jakých chyb se lidé při péči o chrup nejčastěji
dopouštějí?
Nechodí na pravidelné prohlídky a neřídí se doporučeními lékaře. Já už dnes pacienty nechávám
podepsat, když objevím nějakou nepatřičnost, třeba
chronický zánět, a oni odmítnou zákrok s tím, že je to
teď nebolí. Často mi pak volají v neděli, že jsou oteklí,
a prosí o pomoc.
Lidé si ale neuvědomují, co práce je se zákrokem
ještě spojeno. Když pacient odejde, musíte vše znovu
vydesinfikovat, uklidit a připravit tak, aby vše bylo
nachystáno na dalšího pacienta.
Je zubařina fyzicky náročná?
Ano, musím pravidelně cvičit, jinak by mi zatuhl
krk a ramena. Dnes už naštěstí máme polohovatelná
křesla a ergonomické židle, takže si mohu polohu
pacienta upravit tak, abych se nemusel nepřirozeně
ohýbat a vytáčet. Mám také zvětšovací brýle, které mi
umožňují pracovat ve větší vzdálenosti, takže se nemusím naklánět. Díky tomu se pracuje lépe a člověk
není tak rychle unavený.
Pavel Černý

HLEDÁM
zdravotní sestru do zubní ordinace nebo
zubní instrumentářku na zkrácený, eventuálně
i plný úvazek. Nástup od března 2021.
Stomatologická ordinace Statenice
Za Kovárnou 66, Praha-západ
Tel: 220 971 029, mobil 606 408 432
MUDr. Charvát Jindřich, CSc.
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Štěpán Rolčík (10 let) nakreslil Myšáka frajera, který onemocněl covidem.
Barča Talacko (12 let) nakreslila výmluvný obrázek
na téma „Jak covid-19 ovlivnil můj život“. K obrázku
napsala i komentář: Hodně mi chybí přátelé, se kterými se mohu vidět jen za obrazovkou, a nebo vůbec. To
samé i s rodinou (babička). Ale jsem moc ráda, že alespoň bydlím na vesnici, kde jsme si všichni tak nějak
víc blízcí.

INZERCE

INZERCE

MILÍ SOUSEDÉ,
pevně věřím, že jste všichni úspěšně vstoupili do nového roku 2021. Za společnost
Alfa Praha bych vám rád popřál především pevné zdraví, které je v posledním
roce tím nejcennějším. Rok 2020 nám ukázal, že jsme schopni zvládat velké krize.
Když o něco jde, dokážeme se semknout a společně bojovat.
Od začátku plánování našeho projektu jsme byli těmi,
kteří se již více než 15 let snaží
stavět na dobrých vztazích.
Máme za sebou sluncem zalitá i mračná období, ale nikdy
jsme nepřestali věřit, že náš
vztah je postaven na důvěře,
vzájemném respektu a snaze být si navzájem férovými
partnery. Sami jsme v posledních letech investovali do
rozvoje vašeho sousedství
nemalé finanční prostředky
a podpora místního rozvoje se
do dnešního dne vyšplhala na
více než 50 milionů korun. Ať
už šlo o přímý dar, poskytnuté
pozemky, výstavbu obecní
kanalizace, vodovodu, plynového potrubí nebo mnoho
dalšího.
Před dvěma lety jsme se s bývalým vedením obce dohodli
na všem potřebném tak,
abychom mohli začít s výstavbou tolik potřebné čistírny
odpadních vod. Po letech
jsme stvrdili naši vzájemnou
důvěru dohodou, která byla
řešením jednoho z nejpalčivějších problémů Statenic
a přínosem pro každodenní
život vás všech. I proto nás
velmi překvapila rétorika
posledních týdnů, kterou
směrem k nám volí současné
vedení obce. Nyní, už více než
dva roky, nemáme možnost
pokračovat v rozvoji a realizaci domluveného projektu
a dalších investic, jelikož obec

bezdůvodně blokuje jeho přípravu. Nejsme politici a nikdy
nebudeme, děláme z nevyužitých prostor krásné domovy
a lepší místo pro život. V tom
chceme pokračovat.
Stejně důležité jako čistírna
odpadních vod je rovněž řešení zásobování obce pitnou
vodou, kdy jsme obci v návaznosti na Vodohospodářskou
studii navrhli nové, rychlejší,
bezpečnější a levnější řešení
implementace zásobování
celé obce vodou, které by
bylo realizováno napojením
na existující vodojem Úholičky. Toto řešení jsme připraveni významnou částí sami
zafinancovat. Chceme přispět
také ke zlepšení infrastruktury, a to vybudováním části
silnice a chodníku v ulici Ke
Kůlnám, který umožní občanům se bezpečně dostat do
centra obce.
Pro naši práci však potřebujeme cítit, že naše snaha o lepší
Statenice je opětována i ze
strany vedení obce, jelikož
bez jejich podpory nebudeme
mít možnost dohodnuté projekty jako je výstavba čistírny
zahájit. Chceme být dobrým
partnerem ve statenickém
sousedství a nabízíme spolupráci. Požádali jsme vedení
obce o přípravu nové smlouvy
a zahájení procesu pro vydání
územního rozhodnutí výstavby čistírny odpadních vod. Až

se tak stane, tak i dle stávající
platné smlouvy bude obci
před výstavbou převeden pozemek pro výstavbu čistírny
a můžeme s realizací začít.
Velmi rádi budeme partnerem při financování i celém
procesu výstavby. Především
z toho důvodu, že je to klíčová
stavba pro vás i všechny z vašeho sousedství. My nechceme nic jiného, než abyste měli
konečně klid a jistotu dostatečné zásoby pitné vody i pro
další generace.
Závěrem bychom vás chtěli
požádat, abyste se nebáli, že
bychom vás po takové době
nechali na holičkách. Naopak,
budeme dál usilovně jednat
o dalších plánech rozvoje vaší
milované obce a jsme připraveni řešit nejen nejpalčivější
problém v podobě výstavby
čistírny odpadních vod, ale
zároveň přidat další klíčové
projekty jako je chybějící
infrastruktura obce, které
udělají ze Statenic ještě lepší
místo pro život, než jakým
jsou nyní.

Děkujeme
a těšíme se na vás
brzy v sousedství!
Franco Manghi
Alfa Praha

INVESTICE
REALIZOVANÉ
PŘED
ZAČÁTKEM
VÝSTAVBY
25 milionů korun
do výstavby obecní
kanalizace, vodovodu
a plynového potrubí.

Dar 18 milionů korun
obci pro nutné
investice do rozvoje
a infrastruktury.

Bezplatný převod
pozemků v hodnotě
10 milionů korun
do majetku obce.

Uhrazení změny
územního plánu
přesahující
milion korun.

Poskytnutí pozemku
pro výstavbu
mateřské školy
v zámeckém areálu
zdarma. Územní
rozhodnutí je již
2 roky v platnosti.

Spolupráce s obcí
na financování
a administrativě
vodovodního
přivaděče Žalov
– Velké Přílepy.

PŘIPRAVOVANÉ
INVESTICE
Výstavba čistírny
odpadních vod
ve spolupráci s obcí.
Převod pozemku,
na kterém bude
projekt stát, obci
a spolufinancování
výstavby ve výši více
než 40 milionů korun.

15 milionů korun
do výstavby
mateřské školky.

Rychlá výstavba
části silnice 0079
a chodníku v ulici
Ke Kůlnám.

Plán poskytnout
obci pozemky pro
výstavbu školky
a školy 1. stupně se
sportovním areálem
v oblasti Bukovský.

Spolufinancování
nákladů spojených
s výstavbou nového
vodojemu – Úholičky.

Podpora dalšího
rozvoje infrastruktury
v obci: nová zeleň
v podobě velkého
parku a investice do
moderní vybavenosti.
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Stanovisko redakční
rady a vydavatele

Zákaz pro náklaďáky
v Černém Vole

Inzerce na předchozí dvoustraně přesahuje obsah komerčního
sdělení. Pravidla pro vydávání
Zpravodaje stanovují, že jako
inzerce nemohou být přijímány
názorové příspěvky. Nemělo by
totiž docházet k tomu, aby inzerát
vyvolával dojem redakčního obsahu. Společnosti Alfa Praha byl ze
strany redakce nabídnut standardní rozhovor, společnost však dala
přednost placené inzerci. V rámci
dobrých vztahů tuto inzerci výjimečně otiskujeme, i když plně neodpovídá stanoveným pravidlům.
Redakční rada ovšem zároveň
doporučila umožnit vedení obce,
aby k informacím v inzerátu
zveřejnilo své stanovisko. Za obec
se vyjádřila starostka Apolena
Novotná:
„Vnímám pozitivně, že se pan
Manghi ve své inzerci, zpracované
reklamní agenturou, tak výrazně
hlásí k sousedství, a budu velice
ráda, když své sousedské cítění
v obci v plném rozsahu uplatní.
Už dva roky hledá současné vedení
obce řešení, která by umožnila rozvoj v souladu s územním plánem
a zároveň zachování spokojenosti
všech obyvatel – těch stávajících
i budoucích, kterých má být dle
současných požadavků všech
developerů v součtu až 8 000!
Představte si situaci, že by se do
vašeho domu měly přistěhovat
v krátkém časovém období další
čtyři vícečlenné rodiny. Asi byste si
také vzali čas na rozvržení prostorů v domě, na definování parkovacích míst, na propočty, kolik vody
jim budete muset zajistit a kolik
splašků společně vyprodukujete,
zkrátka co všechno bude třeba
k tomu spokojenému sousedskému
životu. (Proto jsem ráda, že o něj
jde panu Manghimu především.)
Obec všechny svoje kroky s developery průběžně konzultuje, a až
budou na jaře dokončeny všechny
koncepční výstupy, budeme připraveni k jednání o konkrétních
činech.“

Kvůli špatnému technickému
stavu byl nedávno zakázán vjezd
nákladních vozidel nad 3,5 t na
most v Černém Vole, který je součástí krajské silnice II/240. Přesto
se na mostě nákladní auta ještě
občas objevují a jejich řidiči argumentují tím, že dopravní značení
je na zákaz vjezdu včas neupozornilo a oni nyní musí most přejet,
protože s dlouhým vozem se nelze
v tomto místě otočit.
Obrátili jsme se proto na krajský
úřad s dotazem, kdy bude dopravní
značení upraveno tak, aby k takovým incidentům již nedocházelo.
Od tiskové mluvčí kraje přišla tato
odpověď:
„Ve zmíněné oblasti bylo umístěno dopravní značení omezující
průjezd nákladních vozidel nad
3,5 t a vytyčena objízdná trasa pro
vozidla nad 3,5 t, která je vedena
jednak z Prahy po silnici I/7 a dálnici D7, u města Slaný je vedena
po silnici I/7 a následně I/16 až ke
křižovatce se silnicí II/240 u města
Velvary. Následně po silnici II/240
do Kralup nad Vltavou. Obdobně
je vedena objízdná trasa v opačném směru z Kralup nad Vltavou
po silnici II/240 ke křižovatce se
silnicí I/16 u města Velvary a dále
po silnici I/16, silnici I/7 a dálnici
D7 do Prahy. K narychlo instalovanému dopravnímu značení
vzešly připomínky k doplnění ze
strany Policie ČR. Na jejich základě
se nyní upravuje projekt dopravně-inženýrských opatření s následným doplněním dopravního
značení. Přesto lze konstatovat, že
na všech důležitých vytížených komunikacích je upozornění o tomto
omezení včetně vyznačení objízdných tras a ze strany řidičů se
jedná především o nerespektování
tohoto dopravního značení.“

Kanalizace a voda
v dalších ulicích

Nové sportoviště
v Lysolajích
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tak budou muset jezdit po objízdných trasách. Jejich vedení bude
ještě upřesněno.

Ka(ra)ntýna

Domeček je hotový
Loni těsně před Vánoci proběhla kolaudace tzv. Domečku pod
jasany u obecního úřadu, který
bude sloužit jako komunitní centrum volnočasových aktivit.

V ulici Račanská bylo položeno
212 m nové kanalizace a 232 m
vodovodního potrubí a v ulici Za
Sokolovnou 172 m kanalizace. Na
kanalizaci se tak připojilo celkem
28 objektů a pitná voda byla přivedena do 16 objektů.
Na toto rozšíření byla ještě rezervována kapacita čistírny odpadních vod v Roztokách, do které
je kanalizace ze Statenic napojena. Další kanalizační řady však
bude možné vybudovat nejspíš až
s výstavbou vlastní čistírny, neboť
stávající kapacita roztocké čistírny
je již vyčerpána. Podrobněji jsme
o tomto tématu psali ve Zpravodaji
č. 5/2020.
Náklady na vybudování kanalizace a vodovodu v ulicích
Račanská a Za Sokolovnou byly
6 106 100 Kč včetně DPH, necelých 1,5 milionu Kč dostane obec
formou dotace. V obou ulicích byla
provedena pouze provizorní povrchová úprava, v současné době je
připravován projekt na definitivní
povrch.
Jak uvádí stavební dozor akce
Michal Pilař, ani na jedné ze
staveb nedošlo k vážnějším komplikacím, přestože práce probíhaly ve stísněných podmínkách.
Provádějící firma plnila veškeré
dohody a vycházela vstříc obyvatelům při umísťování přípojek.
(red)

Na začátku letošního roku byly
dokončeny dvě stavby týkající se
vodovodu a kanalizace v obci.

Ze života obce

Loni v září byla v Lysolajích
dokončena výstavba sportovního
areálu umístěného nad zahrádkářskou kolonií Zavážky. Kromě
nového fotbalového hřiště se zázemím se zde nabízejí další možnosti
pro volnočasové aktivity. Využít je
možné např. pobytovou loučku pro
psy, altán nebo cyklostezku. V blízké budoucnosti se plánuje i vybudování dopravního hřiště pro děti.
Nedaleko nového sportovního
areálu probíhá výstavba obytného
komplexu Zátiší Lysolaje.

Co je s Rudou?
Na podzim minulého roku náhle zmizel bezdomovec Ruda, který
ve Statenicích Často pobýval. Jak
nás informovala starostka Velkých
Přílep Věra Čermáková, důvodem
byl jeho pobyt v léčebně a v nemocnici. Po opuštění zdravotnických
ústavů mu Věra Čermáková zajistila ubytování v azylovém domě
v Praze. Jeho služeb však využívá
pouze sporadicky a nejčastěji ho
lze nyní spatřit v okolí autobusové
zastávky ve Velkých Přílepech.

Uzavírka Horoměřické
ulice v Praze
Kvůli špatnému stavu nechá
pražská Technická správa komunikací zbourat most v pražské
Horoměřické ulici nedaleko křižovatky s Nebušickou. Na jeho místě
vzápětí postaví nový. Práce mají
začít 15. března a skončit 26. listopadu. Opravy se dočká i samotná
Horoměřická ulice a také další
most, který se na ní nachází.
Horoměřická ulice bude v tomto
úseku po celou dobu demolice
a stavby mostu uzavřená. Řidiči

Stavební práce započaly 20. července a stavební firma tak měla
na provedení všech prací pouze
5 měsíců. Jak říká Jaromír Synek,
který na stavbě zajišťoval technický dozor, z původního objektu
zbyly prakticky jen obvodové stěny.
Původní dřevěné části jako okna,
dveře, krov byly totiž silně poškozené dřevokazným hmyzem a už
se je nedalo zachránit. V domečku
byly také provedeny nové instalace
elektřiny, vodovodu a kanalizace.
Oproti dřívějšímu stavu přibyla
herna v prostoru půdy, na kterou vede nové ocelové schodiště.
Rekonstruovaná budova se také
rozšířila o novou přístavbu a úpravy doznaly i okolní venkovní
plochy.
„Vzhledem ke špatnému stavu
objektu byl nejnáročnější počátek
realizace, musela se stabilizovat
statika objektu, umístit železobetonový věnec a ocelový válcovaný
nosník. Až poté mohly být zahájeny tesařské práce na novém krovu,“ říká Jaromír Synek.
Zajímavostí pro návštěvníky domečku může být zachovaná povrchová úprava původního vnitřního zdiva při vstupu do budovy. Zeď
zde byla ošetřena speciální technologií, aby bylo možné ji v tomto
stavu ponechat. Vytápění objektu
je řešeno elektrickými podlahovými rohožemi s provětrávanou
podlahou a rekuperací vzduchu.
Celkové náklady na rekonstrukci byly 5,2 mil. Kč bez DPH, zhruba
polovinu uhradila dotace.
V průběhu února se do nového
sídla bude stěhovat knihovna,
a pokud to epidemiologická situace
dovolí, otevřít pro veřejnost by se
mohla už v březnu (viz článek na
str. 18).

Přílohové kapustičky
Ráda bych se s vámi podělila
o recept na přílohové růžičkové
kapustičky. Mám pocit, že jich
nikdy neuvařím tolik, aby byli
doma všichni spokojení. Loni jsem
je zkusila vypěstovat sama. Na jaře
jsem zasadila sazeničky, v létě zalévala a v horkých dnech nedobrovolně inhalovala charakteristickou
vůni této zeleniny. Mikroskopické
růžičky kapusty, které se s podzimem objevily na košťálech, nemohu bohužel nazývat úrodou. Letos
už je sázet nebudu, spolehnu se na
fazole.

Recept
Růžičky kapusty omyjeme, zbavíme nevzhledných lístků a povaříme v lehce osolené vodě asi 10
minut. Vařené kapustičky přepůlíme, zakápneme olivovým olejem,
přidáme šťávu z poloviny citronu
a několik lžic sladší sojové omáčky. Vše promícháme a můžeme
podávat třeba k pečenému masu
a bramborám.
Dobrou chuť vám přeje Barbora Černohorská
P.S. A víte, že růžičková kapusta je nejen vynikající, ale také
zdravá? Obsahuje vysoké množství vitamínu C (více než
pomeranč), také vitamíny E, B, K a vlákninu.

18

Ka(ra)ntýna

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 1/2021

Ze života obce

Statenická knihovna má nové sídlo na stejné adrese
Neutěšený veřejný prostor před obecním úřadem se pomalu mění
v milé prostranství.
Chátrající domeček ležel léta ladem, ale během minulého roku došlo
k zevrubné rekonstrukci tak, aby mohli objekt naplno užívat stateničtí
obyvatelé. Rekonstrukci se podařilo uskutečnit díky dotaci z EU v programu Evropského fondu pro regionální rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj, tzv. IROPu, kterou pro obec v roce 2017 zpracovala Radka Vráželová.
Koordinaci rekonstrukce měl na starost pan místostarosta Šanda.
Architektonický návrh připravili Majo Architekti již před lety.

TVAROHOVÉ KOBLIŽKY
SUROVINY
250 g měkkého tvarohu ve vaničce
250 g hladké mouky
1–2 vejce, podle velikosti
1/2 sáčku kypřicího prášku
do pečiva
50 ml rumu (tuzemáku)
špetka soli
1 lžička krupicového cukru
sádlo nebo olej na smažení
moučkový cukr na obalení
kolečko mrkve
POSTUP
Všechny suroviny smíchejte
a vytvořte řidší těsto. V kastrolu
rozpalte asi 4 cm vrstvu sádla
nebo oleje a vhoďte do něj kolečko
mrkve, aby se tuk nepřepaloval.
Lžičkou tvarujte malé kuličky,
které vložíte do rozpáleného oleje.
Když se těsto nafoukne, je dobré
kuličky otočit a osmažit ze všech
stran. Hotové kuličky vyndejte
děrovanou lžící na papírový ubrousek. Po osušení obalte v moučkovém cukru. Po vychladnutí podávejte, ale teplé chutnají nejlépe.
Dobrou chuť přeje Tereza Opolecká.

Realizace projektu byla od začátku poměrně náročná. Pro Zpravodaj ji
popsal místostarosta Miroslav Šanda: „Kromě šibeničního termínu pro
realizaci vstoupil do hry i covid-19 a až napodruhé se podařilo vysoutěžit zhotovitele. Musím ale přiznat, že spolupráce se stavební společností
Amika First výrazně předčila naše očekávání. Ve spolupráci se zhotovitelem, architektem Martinem Poláčkem a stavebním dozorem obce
Jaromírem Synkem se podařilo vypořádat s řadou nástrah, které se při
rekonstrukci takto staré nemovitosti objevily. Rozvětvený kořenový systém stromů v těsné blízkosti přístavby, ztrouchnivělý krov, neopravitelná
okna a dveře a přísné limity dotace, to je jen částečný výčet překážek,
které stály v cestě za novou knihovnou. Jak stavba zdárně postupovala,
rozhodli jsme se společně s domečkem zkulturnit i jeho okolí. Proměnou
tedy prošel celý dvůr obecního úřadu, posílili jsme zasakování a odvod
srážkových vod a vybudovali novou garáž pro obecní techniku. Nová
knihovna byla koncem prosince 2020 úspěšně zkolaudována a občané se
mohou těšit na, z mého pohledu, naprosto fantastický výsledek.“

Ze života obce

epidemiologická opatření, je
v plánu rozšířit výpůjční dobu
ještě na pondělní odpoledne. V úterý a v pátek pak bude knihovna
k dispozici pro další komunitní
využití po dohodě s knihovnicemi. Pokud máte chuť pustit se do
nějaké pravidelné či jednorázové
kulturní/společenské/vzdělávací
aktivity s dětmi nebo dospělými,
obracejte se e-mailem na knihovnice
Barboru Černohorskou a Zuzanu
Brychtovou Horeckou
(obyvakvesnice@gmail.com).
Slavnostní otevření je vzhledem
k stále trvající pandemii covid-19
posunuto na červen. Termín
a program budou včas zveřejněny. K výročí 100 let knihovny se
chystá vydání publikace o její
historii i současnosti. Přes léto
bude knihovna otevřena v letním
režimu 1x týdně a v plánu jsou
také dva obecní příměstské tábory
pro děti. Jeden v červenci a druhý
v srpnu.
Roční registrační poplatky
zůstávají neměnné, pro dospělé
60 Kč, pro seniory, studenty a děti
30 Kč.
V těchto měsících je chod
knihovny ovlivněn vládními
nařízeními, a tak se různě mění
i dostupnost knihovnických služeb. Aktuální informace najdete
na webu Knihovny J. M. Hovorky
www.obyvakvesnice.cz, na facebooku nebo na vývěsce u obchodu. První týden v březnu bude
knihovna zavřená.

Betlémský příběh

V čase vánočním oživil statenické
náměstíčko vedle ozdobeného
stromu také dřevěný betlém. Víte,
kdo jej vyrobil a nainstaloval?
Statenický betlém má svůj předobraz v Plané nad Lužnicí. Tam se
Stateňák Jan Petera před několika
lety zúčastnil slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, pod
kterým stály nazdobené jesličky se
svatou rodinou a poutníky vzdávajícími hold malému Ježíškovi.
„Zaujalo mě to, a když jsem si
betlém prohlédl podrobněji, zjistil
jsem, že figury jsou vyřezány z voděvzdorné překližky a že by nebylo
složité vyrobit něco podobného,“
vzpomíná tvůrce statenického
betléma.
Myšlenku nosil Jan Petera ještě
zhruba rok v hlavě a pak se rozhodl, že se pustí do betlému pro
Statenice. O výtvarný návrh požádal Veroniku Trachtovou, která
vzhled figur pojala v modernějším
stylu, než byla jejich předloha
z Plané.
„Prohlížela jsem si různé betlémy, koukala jsem, jak to dělali
jinde, ale s ničím jsem nebyla
úplně spokojená. Chtěla jsem
vytvořit něco současnějšího, co
by se také hodilo do moderní
zástavby. Nakonec jsem se inspirovala sochami gotických madon
s dítětem v náručí a načrtla jsem
první siluetu Marie s Ježíškem,“
popisuje vznik figur Veronika
Trachtová. V hrudi, v místě srdce,

(red)
Projekt

KOMUNITNÍ CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
"POD JASANY" STATENICE
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výstavba komunitního centra, jakožto místa pro volnočasové aktivity, budování sousedských vztahů a posílení kvality komunitního
života a života ve Statenicích celkově.

Co vše se plánuje
V době uzávěrky ještě není stanovený konkrétní termín stěhování
vzhledem k drobným dokončovacím pracím. Už teď je ale jasné, že během
března se knihovna přestěhuje do nových prostor a na jaře bude fungovat
již tam.
Současná výpůjční doba je v pondělí 9:30–12:30, ve středu 9:30–12:30
a 14:30–19:00, ve čtvrtek 9:30–12:30 a 14:30–18:00 hod. (V době uzávěrky Zpravodaje funguje bezkontaktní půjčování.) Až se rozvolní
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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mají postavy vyříznutý otvor na
svíčku, která symbolizuje vnitřní
světlo, lásku a návrat slunce, tedy
to, co je s Vánoci tradičně spojeno
a co by tyto svátky měly přinášet.
Kresba na postavách je záměrně
jemná, aby nestrhávala pozornost
od vnitřních světýlek v hrudi.
Původně měly být postavy ponechány pouze jako siluety s přírodní kresbou dřeva, ale nakonec
se Veronika nechala přesvědčit
a doplnila na plochu lehkým
štětcem několik detailů. S odstupem hodnotí, že to bylo správné
rozhodnutí.

Rozšíří se letos betlémská rodina?
Do výroby betléma se Jan Patera
pustil v září. „Nějakou dobu mi
trvalo, než jsem se naladil na
správnou vánoční notu, ale protože
času do prosince už moc nezbývalo, musel jsem přece jen vzít pilu
a začít řezat. Pak už mi šla práce
docela dobře od ruky,“ říká.
Za obtížnější označil stavbu
domečku, který je vyrobený z rostlých kmínků z tvrdého dřeva. Ty
bylo potřeba zbavit kůry a opracovat. „Bylo by jednodušší koupit
frézovanou kulatinu nebo hranoly
a udělat domeček z nich, ale to
by se mi tak nelíbilo,“ vysvětluje
Jan Petera, proč se pustil složitější
cestou. Střechu domečku pokrývají
rákosové došky, které se podařilo
sehnat na poslední chvíli od výrobce z Moravy.
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Betlém byl vyroben za přispění grantu obce
Statenice ve výši 17 500 Kč, který posloužil k nákupu potřebného materiálu. Práci odvedli Jan Petera
a Veronika Trachtová zdarma.
(red) foto dole: Dagmar Plotěná

Osmisměrka

Betlém jeho tvůrci naistalovali na náměstíčko
k ozdobenému smrku nedaleko autobusové zastávky
U Kovárny. Postavili ho na konci listopadu, aby mohl
zvěstovat své poselství kolemjdoucím po celý advent
i vánoční svátky. Bohužel, vzhledem k epidemické
situaci tentokrát neproběhlo tradiční rozsvěcení
vánočního stromu s kulturním programem, takže
slavnostní chvíle u stromku s betlémem si musel prožít každý sám nebo jen v kruhu nejbližších. A možná
i vzhledem k tomu získal betlém ještě více na významu a bylo dobře, že se podařilo jej připravit právě na
tyto Vánoce.
O to nepochopitelnější je, že se den po sv. Štěpánu
někdo pokusil betlém odcizit. Naštěstí byl při tomto
šíleném činu přistižen a betlém, jenž pachatel vyrval
ze země a poničil, se podařilo rychle opravit a znovu
nainstalovat. Pak už dělal radost až do Tří králů.
I když si Jan Petera během výroby betléma několikrát vyčítal, že se do realizace tohoto nápadu vůbec
pustil, poté, co uviděl své dílo hotové a slavnostně
nasvětlené, se všechny chmury a pochyby rázem
rozplynuly. Dnes již proto začíná uvažovat, jakými
figurami by mohl betlém obohatit pro letošní Vánoce.
A určitě bude rád, pokud se přidají i další šikovní občané Statenic a okolí, kteří by s výrobou betlémských
postav pomohli.

Naše únorová tajenka ukrývá slova vztahující se ke
svátku jara – MASOPUSTU:
Hledejte masopustní postavy: MEDVĚD, KLIBNA,
MASOPUST, BÁBA S NŮŠÍ, LAUFR, ŽID, TUREK,
HEJTMAN, KOMINÍK, POLICAJT, ŽENICH, NEVĚSTA,
SMRT, CIKÁNKA, RAS, ŠAŠEK
Vyškrtávejte různé názvy pro masopust:
FAŠANK, OSTATKY, VORAČKY, VORÁČÍ, KONČINY,
KARNEVAL, MASLENICA, ŠIBŘINY, CARNE LEVARE,
CARAMANTRAN
masopustní dobroty: OVAR, ŠKVARKY, MASO
a starohornoněmecké slovo: FASTA (souvisí se slovy
fasto – pevný, fasten – být pevný v odříkání, postit se
a je z něho odvozeno naše slovo masopust).
Tajenka obsahuje začátek pranostiky, která končí:
„ ... rok na len mít.“
Mějte krásné jaro, buďte zdraví a jakkoliv vyžeňte
a zažehnejte od svých domů a domovů, od naší vesnice i země vše zlé a nepříjemné.
Vaše Kateřina Molčíková
Výsledky svého luštění posílejte na adresu kacamolca@seznam.cz. Správný výsledek
z minulého čísla zní: „konstrukci tvoří“. Tajenku vyluštila a marmeládu získává Zuzka
Brychtová. Gratulujeme!
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