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Dělat věci s přesahem
Z filozofického hlediska se prý lidé
mohou rozhodnout pro dva způsoby života – buď mít, anebo být, vlastnit nebo
něco zažít. V dětství se obvykle doslechneme, že věci, které nás baví a při nichž se
seberealizujeme (tedy při nichž jsme), nás
neuživí, a proto je třeba se věnovat něčemu praktickému, díky čemuž budeme mít
(aspoň na živobytí). Důležité je, prý, najít
zalíbení v tom, co děláme, a ne dělat to,
co se nám líbí. Kdyby se tímto pravidlem
ovšem řídili úplně všichni a úplně pořád,
byl by náš svět o hodně chudší. I ten náš
malý, statenický.
Naštěstí se tady řada lidí kromě své
nutné práce „pro živobytí“ věnují navíc
i práci „pro radost“, s přesahem ve prospěch ostatních. To díky nim se třeba
můžeme jet podívat do předvánočních
Drážďan (a nejen tam), kupovat si v místním obchůdku květiny, půjčovat si knihy
v obecní knihovně, zajít si na fotbal, naučit se patchwork, projít se po Parádnici nebo vodit děti na keramiku. Šikovní
zahrádkáři a zahrádkářky se u nás zcela
samozřejmě děli s okolím o své přebytky
jak k snědku, tak k vysazení. Knihy, které
by dřív skončily v odpadu, si hledají nové
čtenáře na autobusové zastávce. A z dvou
sotva odstavených koťat nalezených začátkem léta u kontejnerů jsou dnes díky
společnou úsilí asi deseti lidí zdraví dvoukiloví kocourci.

Jsou ale věci, na které jenom dobrá
vůle, nestačí. Mateřská školka, kanalizace, vodovod… Proto v našem zastupitelstvu vznikla jako „práce navíc“ iniciativa
k definování strategických záměrů obce,
o jejíchž cílech se můžete dočíst o pár
stránek dál. Doufám, že se vydaří. Už jen
proto, že jejich přesah se počítá na desítky
let.
Jitka Lenková

Knihovna je chrám ducha
a měla by vzbuzovat respekt

Není od věci zajít si jednou za čas dopřát něco dobrého. Byla prosluněná zářijová sobota, když jsem se v jedné báječné cukrárně sešla s Květoslavou Englerovou. Nad výbornou kávou jsme si povídaly nejen o tom, co všechno musí zvládnout knihovník. Zajímalo
mě to hlavně proto, že tahle milá, šarmantní a moudrá dáma převzala pomyslné žezlo
po Zdeňkovi Blechovi a je novou statenickou knihovnicí. Povídání to bylo velmi zajímavé, veselé i k zamyšlení. Posuďte sami…

Paní Englerová, jak vás napadlo, že budete dělat knihovnici?
Mě to vlastně vůbec nenapadlo, ačkoli
sama chodím do knihoven už snad od pěti
let. Ale když mě jednou oslovil pan Kopinec s tím, že pan Blecha ve funkci knihovníka končí a jestli bych se toho nechtěla
ujmout, po krátkém přemýšlení jsem souhlasila. Jsem v důchodu a času mám relativně dost, i když mám tisícero zájmů, věřím,
že tu práci zvládnu dělat zodpovědně.
Když už jste to zmínila, jaké jsou vaše
záliby?
Dřív jsem hodně fotila, jezdili jsme
po Šumavě a ráda jsem fotila třeba staré branky, křivolaká zákoutí, hřbitůvky,
to mě hodně bavilo. Dnes mě baví hlavně
zahrada, bydlíme ve Statenicích v domku
a na zahradě je stále co dělat. Hodně čtu
a čtu cokoli, co mě něčím osloví, mám

několik knih, které znám skoro nazpaměť,
vím, že když je otevřu kdekoli, mohu se začíst a je mi s nimi dobře. Trochu si výtvarničím, i když teď jsem měla asi dvouletou
pauzu, vím, že se k tomu zase brzy vrátím.
Přihlásila jsem se na kurzy patchworku,
které povede od října v podkroví obecního
úřadu paní Věra Vyšínová. Moc se těším,
že se něco nového naučím.
Co to znamená, že výtvarničíte?
Malujete?
Ano, maluji akrylem a neptejte se mě
na směr. Já maluji to, co mě napadne. Někdy abstrakce, někdy kočky, prostě někdy
cítím, že ty moje emoce a představy musí
ven. A tak to namaluju. Někdy mám období, že nevytvořím nic, jindy přijde období,
že do noci sedím, dokud to nedodělám. Je
Pokračování na str. 2
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to takový ventil, který mi v životě hodně
pomáhá.
Pojďme ke knihovně. Je funkce knihovníka náročná? Co máte všechno v náplni
práce?
Zpočátku jsem měla představu, že přijdu
do knihovny, sednu za stůl, vydám knížky,
přijmu knížky, orazítkuju průkazky a bude
to. Ale tak to samozřejmě není. Prošla jsem
školením ve Středočeské vědecké knihovně
v Kladně, abych získala alespoň knihovnické minimum a mohla posoudit, co všechno
ještě budu potřebovat k tomu, abych dělala všechno dobře a abych měla veškerou
agendu v naprostém pořádku. Jsou tu i zákony, které musím znát, na konci roku se
dělá statistika, vesměs toho není moc, naše
knihovna je malá. Ale přesto tohle všechno
musím znát.
Takže jste převzala knihovnu a pokračujete v práci po minulém knihovníkovi, je
to tak?
Dá se to tak říct. Předně si velmi vážím a touto cestou bych chtěla poděkovat
za pomoc paní Kupilíkové, která spolupracovala už s panem Blechou a pomáhá i mně. Přiznám se, že ten začátek byl
pro mě hodně náročný. Všechny knihy,
které v knihovně jsou, mi prošly rukama.
Všechny jsem roztřídila a zapsala, co bylo
poškozené, to jsem vyřadila, něco jsme
nechali do knihovny na zastávce. Doplnila
jsem evidenci, aby byla kompletní, a dala
všechno do pořádku. Byla tam spousta
vlhkých a plesnivých knih, špína a nánosy prachu. Ono není co se divit, knihovna je vlhká a nevětraná a dá se i pochopit, že obec má jistě víc důležitějších věcí
k řešení, než je knihovna. Ale mám za to,
že tady se šlo celé roky cestou, že co se
komu doma nehodilo, odnesl do knihovny.
Je to záslužné, že lidé nechtějí vyhazovat
knihy, stále přijímám pro knihovnu dary
v podobě nepotřebných knih, ale takhle to
nejde, musí to mít řád a systém. Knihovna by měla být pod uzavřením, ale tady
to dost dobře nejde. V naší knihovně mají
navíc svoje zázemí techničtí pracovníci,
kteří se starají o pořádek v obci. Chápu,
že asi nejsou prostory, které by posloužily
jako šatna a podobně, ale na druhou stranu
je to pro tu knihovnu trochu nedůstojné.
Taky mě trápí, že do knihovny nechodí
moc lidí. Za čtrnáct dní třeba přijdou dva
čtenáři. Přes zimu je to víc lidí, ale stejně
je to málo.
Čím myslíte, že je to způsobeno, že sem
moc čtenářů nechodí?
Probírala jsem průkazky všech zaregistrovaných, a jestli je tady aktivních dvanáct
lidí? A to je opravdu žalostné číslo. Myslím si, že dnes lidé ke knihám nemají výrazně pevný vztah. Děti obzvlášť, pokud je
rodiče odmala k četbě nevedou, sami si tu
cestu ke knize nenajdou. Dnes je doba internetu, všechno si najdou v pohodlí doma,
je to těžké, přimět lidi, aby vzali knížku
do ruky. Do naší knihovny se nekupovaly
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nové knihy řadu let, možná i to čtenáře odradilo sem chodit, když tady potkávali stále
stejné tituly. Letos mi zástupci obce slíbili peníze na nové knížky. Nechala jsem si
poradit, co bude vhodné. Mezi knihovnami
funguje takzvaný výměnný fond, kdy dostaneme na určitou dobu zapůjčené knihy,
které u nás nemáme, takže se chci zaměřit
především na vzdělávací literaturu a romány a další se uvidí. Na jednu stranu se
bojím, aby si jich někdo vůbec všiml, když
sem nikdo nechodí, na druhou stranu vím,
že změna kupředu je nutná. V tuto chvíli
zatím ještě nevím, kolik bude knih, mám
k dispozici asi deset tisíc korun, ale část
musím použít také na předplatné časopisů,
musím to tedy dobře propočítat. Odhadem
si myslím, že to bude třicet nových knih.
Momentálně jsem ve stádiu, kdy jsem nějaké knížky vybrala a po odsouhlasení obcí
je objednám. Snažím se, aby knihovna byla
čistá a hygienická, aby byla příjemná a lidé
sem rádi chodili. Zatím mám pocit, jakoby
se knihovně vyhýbali. Možná to chvilku
potrvá, ale věřím tomu, že se mi podaří můj
záměr zrealizovat.
A jak by se to mohlo, podle vašeho názoru, zlepšit?
Napadají mě nějaké literární akce, například autorská čtení, ta by se mohla líbit. Ale nemám zkušenost s tím, jak se to
dělá. Ráda bych sem zvala zajímavé hosty
na besedy, možná kdyby se lidé vyjádřili,
co by je zajímalo, bylo by to pro mě jednodušší. Mám nějaké nápady, ale ty jsou
zatím opravdu v plenkách. Kdyby však někdo přišel s nápadem či námětem, rozhodně budu ráda a ničemu se nebráním. Život
ve Statenicích je tak nějak zvláštní, jako by
byly rozděleny na několik částí a připadá
mi, že lidé se o obecní kulturní život moc
nezajímají. A to je škoda, vždyť třeba i ta
knihovna by se mohla stát jakýmsi kulturním centrem, pravidelně bychom se scházeli, třeba nad sklenkou vína, každý by
mohl doma něco upéct a přinést ochutnat,
prožili bychom pěkný večer, i kdybychom
jej jen proklábosili, bylo by to fajn. Bylo
by hezké třeba setkání pro seniory, dát jim
kafíčko, malé občerstvení. Nebo bychom
mohli dělat vánoční sousedské ochutnávky cukroví. Žijeme na vesnici a lidé tady
mají k sobě strašně daleko. Paní Kupilíková přinesla gramofon, tak nás napadlo, že bychom mohli dělat třeba večírky
v retro stylu. Těch možností by bylo jistě
mnoho. Jen by bylo dobré, aby knihovně
přibylo víc čtenářů, to si moc přeju a věřím, že se to brzy změní. Úplně čerstvě
je knihovna zařazena do hlavního menu
na obecních webových stránkách, což je
první pozitivum, uvidíme, jakým směrem
se budeme ubírat dál, ale hrozně moc bych
si přála, aby knihovna byla pro lidi pojem.
Tady to funguje jinak než v jiných obcích,
místní knihovna nemá tu důležitost, kterou
by měla mít. Knihovna je přece chrám ducha a měla by vzbuzovat respekt, mělo by
to být čisté a útulné prostředí, kam budou
lidé chodit s úctou a rádi.
Text: Renáta Šťastná
Foto: Jitka Lenková

Informace pro občany

Inzerce

Volná místa

KONTEJNERY NA BIOODPAD

V sobotu 7. 11. 2015 (9 – 17 hod.) budou v obci Statenice přistaveny kontejnery na bioodpad na stanovištích:
LEXIK, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o. se sídlem v Roztokách u Prahy hledá do svého týmu na částečný pracovní úvazek
speciálního pedagoga (diagnostika)
s vystudovanou jednooborovou speciální pedagogikou. Kontaktujte nás nebo
na tel. čísle 733 643 643.

 U zahradnictví
 U Školy × V Lukách
 U konečné l. 356
 K Chotolu × Pod Punčochou
 
Keltská × Slovanská
 
U restaurace V zatáčce (ul. Kralupská)
 
Račanská × Ke Kašně
 
Za Cihelnou

Vítání občánků
sobota 14. 11. 2015 na OÚ Statenice

V případě dotazů kontaktujte pan Alexandera, tel. 602 328 277.

Setkání seniorů
neděle 15. 11. 2015 od 15 hod., restaurace
Ve Mlejně, Černý Vůl

Zájezd do Polska za nákupy
čtvrtek 12. 11. 2015, pořádá TJ Sokol Statenice,
přihlášky na tel. 737 788 116

OÚ Statenice

PRO SENIORY - PRO SENIORY - PRO SENIORY
Přijmeme zedníky, pomocníky na stavby, malíře.
Nástupní plat dle dohody
Tel.: 603 180 230,
e-mail: info@buildingguide.cz

Srdečně Vás zveme na zábavný seminář

„Vím, jak bránit sebe a své peníze“
úterý 1. prosince 2015 v 14 hod.
zasedací místnosti OÚ Statenice
Téma finanční gramotnosti je pojednáno formou zábavných
scének předvádějících účinné postupy obrany proti
♦ podvodníkům
♦ podvodným smlouvám
♦ nepotřebným nákupům
♦ finančnímu nátlaku
♦ a dalším praktikám podobného druhu.

Lexik, vzdělávací centrum
a pedagogicko-psychologická poradna,
s.r.o.
Obránců míru 2348, 252 63 Roztoky u Prahy,
tel. 739 034 000, info@lexik.cz
– jazykové kurzy pro děti i dospělé
– pedagogicko-psychologická poradna
– logopedie
– týden s angličtinou v Harrachově – léto 2016

Ceník inzerce
1/12 str. – 200 Kč
1/9 str. – 270 Kč
1/8 str. – 300 Kč
1/6 str. – 400 Kč
1/4 str. – 600 Kč
1/3 str. – 800 Kč
1/2 str. – 1 200 Kč
1 str.

– 2 400 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází v prosinci 2015.

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

Bude se konat

Účast na semináři je zdarma, pro účastníky bude připraveno
malé občerstvení.

POZOR! Počet míst je omezen na 15 osob.
Přihlášky: Květoslava Englerová, knihovnice
tel. 777 620 626
Pořádá: Obecní knihovna Statenice, OÚ Statenice,
Victoria Regia, centrum pro ženy, o.s.

KURZ PATCHWORKU
Dne 1. 10. 2015 v 17 hodin zahájil činnost kroužek patchworku. Lekce pod vedením Věry Vyšínové se konají ve čtvrtek vždy
jednou za 14 dní v podkroví OÚ. Všichni zájemci jsou srdečně
vítáni.
Obecní úřad Statenice

Předvánoční setkání v knihovně
středa 25. 11. 2015 od 17 hod. v knihovně OÚ
Zájezd do vánočních Drážďan
sobota 28. 11. 2015, pořádá TJ Sokol Statenice,
přihlášky na tel. 737 788 116
Rozsvícení vánočního stromu a adventní trh
neděle 29. 11. 2015 od 17 hod., Statenický mlýn
u Žabky

Srdečně blahopřejeme!
Krásného životního jubilea se v první
polovině roku 2015 dožívají naši
spoluobčané
Miloš SEDLÁŘ – 90 let
Elisabetha SKOROVÁ – 85 let
Milada LÍBALOVÁ – 80 let
Věra SMRŽOVÁ – 80 let
Eva ŠTEFANOVÁ – 80 let
Miloslav ŠOCH – 80 let
František MLČOCH – 75 let
Václav PROCHÁZKA – 75 let
Karel ŠPAČEK – 75 let
Dagmar ŠŤASTNÁ – 75 let
Olga PROCHÁZKOVÁ – 70 let
Jan SLÁDEK – 70 let
Drahomíra VOLEMANOVÁ – 70 let
Přejeme jim hodně zdraví, štěstí,
životní pohody a ještě mnoho dalších
spokojených let!
OÚ Statenice
Zpravodaj Statenic a Černého Vola
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do toho rovnýma nohama. Jirka Bareš junior rozpohyboval obecenstvo a navodil
bezvadnou atmosféru. I jemu jsem položila
pár otázek.

Roztančené náměstíčko před Žabkou

Jirko, pro ty, kdo snad vaši kapelu neznají, můžeš říct, kdo jste, odkud a co
hrajete?
Ahoj všem, jmenujeme se MANIAC
a hrajeme pop-punk. S bráchou jsme kapelu založili v roce 2011, tehdy ještě pod
jiným názvem Bonebroke, změnili jsme to
asi před rokem a přišlo to tak nějak samo –
všichni nám řikali, že jsme na podiu hrozný
blázni..... tak proč se tak nepojmenovat:)
Sedlo si to jako pr*el na hrnec.
A jedna blesková otázka: Která tři slova
charakterizují vaši kapelu?
Sranda, dřina a profesionální přístup.
A jestli dovolíš ještě čtvrté a páté – modrý
vlasy a každá bota jiná, jinak už mě lidi neuvidí. (úsměv)

Yo Yo Band v čele s Richardem Tesaříkem poznal každý na první pohled

Akce může být sebelepší,
ale když nesplní svůj účel…
Máme sice podzim, ale proč si nezavzpomínat na vydařenou letní akci. Jedna taková
proběhla 21. června na náměstíčku. Organizoval ji Obchod Parádnice Park, Spolek pro
obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně, Hana Petřinová, Kavárnička Café a obec Statenice. Zpívalo se, tančilo, nálada byla bezvadná. Aby ne, když k nám přijel starý dobrý
Yo Yo Band v čele s Richardem Tesaříkem. I počasí vyšlo na jedničku. Nemohla jsem
si nechat ujít jedinečnou příležitost požádat hlavního protagonistu podvečera o krátký
rozhovor a on velmi ochotně souhlasil.
Pane Tesaříku, co pro vás znamená
hudba jako taková? Vaše kapela hraje
reggae. Z toho cítím, že vám jde především o rytmus. Nebo se mýlím?
Vzhledem k tomu, že rytmus je základ
hudby, tak také. Nicméně jde o písničku
jako takovou, která se dá zanotovat i třeba
v koupelně, či na záchodě.

spolupracuje s mladými herci v divadle
Kalich?
Role je to, jak já říkám, přímo ředitelská. Přicházím až po přestávce a užiju si
roli slona Háthího a vzápětí kvarteto supů,
které je velmi zábavné. S mladými herci se
mi spolupracuje výborně! Možná lépe, než
se starými. (úsměv)

Yo Yo Band byl vždycky spojen s bratry
Tesaříky. Jaký je ale po odchodu vašeho
bratra Vladimíra?
Je bez bráchy, čili o jeden skvělý hlas
a hudební nápady méně. Ale pojďte si s nás
poslechnout.

Pro Statenice je velkou událostí, že jste
přijali pozvání zrovna k nám. Jak se připravujete na "vesnická" vystoupení? Je
to stejná příprava jako na ta ve velkých
městech nebo na festivalech?
Ano absolutně stejná. Každé vystoupení
je důležité.

Nedávno jsem vás viděla hrát v muzikálu Mauglí. Jaká je to role a jak se vám

Co čekáte od publika? Co vás na jevišti
nejvíc baví?

Když se publikum baví. No, a spíš bych
se zeptal já, co publikum čeká od nás.
Hudbě se věnujete prakticky celý život.
Yo Yo Band vznikl v roce 1975. Máte ještě nápady pro nové písně anebo hrajete
skladby, které vznikly v minulosti?
Ano, hrajeme staré skladby, ale máme
jich hodně. Něco nového samozřejmě také.
Zajímají mě vaše plány do budoucna. Co
chystáte s kapelou nebo v divadle? Nezdá se mi, že byste seděl s rukama v klíně
a odpočíval. Na co se můžeme těšit?
Na tuto otázku většinou odpovídám:
Víte, jak nejvíce pobavíte Pána Boha?
Když mu prozradíte své plány do budoucna. Jinak, letos mi bude sedmdesát a Yo Yo
Bandu čtyřicet. Oslavíme to 27. prosince
v Lucerna Music baru. A pak uvidím. Jsem,
jako každý splašený muzikant a herec, pověrčivý a proto jsem s plány velmi opatrný.
Pak se Richard Tesařík ochotně fotil
s davy fanoušků a nikam nespěchal. Ovšem
legendární kapela nebyla jediná, kdo nás
tento večer přijel potěšit. Jako předskokan
se představila kapela MANIAC a skočila

Nepřehlédnutelný Jiří Bareš a jeho skupina MANIAC

Plánujete do budoucna nové písničky česky i anglicky, stejně jako to bylo
na vašem prvnim cédéčku?
Nahrávky už budou jen česky. Lidi tady
si chtějí zpívat, hlavně i nás to baví třikrát
tolik. Na angličtinu ale úplně nezanevřeme,
to kvůli koncertům v Německu a Rakousku. Už se nám plánuje něco na podzim, takže texty mít připravený budeme.
A ještě pověz něco o účinkování při koncertu legendární kapely Yo Yo Band…
Toho dne jsem se nemohl dočkat, dlouho
jsme tady v okolí nehráli, takže jsme doufali, že přijde spousta našich známých, kamarádů a fandů z nejbližšího okolí. Yo Yo
Band, to je bomba, Karvinou si zpívám už
od mala. (úsměv)
Byl to nádherný podvečer, lidé drželi tak
nějak spolu, všude byl smích a dobrá nálada. Zdálo by se, všechno dopadlo tak, jak
mělo. Edita Prokešová, místopředsedkyně
Spolku pro obnovu parku Parádnice, však
projevila i jistou míru zklamání. „V první

řadě musím poděkovat paní Haně Petřinové, místní občance, která jako smluvní
agentura Yo Yo Bandu zajistila interpreta
samého, technické vybavení a dále jako
dar pro sdružení uhradila náklady spojené
s ozvučením koncertu. Velké poděkování,
dá se říct, že již tradičně, patří panu Tomášovi Škopkovi, který opět neváhal velkoryse podpořit kulturní akci v naší obci
a věnoval nám stejnou finanční částku jako
OÚ Statenice. Obec přišla i s další pomocí,
pan Nyklas opět ochotně postavil pódium
a koordinoval přípravné práce jako dodání stanu, posezení, stoly a podobně. Vřelý
dík patří skupině MANIAC v čele s Jiřím
Barešem juniorem, v každé botě jiné. Kluci
vystoupili bez nároku na honorář jako předskokan a pořádně to rozbalili. Jejich vystoupení bylo vlastně dílem náhody. Když
jsem na soukromé hodině klavíru mluvila
s Jiřím Barešem st., tak nějak slovo dalo
slovo a kapela jeho syna okamžitě souhlasila, přijela a bezvadně zahrála.“
Po slovech díků se paní Edita zasmušila a dodala: „Moc mě těší, když můžeme

oživit naší obec kulturními akcemi. Konečně, obnova parku a kultura hudební k sobě
bezesporu patří. Otázka kulturního života je
podstatná pro naší malou obec stejně tak,
jako pro velkoměsto. Obnova parku přinese
nemalý kulturní vliv na naší obec, krajinu,
pocity, možnosti odpočinku. A konečně
také velkolepý prostor pro konání dalších
společenských akcí v parku v budoucnu.
Po povedeném vystoupení Yo Yo Bandu
mě však mrzí fakt, že se ta akce víceméně minula účelem. Náklady byly vysoké
(oproti loňskému koncertu Laca Decziho
asi o 16 000 Kč vyšší) a ačkoli přišlo letos
evidentně více lidí, příspěvky dobrovolného vstupného zůstaly hluboko pod loňskou
částkou. Výsledek pro mne tedy není uspokojivý. Akce se tím dostala do nákladové
položky Spolku pro obnovu parku Parádnice a je k tíži našemu rozpočtu. Nedosáhli
jsme našeho přání a stanoveného cíle. Ačkoli se všichni dobře bavili, nemůžeme parku přispět ani malým výtěžkem z koncertu.
Právě naopak, na akci doplácíme. Loni se
podařilo zakoupit a vysadit dlouhověký
strom, který pamatuje akci – Koncert Laca
Decziho ve Statenicích 2014. Moc mě mrzí,
když vidím, že si lidé neuvědomují, že kultura něco stojí a že by bylo přinejmenším
slušné přispět alespoň symbolickou částkou. Cílem našeho sdružení je kompletní
obnova parku, proto jsme se rozhodli pořádat kulturní akce, které přilákají lidi. A vybírali jsme, podle mého názoru, opravdu
dobře.“
A já si myslím, že skutečně vybírají
dobře. Tyhle akce na náměstí mají šmrnc
a úroveň. Nestálo by za úvahu popřemýšlet
o tom, jestli by to příště nešlo udělat jinak?
Lépe?
Text: Renáta Šťastná
Foto: Eva Norgren
Zdroj: E
 dita Prokešová, DiS., místopředsedkyně
Spolku pro obnovu parku Parádnice
Pozn. zdroje: R
 ozpočtové položky koncertu jsou
k dispozici v OSPAZ z.s.
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Krátce z obce
 Obce Statenice a Velké Přílepy nadále jednají s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID) a společně
hledají možnosti autobusového spojení obou obcí s Prahou
přes městskou část Praha 6-Suchdol. Variant bylo diskutováno několik, bohužel finanční podíl obcí na provozování linky byl
vždy příliš vysoký. Jednání nevzdáváme.
 Pořízení nového územního plánu (ÚP) obce Statenice je ve fázi
přípravy návrhu před veřejným projednáváním. Proběhlo
společné jednání o návrhu ÚP s Krajským úřadem, dotčenými
orgány a sousedními obcemi. Krajský úřad Středočeského kraje
již potvrdil odstranění nedostatků návrhu ÚP a v současnosti čekáme na vyjádření krajského úřadu k rozporu mezi OÚ Statenice
a MěÚ Černošice (odbor životního prostředí) ve věci etapizace
zástavby jednotlivých ploch investora. Následně bude zpracován
a zveřejněn návrh ÚP k projednání s veřejností. Sledujte, prosím,
webové stránky obce, kde budete řádně a včas informováni.
 Obec Statenice v měsíci říjnu až listopadu 2015 zrealizuje v rámci zkvalitnění veřejného kanalizačního systému v obci propojení
kanalizačního systému mezi ulicemi Nad Strání a U Potoka
vybudováním části stoky BC/2 v délce cca 70 m. Tím dojde k odlehčení přečerpávací stanice splaškové kanalizace v ulici Slovanská a následně bude možné přistoupit k její opravě s výrazně
nižšími náklady než při jejím původním zatížení. Upozorňujeme
občany, že v rámci stavebních prací bude omezen průjezd a průchod v dolní části ulice Nad Strání. O aktuálním postupu prací
a omezeních budou občané v dotčené lokalitě předem informování zhotovitelem, tedy společností Stavokomplet, s.r.o.
 V pátek 9. 10. 2015 obec převzala nový komunální stroj Multicar M27 s radlicí financovaný formou finančního leasingu. Starý stroj Multicar M25 z roku 1988 sloužil dlouho a dobře, ale
náklady na jeho údržbu a opravy v posledních letech neúnosně
rostly. Nakonec dosloužil a byl prodán za zůstatkovou hodnotu
45 tis. Kč.

 Obec Statenice letos nezískala od Středočeského kraje dotaci
na opravu vodovodního řadu v ulicích Za Sokolovnou a Račanská (předpokládané investiční náklady 2 870 tis. Kč, dotace
ve výši 2 440 tis. Kč), proto v současné době řeší další možnosti
financování. Především v ulici Za Sokolovnou se jedná o havarijní stav a je proto nezbytné rozhodnout o dalším postupu.
 V letošním roce se nám konečně podařilo uzavřít všechny smlouvy týkající se pozemků pod komunikací Keltská – zdaleka ne
všechny pozemky jsou totiž obecní. Nyní máme zpracovanou
projektovou dokumentaci pro opravu povrchu komunikace
Keltská, máme k projektu kladné vyjádření odboru životního
prostředí MěÚ Černošice a můžeme vyhlásit poptávkové řízení
na zhotovitele. Realizaci akce předpokládáme ještě v tomto kalendářním roce.
 Dne 7. 9. 2015 byla obcemi Velké Přílepy, Statenice a Úholičky podepsána Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí

a Stanovy dobrovolného svazku obcí. Smlouva je uzavřena
z důvodu společného postupu při přípravě, realizaci a zajištění
provozování projektu „Vodovodní přivaděč Velké Přílepy,
Statenice, Úholičky“ a zajištění provozování vodohospodářské
infrastrukrury, která je vložena do hospodaření Svazku. Na projekt posílení vodovodního přivaděče z Roztok máme vydané
územní rozhodnutí a je zahájeno vodoprávní řízení ve věci stavebního povolení pro toto vodní dílo. Zmíněný Dobrovolný svazek obcí s názvem „Přivaděč VPSÚ“ bude žadatelem o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí v říjnu 2015.
 Krajská správa a údržba silnic po vleklém jednání konečně letos provede na své náklady odklonění nátoku dešťových vod
z komunikace Pod Hájem do dvora obecního úřadu vsazením
dvou silničních vpustí propojených flexibilní trubkou o průměru 300 mm do hrany stávající komunikace. Tímto bude výrazně
omezen nátok dešťových vod při přívalových deštích na dvůr
obecního úřadu a následně na sousední pozemky.
 Obec Statenice zatím nezískala od Středočeského kraje dotaci
ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na akci „Kulturní
domeček“ (předpokládané investiční náklady 5 051 tis. Kč, žádost o dotaci ve výši 4 545 tis. Kč).
 Byla zrealizována oprava schodiště v Parádnici nákladem
335 206 Kč z finančního daru poskytnutého Letištěm Praha, a. s.
v rámci programu „Dobré sousedství“ ve výši 330 tis. Kč.
 Obec řeší přistavení dalšího druhu kontejneru na tříděný odpad –
kontejneru na kovový odpad. Každý, kdo má zájem třídit kromě
stávajících plastů, papíru a skla i tento druh odpadu (např. plechovky od nápojů a konzervovaných potravin), jej bude moci uložit do kontejneru na konečné zastávky BUS č. 356 ve Statenicích.
 Již podruhé během tohoto roku zatím neznámí vandalové nejprve vyměnili a poté přestříkali barvou dopravní značení v obci –
označení začátku a konce obce Statenice a u zastávky autobusu
Statenice, Černý Vůl, hopspoda. Krajská správa a údržba silnic
(KSÚS) tedy musí podruhé tyto dopravní značky v obou směrech nahradit novými, což je nemalý finanční výdaj. Pro obec
to znamená jediné – KSÚS nebude financovat jiné požadavky
obce, protože peníze vyčerpá na výměnu zničených značek. Celá
záležitost byla předána Policii ČR k prošetření. Viníka či viníky
pravděpodobně nenajdeme, ale buďme upřímní – dělá tohle normálně uvažující a soudný člověk? Ráda bych toho vandala osobně poznala a pohovořila si s ním o mravních hodnotách a vztahu
k majetku.

Strategický plán rozvoje obce Statenice
na období 2015 – 2025
Počátkem listopadu to bude rok od zvolení nového vedení obce. Je proto čas pohlédnout do budoucnosti a říci si, co chceme ve zbývajících třech letech v obci udělat a co
plánujeme do budoucna. A to s ohledem na volební programy tří volebních uskupení,
které tvoří většinu v zastupitelstvu. Mezi členy uskupení vznikla iniciativa na definování
strategických záměrů obce. Jde o záměry jak investiční, tak o záměry v oblasti ochrany
přírody, obnovy zeleně a vzhledu obce.
Tento dokument poslouží k:
– stanovení
důležitosti
jednotlivých
záměrů
– určení představy o finanční náročnosti
programu, o potřebě obecních a cizích
zdrojů v jednotlivých letech, jako jsou
dotace, podpora ze strany investorů,
apod.
Předložený dokument bude mít svůj
vlastní život, bude se vyvíjet a upravovat
podle měnících se potřeb obce, dostupnosti
financí, obtíží při projednávání a povolovacích řízeních, prostě podle aktuální situace.
Závěrem bych chtěla konstatovat,
že realizace strategických záměrů je z pohledu obce financovatelná pouze za předpokladu, že se nám bude dařit získávat
dotace a podporu, včetně finanční od největších investorů v obci.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka
15. října 2015

Poznámky k Podkladu
pro Strategický plán
rozvoje obce Statenice
na období 2015 – 2025
/1/ Vodovodní přivaděč Žalov je společný
projekt obcí Velké Přílepy, Úholičky
a Statenice. Podíl Statenice na celkových nákladech je 41,5 %. Podíl
naší obce hradí na základě podepsané
smlouvy developer.
/2/ Výměnu litinového potrubí je třeba urychleně realizovat i za tu cenu,
že bude hrazena pouze z prostředků
obce inkasovaných ze zdroje financování obnovy vodárenských zařízení.
Důležité je rozhodnout, zda se vymění
pouze vodovodní řad nebo se společně
položí i kanalizační stoka.

 Během letních měsíců neznámý pachatel zdevastoval osvětlení
v podchodu v Černém, Vole takovým způsobem, že není opravitelné. Vzhledem k tomu, že osvětlení bylo dlouhodobě ničeno
a jeho zprovoznění by si vyžádalo nemalé náklady, obec neuvažuje o jeho obnově. Vchod do podchodu zatím alespoň částečně
osvětlují světla veřejného osvětlení.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka

/3/ Stavbu vodovodního řadu je možné řešit společně s kanalizační stokou, která
je vázaná na zvýšení kapacity likvidace
odpadních vod, buď vlastní čistírnou
nebo intenzifikací čističky odpadních
vod (ČOV) Roztoky.
/4/ Stavba této kanalizační stoky sníží zatížení čerpací stanice Slovanská/Keltská,
do které bude napojeno pouze 6 rodinných domků místo stávajících 26 RD.

/5/ Stavba kanalizace je podmíněna zajištěním kapacity likvidace splaškových
vod. Další vysvětlení viz ČOV.
/6/ Obec nemůže rozvíjet kanalizační a v té
souvislosti ani vodovodní síť v obci,
protože nemá zajištěnou dostatečnou
kapacitu pro likvidaci splaškových vod.
Existují dvě možná řešení:
a/ vlastní ČOV ve Statenicích, která je
podmíněna schválením územního
plánu obce. To očekáváme ve 2. polovině roku 2016
b/ intenzifikace stávající ČOV Roztoky s cílem určit možnosti rozvoje
územních celků Roztoky, Únětice,
Praha – Suchdol, Statenice. Státní orgány upřednostňují tuto variantu. Odhad finančního podílu naší obce na intenzifikaci není zatím znám. Koncem
roku 2015 bude k dispozici první varianta možného řešení a tedy i pozice
Statenic v intenzifikované ČOV.
 Podle dostupných informací dávají
orgány poskytující dotace přednost
projektům, které jsou komplexní, tedy
jako v našem případě, kdy řešíme jak
ČOV, tak vodovod a kanalizaci. Tím
šance obce na získání dotace roste /tzv.
plusové body/. Proto je třeba počítat
s dalším odkanalizováním obce, a tedy
i rozšíření vodovodů v delším časovém horizontu, tedy nejdříve v roce
2020 – 2021. A to v případě stavby
vlastní ČOV. Intenzifikace ČOV Roztoky bude trvat určitě déle i z toho
důvodu, že by se na projektu účastnilo
více subjektů, včetně soukromé firmy
VÚAB Pharma, na jejímž území část
ČOV leží.

/9/ Bezpečný průchod od ulice Za Sokolovnou k OÚ a dále přes konečnou zastávku autobusu k ulici Pod Zámkem
je podstatnou podmínkou pro povolení stavby mateřské školy (MŠ) na Parádnici, ale i jinde v centru Statenic.
/10/ Stavba MŠ je podmíněná schválením
územního plánu Statenic. Náklady
na stavbu školky budou hrazeny z dotace. Dojde-li ke schválení územního
plánu v roce 2016, je pravděpodobné,
že školka bude otevřena do dvou let.
Investiční náklady zahrnují i náklady
na vybavení, na které nejsou poskytovány dotace (1 mil. Kč) a úpravu parku Parádnice včetně dětského hřiště.
/11/ Chceme zrenovovat území Prameniště
a udělat z tohoto území oblast, která
ochrání podzemní vody využitelné
v dobách sucha a udělá z území cíl
vycházek, jak tomu bylo v minulosti.
/12/ Vodojem na pozemku obce v oblasti
Chotol – kapacita 90 – 100 m3 – náhrada zrušeného vodojemu a automatické
tlakové stanice v souladu se studií
pana Otty z dubna 2012.
/13/ Zatím je v oblasti úvah, jak naložit
s územím Štěpnice. Parádnice bude
řešena v rámci výstavby MŠ. Konkrétní finanční představa není známá.
/14/ Jedná se o alternativní umístění MŠ
a ZŠ v areálu zámku. Zatím s majitelem zámku neprojednáno. Obec s ním
bude v tomto směru jednat. Uvedené
náklady jsou na minimální úrovni
a nezahrnují vyvolané investice.
/15/ Předpokladem je zpracování příloh,
které je třeba předložit k posouzení.
/16/ Vycházíme z ÚP, který umožní zlepšenou/zvýšenou průchodnost krajinou
a zpřístupnění pozemků. Program je
třeba zpracovat a upřesnit.

/7/ Koupě pozemku je podmínkou pro
stavbu vlastní ČOV. O koupi pozemku
se jedná. K jeho koupi by mohlo dojít
v roce 2016 po rozhodnutí, která varianta bude pro obec platit. Podmínkou
je přijetí územního plánu, obstrukce
při jeho schvalování řešení našeho problému odsunou. Vedení obce dává přednost vlastní ČOV a podle toho i jedná,
nezvratné kroky však nepodniká. Údaj
nezahrnuje podíl obce na nákladech intenzifikace ČOV Roztoky, které nebyly
vyčíslené.

/18/ Jedná se o záměru posoudit možnost
založení bytového družstva se členstvím obce pro potřeby mj. budoucích
zaměstnanců obecních institucí jako je
MŠ či ZŠ, startovací byty pro mladé
apod.

/8/ Posílení výtlaku v Černém Vole je pro
případ intenzifikace ČOV Roztoky.

15. 10. 2015

/17/ Zajištění kvalitního průjezdu obcí
od Skalní až po Roztockou ulici, a to
ve spolupráci s obcí Velké Přílepy
s cílem usnadnit průjezdnost Černým
Volem.
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0,05
5,25
ostatní komunikace
2,00
0,00
2,00
místní komunikace celkem
7,20
0,05
7,25
V. KULTURA – DĚTI – ŠKOLSTVÍ – SPORT
kutlurní domeček – OU
3,50
0,04
3,54
variantaA: mateřská škola Parádnice
20,00
0,40
20,40
varianta B: mateřská škola, variantní
15,00
0,50
15,50
řešení
základní škola
20,00
0,40
20,40
dětské hřiště – sportoviště
1,00
0,05
1,05
tělocvična pod širým nebem (fotbalové
0,10
0,01
0,11
hřiště)
kultura – děti – sport celkem
44,60
0,90
45,50
Varianta A
kultura – děti – sport celkem
39,60
1,00
40,60
Varianta B
VI. ZELEŇ A JEJÍ OBNOVA
prameniště
0,40
0,08
0,48
Štěpnice/park Parádnice
0,50
0,04
0,54
obnova zeleně
0,40
0,40
průchodnost krajiny, pěší stezky
0,40
0,05
0,45
zeleň a její obnova celkem
1,70
0,17
1,87
VII. OSTATNÍ
obnova autobusových zastávek
0,40
0,40
nákupy pozemků
1,50
1,50
komunikace Č.V. Skalní po Roztockou
3,00
0,15
3,15
bytová výstavba
10,00
0,20
10,20
ostatní celkem
14,90
0,35
15,25
2015 – 2025 celkem, Varianta A
173,41
3,28
176,69
(vlastní ČOV, mat. školka Parádnice)
2015 – 2025 celkem, Varianta B
129,31
2,81
132,12
(ČOV Roztoky, variantní řešení MŠ)

záměr

I. VODA
přivaděč Žalov
výměna litinového potrubí – celkem
Za Sokolovnou
Račanská
Pod Višňovkou
vodovod – 12 etapa
elektronizace vodárenského systému
vodojem Statenice
voda celkem
II. KANALIZACE
Pod Višňovkou
kanalizace – 10 etapa – celkem
za Sokolovnou, Pod Hájem
Nad Strání
Račanská
kanalizace – 12.etapa
Varianta A: vlastní ČOV Statenice
pozemek
Varianta B: využití ČOV Roztoky
posílení výtlaku v Černém Volu
kanalizace celkem Varianta A
kanalizace celkem varianta B
III. BEZPEČNOST CHODCU
chodník Kralupská
chodník a.zastávka ČV – hospoda
chodník zastávka ČV – Statenická400m
včetně sloupů veřejného osvětlení
chodník Svatojánská – Ke kůlnám
bezpečný průchod Za Sokolovnou – OÚ
zas.autobusu – Svatojánská
– Pod Zámkem
kruhový objezd AGRIVEP
lávka Brčkoli
lávka přes potok – u kovárny

záměr

inv. náklady
(mil.Kč)
odhad vč.
DPH
zdroje
financování

MMR, KÚ
MMR, KÚ

KÚ, MMR
dotace,developer

záměr
záměr

SP vydané
připravená DÚR

MMR

záměr

záměr
záměr
záměr
záměr

0,40
1,50
0,15
0,30
2,35

26,99

27,49

0,20
0,30

záměr
záměr
záměr
záměr

0,10

6,17

dotace, letiště
obec
MMR, dotace
dotace

dotační programy
dotační programy

dotace, developer
letiště
příprava projektu

3,50

6,17

dotace, developer

2,67

2,67

dotační programy

záměr

0,32
1,91

vlastní investice

záměr

0,32

obec-Sokol-letiště
dotace, obec

zdroje
financování

KÚ
SDFI
MMR, SFDI

dotace SFDI
KÚ obec/letiště
MMR

OP MŽP
OP MŽP
obec
OPŽP+obce
OPŽP,obec,KÚ

OPŽP, KU
OPŽP, KU
vlastní investice

investor,OPŽP
OP MŽP
obec
OP MŽP,obec

projekt
záměr

stav
rozpracovanosti

záměr
projekt
záměr

záměr
práce na DUR

práce na DUR
záměr
záměr

příprava studie
záměr/studie

SP vydané
SP vydané
SP vydané
SP vydané
SP vydané
vyžádané ÚR
studie

vyžádané ÚR
hotovo
záměr

žádost o SP
OP MŽP
příprava realizace fond obnovy obce
eventuálně dotace
KU MŽP

stav
rozpracovanosti

0,00
0,20

minimální
podíl obce
na nákladech

0,39

0,53

0,05
0,10

12,98
12,48

2,90
0,00
0,50

4,00
5,58

3,78

1,14
0,24

0,00
2,40

minimální
podíl obce
na nákladech

2017
2020
2020
2020

2018
2017
2017
2017

2020

2020
2017

2019

2020
2018

2022
2018

2016

2016

2016
2018

časový
horizont

2024
2016
2018

2020
2017

2016
2017
2018

2016
2015
2020
2022
2021
2016
2022
2020

2020

2016
2020
2020
2022
2015
2017

2016

časový
horizont

1
2
3
3

4
3
1
2

3

2
1

1

4
1

3
2

1

1

2
1

priorita

4
2
2

3
2

1
1
1

1
1

2
1

2
2
1
1

1
1
2
1

1
1

priorita

spolupráce s Přílepy

2 zastávky

kapacita 100 dětí

kapacita 40 dětí

kapacita 40 dětí

4000 m

poznámka

v režii StČkr.

1000 m a 3000 Kč

150 m a 1500 Kč

zbytek obce
cílově 4500 EO
2000 m2
ČOVRoztoky 4500

monitorování, dat. př.
90-100 m3

DSO přivaděč VPSÚ
urychleně

poznámka

2
3
3
3

1

15
17
18

16

11
13

14

14

10

15
15

15

9

3
4
3
5
6
7
6
8

3
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Výroba vánočních
dekorací
v naší knihovně
Vánoce jsou sice ještě daleko,
ale zase tak moc daleko ne.
Uteče to jako voda – a budou tu!
Zveme Vás proto ve středu
25. listopadu 2015 od 17 hod.
do knihovny na předvánoční posezení s něčím
dobrým v šálku (zajistíme my) i na talířku (můžete
donést i Vy) a především s možností vyrobit si vlastní
vánoční dekoraci pod vedením zkušených a šikovných
floristek ze spolku pro obnovu Parádnice. Záleží jen
na Vás, jaké prvky si donesete s sebou (např. svíčky,
ozdoby), další si budete moci dokoupit na místě.
Zdarma k dispozici bude připraveno chvojí.
Těšíme se na Vás!
Za Knihovnu J. M. Hovorky Statenice
Květoslava Englerová, knihovnice

Advent 2015

Krátce z obce

Adventní trh
Adventní trh se bude konat u příležitosti rozsvícení vánočního stromu ve Statenicích v neděli 29. listopadu 2015
od 17 hod. ve Statenickém mlýně na náměstíčku u Žabky.
Na tradiční předvánoční setkání u stánků provázené punčem,
praženými mandlemi, prodejem šperků, vánočních dekorací
a dalšího dárkového a vánočního zboží a vystoupením statenického smíšeného pěveckého sboru srdečně zvou pořadatele
– OÚ Statenice, Spolek pro obnovu Parádnice a veřejné zeleně,
z. s. a Statenický Mlýn – zelené údolí, z. s.
Kontakt pro prodejce a organizační záležitosti:
Edita Prokešová, DiS., tel. 775 043 904,
e-mail: edita.prokesova@ospaz.cz

Vánoční zpívání
Nácvik smíšeného sboru na vystoupení při rozsvícení
vánočního stromu se bude letos opět konat v podkroví budovy
OÚ Statenice. Zájemci se mohou hlásit u paní Míčkové, tel.
604655981, e-mail: lidamickova@seznam.cz.
Pozn.: Sboru především chybí mužské hlasy, jejichž nositelé
budou přivítání obzvláště srdečně.

Inzerce

Sousedské posezení na hřišti v sobotu 19. září se vydařilo nejen díky počasí, hudbě a již obvyklému zabijačkovému pohoštění.

Text a foto: Jitka Lenková

Inzerce

Obchod Parádnice,

obchod nejen s květinami na náměstíčku ve Statenicích (Zelená 432)
Otevírací doba pondělí – pátek 10:00 – 19:00 hod
sobota 9:00 – 12:00 hod
neděle na objednávku
(leden, červen, červenec pouze na objednávky)

Restaurace Kopanský mlýn
v Tuchoměřicích
vás srdečně zve na „Svatomartinské husí hody“
spojené s ochutnávkou letošních mladých vín,
které se konají ve dnech
11. – 15. listopadu 2015.
Zarezervujte si, prosím, včas stůl s přáteli,
ochutnejte husí speciality a posuďte,
jak se vyvedlo letošní mladé víno.
více info na www. Kopansky.cz
tel. 773 252 248

Víte pro jakou příležitost kam a kdy potřebujete doručit krásné
aranžmá? Zavolejte nám – 775 043 904
Květiny doručujeme po Praze a blízkém okolí ZDARMA!
Edita Prokešová, DiS., místopředsedkyně
Spolku pro obnovu parku Parádnice
a veřejné zeleně
autorka projektu obnovy Parádnice

Srdečně Vás zveme
do nového kadeřnického
a kosmetického salonu

CREATIVE
na náměstí ve Statenicích.
Otevřeno denně 9–19 hod.,
případně dle dohody.
tel. 603 857 136
e-mail:
saloncreative@email.cz
www.creativesalon.cz
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Ohlédnutí za létem

Krátce z obce

Inzerce

Dekorování vítězů na již tradičně pěkném hobby závodě, který se
konal 13. září v Jezdecké stáji Statenice.

fotokalendáře

Text a foto: Jitka Lenková

online do 10 minut od 149 Kč
Zpestření letní přestávky pro naše fotbalisty znamenal 11. července vítězný přátelský zápas
s mužstvem britské právnické firmy Norton Rose Fulbright z Londýna.

Za spoustou pohádkových bytostí na hrad
a zámek Staré Hrady vyrazili 6. června
účastníci zájezdu organizovaného TJ Sokol
Statenice
Inzerce

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 222 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Text a foto: Jitka Lenková
Inzerce

MÁME RÁDI ZVÍŘATA A SNAŽÍME SE JIM POMÁHAT
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Eva Černochová
ZA CIHELNOU 476, STATENICE-ČERNÝ VŮL
tel.: 732 303 125 (T-Mobile), 728 544 128 (O2)
e-mail: cernochova-veterina@seznam.cz
 Interní a gynekologické vyšetření
 Chirurgické zákroky

Ordinační hodiny
pondělí

9.00–11.00

16.00–21.00

 Akupunkturní léčba pohybového aparátu

úterý

–

15.00–21.00

 Čištění zubního kamene utrazvukem

středa

9.00–11.00

16.00–21.00

 Čipování

čtvrtek

–

15.00–21.00

pátek

9.00–11.00

16.00–21.00

sobota

9.00–11.00

–

neděle

–

19.00–21.00

 Možnost objednání krmiva
 Stříhání psů
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Z historie Statenic
Ve Statenicích bydlíme už pátý rok, a protože se mi zde moc líbí, začala jsem se zajímat
o historii Statenic. K tomuto kroku mě inspirovaly plánky v různých obcích se stručnou historií obce. Dost často cestuji autobusem po okolních vesnicích a všimla jsem si
již výše zmíněných tabulí s plánky a informacemi o daných lokalitách. Moc se mi to
líbilo a to bylo podnětem k mému studiu historie Statenic. O své poznatky, které jsem
čerpala na internetu, bych se ráda podělila i se čtenáři Zpravodaje Statenic a Černého
Vola. Protože Statenice mají dlouhou historii, rozdělila jsem ji na několik částí. První
je do roku 1547.

Bronzová jehlice nalezená ve Statenicích-Černém Vole může být stará i 3–4 tisíce let.

Každá obec má svou historii. Některá dlouhou, jiná kratší. Ta statenická sahá
až do pravěku.
V oblasti podél Vltavy se v pravěku
usídlovali pravěcí lidé. V údolí Noutonic,
Číčovic, v Levém Hradci, Šárce, Vokovicích, Řeporyjích a Modřanech byly nalezeny hroby s kosterními fragmenty původních pravěkých obyvatel. Tito obyvatelé
jsou pokládání za nejstarší prehistorické
obyvatelstvo v Čechách.
O názvu obce Statenice koluje řada zkazek. Podle jedné se název obce odvozuje
od jména stařešinova rodu, který se zde
usídlil. V jiné se vypráví, že název vznikl
ze jména potoka, který své jméno dostal
od mlynářského termínu stativa – to jsou
svislé trámy po stranách koryta, kudy protéká voda. Je jen na vás, která z pověstí se
vám víc líbí.
Název obce Černý Vůl vznikl v pozdější době. Pochází pravděpodobně od jména

hostince U Černého vola. Vypráví o tom,
že za doby sv. Václava odváděli Češi povinnou daň Vychodofranské říši 100 volů
a 500 hřiven stříbra. Dobytek hnali po cestě
Via Magna, která vedla z Prahy kolem Unětic na sever do Saska. Honci po čase zjistili,
že počet dobytka není kontrolován, a tak při
jedné cestě do Saska u hostince porazili načerno vola, kterého v hospodě pak společně
snědli. Tato událost dala jméno hostinci,
a od té doby se jmenoval U Černého vola.
Později kolem hospody vznikla osada, která jméno převzala od hospody.
Předpokládaná první písemná zmínka
o Statenicích je z roku 973, kdy byly Statenice předány jako knížecí dar klášteru
svatojiřských jeptišek. V roce 1227 nechala
sepsat a potvrdit abatyše Anežka od listinu
krále Přemysla Otakara, podle níž svatojiřskému klášteru náleží 129 obcí nebo jejích
částí v 10 oblastech. Statenice byly zapsány na druhém místě jako jedny z nestarších

obcí v majetku kláštera. (Statenice byly
rozděleny. Jedna část Statenic patřila svatojiřskému klášteru, druhá část Statenic, která vznikla později, náležela kostelu sv. Jiří
a označovala se jako vyšehradská.)
Z roku 1372 se dochovala nájemní
smlouva, kterou Karel, kanovník kostela
sv. Jiří na Pražském hradě, pronajímá svoji
prebendu, tj. dvůr ve Statenicích, Bohůnkovi Štukovi, jeho manželce a také jeho bratru
na dobu 10 let. Roku 1376 byly Statenice
pronajaty Zdislavu a Přibíkovi.

Foto: Jitka Lenková

V době husitských bouří bylo mnoho
klášterů a jejich dvorců pobořeno. Podobný
osud potkal i Statenice. V roce 1421 byly
obě části Statenic zabrány. V roce 1429
byly Statenice a dvůr v sousedním Kamýku
odňaty klášteru sv. Jiří.
Po Zikmundově usednutí na český trůn
byla vyšehradská část Statenic přepsána
na Václava Cardu z Petrovic. Druhou část
Statenic císař Zikmund vrátil svatojiřskému
klášteru. Po smrti Václava Cardy se stala situace o vlastnících jednotlivých částí Statenic nepřehledná. Část vyšehradská i pražská se pronajímaly světským zájemcům.
V té době byla za samostatnou jednotku
pokládána i statenická tvrz.
Po roce 1547 docházelo k častým změnám vlastníků Statenic. Statenice byly klášterům odebírány a zase vraceny.
Helena Novotná

Výběr, výsadba a řez ovocných dřevin
Ovocné stromy a keře byly vždy přirozenou součástí české krajiny a zahrady.
V posledních letech zájem o pěstování
ovoce opět ožívá. Když už máme to štěstí,
že jsme vlastníky kousku půdy, mohli bychom to zkusit – s trochou péče nás pak
dřeviny plodící ovoce budou těšit mnoho
let. Ovocný strom se může stát také krásnou dominantou naší zahrady. Na jaře
se obalí květy, ale bude také poskytovat
chutné plody, stín, pastvu včelám, úkryt
zvířatům… Naším cílem nemusí být soběstačnost v zásobování rodiny ovocem.
Není ale nad to, projít se zahradou a mít
tu úžasnou možnost: utrhnout si čerstvé
plody vlastní práce.
Pořídit si „nějaký stromek“ je celkem jednoduché. Aby však dřevina nejen zdárně prospívala a plodila, ale abychom ji kvůli nevhodnému výběru nemuseli za pár let přesazovat
či dokonce úplně odstranit, je důležité:
 vybrat s rozmyslem, zodpovědně, případně se poradit s odborným prodejcem
 zvolit odpovídající stanoviště a způsob
výsadby
 povýsadbový řez provést správným způsobem a ve vhodnou dobu
Před koupí si ujasníme klimatické, půdní
a vláhové podmínky v místě zamýšlené výsadby, požadavky na maximální vzrůst dřeviny, ovocný druh, dobu zrání, skladování
apod. S výběrem nám pomůže odborně zdatný
prodejce: poradí se zvolením nejen druhu, ale
i odrůdy, správné podnože, s následnou péčí,
případně zjara dřevinu také seřízne.
Následující rady, probírající termíny výsadby a povýsadbový (první) řez, se týkají
pouze na podzim a na jaře prodávaných dřevin
prostokořenných (s volně založenými kořeny), nikoliv kontejnerovaných (vysazených
v nádobách), které se v posledních letech stále
častěji nabízejí. Dřeviny, přesazované z kontejnerů do volné půdy, můžeme samozřejmě
sázet během celého roku, pokud není půda
zamrzlá. Zásady, týkající se výběru, způsobu
výsadby a výchovného řezu v dalších letech,
jsou v podstatě společné.

CO sázíme?
V posledních letech se nabízí nejen nespočet nejrůznějších novinek v sortimentu, ale
rostoucímu zájmu se těší též celá řada historických druhů a odrůd.
Nejčastěji sázíme jádroviny – jabloň, hrušeň; dále peckoviny – třešeň, višeň, meruňku,
broskvoň, švestku, slivoň, renklódu, mirabelku a jiné; ze skořápkatého ovoce hlavně ořešák a lísku; z bobulovin kanadskou borůvku,
angrešt, rybíz, maliník, ostružiník, vinnou
révu a další. Výjimkou v nabídce není ani sladkoplodý jeřáb nebo arónie, dřín, muchovník,
mandloň, jedlý kaštan, moruše, či méně známá kdouloň a mišpule i dužnoplodá růže.
Při výběru musíme správně zvolit nejen
ovocný druh, ale také odrůdu. Liší se od sebe
nejen chutí nebo dobou zrání, ale také odolností k chorobám či schopností samoopylení

– některé druhy či odrůdy nejsou samosprašné, tudíž vyžadují přítomnost odlišné odrůdy
(platí to třeba pro jabloně, hrušně či třešně, ale
i pro některé odrůdy višní, slivoní, černého rybízu a další). Další důležitou volbou je výběr
podnože. Podnož má velký vliv na vzrůst,
plodnost, stáří a odolnost naštěpované odrůdy. Vybírat můžeme od velmi silně až středně
vzrůstných pro větší, kmenné tvary (vysokokmen, polokmen) až po ty rostoucí slabě
až velmi slabě (čtvrtkmen, zákrsek).

KDY sázíme?
Ovocné stromky i keře se po podzimním
vyorání, v bezlistém stavu, prodávají od druhé
poloviny října až do zámrazu, a to jako prostokořenné; to znamená, že jejich kořeny jsou
přechodně jen volně založené v sypkém vlhkém materiálu. Na podzim máme k dispozici
nejširší sortiment. Pouze výjimečně, a také
podle klimatických podmínek, sázíme některé
teplomilné nebo špatně se ujímající druhy
na jaře (platí to například pro broskvoně, případně pro meruňky a ořešáky).
Na podzim sázené ovocné dřeviny mají
před jarní výsadbou náskok a využijí i zimní vláhu, které je v podzimních měsících dost.
Ovocné dřeviny do zimy zakoření a dobře
přečkají mrazivé období. Na jaře musíme
častěji zalévat – dřeviny nemají mnohdy dostatek času dobře zakořenit, neboť při vyšších
teplotách současně vyraší i jejich nadzemní
části a listy odpařují vodu.

JAK sázíme?
Před výsadbou kořeny na několik hodin namočíme. Pokud nemůžeme sázet hned, stromek založíme do vlhké zeminy či písku ve stínu. Kořeny nikdy nenecháváme na vzduchu.
Vysazujeme tehdy, když není půda přemokřená
nebo zmrzlá. Před zasazením místo prokypříme, provedeme částečnou výměnu půdy – vylepšíme uleželým kompostem, nepřehnojujeme. Před výsadbou zarazíme do jámy kůl
– stromek posléze vyvážeme tak, aby kůl nezasahoval do korunky. Kořeny musí být volně
rozprostřené, nikoliv ohnuté. Stromek sázíme
tak hluboko, jak rostl ve školce – nesmí dojít
k zakořenění odrůdy naroubované na podnoži. Zemina musí ke kořenům dobře přilnout.
Po vysazení opatrně přišlápneme a potom teprve (2-3 konvemi) vydatně zalijeme; zálivku případně před mrazy ještě zopakujeme.
Na jaře zaléváme častěji.
Prostokořenný i kontejnerovaný keřový
rybíz a angrešt sázíme vždy o 10 cm hlouběji, než rostl ve školce. Po výsadbě, vždy ale
až na jaře, výhony u prostokořenných sazenic
velmi silně seřízneme. Také prostokořenný
stromkový rybíz a angrešt seřezáváme zjara
po výsadbě minimálně o dvě třetiny; kolíky pro
úvazky musejí procházet korunkou. Sazenice
maliníku vysazujeme hlouběji, pruty zakracujeme na 20 cm.
Kanadská borůvka vyžaduje naprosto
odlišný substrát, než ostatní ovocné dřeviny.
Vykopeme jámu minimálně 50x50 cm, do které

vysypeme buď speciální substrát pro borůvky
nebo smísíme rašelinu a uleželý kompost 2:1.

PROČ, KDY A JAK řežeme?
Přesazení ovocné dřeviny ze školky na trvalé
stanoviště je velkým zásahem do látkové výměny mezi kořenovou a korunovou částí stromku.
Při vyrývání ve školce přichází stromek zhruba o tři čtvrtiny kořenů, zbylé kořeny by nedokázaly v prvním roce po přesazení neúměrně
velkou korunku vyživovat. Proto musíme tuto
nerovnováhu upravit povýsadbovým řezem.
Po podzimní výsadbě řežeme jinak než po výsadbě na jaře (podzimní výsadba umožňuje
stromku zacelit rány na kořenech a ještě před zimou vytvořit kořeny nové, kdežto na jaře sázený
stromek musí zacelit rány na kořenech i po řezu
v korunce a navíc je pro něj vláha v čerstvě nakypřené půdě špatně využitelná).
Kořenovou část šetříme co nejvíce – zakracujeme pouze poškozené a zaschlé části,
konce kořenů začistíme kolmo až do zdravého bílého pletiva.
Řez po podzimní výsadbě provádíme vždy
až zjara! Hlavní výhon, tzv. terminál, je vlastně
pokračováním kmene, z něhož rostou postranní výhony – větve. V korunce ponecháváme
většinou 4 pravidelně rozmístěné výhony,
tzv. kosterní. Případný tzv. konkurenční výhon
(vidličnaté větvení) úplně odřízneme. Potom
zakracujeme postranní výhony na pupen
směřující ven z korunky, a to tak, aby všechny
seříznuté výhony končily přibližně ve stejné
rovině (většinou tudíž nejnižší výhon řežeme
jen málo a naopak z nejvýše postaveného odřízneme větší část). Terminální neboli hlavní
výhon řežeme až nakonec. Musí vždy převyšovat rovinu seříznutých kosterních výhonů
asi o 10 – 20 cm, tím zachováme jeho vedoucí
úlohu v růstu.
Stromek vysazený na jaře řežeme velmi hluboko. Kosterní výhony zakrátíme
za prvním pupenem rostoucím ven z korunky.
Tímto radikálním řezem zamezíme neujmutí stromku nebo tzv. zababčení (zaostávání
ve vývinu).
U broskvoní, které sázíme raději v jarním
termínu, rovněž zkracujeme postranní výhony
za prvním pupenem rostoucím ven z korunky,
ale navíc úplně odřezáváme terminální výhon, čímž vytvoříme tzv. kotlovitou neboli
dutou korunku.

V DALŠÍCH LETECH…
…nezapomínáme na výchovný řez a řez
udržovací. Termín řezu se liší – jádroviny
řežeme před začátkem vegetace, peckoviny
až po narašení či v květu a během léta. Okolí
stromků a keřů udržujeme v bezplevelném stavu, půdu mělce kypříme, zavlažujeme, hnojíme atd. Pokud se chceme zorientovat alespoň
v základní problematice týkající se řezu a výživy
stromů a keřů, měli bychom veškeré informace čerpat z původní české odborné literatury
a z důvěryhodných internetových zdrojů.
Olga Kubalová Wankeová
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PRODEJNÍ ZAHRADA ČERNÝ VŮL
KROMĚ STÁLÉHO SORTIMENTU
U NÁS NAJDETE NOVÉ PODZIMNÍ ZBOŽÍ:
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• kvetoucí vřesy do zahrad i nádob
• jarní okrasné cibuloviny pro podzimní výsadbu
• ovocné stromky a keře (od října i prostokořenné)
• prostokořenné růže všech soret (od října)
• túje a další jehličnany, včetně balových do živých plotů
• sadbu
jahod, chryzantémy,
macešky
a mnoho jiného
KROMĚ
STÁLÉHO
SORTIMENTU

ZAHRADNICTVÍ
každý den
9.00 – 18.00

•
a jiné zahradnické
UOsazení
NÁStruhlíků
NAJDETE
NOVÉslužby;
PODZIMNÍ
odborně poradíme i pomůžeme.

ZBOŽÍ:
KAVÁRNIČKA

•Od
kvetoucí
rostliny
do můžete
truhlíků
druhé poloviny
října si k nám
přijít i nádob

pro dušičkové zboží, na objednávku vám rádi
(chryzantémy,
macešky,
okrasné
vyrobíme
věnce či aranžmá
dle vašich požadavků.

pátek – neděle
9.00 – 18.00

kapusty, ... )

• jarní okrasné cibuloviny pro podzimní výsadbu
PRODEJ
ČERSTVÝCH RYB

pátek – sobota
• ovocné stromky a keře (od října i prostokořenné)
9.00 – 18.00

• prostokořenné
růže všech soret (od října)
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA A SLUŽBY

Únětická 146,
Statenice
Černý Vůl,
tel.: 220 970 790,
cernyvul@trees.cz
• túje
a další
jehličnany,
včetně
balových
Aktuální nabídka na: www.trees.cz nebo na facebook.com/prodejnizahradatrees

• osazení truhlíků a jiné zahradnické služby;
odborně poradíme i pomůžeme.

Od druhé poloviny října si k nám můžete přijít pro dušičkové
věnce a jiné zboží z naší dílny. Na objednávku vám rádi
vyrobíme věnce či aranžmá dle vašich požadavků a představ.

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA A SLUŽBY
Únětická 146, Černý Vůl, tel.: 220 970 790, cernyvul@trees.cz
www.trees.cz nebo na facebook.com/prodejnizahradatrees
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