Zpravodaj
Statenic a Černého Vola

červen 2013

Berme to jako fakt
Zaujala mě jedna věta v rámečku
na str. 8: „Mnozí zde žijí pro klid a nerušený rodinný život. Proč tento fakt nebrat
jako fakt.“ S tím lze jenom souhlasit. Asi
všichni si přejeme žít v klidu a nerušeně.
Zrovna teď si ale klidu zrovna moc neužívám. Dopoledne bůhvíproč ohluchla
pevná linka a s ní odešly i internet a emailová pošta, mé základní pracovní nástroje.
Bohužel od poslední poruchy vím,
že moje telefonní přípojka „visí“ na posledním páru drátů, který byl v rozvodně
na sloupu ještě k dispozici. Na otázku,
co se stane, až zkolabuje stejně jako již
dříve jeho sousedé, mi tehdy technik odpověděl: „Jó, to já nevím.“ Když se totiž
ústředna v Horoměřicích naposledy modernizovala, nikdo nepočítal s tím, kolik
lidí se do jejího „katastru“ během následujících let přistěhuje. A tak kapacitně
nestačí.
Nakonec většina problémů, s nimiž
se teď naše obec potýká, vzešla z téže
skutečnosti. Stačí suchý výčet - přetížená
silnice v Černém Vole, výpadky v zásobování pitnou vodou a elektrickým proudem, malá kapacita čistírny odpadních
vod, neexistující školka. Zastupitelstvo
a obecní úřad hledá a také nachází alespoň dočasná řešení těchto problémů, když
už ta systémová jsou teď a tady nad jejich
síly. Ovšem jen za cenu nesmírného úsilí
zastupitelstva a pracovníků úřadu a díky
ochotě a dobré vůli jejich partnerů v té
či oné oblasti. A to by se práce na obecním úřadě snadno našla ještě i pro další
zaměstnance, ovšem na ty by se zase musely najít mzdové prostředky.
A tak část této práce vykonávají zdarma dobrovolníci - různá občanská sdružení, neformální uskupení i jednotlivci.
Tato dobrovolná činnost je těší (jinak by
ji přece nedělali), i když se občas neubrání steskům na, obecně řečeno, „nezájem
okolí“.
Na druhou stranu je jejich činnost
pouze nabídkou určenou ostatním obyvatelům naší obce. Ti ji mohou přijmout,
anebo také ne. A není třeba se proto nějak trápit, stačí to opravdu přijmout jako
fakt. Ostatně už naši předkové říkali,
že na světě není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
Jitka Lenková

Jen tak něco nevzdávám
Od prvního července loňského roku
na našem obecním úřadě pravidelně potkáváme místostarostku Ing. Miroslavu
Šmardovou, která byla do této funkce zvolena o necelé dva měsíce dříve,
14. května 2012. Jako uvolněná místostarostka se plně věnuje obci a jejím starostem i radostem.
Byla to pro vás velká změna, přejít
z úřednického místa na úřadě městské
části Prahy 6 na v podstatě také úřednické místo, jenomže v malé středočeské
obci? Co vám tato změna vzala a naopak
zase dala?
Teprve zhruba po půl roce jsem dokázala proniknout do problematiky chodu
obce, do věcí samosprávy i přenesené působnosti. Když jsem volbu místostarostky
přijala, čekala jsem pracovní výzvu, ale
skutečnost mě objemem i obsahem hodně
překvapila. Tolik různorodých oblastí, které
člověk musí na obci obsáhnout, tolik času
stráveného při vyjasňování jakýchkoli záležitostí, tak složité úřední postupy, to jsem si
dosud neuměla představit. Přesto myslím,
že při řešení problémů postupujeme v obci
správným směrem.
Jak přijal vaše rozhodnutí váš zaměstnavatel? Bylo to pro něj velké překvapení?
Avizovala jsem možnost odchodu v červnu 2012, protože jsem poznala, že vykonávat zodpovědně funkci místostarostky
při plném pracovním úvazku na městské
části Praha 6 a současně se řádně postarat
o rodinu prostě nejde. Můj zaměstnavatel
byl opravdu překvapený, ale měl pochopení. Díky pružně sehnanému zástupu mě již
v červenci uvolnil. Ještě několik týdnů jsem
docházela na konzultace k přechodu agendy na jiného pracovníka – bylo to vypjaté
období, ale zvládla jsem to.
Každý, kdo jenom trochu zavadil o činnost obecního úřadu, jasně vidí, že různorodé práce a úkolů se na obecní samosprávu obecně navalilo opravdu hodně.
Zvažuje proto zastupitelstvo možnost
zřídit pro odborné záležitosti, např.
ochranu životního prostředí v obci, odborné komise, které by aparátu obecního
úřadu odlehčily?
Prozatím s panem starostou neuvažujeme o zřízení odborné komise k životnímu

prostředí. Rádi spolupracujeme s paní Prokešovou a občanským sdružením pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně a rádi
vyslechneme různé pohledy na věc. Pokud
však bude potřeba zřídit jakoukoli odbornou komisi, jistě se nad takovou možností
zamyslíme a zrealizujeme ji.
Máte nějaké vyhraněné obory působnosti?
Konkrétní obory působnosti na starost
nemám. Převládá sice sociální oblast, ale
těchto záležitostí u malé obce není mnoho.
S panem starostou se vždy společně domluvíme, kdo a jak ve které záležitosti bude postupovat. Důležitá je jednota postupu a tu si
umíme vydiskutovat.
Jakou konkrétní věc či věci se vám již podařilo dotáhnout do „vítězného konce“?
Mám pro přehlednost založený celý šanon tzv. rozpracovaných věcí. Občas se některé problémy vyřeší, ale jiné přibývají.
Jenom co úsilí, jednání a papírování zabere
jedno výběrové řízení na jakoukoli investiční akci. Občas jsou to jasné záležitosti
(např. volby, zpomalovací pás, sociální
pohřeb, orientační tabule, koše na psí exkrementy), ale většinou jde o dlouhodobé
záležitosti, kde je třeba postupovat od projektové dokumentace přes vyjádření dotčepokračování na straně 2
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ných orgánů k získání povolení, od analýzy
k rozhodnutí apod. Nově získáváme dotaci
na nákup počišťovací komunální techniky,
takže je před námi ještě hodně práce.
Chodí za vámi lidé třeba i domů, zastaví vás a osloví na ulici nebo v obchodě?
Hodně věcí od „obyčejných lidí“ se člověk dozví také v hospodě. Zajdete někdy
„na jedno“?
Vlastně ani nevím, kdy jsem byla naposledy v hospodě. Snad až bude teplo
a může se posedět venku. Občas si povykládám s lidmi „přes plot“, když mě vidí
na zahradě, ale jsem ráda, že občané ctí mé
soukromí. Nemohu zapomenout na náš statenický obchod – centrum dění a informací.
Tak tam potkávám nejvíce lidí.
Jak dlouho žijete v naší obci a co vás sem
přivedlo?
Ve Statenicích jsem se narodila a žila tu
až do svatby. Pak jsem osm let žila s rodinou na jižní Moravě, v rodném městě mého
manžela. Než starší dcera nastoupila do první třídy, uzrál čas vrátit se zpět do Statenic.
Tady se za tu dobu hodně změnilo, ale jsme
tu šťastní a dcery spokojené.
Hodně se mluví o tom, že obyvatelé (nejen) naší obce nežijí již tak pospolitě jako
dřív, kdy se tu třeba hrálo ochotnické divadlo nebo se v akci Z postavila hasičská
zbrojnice (dnešní obchod ESO Market).
Mluví se také o jistém napětí mezi těmi,
kteří v obci žijí déle, třeba i v několikáté
generaci, a těmi, kteří se sem přistěhovali
teprve nedávno, především do Statenického Mlýna. Jak to vnímáte vy?
Ne, o napětí nejde. Spíše jde o pasivitu
a nezájem sdružovat se. Obec se rozrostla,
přibylo domů a hlavně občanů. Přesto nepotkáte lidi na ulici, oni nemají čas procházet se a povídat si. Dospělí i větší děti jsou
zaneprázdnění. Snad trošku živěji je na náměstíčku u Žabky, vídám zde rodiče s malými dětmi. Dětí máme v obci dost, proto
se nyní zaměřujeme na vybavení dětského
hřiště ve Statenicích i v Černém Vole.
Pamatuji ještě, jak se v budově sokolovny,
po roce 1989 pronajaté Profilplastu a vloni
společnosti H & M (Středisko zimních zahrad) pořádaly zábavy, např. k MDŽ. Faktem je, že dnes takový prostor obci k pořádání společenských akcí většího rozsahu
chybí. Obecní ples se musí konat v sousední
vsi, mikulášská pro děti bojuje s prostorem
i prostředím v místní hospodě. Ani starší
občané nebo rodiče na rodičovské dovolené nemají kde posedět v nehospodském
prostředí u kávy nebo zmrzliny za přijatelnou cenu. Taková situace k „obecné
pospolitosti“ právě nepřispívá. Uvažujete
do budoucna o nějakém řešení?
To souvisí s předchozím dotazem. Každoroční sraz seniorů ve zdejší hospodě
je obrovská událost s bohatou účastí, ale
při obecním plese krásný pronajatý sál bohužel zeje prázdnotou – a to je vždy objednaný autobus pro svoz lidí na ples a zpět.

Čarodějnice nebo dětský den v obci jsou
oblíbené akce s bohatou tradicí, ale sousedské posezení lidi neláká – všechny akce
se pořádají na našem hřišti. Ono to asi nebude o prostředí, ale o zájmu lidí. Například
mimořádně se vydařil masopust, možná
tudy vede cesta, za lidmi až do domu. Sama
obec nemá možnost vlastního společenského sálu, ale teď v létě budou předzahrádky
a zase živo u hospod.
Měla jste už někdy chuť s místostarostováním praštit? A naopak – co vám udělalo ve funkci mimořádnou radost?
Jéje, občas si zanaříkám, jak je služba lidem a pro obec náročná a někdy i nevděčná,
ale stačí jeden malý úspěch a je po smutku.
Já jsem vytrvalá a jen tak něco nevzdávám.
Vždy mě nesmírně potěší, když přijdou lidé
na úřad s dobrou náladou. A když pochopí,
že něco zvládneme na počkání, ale že vyřešení složitých problémů trvá dlouho, není
proč se rozčilovat.
Které tři věci byste v naší obci označila
jako nejvíc problematické jak z hlediska
samosprávy, tak z vašeho osobního pohledu?
Dlouhodobě chybí mateřská škola, některé místní komunikace mají hodně špatný
povrch (pokud nějaký vůbec mají) a náš
územní plán má dílčí nedostatky. Na všem

průběžně pracujeme, tedy obrazně řečeno,
již jsme vyrazili na běžeckou dráhu.
A naopak – jaké výhody, třeba oproti jiným obcím, máme?
Obec není velká, je krásně včleněná
do údolí Únětického potoka, máme tu les,
dojezd do Prahy je optimální, hodně lidí
oceňuje blízkost letiště. Člověk blízko Prahy má možnost hledat si práci a najít ji, děti
po základní škole mají bohatý výběr, na jakou školu půjdou. Nesmírně kladně hodnotím čistotu vzduchu po zavedení plynu
v obci – vzpomínáte si ještě, jak bylo údolí
Statenic plné smogu? Ani dýchat se nedalo.
Teď je krásně vidět, kdo má špatný kotel
na tuhá paliva nebo neumí topit.
Po zkušenostech, které zatím máte, uvažujete o tom, že byste kandidovala v příštích volbách, eventuálně o funkci starostky Statenic?
Žádné plány pro příští volební období
jsem dosud nikde neuváděla, a není pravda, že bych se ráda stala starostkou. Ještě
se mám co učit a objevovat. Podle mého
názoru by člověk měl být na tak důležitou
funkci dobře připraven a opředen zkušenostmi, to já v tuto chvíli nejsem. Mé sebevědomí stoupá teprve se získanou praxí.
Text a foto Jitka Lenková

Krátce z obce
Krátký, jen asi 200 metrů dlouhý,
Statenický potok vyvěrá na levé straně
ulice Pod Zámkem ve studánce o vydatnosti 7l/min. Nejprve teče rovnou
strouhou a později spíše nepravidelným korytem až k ústí do Únětického
potoka. Vzhledem k malému sklonu
terénu je Statenický potok spíše stojatý
a jeho koryto se snadno zanáší. Právě
o jeho vyčištění se postarali účastníci
brigády organizované sdružením PAZ
v sobotu 18. května 2013.

Pramen Statenického potoka, tzv. studánka
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Parádnice v květu
V následujících řádcích se můžete seznámit s dalšími kroky týkajícími se obnovy parku Parádnice. Od posledních
informací v našem Zpravodaji obnova
pokročila o kousek vpřed.

ní zajistí zachování přirozeného prostředí
v této lokalitě, tj. druhové živočišné i rostlinné diverzity.
Prostor bude následně osazen tzv. “náhradní výsadbou“. Obohatí ho nové dřeviny
(celkem asi 15 kusů)
- zástupci ovocných
dřevin a solitérních
stromů a keřového patra. Druhová
skladba je dle návrhu obnovy parku
složena
většinou
z domácích dřevin
nebo zdomácnělých
druhů. Finančně je
tato výsadba zajištěna díky laskavé
pomoci Letiště Praha, a. s.

Kontakt
Občanské sdružení pro obnovu parku
Parádnice a veřejné zeleně” (PAZ),
místopředsedkyně Edita Prokešová, DiS.
tel.: 775 043 904
e-mail:l edita@nonchalance.cz
www.ospaz.cz

oblastech, jako jsou opravy schodiště a výsadba - sadovnické a zahradní práce.
Sdružení PAZ vede a aktualizuje listinu
nazvanou „Wedding list“, kde jsou zapsáni
dárci hmotných darů či finančních příspěvků určených na zcela konkrétní cíle. Dary
a prostředky sdružení shromažďuje a postupně budou dle možností (vegetačních
i koordinačních) a v souladu s posloupnostmi (povolení a případná stavební a technická činnost) v rámci realizace projektu
předávány vlastníkovi Parádnice, tj. obci
Statenice, k veřejnému využití.
Velmi nás v této souvislosti těší osobní
účast občanů obce při obnově Parádnice.

Účastníci prezentace projektu obnovy Parádnice, kterou uspořádalo sdružení
PAZ v prostorách restaurace Detaillo Statenický mlýn 21. března 2013.

V lednu tohoto roku bylo založeno ”Občanské sdružení pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně” (PAZ), které má
dnes pět členů. Usilují nejen o obnovu parku
a péči o zeleň, ale zejména o odborný a dobrý způsob pomoci obci při řešení otázek
veřejné zeleně a ochrany přírody a krajiny
v obci. Prostředky k naplňování tohoto cíle
sdružení získává nejen z darů sponzorů, ale
také z vlastní činnosti. (Především se jedná
o poskytování služeb v oblasti péče o zeleň
apod., které si lze u sdružení objednat.)
Sdružení dále pomáhá obnovovat poutní
cesty a drobnou sakrální architekturu a zachovávat tak barokní stopy české krajinotvorby. Loňského podzimu byla v Parádnici zatravněna plocha v rovinné části (pod
úrovní horního parteru), a to včetně záplavové části. Letos bude tato plocha doseta
a brzy projde prvním sekáním.

Prezentace
česky i anglicky

V březnu, symbolicky v první jarní
den, proběhla v pizzerii Detaillo ve Statenickém Mlýně přednáška s projekcí, která
potenciálním sponzorům, dodavatelům, Brigádě předcházela krátká procházka Novou štěpnicí s doslova magickou
příznivcům obnovy jarní atmosférou.
Parádnice a pozvaNapříklad vnuk manželů Šrajerových věnoným hostům prezentovala novou, budoucí
val buk při své skautské aktivitě a pan Jiří
tvář Parádnice a záměr obnovy parku v deŠrajer, jak víte, pomáhá fyzicky při brigátailu. O týden později, 28. března, byla nová
dách. Manželé Forejtovi budou sponzoropodoba Parádnice představena širší veřejvat vybraný strom jako připomínku jejich
nosti, a to v podkrovních prostorách obecsvatby a další vybrané dřeviny jako symboly
ního úřadu. Sdružení PAZ připravuje ještě
života jejich potomků. Ing. Pařízková z o. s.
další prezentaci, a to pro anglicky mluvící
Hájecká poutní cesta bude mít na Parádnici
spoluobčany především ze Statenického
Dřevo, prosíme, neodnášet!
Mlýna, kteří vyjádřili zájem o bližší sezná„svoji lípu“. Jedna z přespolních firem domení se s tímto projektem.
konce přislíbila sponzorství v dodání mobiliV únoru letošního roku prošla na Parádářů (zahradní komponenty, lavice). Poděkonici první větší změnou tzv. „Nová štěpvání si zaslouží a velkou radost nám udělaly
nice“ – prostor za budoucí formální částí
Přispět může každý
také aktivní pomoc a sponzorství Mgr. Maxy
obnovované Parádnice. Byly vyřezány
a živý zájem dalších občanů o zcela konvšechny rizikové a houbou napadené stroZ obou dosavadních prezentací vzešly
krétní pomoc včetně několika rodin ze Stamy, náletové dřeviny a jejich torza, většizajímavé podněty, názory a v neposledtenického Mlýna. Aktivní pomoc nabídl
nou staré nemocné ovocné dřeviny a vrby.
ní řadě také konkrétní pomoc. Současně
také majitel místní zahradnické firmy Trees
Rostlinný odpad z tohoto prořezu (dřevo
proběhlo zpracování finančních kalkulací
Petr Pacák a též zástupci černovolské firmy
a větve) musí zůstat na místě. Toto opatřea přišly nabídky v nejrůznějších žádaných
Black Ox. Nejnovějším příspěvkem k obnově Parádnice se stala v sobotu 18. května
dobrovolná brigáda věnovaná čistění přilehVážení účastníci brigády na Statenickém potoce,
lého Statenického potoka, které se s nadševelmi děkujeme za Vaši účast a aktivní pomoc!
ním zúčastnílo 16 brigádníků.
Nejen za pomoc všem – velmi děkujeBrigáda byla přínosem nejen pro Statenický potok, a tedy prostředí parku Parádnice,
me. Budeme rádi za zájem každého. Na doale i jako nový podnět a povzbuzení chuti k další dobrovolné a společné práci napříč
tazy k obnově parku a otázky problematiky
věkovými a fyzickými možnostmi.
na téma ochrana veřejné zeleně a krajiny
rádi odpovíme.
za o. s. PAZ

Edita Prokešová, DiS., míspředsedkyně

Edita Prokešová
Foto: Jitka Lenková a Jan Betko
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Dělám práci poctivě, jako to dělal můj táta
vezou zatavené ve fólii, takže i tato služba
odpovídá přísným hygienickým předpisům.
Chceme stoprocentně podporovat české výrobce, proto se vyhýbáme třeba polskému,
ale dnes už i německému zboží. Jsme Češi
a to mluví za vše. Samozřejmě, že poptávka je i po zahraničním zboží. A to nejen
ve Statenicích, ale i v Horoměřicích. Velký
zájem je například o francouzské sýry, které
jsou sice dražší, ale kvalita je nesrovnatelná
se sýry z většiny zemí.

Denně máme přes sto zákazníků a sám
se divím, kde se tam tolik lidí bere. Pravdou
je, že u prodejny zastaví i hodně projíždějících aut. Ale i tak je to číslo proti minulosti
zhruba o 25 % vyšší, což mě i mého kolegu,
Pavla Voráčka, příjemně překvapilo. Teď
máme nově i květiny a skalkové rostliny
a až se i tahle informace dostane mezi lidi,
věřím, že se k nám budou rádi vracet. Tohle
všechno ale ocení asi až časem, nic nejde
Pane Sadile, proč zrovna prodejna
hned. Zatím mnozí váhají a nevěří, protože
ve Statenicích?
mají něco zažité. KažObec hledala nového
dá změna je zaskočí,
nájemce, ale nechtěla
i když je k lepšímu,
asijského obchodníka.
a chvíli to potrvá, než
Vyhlásila výběrové řísi na ni zvyknou. My
zení, mně se nabídka
nemáme žádné relíbila, tak jsem do něj
klamy podél silnice,
vstoupil. Navíc ve Staprotože to není jednotenicích bydlím, takže
duché. K tomu musí
těch důvodů bylo víc.
dát souhlas silničáři
A nakonec jsme doa policie a je to komhodu uzavřeli. Obec
plikované, zdlouhavé
na vlastní náklady proa drahé. Já spíš stavím
vedla opravu střechy
na tom, že nejlepší
a podlahy, ještě se bude
reklama je spokojenatírat venkovní fasáný zákazník. Konkuda, nově jsme umístili
renci nepomlouvám
zvenku reklamní tabuli
a každého obchodníka
společnosti ESO Maruznávám, ať každý
ket, jejíž jsme členem,
ukáže, co umí, ale i ta
zajistila polepy výloh.
konkurence musí být
postavená na slušných
Co je společnost ESO
a etických základech
Market?
a ne na tom, že sem
Je to obchodní síť,
jde kapitál z ciziny
která má dnes již přes
proto, aby tady ničil
300 prodejen. Vedení
současnou
českou
je české a jeho úkolem
prodejní maloobchodje zajistit u výrobců co
ní síť.
nejnižší ceny. Stavíme
Staronové osazenstvo obchodu ve Statenicích - Marie Pazderníková, Jana Baslová, Stanislav Sadil
na tom, že jsme česa Ludmila Švarcová
Jistě narážíte na suké družstvo s českýpermarkety. Je nasnadě otázka, jestli jste
mi potravinami. Každé dva týdny je nový
Ponechal jste si původní personál nebo
pocítil v Horoměřicích úbytek zákazníků
akční leták, kde jsou ceny velmi příznivé.
jste provedl kompletní změny?
poté, co otevřeli Lidl.
Například nyní je u nás pečivo za 2,40 Kč
Ponechal jsem si paní Švarcovou a paní
Pazderníkovou, které k té prodejně patří.
nebo máslo za 29,90 Kč, což znamená cenu,
Ano, úbytku jsem se bál, ale musím říct,
Dělají tu práci mnoho let, čili jsou zkušené.
za kterou je můžete koupit v supermarkeže to bylo asi jen deset procent, což bylo
Navíc lidé je mají rádi a ony zase znají věttech, pokud mají zrovna akční cenu. Takoméně, než jsem čekal. My máme velkou
šinu zákazníků. Ještě k nim přibyla paní vevého cenově zvýhodněného zboží je mnoho
výhodu, že jsme součástí nákupního středoucí, Jana Baslová, která veškerý provoz
a ceny jsou ve všech prodejnách sítě ESO
diska, kde je vyhlášené řeznictví a nyní
ve statenické prodejně zaštiťuje. Pro mě
Market stejné. Takže pokud nakoupíte lei nově otevřená prodejna průmyslového
jsou důležité hlavně dobré vztahy. Já si
tákové zboží, můžete ušetřit až 20 procent
zboží v 1. patře. Samozřejmě, že hraje
nepotrpím na to, abych lidi buzeroval jen
ceny. Samozřejmě jsou i produkty, které
v náš prospěch fakt, že naše ceny jsou
proto, že jsem majitel. Ani můj táta to nev našem podnebním pásmu nedokážeme
na úrovni Tesca, které je bráno jako nejdělal. Když vidím, že dělají, tak není důvod
vyrobit a vypěstovat, jako jsou třeba mořlevnější hypermarket v republice. A je to
být nepříjemný. Každý do práce musí dát
ské ryby nebo citrusové plody a podobně,
především díky vedení ESO Marketu, ktei kus srdce. Pokud někdo pracuje nespoleha ty musíme dovážet.
ré neustále vyjednává s dodavateli a daří
livě a nepoctivě, je s ním okamžitě ukončen
se mu držet ceny tak nízko. To je nesporná
pracovní poměr. Všechny moje prodavačky
Co všechno můžete zákazníkům ve Stavýhoda i pro statenické zákazníky, kteří
vědí, že když něco řeknu, tak to tak bude.
tenicích nabídnout?
nemusí nikam dojíždět a nakoupí u nás
A na ty tři dámy ve Statenicích a deset děvV první řadě jsme upravili pracovní
za stejné ceny jako kdekoli jinde. Každá
čat v Horoměřicích se mohu stoprocentně
dobu, máme otevřeno od pondělí do pátmalá prodejna musí mít zázemí ve velké
spolehnout. Když panuje přátelská atmoku od 6,30 do 18 hodin a v sobotu od 7,30
prodejně a to se nám tady podařilo. Stado 12 hodin. U nás zákazníci najdou všechtenice mají zázemí v Horoměřicích a jen
sféra, všem se pracuje líp a hlavně to cítí
no - potraviny, saláty, chlebíčky nebo poproto mohou fungovat tak, jak funguje
i zákazník. A to je důležité.
lotovary. Některé zboží je na objednávku,
dosud. Často malí obchodníci bez tohoto
například průmyslové zboží, maso nebo hozázemí nemohou prosperovat, protože to,
Máte otevřeno poměrně krátce, ale jak
tová jídla, která jsou opravdu domácí, chutco neprodají, jednoduše vyhodí. Já, když
byste hodnotil dosavadní návštěvnost?
ná a poměrně levná. Z výrobny nám je přividím, že se ve Statenicích nějaké zboží
Jste spokojen?
Jen málokdo si snad nevšiml, že prodejna na konečné autobusu 356 získala novou tvář. Zdánlivě se změnila jen
na první pohled, ale těch změn bylo víc
a byly podstatně zásadnější. Pozvala
jsem si k povídání nového nájemce obchodu, Stanislava Sadila ze Statenic, a on
ochotně souhlasil.
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jsou drahé energie a toto je faktor, na který
se, bohužel, musí brát také ohled.

Prodejna ESO Market ve Statenicích nabízí při pěkném počasí i možnost posezení u vchodu.

neprodává, odvezu ho do Horoměřic, kde
se prodá rychleji. Snažíme si držet každého zákazníka, chceme, aby se u nás cítil
dobře a neměl potřebu jezdit do řetězců.
Aby u nás mohly vznikat tyhle nadnárodní kolosy, narozdíl například od Rakouska
nebo Švýcarska, kde mají pouze domácí řetězce, zastavují se pole a orná půda
sklady a nákupními centry a maloobchod
je v podstatě zničený. Bránit se takovým
tlakům, kdy posloucháte, že řetězce mají
všechno levnější, není vůbec jednoduché

a hlavně je to zavádějící. Za prvé – za těmi
giganty stojí zahraniční kapitál ze západní
Evropy a za druhé – nakupují levné šunty z Polska a podobně. Češi nikdy neměli
problémy s koňským masem nebo průmyslovou solí. Řetězce mají zvláštní cenovou
politiku. Lidé si zvykli nakupovat všechno v supermarketech, protože mají pocit,
že tam nakoupí levněji. A tyhle malé obchody nemají šanci. Dneska se i ovoce nakupuje na kusy, ne na kila, jak to bylo dřív.
Ale tohle všechno je i vina vlády, protože

Pojďme se vrátit o pár let zpět. Jak jste
začínal s obchodem?
Já jsem v potravinách v podstatě od dětství. Táta měl obchod v Nebušicích, tam
jsem mu často pomáhal. V roce 1972 jsem
si podal přihlášku na střední školu, ale z politických důvodů a na nedoporučení MNV
v Nebušicích mě nepřijali, takže jsem musel
do učení. Po vyučení jsem pak pět let večerně studoval ekonomickou školu v Resslově
ulici v Praze a přitom byl vedoucí v prodejnách, v Holubicích, v Tuchoměřicích nebo
v Tursku. Od roku 1979 jsem dělal zástupce
vedoucího v Horoměřicích, kde byl vedoucím táta. Jenže ten potom zemřel a já jsem
šel zpět do Tuchoměřic. Do Horoměřic
jsem se vrátil, když tam skončil majitel,
a už jsem tam 17 let. Kromě toho mám ještě
dvě trafiky v Praze 6 a teď prodejnu ve Statenicích. V životě jsem měl tři vzory: mého
tátu, pana Pečenku, u kterého jsem se učil,
a potom pana Červa, řezníka z Horoměřic.
Všichni tři byli skvělí obchodníci. Snažím se to dělat jako oni. Ale když vidím,
co se kolem děje, jak rostou všude kolem
všechny ty supermarkety, často mi to bere
chuť. Ta práce mě ale baví, dělám ji celý
život, tak to přece nevzdám!
Text: Renáta Šťastná
Foto: Jitka Lenková

Inzerce

Vážení motoristé!
Otevřeli jsme nové moderní mycí centrum se špičkovým
technickým řešením kartáčové mycí linky, které zajišťuje
před mytím detailní načtení tvaru karosérie a tím vytvoření
ideálních podmínek pro kvalitní a šetrné umytí vašeho vozidla

& cena od 88 Kč
& kartáčová myčka s mytím
podvozku
By V ar
& vyzkoušejte také
dž
e
ov álu
naše samoobslužné
sk
ý – Auto
mycí boxy!
Če Kra dop
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lup ra
ýV
v
ůl ská 4 y
70
Otevřeno: po–pá 7,30–19 hod. a so–ne 9–19 hod.
,

6

Otázky pro starostu
Jak pokročila stavba školky? V květnu loňského roku to vypadalo, že by již
od září 2013 mohly chodit děti do nové
školky v sousedství obecního úřadu.
Ukázalo se, že stavba školky v sousedství
obecního úřadu, ať již kontejnerová nebo
jako přístavba a rekonstrukce domku vedle
budovy obecního úřadu, případně propojení těchto dvou staveb, je technicky, lidsky
a nakonec i finančně nad síly obecního úřadu. Proto jsme od tohoto záměru upustili.
Zkusili jsme to a bohužel neuspěli.
Proto se nyní soustřeďujeme na stavbu
nové budovy školky pro 50 dětí na obecním pozemku pod zámkem, v sousedství
Parádnice. Nejprve však musí být schválena 3. změna územního plánu. K tomu by
mohlo dojít již v září, pokud ovšem proti
této změně nevznese nikdo námitky, což
se nejspíš stane. Některé, např. od občanského sdružení Via Magna a některých občanů, se objevují již dnes, a pořizovatelka
3. změny územního plánu se s nimi bude
muset vypořádat. Potom se musí připravit
dokumentace ke stavebnímu řízení a poté
požádat o stavební povolení. Až bude stavba
školky povolena, začneme na školku shánět
potřebné peníze. Požádat na krajském úřadě o dotaci můžeme teprve, až získáme stavební povolení. Kraj je však dnes zadlužený a zatím pravidla k čerpání dotací na rok
2014 a následující období nestanovil.
Ve hře je také možnost, že pokud by
se nenaplnila plánovaná kapacita školky,
sloužila by její část jako společenské centrum, což 3. změna územního plánu připouští. Pochopitelně připravujeme i dopravně-bezpečnostní řešení celého prostoru, aby
příchod dětí byl bezpečný. Parádnice je
v historické části obce, ve které musíme
pracovat s normami 21. století. To rychlost
postupu snižuje, doufám však, že nezastaví.
Mluvit za této situace o přesnějším termínu,
kdy bude tato škola hotova, tedy nelze.
Mezitím obecní úřad zajistil od 1. ledna
2014 deset míst v nové mateřské školce
v Úholičkách zájem zatím projevili rodiče
pěti dětí.
Kromě toho jsou na obecním úřadě již
dnes v podkroví prostory k vedení tzv. dětské
skupiny. Tu je možné zřídit na základě obecných právních předpisů mimo režim předpisů
o školách a školských zařízeních. O vedení
takové dětské skupiny v prostorách obecního
úřadu zatím nikdo zájem neprojevil.
Plánuje obecní úřad nějak využít zatím
prázdný domek ve své bezprostřední
blízkosti? Vloni jsme spolu mluvili o jeho
možné adaptaci na nějaké menší společenské prostory určené např. odpoledne
pro dětské aktivity a v podvečer třeba
k setkání seniorů a zájmovou činnost.
Zatím takové – ani jiné - využití tohoto
domku obec neplánuje, a to z finančních
i administrativních důvodů. Případné stavební řízení by zřejmě nebylo jednoduché,
bylo by třeba také řešit bezpečnější přístup
k domku, než jaký je dnes. Zahrádku před

domkem využije pro svou činnost přírodovědný kroužek vedený ing. Kopincem.
Jak to bude letos vypadat se zásobováním Statenic pitnou vodou? Podařilo
se již obecnímu úřadu uzavřít smlouvu
s Tuchoměřicemi o společném využívání
vodovodního přivaděče?
Ne, smlouvu se nepodařilo uzavřít. Neexistence smlouvy se ale na dodávkách neprojevuje. Naopak tuchoměřický starosta,
pan Radostný, souhlasil s propojením systémů Tuchoměřice – Velké Přílepy a proto
občané Statenic nepocítili výpadek v dodávkách pitné vody z důvodu nedávno prasklého přívodního potrubí ze Suchdola do Úholiček. Za to mu ještě jednou děkuji. Zatím
prší, vody je dost, loni byla krize již v květnu. Příroda je příroda, slibovat nic nemohu.
Jak pokračuje jednání s úřady o navrácení mimořádného odvodu za porušení rozpočtové kázně, případně jednání
o náhradě škody těmi, kteří ji svým jednáním způsobili? Přece jen to jsou téměř
3 miliony korun, čili asi 1/4 ročního příjmu obce.
Ano, je to výpadek v příjmech, ale řízení
na Generálním finančním ředitelství nebyla
ještě ukončena. Zjištění viníka a vymáhání
škody je součástí celého procesu. Netrpělivost
v takových případech bývá špatným rádcem.
V obci se s jarem objevily odpadkové
koše na psí exkrementy. Co vás vedlo
k tomuto kroku?
Zvýšili jsme poplatek za psy s tím, že peníze chceme vrátit do oblasti, kde se tvoří.
Pochopitelně chceme, aby obec vypadala
čistě. Chceme také zlepšit hygienické podmínky našich pracovníků při sekání trávy,
kde většinou psí exkrementy jsou. Peníze
nám poskytlo Letiště Praha, a.s. Košů je instalováno celkem 15 a stály cca 65 000 Kč.

Inzerce

Jak se osvědčily letos poprvé přistavené
kontejnery na biodopad? A jak to bude
vypadat příští rok, kdy obce budou mít
nově povinnost zajistit svoz bioodpadu?
Na dny, kdy byly přistaveny kontejnery
na bioodpad, bohužel vyšlo špatné počasí,
což se samozřejmě na jejich plnění projevilo. Celou akci zopakujeme na podzim. Jak
to bude příští rok, zatím ještě nevíme.
Objevují se stížnosti občanů, zejména
z oblasti Chotola, na špatný stav komunikace K Chotolu, kudy se mohou, ať už
pěšky nebo autem, dostat do Horoměřic
rychleji a snáze, bez nutnosti několikakilometrové zajížďky přes střed Statenic
a Černý Vůl. Uvažujete o zlepšení stavu
této komunikace?
Stav cesty mezi Horoměřicemi a Statenicemi je dlouhodobě neuspokojivý
a občané si na něj opravdu čas od času
stěžují. Neuspokojivá část cesty je na katastrálním území obce Horoměřice, tedy
je mimo dosah naší obce. Hlavní otázkou
je, zda chceme, aby se ulice K Chotolu,
ve které není dostatečné veřejné osvětlení,
stala spojnicí mezi Statenicemi a Horoměřicemi? Chceme, aby se zvýšila intenzita
dopravy na této místní komunikaci, která
není projektovaná na vyšší zátěž? V době
GPS navigace bude ulice K Chotolu hojně využívaná dodávkami, mj. PPL tak
již činí, osobními auty, motocyklisty. To
se stane neúnosným pro většinu občanů
žijících podél ulice K Chotolu na katastrálním území Statenic. Navíc je třeba si
položit otázku: Chceme další tankodrom?
První otázka není o penězích, ale o tom,
zda takovou náběžku chtějí lidé bydlící
podél ulice K Chotolu. Budou-li si ji přát,
pak budu hledat řešení. Zatím o účelnosti
takového řešení přesvědčený nejsem.
Připravila Jitka Lenková
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Jarní kabát pro váš dům
S přicházejícím jarem si jistě
při pohledu na své domovy kladete
otázku, čím to je, že fasáda, kterou
jste před lety za nemalé finanční prostředky pořídili, již není tak krásná
a zářivá, ale ztrácí svoji svěžest v důsledku mechanického poškození, ať
už z rukou „umělců“ přes graffity,
či vlastního a nechtěného zavinění.
V první chvíli se ptáme, zda zhotovitel někde něco nezanedbal a neošidil
nás, ale hlavní příčinou tohoto unaveného dojmu fasády je zanedbání
její údržby a tím pádem podcenění
časované bomby.

Problémy řešit co nejdřív

I fasádu, která tvoří takzvaný kabát
domu, je potřeba občas vyčistit a opravit. V případě kabátu je situace jednoduchá – případné díry zašijeme a nezvaného návštěvníka v podobě mola
zaženeme. U fasády je to proces trošku
většího formátu, který však v době současných vyspělých technologií pro oblast stavebnictví a stavební chemie není
neřešitelný.

Prach i plísně
Fasády jsou neustále vystavovány
vnějším klimatickým změnám, od letních parných dní přes podzimní plískanice,
které s sebou přinášejí deště a vítr s vysokým obsahem prachu, až po zimní mrazy.
Zejména prach je pak na vašich fasádách
vidět nejvíce. Tento jev lze řešit jednoduchým omytím fasády vysokotlakou vodou,

ní vlastního zdraví. Těmto nezvaným návštěvníkům se daří nejvíce na akrylátových
omítkách, které jsou v naší zemi nejpoužívanější. Ale ani omítkoviny silikonové
či silikátové po čase nejsou pro vznik
řas a plísní zcela odolné.

avšak záhy zjistíme, že fasáda nebyla pouze zašpiněná, ale byla napadena i výskytem
řas a plísní, jejichž přítomnost přináší v tuto
chvíli nejen banální problém v podobě znečištění, ale i daleko závažnější a mnohdy
podceňovanou skutečnost – a to je ohrože-

V současné době již máme na trhu
k dispozici přesně zpracované technologické postupy, převážně založené
na bázi biocidů. Spojením těchto postupů s vysokotlakým omytím pak váš
dům dostane opět jarní kabát. Doporučuji však poradit se a přizvat k těmto
krokům vždy odborníka, který zhodnotí
postižená místa a mnohdy vás upozorní
i na jiná kritická místa, která jste přehlédli. Může se jednat o mechanické
poničení fasády, ať už rukou člověka,
či zobákem našich okřídlených přátel,
kteří si dokážou pod maličkou skulinkou v zateplené části domu vybudovat
obydlí i o rozměru několika čtverečních metrů, až po skutečné zanedbání
technologických postupů při někdejší
realizaci fasády. Tyto zjištěné závady je
nutné po poradě s odborníkem opravit
co možná nejdříve.
Ze své vlastní praxe rozhodně nedoporučuji řešit mnohdy zdánlivé maličkosti svépomocí, neboť každá fasáda,
ať už se zateplovacím systémem či bez,
má své technologické postupy a předpisy, kteří mnozí mnohdy podcení
a po letech volají o pomoc v okamžiku, kdy
problém zanedbané fasády nedoutná, ale již
hoří jasným plamenem.
Lubomír Zbořil
zástupce společnosti Stav.Servis Lakam, s.r.o.
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Dělení na dvě pomyslné skupiny
nepřináší nic dobrého
Rozhovor s Kateřinou Forejtovou,
členkou občanského sdružení Statenický
Mlýn – zelené údolí, který vyšel ve Zpravodaji v červnu loňského roku, poněkud
zneklidnil spolek Čarodějnic od Juliány.
Požádaly mě, jestli na něj mohou reagovat. Samozřejmě, že mohou, proto Zpravodaj máme. Je o občanech a pro občany.
A tak jsem se sešla s Vlastou Nyklasovou
a ostatními členy spolku a v klidu jsme
si o všem popovídali. Vlasta mluvila jménem spolku, přičemž ostatní členové jednohlasně souhlasili.
Co vás tak zneklidnilo nebo rozzlobilo?
Upřímně řečeno, nám to připadá, že od té
doby, co vznikl Statenický Mlýn, jsme
se rozdělili na dvě vesnice. Nebo lépe řečeno, že vznikla vesnice ve vesnici. Paní Forejtová tehdy řekla, že co opravdu nechtějí,
je to, aby starousedlíci vnímali Statenický
Mlýn jako komunitu. Ale oni sami se přesně tak chovají. I přesto, že říkají, že chtějí
splynout se starousedlíky, ve skutečnosti
to možná ani nechtějí. Rozhodně pro to nic
nedělají. Paní Forejtová několikrát řekla,
že by se s manželem chtěli zapojit do obecních aktivit, dostala moje telefonní číslo,
nikdy mi ale nezavolala. Já jsem jí osobně
vyjádřila svůj názor na zmiňovaný loňský
rozhovor a řekla jí, že rádi uvítáme jakoukoli pomoc, ale nebudeme nikoho prosit.
Kdo chce, ať se zapojí. Ze svojí vůle
a dobrovolně. Když potřebujeme nárazovou pomoc, jako při balení tomboly na ples
nebo při přípravě stezky na Čarodějnice,
tak o pomoc prosíme. To jsou okamžiky,
kdy se každá ruka moc hodí. Ale když
se jim to nehodí jednou, dvakrát, tak potřetí

Tahle partička odvedla skvělou práci i přes chumelenici, která přišla znenadání.

už nebudeme škemrat, jestli si udělají čas.
Určitě není vhodné, aby nám lidé vzkazovali po panu starostovi, že se chtějí zapojit. Můžou přijít rovnou. Kdo chce, ten si
cestu k nám najde, pravidelně jsme tady
k zastižení. Aktuální informace a pozvánky
jsou umístěny na webových stránkách nebo
na facebooku nebo ta prosba běží mezi lidmi. Nikdo potom nemůže říct, že informace
nedáváme.
V prosinci jsme žádali o pomoc s úklidem, před Čarodějnicemi jsme žádali o pomoc s přípravou stezky a neozval se vůbec
nikdo. Máme pár nadšených kamarádů
z Prahy, kteří nám každoročně jezdí pomáhat a vůbec by nemuseli. Dělají to jen

Protože další číslo Zpravodaje vyjde až po prázdninách, požádali jsme o názor na tento
rozhovor i Kateřinu Forejtovou (o. s. Statenický Mlýn – zelené údolí) již nyní. Zde je:
Osobně se domnívám, ze akce "Čarodějnic od Juliány" a jejich práce za tím je vidět.
Hodně se o nich hovoří v Praze i okolních obcích, což by pro ně mělo být velkou výzvou
do budoucna a tak by to mělo být vnímáno. Článek by měl hlavně vyzvednout jejich práci
a úsilí. Měl by všem lidem říci: “Budeme vám moc vděční za jakoukoliv pomoc, za vaši
účast na jednotlivých akcích, naše dveře jsou otevřené pro všechny. Děkujeme vám.” Jak
mi kamarádka onehdy řekla : "Obec není Statenický Mlýn a ti ostatní, jak to mnozí vnímají, ale obec jsme my všichni. Populace v naší obci je cizojazyčná - což opakujeme
stále dokola – udělejte, prosím, anglickou infovývěsku i na webu. Mnozí zde žijí pro klid
a nerušený rodinný život. Proč tento fakt nebrat jako fakt.” Třeba i zmíněný ples - proč
se zlobit, že přišlo méně hostů, než se očekávalo? Snaha o sdružovaní lidí, ale je o ně
ve směsici této obce zájem v takové míře, jakou Čarodějnice očekávají? Kdokoliv z naší
obce se může podílet na společných věcech, pokud budou známy s dostatečným časovým
předstihem. Možná by pro “Čarodějnice od Juliány” bylo také přínosem, kdyby občas
přišly mezi ostatní obyvatele, zmínily se o akcích v obci a připomenuly jim, ze dveře jsou
otevřené všem a že budou rády za jakoukoliv pomocnou ruku. Věřím, že pokud to bude
řečeno s citem, ve slušnosti a trošku v předstihu, tak se ostatní rádi zapojí. Žijme každý
v naší obci dle svých představ spokojeného života.
Kateřina Forejtová

pro děti a proto, že je jim tady dobře. A jsou
vlastně úplně cizí. Tak kde je potom ten
zájem místních? Já chápu, že jsou lidé zaneprázdnění, mají svoje povinnosti, stejně
jako my, ale potom ať neříkají, že se jich
straníme, protože to není pravda. Každý
může přijít podle svých možností pomoci
s čímkoli.
Ovšem tyto aktivity všichni z nás děláme naprosto nezištně a bez jakékoli odměny. A to je možná kámen úrazu. Spousta
lidí si třeba řekne, proč bych to dělal, když
za to nic nedostanu? A to je smutné. My
všechno, co děláme, děláme pro děti. I my
máme svoje rodiny, svoje zaměstnání, svoje
starosti. Ale chceme to dělat, tak se vždycky najde řešení. Před masopustem se našla
spousta nadšenců, kteří napekli ze svých
zdrojů a za svoje peníze různé laskominy,
které potom v průvodu rozdávali. Jedna
z nás se stará o vážně nemocnou maminku, která potřebuje neustálou péči, a přesto
všechno neváhala a do noci pekla cukroví.
Pro úplně cizí lidi. To je až dojemné, co lidi
dokážou pro lidi udělat.
Zmínila jsi masopust, pojďme se u něj
zastavit. Byla to připravená akce nebo to
byla taková ta „rychlovka“, které však
většinou dopadají dobře?
S myšlenkou udělat masopust přišel
v prosinci pan Kopinec, který pak zařídil
spoustu věcí, obešel lidi, ptal se, kdo pomůže, dohodl stanoviště s pohoštěním. Přiznám se, že se nám vůbec nechtělo, protože
to byla akce navíc a času bylo málo. Největší strach jsme měli z toho, že neseženeme
dost lidí na organizaci. Ale právě díky panu
Kopincovi a obecnímu úřadu, který se také
nemalou měrou podílel, se ta akce opravdu
moc povedla. Ona to byla nakonec kolek-
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tivní práce, protože Gita Frizovičová před
panem hostinským řekla, že budeme dělat
masopust, a on řekl, že chce dělat v únoru
zabíjačku. Tak sehnal řezníka, síly se spojily a pravé zabíjačkové hody daly celému
veselí ten správný punc. Odpoledne přišel
do Statenické krčmy harmonikář, všichni
se náramně bavili a byla to akce, na kterou
budou všichni dlouho vzpomínat. Upřímně,
pan Kopinec se podílí dlouhá léta na našich akcích, ale při své skromnosti o tom
ani nemluví. Proto bychom mu chtěli tímto
poděkovat!
To je ta lepší stránka masopustu, ale vyjádřily jste také určitou nespokojenost.
Proč?
Ano, a tím se právě vracím k tématu,
o kterém jsem už mluvila. Pan Kopinec obcházel lidi s prosbou, jestli by se mohli zapojit do masopustního veselí tím, že třeba
nabídnou malé pohoštění a podobně. Proto nás mrzelo, že někteří, kteří svoji účast
přislíbili, se nakonec nezapojili. Pokud si
pamatuji, v průvodu byla většina starousedlíků, přišli lidé z Horoměřic a jiných obcí,
ale ti, které jsme čekali, se neukázali. Ráda
bych tady vyzdvihla účast pizzerie Detaillo
Statenický Mlýn, kde personál vyšel před

držet akce, které jsou zažité již několik let,
a děláme to nejlépe, jak umíme. A pak je
smutné, když se dozvíme, že se do všeho
cpeme, i když to neumíme, to nám potom
všem přijde líto a bere nám to sílu. Ale pokud má někdo pocit, že by to dělal lépe,
může nám to klidně ukázat.
Donesla se nám kritika za loňské Čarodějnice, že byli lidé zvyklí na obrovskou
hranici. Ale ono sehnat lacino dříví není
žádná legrace. A upřímně řečeno, kupovat
krásné zdravé dříví na hranici, která za pár
hodin shoří, a dávat za to mnoho tisíc, to
nám přijde zbytečné a raději ty peníze efektivněji investujeme třeba na jiné obecní
akce. Letos nám lidé pomáhali z vlastních
zdrojů, vozili kárky s roštím a větve z vlastních zahrad, protože vědí, že jim to nic neudělá a šetřit se musí.
Dneska je doba opravdu složitá, proto
by měl každý dělat rozumné věci a hlavně
se chovat eticky. Nejméně si z kritiky dělal
Honza Nyklas, ale jistě mu to bylo také líto.
Už jen proto, že je mezi námi jediný chlap,
který je ochoten nezištně pomoct, a hlavně
je jedním z nás. On dělá na karnevalu šaška,
konferuje plesy, dělá to zázemí, které není
vidět, ale být musí. A navíc, lidi ho tam už
čekají, dokáže být spontánní a udělat po-

Dnes již historická fotografie Čarodějnic od Juliány před vatrou v roce 2006

pizzerii, dětem rozdal sladkosti, poveselil
se s námi a bylo to moc milé. Udělali přesně
to, co slíbili, protože to udělat chtěli. Našli
se i spoluobčané, kteří se dozvěděli, že je
průvod, na poslední chvíli, a nebyli líní jít
domů, najít masky a jít do průvodu. Protože
se chtěli bavit a podpořit akci. A tohle jsou
ty momenty, díky kterým splývá obec dohromady. Dělení na dvě pomyslné skupiny
nepřináší nic dobrého.
Zdá se, že se dnes bavíme o samých nepříjemných věcech, Je něco, co vás, Čarodějnice, naopak potěšilo?
Ono je potřeba mluvit i o těch nepříjemných věcech. Rozhodně nechceme, aby to
vyznělo, že na někoho nasazujeme, to ne,
ale já nemám ráda, když někdo něco slíbí
a potom to nesplní. My se opravdu snažíme

řádnou legraci. Tím nás, holky, bezvadně
doplňuje.
Zmínila jsi ples. Letos poprvé nebyl
v Úněticích, ale ve Velkých Přílepech.
Proč?
Po letech, kdy jsme měli na ples pronajatý sál v Úněticích, letos tato spolupráce
skončila. Našli jsme sál v Přílepech, ale
bylo to jiné. A musím říct, že jsme byli docela zklamaní, jak strašně malá byla, oproti
předešlým rokům, účast. Jestli byl nešikovně zvolený termín a křížil se se zimními
pobyty, nevím, ale příští rok budeme dobře
zvažovat, kdy a jestli jej vůbec uděláme.
A byla by to velká škoda, kdyby plesy zanikly, protože zrovna ples je dobrou příležitostí k tomu, aby se lidé víc poznali a začali
spolu normálně komunikovat.

Jaké máte plány do budoucna? Určitě
se díváte dopředu a akce jsou pečlivě naplánované.
V první řadě se snažíme vychovat naše
děti k obrazu svému. Zdánlivě to s tím nesouvisí, ale vlastně ano. Chceme, aby v naší
práci mohl někdo pokračovat. A kdo by to
dělal, když ne naše děti? V naší obci se děti
skoro neznají. Strašně moc tady chybí školka, kdyby tady byla, děti by se tam vídaly
a měly by potřebu se scházet i mimo ni. Ale
naše děti jezdí do školek v Praze nebo okolních obcích a mají kamarády tam. A zřídit
u nás školku není jednoduché. Když v jedné
obci narážíte na soupeření lidí proti lidem,
pak je to ještě těžší. A než se u nás v tomto
směru něco pohne, budou naše děti dospělé
a to je ještě smutnější.
Ale vraťme se k plánům. Nejbližší akcí
bude Dětský den na hřišti prvního června.
Po loňské zkušenosti, kdy jsme si nechali
pomoci s organizací od agentury a ohlasy
nebyly moc příznivé, jsme se letos rozhodli, že se vrátíme k tradičním dětským dnům,
jak na ně byli lidé zvyklí. V minulosti byl
dětský den vždycky v nějakém duchu – ať
námořnický, pohádkový nebo westernový,
ten letošní necháme prozatím v utajení, ale
už teď víme, že se děti mohou těšit třeba
na koně nebo malování na obličej. Víc ale
neprozradím.
V polovině září nás čeká Sousedské posezení a ještě než skončí léto, rádi bychom
pozvali příznivce dobré muziky, aby přišli
s kytarami a jinými nástroji na hřiště, kde
bychom poseděli a zazpívali si. Na podzim
bude vítání občánků a posezení se seniory,
obě akce jsou vždy příjemné a milé. No
a potom už bude prosinec, nejdříve rozsvítíme vánoční strom a potom budeme
chodit za čerty a Mikuláše. O to je každý
rok tak veliký zájem, že se vždycky bojíme, abychom to všechno pohodlně stihli.
Letošní akce zakončí tradiční Mikulášská
nadílka, která bude asi ve Statenické krčmě
jako vloni, i když to není ideální prostředí
pro děti. Protože nemáme vlastní sál, musíme si prostory, které nejsou levné, pronajímat. Částečně je hradíme z dobrovolného
vstupného, které vybereme na akcích, zbytek hradí obec.
Pojďme objasnit vstupné - spousta lidí
se mylně domnívá, že tyto peníze jsou
do vaší kapsy.
Na všech akcích je vstupné dobrovolné.
Každý dá, co může, i když je to pár drobných, ale občas tam někdo hodí i stokorunu.
Je pravda, že každoročně se zapojují drobnými sponzorskými dary i místní podnikatelé, letos to byl poprvé i TJ Sokol Statenice, a my bychom jim za tuto pomoc chtěli
moc poděkovat. Z těchto peněz platíme
ceny, dárky, akce a atrakce pro děti a nemáme z nich opravdu ani korunu. A zase jsme
u toho, o čem jsme mluvili na začátku – lidé
by možná šli pomoci, kdyby věděli, že za to
dostanou nějakou odměnu. Pro nás je největší odměnou, když vidíme ty šťastné děti
a spokojené rodiče!
Text a foto: Renáta Šťastná
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Napsali jste nám
Zámek se znovu stane srdcem Statenic
Podrobně a velmi pozorně jsem si přečetl článek „Zámek se znovu stane srdcem
Statenic“ ve Zpravodaji Statenic a Černého
Vola vydaným v prosinci 2012. Zaujala
mě hlavně pasáž developerského projektu
AURA, který se bezprostředně týká všech
občanů Statenic a Černého Vola, ať již souhlasí s projektem nebo ne… Když pominu fakt, že se z důvodů výstavby tohoto
megalomanského projektu zlikvidovala
ornice poměrně vysoké kvality, nemohu
pominout fakt příjezdové komunikace
která prochází Černým Volem, která je již
dnes na hranici svých možností, kdy dostat
se na silnici ze Statenic nebo jiných cest je
v době dopravní špičky velmi problematické, neřku-li téměř nemožné. Můstek, který je v Černém Vole a přes který dotčená
komunikace vede, je v tak špatném stavu
a prakticky se rozpadá, že se v letošním
roce na okraje můstku nainstalovaly betonové zátarasy, aby byl provoz mírně odkloněn do středu komunikace, snížena rychlost
na 30 km/h a omezená tonáž nákladních aut
a kamionů. To, že rychlost se tu nejen nedodržuje, ale i omezení tonáže je tu řidičům
kamionů k smíchu, je otázka jiná. Otázka
dotčené komunikace proběhla i ve Vašem
článku a v tu chvíli jsem zbystřil, protože
odpověď pana Franca Manghiho mne velmi
neuspokojila. Otázka komunikace je mimo
působnost obce, tu řeší kraj, takže jestli
s obcí pan Manghi jednal, tak určitě neřešil
otázku komunikace. Navíc terénní podmínky v Černém Vole moc řešení nenabízejí,
takže se můžeme těšit na permanentně pře-
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cpanou, přetíženou komunikaci, nemluvě
o můstku, který hrozí zřícením.
Nevím jakou má pan Manghi zkušenost s českým stavebnictvím, ale jako developer bude zadávat stavbu stavebním
firmám, které mají své dodavatele a určitě žádná volná místa v případě výstavby tady nebudou, maximálně tak místa
hlídačů.
Co následovalo v článku dál, tak tomu
jsem se jen usmíval, a když jsem si článek
dočetl, řekl jsem si: “A zazvonil zvonec
a pohádky je konec.“ Pan Manghi hovoří
o zřízení pošty. V době kdy Česká pošta
ruší jednu pobočku za druhou, bude chtít
zřídit pobočku ve Statenicích? Existuje nějaká předběžná smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení pobočky České pošty? Stejné je
to i u banky a bankomatu. Provoz bankomatu je řízen přísnými pravidly o výběrech,
proto bankomat není ani v Horoměřicích.
Takže zase nepodložený slib něčeho nereálného. Totéž platí o zřízení školy, veterinářů
je tady v okolí dost a dost, lékařů též, mám
spíš pocit, že pan Manghi se snaží naslibovat co se dá a potom se uvidí.
Možná by měl být pan Manghi trochu
upřímný a měl by říct rovnou, že pozemky u letiště jsou v každé zemi lukrativní
a dá se na nich slušně vydělat, nic míň,
nic víc.
Celkový dojem po přečtení článku nebyl
zrovna potěšující. Sliby, sliby, sliby, hlavně
ať do realizace už nikdo nemluví.
Jiří Jäger, Černý Vůl

Odpovědi
ALFA Praha, s r. o.
na nejdůležitější otázky
čtenáře J. Jägera
…Když pominu fakt, že se z důvodů výstavby tohoto megalomanského projektu
zlikvidovala ornice poměrně vysoké kvality…
Nejen ohled k životnímu prostředí, ale
také stavební předpisy a zákon o ochraně půdy nám velí, abychom kvalitní ornici z oblasti výstavby později využili
při zahradní a parkové úpravě terénu,
při tvorbě golfového hřiště a dalších objektů. S veškerou ornicí bude nakládáno
tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.
Uvažujeme nad tím, že orná půda zůstane
na místě.
…nemohu pominout fakt příjezdové
komunikace která prochází Černým Volem, která je již dnes na hranici svých
možností, kdy dostat se na silnici ze Statenic, nebo jiných cest je v době dopravní
špičky velmi problematické, neřku-li téměř nemožné…
Vedení obce Statenice zahájilo jednání s ostatními starosty regionu, pro které
představuje dopravní situace a stav komunikací stejný problém a kteří se snaží spolu
s Krajským úřadem Středočeského kraje,
v jehož vlastnictví silnice je, situaci již delší dobu řešit. Starosta Statenic má v těchto
otázkách plnou podporu společnosti ALFA
PRAHA, s.r.o.
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Inzerce
…Nevím jakou má pan Manghi zkušenost s českým stavebnictvím, ale jako
developer bude zadávat stavbu stavebním
firmám, které mají své dodavatele a určitě
žádná volná místa v případě výstavby tady
nebudou, maximálně tak místa hlídačů…
V projektu AURA by měla vzniknout
škola, školka, supermarket, golfové hřiště
a další služby a komerční aktivity. Všechny
budou potřebovat pracovní tým. V průběhu
stavby jsme připraveni najmout místní firmy k zajištění realizace stavby.
Co následovalo v článku dál, tak
tomu jsem se jen usmíval a když jsem
si článek dočetl, řekl jsem si: “A zazvonil zvonec a pohádky je konec.“ Pan
Manghi hovoří o zřízení pošty. V době
kdy Česká pošta ruší jednu pobočku
za druhou, bude chtít zřídit pobočku
ve Statenicích? Existuje nějaká předběžná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pobočky České pošty? Stejné je to
i u banky a bankomatu…
Kdysi snil člověk o tom, že bude jednou chodit po Měsíci. Dnes jsme poslali
průzkumné vozidlo na Mars! Co je proti
tomu bankomat, pošta či lékař ve Statenicích?! Pohádka? Nemyslím! AURA/
MANGHI plně podpoří a napomůže vzniku uvedených i dalších služeb, protože
jsou nezbytné nejen pro občany stávající
obce, ale i pro všechny nové obyvatele –
residenty AURA. Obecní školka (nemluvíme o privátní školce v areálu AURA
Praha, která bude samozřejmě rovněž
k dispozici dětem ze Statenic a okolí)

je naplánována v bezprostředním sousedství zámku. V tomto případě se ALFA
PRAHA bude snažit zajistit financování
z vnějších zdrojů, ale zároveň převezme
finanční náklady a odpovědnost za návrh
a výstavbu, tak jak se zavázala v memorandu s obcí.

Jezdecká stáj Statenice, o. s.
pořádá letní koňský příměststký tábor
v těchto termínech:
19. – 23. 8. 2013
26. – 30. 8. 2013

…mám pocit, že pan Manghi se snaží
naslibovat, co se dá, a potom se uvidí…
Vždy je nutné mít představu, plán, cíl.
Pak může člověk začít dělat kroky k jeho
uskutečnění, má-li dost sil, nápadů a energie. Nutné je začít a svým idejím věřit. Kdybychom našemu projektu AURA nevěřili,
nebo měli jen pochyby, nevěnovali bychom
mu tolik úsilí, času, energie i nemalých finančních prostředků.
…Možná by měl být pan Manghi trochu upřímný a měl by říct rovnou, že pozemky u letiště jsou v každé zemi lukrativní
a dá se na nich slušně vydělat, nic míň, nic
víc…
Na toto obvinění, mohu říci jediné. Ano,
pokud by byl takový pozemek určený k výstavbě skladových, logistických či jiných
komerčních objektů, pak by mohla být blízká vzdálenost letiště lukrativním bonusem.
Pokud jde o residenční výstavbu, může být
letiště vnímáno i negativně. Takže blízkosti
letiště v tomto smyslu pro nás nemohla být
hlavní motivací.
Franco Manghi,
prezident společnosti
Manghi Group Czech Republic, s r. o

Tábor je určen pro dě od pě ,
resp. čtyř let (v doprovodu staršího
sourozence).
Cena od 200 Kč den (jezdecký výcvik
+ 250 Kč, oběd + 50 Kč (možné donést
si vlastní), dítě mladší 7 let + 140 Kč),
záloha splatná při přihlášení 1000 Kč.
Dále v programu koupání, hry, výlety,
procházky, seznamování se zvířaty
na statku, k dispozici bazén.
Uzávěrka přihlášek: 20. června 2013
Kontakt: jssstatenice@seznam.cz,
tel. 774 616 826

Inzerce
Bojnice

CK IMT TOUR s. r. o. Vás zve na zájezd do pohádkových Bojnic
volné termíny:

4.–9. srpna 2013

1.–6. září 2013

15.–20. září 2013

Čeká Vás příroda, termální koupání v lázních, památky, výlety.
Cena: 4990 Kč (doprava, hotel, polopenze, služby delegáta), 10% sleva pro seniory
Přihlášky přijímá: Karolína Tvarohová, tel. 724 705 814

www.dovolena-bojnice.cz
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Napsali jste nám
Aby se nám ve Statenicích žilo lépe
Je dobře, že občanská sdružení využila
možnost představení v minulém čísle našeho Zpravodaje. S některými sdruženími
jsme jako obecní úřad v pravidelném kontaktu a hledáme náměty pro vzájemnou spolupráci. Dialog pokračuje s o. s. Statenický
mlýn – zelené údolí a o.s. PAZ. S Jezdeckou stájí Statenice budeme mluvit o realizaci jejich přání pro nový územní plán.
Pan Miko, předseda sdružení Via Magna, napsal obsáhlé představení svého sdružení. Je v něm kromě obecních výzev celá
řada konkrétních otázek a kritik. Těm bych
se chtěl věnovat. Pan Miko ve svém příspěvku říká, že občanům Statenic chybí
pocit, že jejich názor vedení obce zajímá.
Jeho názor je subjektivní. Pravda je jiná.
Začali jsme vydávat Zpravodaj, který jednak občany informuje, jednak jim dává
možnost vyjadřovat se. Na obecní úřad
stále dochází dotazy, názory a stížnosti
od občanů. Na každý takový dopis, e-mail
nebo osobní návštěvu odpovídáme. Jeden
konkrétní příklad za všechny. Výpadky elektrického proudu přestaly. Stalo
se tak díky iniciativě starostů postižených
obcí od Libčic po Statenice. ČEZ problém
připustil a napsal, že letos bude investovat
21 mil. Kč do zlepšení distribuční sítě. Mluvíme s panem Mikem, na některých věcech
jsme se dohodli a já je postupně plním. To,
že jsme dali občanským sdružením možnost se představit, je snad dostatečný důkaz
zájmu vedení obce o názory občanů. Paní
Novákové jsem při jedné diskusi navrhl
společný postup v některých kauzách. Asi
to ekologická sdružení nemají v popisu práce spolupracovat se samosprávou.
Co se nákupního střediska Horoměřice – Tesco týká, jsem toho názoru, že zákon
je zákon a že každý, kdo staví, musí zajistit
zasakování vody na svém vlastním pozemku. Občané by chtěli zastávku u nákupního
střediska, proto je třeba v této věci jednat.
To je jedno z témat pro společný postup.
Námitky Via Magna jsou řešitelné jednáním, ne podáváním námitek, které vedou
k oddalování výstavby. Někdy má z toho
člověk dojem, že si autor námitky stavbu
vůbec nepřeje.
Výzvu k organizování ankety přijímám. Ale bylo by dobré, aby autoři námětu
anketu také připravili. Obec jim dá administrativní zázemí.
Jaké bude letos zásobování pitnou
vodou, bude jako každoročně záviset
i na počasí. Vloni byla jediná plošná krize,
a to v květnu, kdy spotřeba vody stoupla
oproti normálu o 15 %. Bylo to mimo jiné
z důvodu ověřování různých možností
zásobování pitnou vodou na trase Tuchoměřice, Statenice a Velké Přílepy. Jinak
si nevzpomínám, že by došlo, kromě havárií, k plošnému nedostatku pitné vody.
Okolní obce i obec naše podniká opatření
ke k zajištění plynulého zásobování pitnou
vodou. Velké Přílepy vybavily svůj vodo-

(únor 2012)

jem elektronikou, která zvýšila jeho kapacitu o 10%. Výměna armatur provedená
již dříve zvýšila kritickou průtočnost z 9
na 12 litrů za sekundu. Již to má pozitivní vliv na dodávky. Podobně Tuchoměřice
investovaly do modernizace svých vodojemů. Z toho má užitek občan Statenic. Doufám, že letošní léto bude klidnější. Připravuje se posílení přivaděče Žalov. Současné
potrubí má průměr 150 mm, bude položena druhá linka o průměru 200 mm. To bude
znamenat zdvojnásobení nátoku vody
do vodojemu Velké Přílepy. Statenický podíl na investici zaplatí Alfa Praha, s. r. o.
Kromě toho jsme podali žádost o územní
rozhodnutí na propojku vodojemu Alfy
Praha, s. r. o. s naším vodovodním řadem.
To umožní zásobovat výše položené části
obce jako jsou Račana i v době krácených
dodávek z Tuchoměřic.
Jak jsem již řekl, v roce 2005 nabídlo
město Roztoky obci Statenice na své čističce odpadních vod (ČOV) kapacitu 4000
ekvivalentních obyvatel (EO). Nabídka
nebyla smluvně dotažena do konce. Výsledkem bylo, že v roce 2009 uzavřela naše
obec smlouvu, která jí zajišťovala 1300
EO. V tu dobu tady bylo již 1000 trvale
hlášených občanů. V říjnu loňského roku
nám provozovatel ČOV Roztoky sdělil,
že naše obec vyčerpala dohodnutých 1300
EO. Proto jednáme s městem Roztoky o počtu nevyčerpaných ekvivalentů ze stávající kvóty 1300 EO. Domníváme se, že toto
konstatování je založené na chybných počtech. Máme o tom dokumenty, které jsme
předložili zástupci města Roztoky. Zároveň
jednáme o přerozdělení EO v rámci existující smlouvy z roku 2009. Jsme dohodnuti
na spolupráci při intenzifikaci ČOV Roztoky nebo alternativně o výstavbě ČOV
ve Statenicích. S Alfou Praha, s.r.o. bude
podepsána dohoda o investiční spolupráci
při výstavbě ČOV Statenice, kterou schválilo zastupitelstvo.
Průměrný věk obyvatel obce je 37 let.
Proto nevidím nic neobvyklého na tom,
že mladí lidé hledají „startovací“ bydlení. Neznám obsah pojmu zdravého bydlení v pojetí Via Magna. Startovací bydlení

přece nezakládá nezdravé bydlení. Nemohu
přijmout myšlenku, že já si koupím parcelu,
postavím na ní dům a ti, co přijdou po mně,
tak si nic nepostaví, protože mi zhoršují životní prostředí.
Do Statenic se nastěhovali lidé i z Prahy 6 a ze Suchdola. Jsme 10 km od širšího
centra Prahy a od konečné stanice metra.
To pochopitelně přináší své velké výhody,
ale i nevýhody. Bydlet ve Statenicích jsem
se rozhodl s vědomím, že si tady velký klid
neužiju. Ten, kdo hledá klid, tak by měl hledat útočiště jinde, třeba na Šumavě. Ve Statenicích žije celá řada občanů, kteří oceňují
blízkost letiště, blízkost města, rychlou dostupnost dálnic D5 a D1 a částečně na D8,
rychlostních silnic na Karlovy Vary a Chomutov. Silnice II/240 nás všechny trápí.
Proto vznikla iniciativa starostů v severozápadním regionu směřující k obnovení
jednání o přeložce silnice II/240. K této
iniciativě jsme se aktivně připojili. Vůdčí
osobností je starosta Únětic ing. Vytiska
a další starostové pan Kášek a pan Vlk, kteří se již 20 let snaží pohnout s problémem
a najít řešení.
Via Magna volá za zachování vesnického rázu Statenic. Ale co si pod tím její členové představují? Vloni vyšly na toto téma
názory dvou architektů, kteří v obci žijí.
Žádné reakce se jejich názory nedočkaly.
Myslím, že Via Magna nevyužila příležitost
vyjádřit svoji představu o vesnickém rázu
Statenic.
Vedení obce ví o problémech, se kterými
se občan musí v naší obci potýkat. Historicky neřešené věci postupně napravujeme.
Ve většině případů jde o investice, které jsou
jak o penězích, tak o dlouhodobé přípravě
projektů, stavebním řízení a vlastní výstavbě. Peníze na ně se těžko shánějí v době,
kdy jedno rozpočtové období EU končí
a druhé začíná a pravidla čerpání se tvoří.
Kasa Středočeského kraje je prázdná.
Nemáme důvod k pesimismu. Zvyšujeme bezpečnost chodců na průjezdu Černým
Volem, bude nové dětské hřiště v Černém
Vole, obnovené hřiště ve Statenicích.
Užijte si léta. To Vám přejeme z obecního úřadu.
Ing. Jan Sládek, starosta

Srdečně blahopřejeme!
Krásného životního jubilea se v první polovině roku 2013 dožívají
naši spoluobčané

Emilie HRNČÍŘOVÁ – 90 let
Jaroslav PETRÁK – 80 let
Marie VORMOVÁ – 75 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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Krátce z obce
O zimní údržbu komunikací se po celou letošní zimu starali techničtí pracovníci OÚ Statenice Jiří Šafránek a Milan Šverma. Nezaskočila je ani poslední letošní sněhová nadílka 24. února 2013.

Důležité upozornění!
Dne 18. 5. 2013 došlo ve Statenickém Mlýně k označení
některých obrubníků žlutou barvou. Řidiči parkující vozidla u takto označených obrubníků se dopouštějí dopravního
přestupku, který bude řešit Policie ČR. Důvodem pro toto
opatření je skutečnost, že vozidla parkující v těchto místech
blokují parkovací stání rezidentů a znemožňují řádnou údržbu a dopravní obslužnost areálu (úklid sněhu, odvoz odpadu. příjezd vozidla záchranné služby apod.)
Jitka Lenková (na základě sdělení o. s. Statenický Mlýn - zelené údolí)

Letošní pálení
čarodějnic připravily tradičně Čarodějnice od Juliány
ve spolupráci s OÚ
Statenice. Menší
zájem o tuto akci
oproti jiným rokům
způsobilo chladné
počasí hrozící deštěm.

Konec 2. světové
války připomněly
8. května 2013 věnce položené u pomníků padlých jak
ve Statenicích, tak
v jejich části Černý
Vůl.

Text a foto: Jitka Lenková

Inzerce
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Historické okénko
1973

Po čtyřiceti letech
Požární zbrojnice postavená občany ve Statenicích v rámci akce Z
v roce 1973 a její okolí doznaly během uplynulých čtyřiceti let takových změn, že stejné zůstaly snad jen komínek na její střeše a střecha
jedné ze staveb ve svahu za ní.
Text: Jitka Lenková
Foto: archiv OÚ Statenice, Jitka Lenková

2013
Krátce z obce

Inzerce

Nové vedení
TJ Sokol Statenice
Dne 18. května 2013 se konala
valná hromada TJ Sokol Statenice,
která zvolila nové předsednictvo
ve složení Jan Nyklas (starosta),
Ing. Michal Hájoš, Lukáš Lorenc,
Bohumil Mrázek, Petr Poulíček,
Jana Špičáková a Antonín Zeman.

Srdečně zveme!

DOBROVOLNÉ
BRIGÁDY
– 8. 6. 2013 od 9 hod.
úklid dětského hřiště
ve Statenicích
– 15. 6. 2013 od 9 hod.
úklid dětského hřiště
v Černém Vole
(u zámkové dlažby
nad zahradnictvím)

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 říjnu 2013.

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

S sebou
koště, hrábě, lopatu.
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Ze střechy OC Šestka se rozletíte do celého světa aneb
výpravná výstava Na letadla zblízka již potřetí!
Rájem pro profesionální i amatérské
fotografy letadel, milovníky těchto strojů a samozřejmě tisíce dětí fascinovaných vzlétajícími i přistávajícími letadly
se na několik týdnů stane Obchodní centrum Šestka. I kvůli opravě hlavní runwaye
bude využívána vedlejší dráha Letiště Václava Havla Praha, která se nachází v blízkosti Šestky, jež tak bude ideálním místem
pro pozorování letadel během hlavní turistické sezóny – a samozřejmě k tomu poskytne potřebné zázemí, vybavení a zajistí
i doprovodný program. Pokud tedy obdivujete tyto jedinečné dopravní prostředky,
vyrazte mezi 7. červnem a 31. červencem
do OC Šestka!
Akce Na letadla zblízka pořádaná
ve spolupráci s Letištěm Praha a Českými
aeroliniemi má na Šestce už tříletou tradici a u návštěvníků se těší stále větší oblibě. V průběhu projektu Na letadla z blízka
budou z Prahy létat letadla 50 leteckých
společností do 110 destinací v 41 zemích
světa. Časy odletů a příletů bude možno
sledovat na www.prg.aero či www.oc-sestka.cz. Chybět nebude ani druhý největší
dopravní letoun světa: Boeing 747 Jumbo
Jet a zástupci letky Korean Air, Delta Air
Lines či Emirates. Letadla v provozu dopl-

ní výstava úchvatných historických modelů
přímo v prostorách Šestky. Bližší informace na www.oc-sestka.cz.
Šestka nabídne na střeše obchodního
centra zájemcům dalekohledy a také služby
studentů SOŠ civilního letectví, které jim
zodpoví dotazy ohledně letového provozu
na Letišti Václava Havla i ohledně strojů, které budou pozorovat. Na střeše bude
i velký stan poskytující občerstvení a také
úkryt pro případ nepříznivého počasí.
Ve znamení letadel ale po dva letní měsíce
bude celá Šestka. V jejích prostorách budou
vystaveny informační tabule, modely letadel,
uniformy letištních profesí zapůjčené Letištěm Praha nebo stejnokroje posádky letadel

Českých aerolinií. Nebude chybět ani letecký simulátor a mnoho dalších
zajímavostí.
Těšit se můžete i na tradiční soutěže
o exkurze do zázemí Letiště Václava Havla
Praha či ceny s leteckou tématikou. Zvláštní program a soutěže budou připraveny jak
pro děti, které navštíví obchodní centrum,
tak pro žáky místních školek a škol. I dospělí se budou moci opět na chvilku vrátit
do dětství při sobotních turnajích v házení
papírových vlaštovek. Chcete-li zjistit, jakým letadlem poletíte na vaši příští dovolenou, vezměte celou rodinu a vydejte se společně do OC Šestka Na letadla zblízka!

Základní informace o obchodním centru Šestka
Obchodní centrum Šestka nedaleko letiště Václava Havla v Praze na křižovatce Evropské ulice
a Pražského dálničního okruhu bylo otevřeno v listopadu 2006. Na ploše více než 27 500 m2 nabízí
svým návštěvníkům stovku obchodů včetně restaurací, kaváren a rychlého občerstvení. Vedle hypermarketu Albert se zde nachází prodejny populárních značek jako H&M, Intersport, Datart, GANT,
dm drogerie, s. Oliver, Timeout, CCC, Humanic, New Yorker, Pompo, Klenoty Aurum, MCS, Adidas, Camel Active, Sephora, FAnn, Rock point, Klier nebo Komerční banka.
Neobvyklé architektonické pojetí obchodního centra se zelenými zatravněnými stěnami a originálním střešním parkovištěm umožnilo zakomponování do okolní krajiny a podtrhlo ekologický
ráz projektu. Interiéry obchodního centra jsou vybaveny celou řadou designových prvků. Obchodní
centrum Šestka z dílny studia dum architekti získalo třetí místo v architektonické soutěži Grand Prix
architektů v kategorii novostavba roku 2007.

Inzerce

Tel.: 220 920 772
V údolí 40 - Suchdol
Rozvoz zdarma v lokalitě Suchdol, Horoměřice a Lysolaje
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Váš šestý smysl

AIR FEST – událost pro všechny malé
i velké milovníky všeho, co lítá a peří nemá.
Jedinečná příležitost prohlédnout si letecký provoz nad Ruzyní.
Zpestřete si nákupy bohatým programem našeho leteckého festivalu.
Těšte se mimo jiné na průlet legendárního Boeingu 747 Jumbo Jet.
Zkuste pilotovat dopravní letadlo na profesionálním simulátoru.
A odneste si domů vlastnoručně vytvořený model.

Více na www.ocsestka.cz.

NEJEN
LETADLA
ZBLÍZKA
7. 6.–31. 7.

AIR FEST
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Realitní specialistka pro Prahu 6, Horoměřice,
Statenice, Velké Přílepy a okolí

JACQUELINE KABÁTOVÁ
majitelka frančízové kanceláře

nabízím Vám profesionální služby při prodeji
či pronájmu Vaší nemovitos . Svědomitě a lidsky
vyřeším jak problema ku nastavení kupní ceny, tak
veškerý právní a notářský servis, hovořím plynule
anglicky a italsky...
KONTAKT: + 420 731 628 968, kabatova@dumrealit.cz
Oﬃce: Praha 6 Zelená 32 Dejvice, Praha 5 Svornos 8

www.dumrealit.cz/diamond

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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PRODEJNÍ ZAHRADA

Černý Vůl

Pondělí – Pátek

Sobota

9 – 18 hodin

8 – 17 hodin

LETNÍ VÝSTAVA BYLINEK
A NETRADIČNÍCH KOMBINACÍ KVĚTIN - OD 22. 6.

PO CELÉ LÉTO VÁS ČEKÁ VELKÝ VÝBĚR:
• kvetoucích a ovocných keřů
• bylinek a trvalek
• přípravků proti chorobám a škůdcům

UGRILUJTE SI ČERNOVOLSKÉHO PSTR UHA
Každý pátek a sobotu si k nám můžete
přjít pro čerstvého pstruha z našich sádek
Telefon: 220 970 790, e-mail: trees@trees.cz
Únětická 146, Statenice - Černý Vůl
SLEDUJTE NOVINKY A AKCE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH !

www.prodejnizahrada.cz
Zpravodaj Statenic a Černého Vola, ev. č. MK ČR E 20782, uzávěrka tohoto vydání 15. 5. 2013, náklad 700 výtisků,
vydává obec Statenice, realizace JUDr. Jitka Lenková, tel.: 220 970 031, 604 684 834, e-mail: lenkova@volny.cz, distribuuje Česká distribuční a. s.

