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26. ledna 2014 – Již sto let…

V

ýznamného životního jubilea – rovných sta let – se 26. ledna
2014 dožila paní Marie Krejčíková z Černého Vola. Narodila se
na Vysočině a sama se dodnes považuje za „holku z hor“. Tam

zřejmě také získala tuhý životní kořínek, který jí pomohl, spolu s příznačným
optimismem, překonat nástrahy života a dosáhnout tohoto, u nás stále
výjimečného, věku. Od malička byla zvyklá pracovat, kolem hospodářství bylo
pořád hodně práce. Před sto lety byly úplně jiné podmínky k žití, a i se
vzděláním to bylo jiné než dnes.
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Marie vychodila jen základní školu a potom hned začala pracovat. Nejprve
doma kolem hospodářství a v osmnácti odešla do Prahy. Potkala tady svého
muže, se kterým dlouho hospodařili v zahradnictví v Úněticích.
Celý život byla zvyklá na práci a pohyb, v zahradnictví pracovali s mužem
dlouho a tvrdě, a když jim ho potom sebrali, začala jezdit do Prahy, kde
pracovala jako kuchařka. Pro samou práci neměla ani čas na svoje koníčky, ke
kterým patří celý život především četba a historie, v pozdějším věku začala
hodně sledovat televizi. Paní Marie je při svém věku téměř samostatná. „Naše
maminka by chtěla dělat stále všechno sama,“ říká dcera Věra. „Každé ráno si
ustele ukázkově postel, a kdybyste viděla její srovnaný prádelník, to byste
žasli. Ale samozřejmě v rukách už nemá takový cit, občas jí vypomůžu, ale
moc si pomoct nedá.“ Dnes už paní Marii neslouží nohy tak dobře, jako dřív,
což vnímá jako poněkud nezvyklé, nicméně když to jde, ráda vyjde na zahradu
a posedí si na lavičce. Se zájmem stále sleduje dění kolem sebe, nejen v rodině,
ale i v sousedství. Ráda pozoruje z okna ruch v nedalekém okolí, líbí se jí
zdejší nová výstavba i Statenický mlýn, který je tolik odlišný od jednoduchého
venkovského domku, kde se před sto lety narodila. Věrnými kamarádkami paní
Marie jsou i kočičky, které jí dělají milou společnost. Spolu nejčastěji přes den
sledují zajímavé pořady televizi. Má ráda, když se sejdou vnoučata a
příbuzní, když je kolem živo. Již sto let…
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3. února 2014 – Z jednání zastupitelstva obce

T

ohoto dne se konalo se veřejné jednání zastupitelstva obce.
Z důležitých bodů, které projednávalo, vybíráme to nejdůležitější.
Starosta obce Jan Sládek potvrdil, že byla podepsána smlouva o

přijetí finančního daru ve výši 300 000 korun v rámci programu Dobré
sousedství 2014 mezi OÚ a Letištěm Václava Havla Praha.
Starosta dále oznámil, že byla podepsána dohoda o narovnání se spol.
Prisvich s.r.o., kterou se vypořádaly vzájemné nároky stran na základě
mandátní smlouvy uzavřené mezi touto společností a obcí dne 5. 3. 2010,
jejímž předmětem bylo pořídit pro obec zadání a návrh územního plánu. Obec
nepovažovala plnění ze strany dotyčné firmy za adekvátní, proto zaplatila
jen faktury na celkem 39 000 Kč, úhradu dalších faktur odmítla. Firma obec
žalovala. V této dohodě se strany dohodly, že obec zaplatí firmě ještě 20 000
Kč a firma svoji žalobu stáhne.
Ing. Arch. Preininger dokončil studii bezpečného průchodu obcí (od OÚ
k Svatojánské ulici) včetně projednání s dotčenými orgány. Po schválení
obecního rozpočtu zadá OÚ projektovou dokumentaci k realizaci 1. etapy.
Navrhuje se zahájit modernizaci průjezdu a průchodu obcí Statenice. Nabízí
se v 1. etapě řešit tu část obce, kde je a bude největší pohyb občanů a dětí. Tou
částí komunikace je část od obecního úřadu k pomníku. Je tam konečná
stanice autobusu, obecní úřad a bude i mateřská školka. Projekt má 3 etapy a
zahrnuje i úpravy prostoru autobusové zastávky a prodejny s cílem území
zorganizovat a zajistit regulérní parkování.
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Obec se na základě smlouvy s firmou Ballymore stala majitelem vodárenské
infrastruktury vybudované touto firmou a obdržela také dohodnutou
kompenzaci 2 mil. Kč, dále se obec stala majitelem komunikace podél
restaurace Detaillo a části ulice Ke Škole (parkoviště) a K Cihelně (směrem
k ulici V Lukách). Na základě smlouvy s občanským sdružením Statenický
Mlýn obec získala přístup k vodárenské infrastruktuře procházející pozemky
v majetku tohoto sdružení.
Zastupitelé na veřejném zasedání konstatovali, že spolu s F. Manghim jako
zástupcem developera Alfa Praha bylo vyhodnoceno plnění memoranda o
spolupráci z roku 2011. Alfa Praha plní svůj závazek postavit pro obec
mateřskou školku, nyní zajišťuje projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí s tím, že toto bude hotovo do února 2015, a potom zajistí
dokumentaci pro stavební povolení. Pokud jde o čističku odpadních vod
(náklady na výstavbu odhadem 33 mil. Kč), je třeba nejprve schválit nový
územní plán, potom Alfa Praha zajistí projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí. Zároveň zpracovává studii popisující kroky vedoucí k získání
dotace na stavbu čističky. Stavba čističky je nutná proto, že obec vyčerpala
své limity, které má v čističce odpadních vod v Roztokách. Alfa Praha chce
spolupracovat s obcí na odstranění poruch na kanalizační stoce Ballymore
(Statenický mlýn), kterou obec převzala.
Majitelé infrastruktury ulic Keltská a Slovanská zajistili základní opravu
komunikací, resp. splnili podmínky kolaudačního rozhodnutí, které
odpovídaly i zájmu obce. Zároveň se však objevil další problém - v katastru
nemovitostí nejsou zapsána věcná břemena stoky A. Toto je třeba napravit,
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stoku zaměřit, jednat s majiteli o zřízení věcného břemene a nechat je zapsat.
Měl to zajistit investor během stavby, ale neudělal to. Je to chyba investora,
který si toto neohlídal a nedal do katastru návrh na zápis. V téže věci je třeba
jednat i s developerem CPI (Czech Property Investements a. s., projekt
Jabloňový sad), protože stoka A jde i přes jeho pozemky a CPI tento projekt
začala oživovat. Zatím je hlavním problémem navážka v této lokalitě, CPI ji
zřejmě nemíní odstranit, proto by aspoň měla vystavit prohlášení, že navážka
nijak neohrožuje obec.
V obci byly instalovány dva kontejnery na tetrapack obaly (ulice Keltská a
Únětická).
Začala se připravovat vyhláška o zhodnocení pozemků napojením na vodovod
a kanalizaci. V současné době byla poslána k posouzení MV ČR.
Obec stále trápí neúnosná dopravní situace na komunikaci II/240 v Černém
Vole. Její řešení je komplikované a přes zájem obce i dalších subjektů, např.
občanského sdružení Via magna, se jistě ještě povleče dlouhou dobu. Jediným
způsobem, jak situaci řešit, je odvést dopravu z této komunikace na jinou
komunikaci, resp. aby tato komunikace byla tímto způsobem přeložena do
jiného prostoru. Nová komunikace – přeložka je již součástí územního plánu
Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba a vede okolo Kralup,
Turska, Holubic, Svrkyně, Lichocevse a Tuchoměřic a napojuje se na
komunikaci R7 (Slánskou). Na první část přeložky bylo již vydáno územní
rozhodnutí a nyní je třeba získat územní rozhodnutí na druhou část přeložky.
Územní rozhodnutí na celou přeložku nemohlo být vydáno najednou, protože
zatím není vypracovaná studie EIA (Enviromental Impact Assessment).
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Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) pro druhou část přeložky.
Ukázalo se, že Ministerstvo obrany ČR by mohlo poskytnout dotaci na
opravu pomníků padlých ve Statenicích, proto obec poslala na MO ČR
„Žádost o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby“ za
účelem restaurování souboru pomníků ve Statenicích. Náklady na opravu jsou
vyčísleny na 264 000 Kč, ministerstvo může poskytnout min. 50 000 Kč a na
nákladech na opravu se podílet max. 80 %. Letos odmítnuté žádosti se budou
znovu projednávat v roce 2015.
Stálým problémem obce je její zásobování vodou a odkanalizování. Kromě
výstavby nových řadů je třeba také opravovat ty staré a přispívat sousedním
obcím na opravy vodojemů, případně budování nových, vč. přípojek. Nyní má
obec 10 862 metrů vodovodu a 7 470 metrů kanalizace. V loňském roce byla
v rozpočtu obce na tyto účely vyčleněna částka 475 000 Kč, letos 525 000 Kč,
na rok 2015 se počítá s částkou 575 000 Kč a dále s jejím zvyšováním každý
rok o 50 000 Kč. Od výše investic se bude rovněž odvíjet cena vodného a
stočného. Letos se vodné zdražuje v důsledku zdražení vodného na 11,41
Kč/m3 z Tuchoměřic a 18,55 Kč/m3 z Přílep.
Pokud jde o další výstavbu situace je taková, že obec má stavební povolení pro
vodovod a kanalizaci v ulici Račanská a stavební povolení na splaškovou a
dešťovou kanalizaci a vodovod v ulici Pod Višňovkou. V současné době je na
Stavebním úřadě žádost o územní rozhodnutí na stavbu vodovodu (náhrada
stávajícího zarezlého potrubí) a kanalizace v ulici Za Sokolovnou. Na
Stavebním úřadě leží žádost o umístění kanalizační stoky v ulici Nad Strání.
To jsou dva projekty, na které bude moci obec žádat o dotaci. Odhadovaná
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částka je 3 mil. Kč a je zatím zahrnuta v rozpočtu na rok 2014. Obec
objednala projektovou dokumentaci na celkem 1670 m vodovodního řadu v 10
lokalitách. V případě kanalizace je to 2245 m ve 14 lokalitách. Odhad
investičních nákladů je 6,5 mil Kč na vodovod a 15,6 mil Kč na kanalizaci,
celkem tedy 22,1 mil. Kč. Propojení vodovodu z ulice Pod Zámkem do ulice
Račanská je možné a pracuje se na dokumentaci. Cena bude 400 – 500 tis. Kč.
Řešil se také osud domku čp. 23a stojícího vedle obecního úřadu, který je již
několik let neobydlený a chátrá. Náklady na jeho rekonstrukci se odhadují na
4 mil. Kč, proto je třeba hledat takové jeho budoucí využití, které umožní
financovat rekonstrukci z dotace, kterou se obec pokusí získat. Takovým
využitím by byly volnočasové aktivity, konkrétně vytvoření „kulturního
domečku“ – vzdělávacího centra obce (knihovna, studovna, vzdělávací
místnost). Kromě získání dotace je třeba na rekonstrukci získat územní
rozhodnutí a stavební povolení (v jednom kroku), bylo zadáno zpracování
příslušné dokumentace.
Stálou bolestí obce je neexistence mateřské školky, výstavba nové školky je
náročná administrativně i finančně. Administrativně je nejprve nutné její
budoucí existenci zapracovat do územního plánu, což se podařilo. Bohužel
tuto změnu napadla žalobou majitelka sousední nemovitosti Alice Bláhová,
takže toto je dále v jednání. Dále je třeba získat územní rozhodnutí a potom
stavební povolení, příslušnou dokumentaci zajišťuje Alfa Praha. Po finanční
stránce se počítá s náklady na stavbu školky ve výši 15 mil. Kč.
Občané si také stále stěžují na stav chodníků v obci, které místy zcela chybí.
Je to dáno tím, že komunikace v obci v této podobě vznikly v 19. století a jsou
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přizpůsobeny potřebám koňských a podobných povozů. Aby se mohl postavit
nový chodník, musí podle normy zůstat vozovka široká 6 metrů a chodník
musí přitom být široký alespoň 1,5 metru. To stávající šířka komunikací na
některých místech v obci vůbec neumožňuje. Pokud nejsou dodrženy tyto
podmínky, nelze na nové chodníky získat dotace. Některé chodníky navíc
vedou po soukromých pozemcích a je třeba upravit vztahy s jejich majiteli.
Dalším zdrojem stížností je stav veřejného osvětlení. Proto obec provedla jeho
pasport s tím, aby příprava na jeho budování nebo obnovu mohla probíhat
spolu s budováním či rekonstrukcí kanalizace, vodovodu a povrchů
komunikací.
Některé firmy poskytly obci finanční dar na pořádání výstavy „Po čem
chodíme“, a to takto: Řemesla Zeman - 5000 Kč, Autodoprava Bydžovský –
2000 Kč, 1. Vodohospodářská společnost – 2000 Kč.

9

15. února 2014 – A zase Masopust!

M

asopust ve Statenicích se konal v sobotu15. února. Maškary
vyrazily na masopustní průvod od Statenické krčmy ve 13
hodin za zvuků řízné dechovky pod taktovkou Josefa

Hotového. Sešly se zde tradiční masky jako „slaměný“ nebo „medvěd“
doprovázené vodníky, čerty, zahradníkem, jeptiškou, Ferdou Mravencem,
beruškou, pirátem, jednorožcem, několika princeznami, kočičkou,
divoženkami, Červenou Karkulkou, Pipi Dlouhou Punčochou a dalšími.
Zásoby na cestu, koblihy i jiné pečivo a také nápoje, především svařené víno, si
průvod vezl na dvou vozících, aby nikdo netrpěl ani hladem, ani žízní.
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Maškary pod vedením báby s nůší (Jana Nyklase) postupně obešly střed obce a
vždy se krátce zastavily u těch stavení, kde pro ně bylo připraveno pohoštění,
včetně Pizzerie Detaillo a Kavárničky ve Statenickém mlýně.

Nutno podotknout, že hostitelé na občerstvení v pevném i tekutém skupenství
nešetřili. Za to se jejich domu dostalo od maškar požehnání do příštího roku a
mohli si vybrat písničku, kterou jim kapela s chutí a fortelem zahrála. Bába
s nůší potom vyzvala do kola hospodáře, hospodářku i přítomné, kteří se
nenechali dlouho pobízet. Po třech hodinách velmi pomalé obchůzky
doputoval průvod v plné cíle zpět ke Statenické krčmě, kde už na ně čekal
harmonikář František Albrecht s další porcí písniček a zabijačkové pochoutky.
Masopustní veselí zakončila večerní zábava.
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27. března 2014 – Vyšlo první letošní číslo
Zpravodaje Statenic a Černého Vola

Z

pravodaji dominuje obsáhlý rozhovor s Ing. Pavlem Tomkem, CSc,
který je iž dvanáct let statenickým občanem a je na to hrdý. Živí se
sice strojařinou, ale je současně velkým milovníkem historie a

zabývá se rovněž rozvojem obcí v našem regionu. V rozhovoru detailně
rozebírá současnou situaci ve Statenicích a Černém Vole a to, co se zde
odehrávalo po roce 1992. Upozorňuje, že za posledních dvacet let se Statenice
včetně Černého Vola rozrostly z 540 na dnešních 1300 obyvatel, a tak se
z katgorie „malých obcí“ dostaly do kategorie „velkých obcí“. Co to s sebou
přináší, se dozvíte ze Zpravodaje, jenž je součástí této kroniky. Stejně tak
určitě zaujme rubrika „Otázky starostovi“ či článek o tom, jak nový občanský
zákoník upravuje situace, k nimž dochází v sousedském soužití, tedy i v naší
obci.

5. dubna 2014 – Desáté narozeniny Trees

P

rodejní zahrada Trees v Černém Vole první zákazníky uvítala
přesně 5. dubna 2004. Nyní, 5. dubna 2014, zde slavili majitelé a
hlavně zákazníci její desáté narozeniny. Nynější zahradnictví

vyrostlo na místě původního, prvorepublikového, které bylo založeno ve 20.
letech minulého století. V roce 2004 zásadně rekonstruované zahradnictví po
deseti letech vyrostlo a vykvetlo do krásy. Stalo se nejen vděčným objektem
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majitelů zahrad ze širokého okolí, ale i vyhledávaným centrem při pořádání
výstav a dalších akcí včetně dětských. Rozhodně tak za deset let své existence
přispělo k obohacení života obce.
Prodejní zahrada Trees si k narozeninám vydala knihu od Karla Čapka
Zahradníkův rok, současně s ní vznikla i 2 CD, a to díky hlasu Josefa Somra
a hudebnímu doprovodu Petra Skoumala. „Není to poprvé, kdy se u mikrofonu
potkávám s knihou Karla Čapka,“ vyjádřil se k počinu Josef Somr: „A
pokaždé se k Čapkovi znovu rád vracím, protože jeho vyprávění a postřehy
novináře opravdu nestárnou. A zvlášť to platí právě o Zahradníkově roku,
který jsem četl s veselou vzpomínkou na to, co všechno jsem na zahrádce sám
zažil.“
Majitel zahradnictví Trees Petr Pacák Čapkovu knihu označil za svoji srdeční
záležitost: „Daleko více jsme si nyní začali uvědomovat přínos tvorby a
zaujetí bratří Čapků pro náš obor. Úcta a přitom samozřejmost, s jakou
přistupují k zahradničení a každé rostlině zvlášť, je nám velmi blízkou.
Zahradníkův rok nás učí pokoře k přírodě a zahradničení obzvlášť. Ať je tedy
kniha i CD radostí a inspirací i vám.“
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7. dubna 2014 - Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Statenice

S

tarosta Jan Sládek zahájil jednání zastupitelstva v 18 hodin.
Přivítal devět zastupitelů a přítomné občany. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné a zastupitelé dostali podklady pro

jednání předem dne 1. 4. 2014. Na programu byla především kontrola plnění
usnesení z minulých zasedání. Výsledek?
Vedení obce se zabývalo zajištěním školní docházky zejména pro děti
nastupující do 1. třídy. Jednalo s řediteli všech škol v okolních obcích a
městských částí. ZŠ Horoměřice vzala všech 10 přihlášených dětí. Roztoky
dokončují přístavbu základní školy, která by měla skončit do zahájení
školního roku. Tam by mohla být volná místa. V případě, že rodiče projeví
zájem, začne se s vedením města jednat o umístění v jejich ZŠ.
Byla uzavřena dohoda o zajištění 5 míst v nově otevřené mateřské školce
v Úholičkách. Zápis proběhl a školku začne navštěvovat 5 statenických dětí.
Přetlak žádostí trvá, a to jak do základních škol, tak do škol mateřských.
Příští rok nastane i přetlak dětí do 6. třídy.
Zastupitelstvo připravilo historicky první dohodu vlastníků provozně
souvisejících vodárenských zařízení mezi většinovým vlastníkem, kterou je
obec, a společností Kryštof Reality a Ing. Brávkem, vlastníky menšinovými.
Zároveň připravuje provozovatel vodárenských zařízení i protokol o převzetí
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do správy majetku těchto menšinových vlastníků. Bude se pokračovat
v uzavírání těchto smluv – jedná se o infrastrukturu mimo jiné v ulici Sadová,
Nad Skálou, Lomená, Brčkoli, pan Procházka. Podepsána byla dohoda o
převodu infrastruktury od majitelů dr. Hájek, pan Pek a ing. Krischke
/Keltská, Slovanská/, která je nyní na katastrálním úřadu.
Obec obržela odpověď Vodoprávního úřadu MÚ Černošice na dopis ve věci
povolování další výstavby kanalizace v obci. Stanovisko jednoznačně říká, že
další stavební povolení vydávána nebudou do doby, než obec zajistí řešení
současné situace, to jest nedostatek ekvivalentů. Toto rozhodnutí ovlivní
nejen výstavbu kanalizace, ale i vodovodů a následně i zpevňování povrchů.
Je nákladné a nepraktické stavět nejdříve vodovod a potom kanalizaci. Vše by
se neúměrně prodražilo. Územní plán a jeho 1. změna sice hovořila o občanské
vybavenosti, bohužel žádný plánovací dokument obce nevyhradil pozemky pro
školku, školu, ČOV či jiné. V roce 2009 však byla podepsaná dohoda o
poskytnutí pouhých 1300 EO. Tedy další výstavba např. vodárenské
infrastruktury mimo jiné závisí na určení pozemku pro ČOV. Nový územní
plán bude hotový někdy v roce 2015. Tedy odkanalizování pomocí vlastní
ČOV v roce 2017. To jsou skutečnosti, se kterými občané musí počítat. Ve
všech směrech obec dohání naprosto nedokonalý a špatný územní plán
pořizovaný v letech 2000 – 2004.
Proběhl audit prováděný pracovníky KÚ Středočeského kraje, který neshledal
nedostatky v účetnictví. Je to poprvé, kdy se to obci podařilo.
Byl dokončen pasport veřejného osvětlení. Součástí pasportu je i návrh jak
ušetřit finanční prostředky za elektrickou energii výměnou svítidel a
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financování jejich pořízení bankovním úvěrem z úspor.
Uskutečnilo se zasedání starostů Dobrovolného svazku obcí Od Okoře
k Vltavě. Audit DSO bude počátkem dubna. Potom bude třeba závěrku
projednat na zastupitelstvech všech členských obcí. Dalším tématem byla
spolupráce obecní policie Velké Přílepy a státní policie. V Libčicích došlo
k výměně vedení oddělení. Starostové obcí se v dubnu sejdou s vedením KSÚS
a budou jednat o údržbě silnic v majetku kraje.
Bylo zahájeno pravidelné čištění místních komunikací v obci pomocí nového
zametacího stroje. Čištění probíhá dva dny v týdnu. Na skládku bylo
odvezeno už 3 tuny smetků (posyp, prach a další nečistoty a odpad), které
stroj posbíral během jednoho týdne.
Na účet obce Statenice byla v měsíci březnu zaslána od SFŽP dotace ve výši
2.691.815,34 Kč na nákup zametacího stroje Hako Citymaster 2000.
Veřejnému zasedání byl přítomen i starosta obce Horoměřice Kášek a
místostarosta obce Horoměřice Babka. Proč? Šlo o zajištění školní docházky
v roce 2014/15 a 2015/16 v ZŠ Horoměřice. Z jednání vyplynulo, že obec
Horoměřice přijala všech 10 dětí ze Statenic do 1. třídy pro školní rok
2014/2015. Činí tak za situace, kdy musí investovat do rekonstrukce a
zařízení školní kuchyně částku přes 1 mil. Kč. Bez toho by nebylo možné
kapacitu školy rozšířit. V letošním roce chodí do ZŠ v Horoměřicích 22
statenických dětí - z celkového počtu 144 žáků to je 15 %. Sedm předškoláků
chodí do mateřské školy. V roce 2015/2016 se bude do ZŠ v Horoměřice hlásit
zhruba 8 dětí do 1. třídy.
Proto se navrhuje poskytnout obci Horoměřice finanční dar ve výši 500 tisíc
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Kč na zařízení kuchyně základní školy. Tento dar zajistí přijetí trvale
přihlášených statenických dětí do 1. třídy
v Horoměřicích ve školních letech 2014/15 a 2015/16. Zastupitelstvo poté
schválilo poskytnutí finančního daru obci Horoměřice ve výši 500 000 Kč.
Finanční dar je poskytnut na nákup vybavení školní kuchyně ZŠ Horoměřice,
které umožní přijetí 10 žáků v roce 2014/215 a 8 žáků v roce 2015/2016 do 1.
třídy základní školy Horoměřice.
Zastupitelstvo rovněž schválilo výši vodného a stočného pro rok 2014
s platností od 1. 1. 2014 ve výši: vodné: 38,086 Kč/m3 včetně DPH, stočné:
43,719 Kč/m3 včetně DPH.
TJ Sokol Statenice požádal o možnost pronájmu jedné uvolněné místnosti
v přízemí přístavby Obecního úřadu o velikosti 3,84 m2. Zastupitelstvo
žádost odsouhlasilo.
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10. dubna 2014 – Krásná výstava tužkových kreseb

V

ýstavu svých tužkových kreseb ve čtvrtek 10. dubna zahájil v
Galerii Orchidea v Horoměřicích vernisáží František Juřina ze
Statenic. Spolu s ním vystavuje své olejomalby Veronika

Soukenová a vystavená díla tak dohromady tvoří zajímavý černobílo-barevný
kontrast. Přítomní ocenili zejména preciznost provedení kreseb F. Juřiny,
která naplno vynikla teprve pod lupou.
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26. dubna 2014 – Dvě desítky dobrovolníků
v Parádnici

V

sobotu 26. dubna se sešly ve statenickém parku Parádnice asi dvě
desítky dobrovolníků, nadšenců a sympatizantů. Přišly stálice,
jako například Jiří Šrajer, Bohunka Krčková, členové sdružení,

ale i „nováčci“ z řad víkendových rekreantů a přespolních. Na podzim,
s předstihem pod vánoční stromeček, dostala Parádnice17 nových stromů.
Štěpnice byla vyčištěna a materiál posloužil ke spálení čarodějnic o týden
později. A co čeká Parádnici v tomto roce? Obec Statenice spolu s OSPAZ
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zajistit posouzení statika a také odborníka na způsob opravy schodiště.
Současně bude vysazeno 5 solitérních dřevin do prostoru Q 100. Dřeviny
budou zakoupeny z finančních darů příznivců a sponzorů OSPAZ.
Finanční injekci by mělo poskytnout Letiště Praha, a.s. I druhá terasa má
šanci na plný lesk za laskavé podpory místního podnikatele Tomáše Škopka.
Parádnice by se mohla stát příjemnou oázou pro předškolní děti – výstavba
školky je také v hlavách těch, kdo v Parádnici spatřují více než jen park.
Školka by ideálně zapadla do levé poloviny parku. I tak je práce na terasách v
pravé části parku velkou výzvou.
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30. dubna 2014 – Pálení čarodějnic již tradiční

T

aké letos se ve Statenicích konalo tradiční Pálení čarodějnic, na
jehož přípravě se společnými silami podílely Čarodějnice od
Juliány, Sokol Statenice a obecní úřad. Setkání s tajemnem si

užívali především ti nejmenší, kteří ještě (aspoň trochu) věří na pohádky.
Ozvláštněním celého podvečerního setkání se stalo vystoupení bubenické
skupiny Blabuburo z Roztok specializující se na západoafrické rytmy.
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18. května 2014 – Getro měl tři sudičky

T

ři sudičky přivítaly v neděli 18. května na světě hřebečka jménem
Getro, který se narodil z matky Grace po otci Pandrhola 13. 4.
2014 v Jezdecké stáji statek Statenice. Popřály mu to, co si

přejeme i my lidé – zdraví, štěstí a hodně životních úspěchů. Malé hříbátko
statečně ustálo nejen celé křtiny před davem přítomných, ale také odzátkování
"křtícího" šampaňského. Slavností událost ten den doplnily ještě jezdecké
hobby závody.
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1. června 2014 – Dětský den na hřišti

T

radiční dětský den se konal v neděli 1. června 2014 jako obvykle
na hřišti TJ. Sokol. Tentokrát bylo k dětem i jejich dospělému
doprovodu počasí milosrdnější než vloni, nepršelo a bylo i o

poznání tepleji. Největšímu zájmu, soudě podle fronty čekajících, se těšila
jízda na koních z Jezdecké stáje statek Statenice a střelba ze vzduchovky pod
vedením Jana Kopince. Jeho vnuk seznamoval zájemce se základy chovu včel,
z nichž mnozí možná poprvé v životě viděli pověstného včelího samečka –
trubce. Ti nejmenší si užili klasických disciplín, běhali v pytlích, lovili rybky
nebo házeli míčkem na cíl.
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Poprvé na veřejnosti se také představila skupina maminek cvičících s kočárky
pod vedením Kristýny Strakošové z Horoměřic. Toto nové sportovní odvětví
zvané strollering si v poslední době získává značnou popularitu a pořádají se
v něm i soutěže. Jedné z nich se v nejbližší době zúčastní i "naše" maminky“.
Hodně štěstí!
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8. června 2014 - Akční maminky vyhrály zlatou
medaili

V

neděli 8. června 2014 proběhlo v pražském Kongresovém centru
finále celorepublikové soutěže Žij pohybem, jehož součástí byla
letos poprvé i kategorie Dance Strollering. V této kategorii

soutěžily maminky se svými dětmi v kočárcích. Zúčastnilo se celkem 5 týmů
maminek, které si natrénovaly nápadité choreografie. Jednou z nich byla i
choreografie připravená Kristýnou Strakošovou na téma Afrika. Cvičilo ji
celkem 9 maminek, které jsou převážně z Horoměřic a ze Statenic – Veronika
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Kubašová, Tereza Moravčíková, Kristýna Strakošová, Lucie Jakoubková,
Andrea Hocková, Jana Žáčková, Jitka Dragounová, Petra Borůvková a
Markéta Roubíčková. Tyto aktivní maminky se scházely společně se svými
dětmi dvakrát či třikrát týdně na místních dětských hřištích, aby zde za
každého počasí trénovaly a pilovaly svou sestavu. A dřina se vyplatila!
„Naše“ maminky vybojovaly 1. místo a z Prahy se tak vracely domů nejen se
zlatou medailí na krku, ale především s úžasným zážitkem, který jim účast na
obrovské soutěži přinesla. Maminky i nadále pravidelně cvičí se svými dětmi a
užívají si mateřskou v pohybu! Gratulujeme jim a děkujeme za báječnou
reprezentaci.

14. června 2014 – Zájezd do Milovic

Z

ájezd do zábavního parku Miraculum v Milovicích u Prahy
pořádaný TJ Sokol Statenice 14. června nadchl nejen děti ze
Statenic, ale i dospělé. Všichni si to krásně užili. Kéž by bylo

takových akcí více.
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22. června 2014 – Do Parádnice přibudou další
stromy

S

polek pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně (dříve občanské
sdružení OSPAZ) uspořádal dne 22. června 2014ve Statenicích
koncert Laca Decziho.

Z příspěvků členů a příznivců spolku a díky příspěvku Kavárničky Café
manželů Škopkových a vybranému dobrovolnému vstupnému se podařilo nejen
pokrýt náklady akce, ale také získat finanční částku na náklady výsadby
36

jednoho stromu do parku Parádnice jako připomínka této akce. Výsadba
nových stromů v Parádnici se plánuje na 2. polovinu října. Celkem bude
vysazeno pět stromů za finanční prostředky získané činností spolku a z
přijatých darů příznivců spolku. Přesné datum výsadby bude oznámeno na
vývěsce obecního úřadu a v obchodě Parádnice. Společná výsadba proběhne
mimo jiné za účasti Kavárničky Café, která poskytne zúčastněným odměnu ve
formě teplého nápoje. Dětí, které se akce zúčastní, budou mít možnost barevně
ozdobit kotvení vysazených stromů, barvy budou na místě k dispozici. Po
výsadbě a slavnostním křtu budou u stromů umístěny štítky jednotlivých
dárců.
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27. června 2014 – Je tu další, již druhé letošní číslo
statenického Zpravodaje

K

oncem června dostali občané Statenic a Černého Vola do schráneek
další číslo oblíbeného a stále pozorně sledovaného Zpravodaje
Statenic a Černého Vola. Ani tentokrát nebyli zklamáni. Projděme

jen namátkou jeho obsah. Rozhovor poslankyní Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR za náš kraj Věrou Kovářovou, povídání s vedoucí kanceláře
starosty Statenci Janou Špičákovou o tom, jak to chodí na obecním úřadě a co
vše se zde řeší, rubrika „Na co si stěžují občané“, která se zabývá příliš
hlučnými letadly, bezohledným parkováním v obci či zajištěním dodávek pitné
vody, výpadky v dodávkách elektřiny a navážkou v lokalitě Jabloňový sad.
Představuje se Helena Novotná, obyvatelka Statenic, s její láskou ke koním a
úspěších v paradrezuře, kam se dopracovala až do mistrovství republiky.
Třešničkou na dortu je pak rozhovor s mladým herce známým se seriálu Gympl
s (r)ručením omezeným Davidem Gránským, který do roku 2005 žije v Černém
Vole.

23. srpna 2014 – Zemědělský den na farmě Hole

O

tom, jak dobře se vede nejen kravičkám na rodinné farmě
Poláčkových v osadě Hole ve Svrkyni a jak moderně je o ně
postaráno, se mohli přesvědčit ti, kteří tuto farmu navštívili
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v rámci akce pořádané Ministerstvem zemědělství ČR. Na farmu tohoto dne
zavítali také někteří občané naší obce. Ti starší mohli zavzpomínat na doby,
kdy se krávy chovaly i u nás.
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6. září 2014 – Odpoledne na letišti plné zábavy

J

iž tradičně pozvala společnost Letiště Praha obyvatele ze svého
nejbližšího okolí na odpoledne plné zábavy, které se uskutečnilo v
sobotu 6. září na dráze 22 v areálu Letiště Václava Havla Praha.

Děti i dospělé tu čekala spousta atrakcí, které se nesly v duchu westernových
měst a indiánských vesnic. Příchozí si tak mohli vyzkoušet třeba rýžování
zlata, porovnat své schopnosti při střelbě z luku či hodu tomahawkem,
vyzkoušet si dojení krav či jízdu na koni, naučit se ovládat laso, tančit
indiánské tance nebo si pod vedením domorodých žen vyrobit pravou
indiánskou čelenku. V neposlední řadě se návštěvníkům představily letištní a
policejní složky a technika, nechyběla ani oblíbená prohlídka letadel Českých
aerolinií včetně návštěvy kokpitu.
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Kromě zábavního programu pro malé i velké byl pro všechny zájemce
připraven informační stan, ve kterém se mohli dozvědět novinky z provozu
letiště, projektu Ekologické výchovy či monitoringu životního prostředí. Na
dotazy občanů zde odpovídali také odborníci na hlukovou problematiku. Jako
jedni z prvních mohli účastníci ochutnat také med od letištních včel, který
získal za svou kvalitu certifikát Český med. Zábavně-informační odpoledne
na dráze 22 je již pátým rokem nejoblíbenější formou předávání informací
mezi letištěm a rodinami žijícími v okolních obcích a městských částech. Ročně
se jej zúčastní okolo 3000 obyvatel.
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20. září 2014 – Hudba i buřtíky

T

radiční Sousedské posezení se konalo v sobotu 20. září jako
obvykle na hřišti TJ Sokol. Pestrá směs melodií v podání Renáty
Šťastné a jejího doprovodu lákala ke zpěvu i k tanci, ohníček

k opékání buřtů a koník k projížďce.
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2. října 2014 – Na světě je mimořádně zajímavé
předvolební číslo Zpravodaje

D

ominuje mu totiž anketa s volebními lídry uskupení, jež
kandidují do obecního zastupitelstva v podzimních volbách. A
otázky?

1. Jaké jsou vaše představy o budoucím územním rozvoji obce a novém
územním plánu?
2. Jaký je váš návrh pro řešení problémů se stávající infrastrukturou, zejména
pokud jde o komunikace pro vozidla, komunikace pro pěší, vodovod a
kanalizace a o školy a školky?
3. Jakým způsobem zamýšlíte řídit rozvoj obce a novou výstavbu, jaké
postupy navrhujete pro řízení s novými investory a developery?
4. Jak chcete motivovat občany, aby se hlásili k trvalému pobytu v obci a tím
se zvýšil příjem obecní pokladny a možnosti obce?
5. Jakým způsobem chcete zlepšit fungování napojení obce na sousední
aglomerace, zejména Prahu?
6. Jaké máte řešení pro zlepšení kvality života občanů v Černém Vole zejména
ve vztahu na silniční síť Středočeského kraje?
7. Jaký máte názor na fungování obecní policie v obci a vymahatelnost práva
jakož i pokutování přestupků?
8. Jakým způsobem byste chtěli řešit zlepšení údržby obce v zimním a letním
období?
45

9. Jakým způsobem byste chtěli zlevnit svoz komunálního odpadu a zajistit
likvidaci bioodpadu?
10. Jakým způsobem dle vašeho názoru by se dala ještě zlepšit komunikace s
občany a jejich informovanost?
11. Jakým způsobem byste chtěli více zapojit občany a občanské iniciativy do
dění obce?
N jedenáct otázek doslova na tělo na stránkách Zpravodaje odpovídají
Michal Pokorný,Petr Vondra, Antoním Zeman a Jan Sládek.
Zajímavé představy a vize…
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14. října 2014 – Nová zastávka

V

ětší bezpečnost i pohodlí jak cestujících, tak i řidičů zajistila
přesunutá autobusová zastávka „Statenice, Černý Vůl“
v Kralupské ulici v Černém Vole ve směru na Velké Přílepy. Akce

byla realizována nákladem 333 371 Kč a nad zastávkou ještě přibude
přístřešek. Doufejme, že takto nově upravená bude sloužit našim občanům
k jejich plné spokojenosti.
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15. října 2014 – Oprava koryta dešťové kanalizace

N

ákladem 415 613 Kč bylo opraveno koryto dešťové kanalizace
včetně pochozího krytu ve Statenické ulici u zastávky
autobusu „Statenice, U kovárny“ ve směru na Prahu. Také

tato úprava komunikace má přispět k zlepšení života chodců a ke zvýšení
jejich bezpečnosti v naší obci.
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25. října 2014 - Pasování stromů v Parádnici

O

riginální způsob, jak mezi námi přivítat nové stromy, vymyslela a
zrealizovala Edita Prokešová, místopředsedkyně Spolku pro
obnovu parku Parádnice. Děti, které se této akce v sobotu 25.

října zúčastnily, pasovaly celkem jednu lípu, dva platany a tři javory jako
nové součásti parku a popřály jim spolu s ostatními přítomnými to, co se
obvykle přeje i lidem – hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta. A aby se jim u nás
opravdu líbilo, pomalovaly ještě jejich opory veselými obrázky.
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Nemohlo by se tak ale stát, kdyby pro stromy jako dobrovolníci nevykopali
jámy pracovníci České pojišťovny, kterým je také jeden ze stromů, platan,
věnován. Druhý byl zakoupen a vysazen z výtěžku koncertu L. Decziho, lípu
věnovala PhDr. Kateřina Pořízková ze zapsaného spolku Poutní cesta Hájek
a javor rodina Škopkova.
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5. listopadu 2014 – V čele Statenic poprvé žena!

V

e dnech 10. 10. – 11. 10. 2014 se stejně jako v dalších desítkách
tisíc obcí v Česku konaly volby do zastupitelstev obcí. Do
zastupitelstva obce Statenice v nich byli zvoleni: Michal

Pokorný /Sdružení ODS a NK/, Ing. Jiří Brož /Sdružení ODS a NK/,
MUDr. František Picek /PRO STATENICE A ČERNÝ VŮL/, Petr Vondra
/PRO STATENICE A ČERNÝ VŮL/, Jan Nyklas /TOP/, Bohuslav
Mrázek, DiS. /TOP/, Ing. Jan Kopinec /SNK, pro Statenice a Černý Vůl/,
Ing. Miroslava Šmardová /Sdružení pro rozvoj Statenic/, Ing. Jan Sládek
/Sdružení pro rozvoj Statenic/.
Dne 5. 11. 2014 se pak konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce
Statenice. Přítomní zvolení členové zastupitelstva složili slib stanovený v §
69 odst.2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Statenice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Žádný
člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Poté zastupitelstvo poměrem hlasů 5 ku 4 zvolilo starostkou obce Ing.
Miroslavu Šmardovou. Poprvé tak v čele naší obce stanula žena! Za prvního
místostarostu pak zastupitelstvo zvolilo Bohuslava Mrázka, DiS.
Na tomtéž zasedání zastupitelstvo pověřilo pro potřeby oddávání v obci
Statenice starostku Ing. Miroslavu Šmardovou a místostarostu Bohuslava
Mrázka, DiS. Oddacím dnem bude čtvrtek. Zastupitelstvo dále schválilo jako
předsedu kulturní komise zastupitele Jana Nyklase, za členy kulturní komise
51

Janu Špičákovou a Vlastu Nyklasovou. Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce
určeného zastupitele v záležitosti pořízení nového územního plánu
zastupitele Ing. Jana Kopince. Zastupitelstvo obce Statenice rovněž schválilo
za členy finančního výboru Mgr. Matěje Maxu, Ing. Michala Hajoše,
kontrolního výboru Michala Pokorného, Ing. Michala Pilaře, stavebního
výboru Ing. Trachtovou, Ing. Jana Horu, Ing. Pavla Tomka a Petra Vondru.
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8. listopadu 2014 - Vítání nových občánků ve
Statenicích

V

sobotu 8. listopadu starostka obce Miroslava Šmardová
přivítala nové občánky, kteří se narodili během uplynulého roku.
Jsou to: Viktorie Běhavá, Daniel Cechel, Kevin Cerman, William

Jiménez Soto Del Valle, Václav Harabiš, Ryan Lobotka, Aneta Kazdová,
Ela Krayzelová, Helena Malá, Matyáš Mařík, Lili Novotná, Sebastian Zack
Švára, Michaela Plešková, Kristián Špurek, Lina Vakočová, Anna
Vodrážková, Damien Volenec a Václav Weiser.
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9. listopadu 2014 – Tradiční setkání seniorů

O

tom, že se nejstarší občané naší obce umí pořádně poveselit, není
pochyb. Opět to dokázali na tradičním setkání, které se konalo
v neděli 9. listopadu v hospodě Černý Vůl (v zatáčce). K dobré

náladě od první chvíle přispěl harmonikář se svojí směsí písní, které nikdy
nezklamou a všichni je znají, takže si je mohou i zazpívat.
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Starostka obce Miroslava Šmardová připomněla, že slovo senior neznamená
jen starý, jak ho často vnímáme, ale také zkušený. Znovu se ukázalo, jak se
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naši senioři spolu rádi setkávají a rádi si popovídají v příjemném prostředí.
Častější setkání tohoto druhu i v méně formální podobě by zřejmě nebyla na
škodu, kdyby se k nim našly vhodné prostory.

9. listopadu 2014 – Na veterány jsme nezapomněli

V

zpomínkovou slavnost připomínající 95. výročí ukončení 1.
světové války zorganizoval 9. listopadu 2014 za podpory
místních dobrovolníků z nejrůznějších oblastí Obecní úřad Velké

Přílepy. Slavnosti se zúčastnili nejen místní, ale také občané sousedních
Statenic. Organizátoři nabídli široké veřejnosti pestrý program, jehož součástí
se staly veselé písničky s harmonikou, stejně jako ukázky zbraní a střelba na
laserové střelnici připravená příslušníky Aktivních záloh Armády České
republiky. Jak to slušelo našim předkům v prvoválečných uniformách, mohli
přítomní posoudit přímo na jejich současných nositelích. Aby ta iluze
přenesení se o téměř sto let zpět byla dokonalá, používali při přesunech
dokonce původní povelovou techniku. Vyvrcholením celé akce se stal pietní
akt u pomníků padlých v 1 světové válce, kde po krátkém projevu položila
věnec starostka obce Věra Čermáková i další zúčastnění. Starostka
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zdůraznila, že téměř všichni přítomní již patří ke generaci, která má to štěstí,
že nemusela prožívat hrůzy války, ať už na frontě nebo v zázemí, a ztrátu
příbuzných, jako naši předkové. Zástupce Československé obce legionářské,
občan Statenic, Ladislav Lenk připomněl, že 11. listopad je rovněž Dnem
veteránů, a to nejen prvo- a druhoválečných, ale také novodobých, a že ČsOL
o jejich potřeby pečuje v rámci Programu péče o válečné veterány. Podíl čs.
legionářů na vzniku samostatného Československa připomněla výstava
zapůjčená ČSOL instalovaná ve výstavním sále v hospodě U Korychů. Během
celého dne ji se zájmem zhlédlo asi 350 návštěvníků, což byl nečekaně vysoký
počet. Milým překvapením byla rovněž poměrně hojná účast na pietním aktu.
Čas si na něj našlo přes nejisté a nevlídné podzimní počasí, asi dvě stě lidí,
často rodin s dětmi.
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12. prosince 2014 – Poslední číslo Zpravodaje
Statenic a Černého Vola v letošním roce
Starostenský řetěz, insignie, která dělá starostu starostou při slavnostních
příležitostech. Jeho váha není jen symbolická. Z těžké slitiny se vyrábí možná
právě proto, aby starostu na krku patřičně tížil, aby si prostřednictvím jeho
skutečné váhy uvědomil i tu pomyslnou tíhu úřadu, který zastává. Po volbách
do obecních zastupitelstev došlo na našem obecním úřadě k předání tohoto
řetězu z držení odstupujícího starosty Ing. Jana Sládka do péče nové
starostky Ing. Miroslavy Šmardové. Jak tento přelomový okamžik vnímají oni
sami? Jak hodnotí uplynulé období a jak vidí to nadcházející? To je obsahem
hlavního článku tohoto čísla Zpravodaje. Pak je tu spousta drobných článků
ze života obce, kdy se místní občané vidí na pěkých fotografiích, a aké velice
zajímavý článek ke 100. výročí úmrtí slavného statenického rodáka Josefa
Miroslava Hovorky. Podrobnosti o jeho životě se lze dočíst v poblikacích již
zemřelého statenického občana a amatérského kronikáře V. Kinského
s názvem „Statenice a Černý Vůl“ a „Život a dílo spisovatele J. M. Hovorky“,
jež jsou dostupné v obecní knihovně.
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15. listopadu 2014 - Zabijačka, která se nekonala...
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15. listopadu 2014 – Stateničtí fotbalisté zakončili
podzimní část sezony
O dramatické okamžiky nebyla nouze ani při letošním posledním zápase
fotbalistů TJ Sokola Statenice v neděli 16. listopadu s Hostivicí B. Stateničtí
fotbalisté, kteří v tomto zápase vyhráli 5:2, budou přezimovat na pěkném
pátém místě ve své skupině B - Praha-západ (IV. třída), kam je celkem
zařazeno 14 mužstev. Na kontě mají 22 bodů, sedm výher, pět proher a jednu
remízu. Na vedoucí tým Kazín B ztrácí 10 bodů, poslední Dolní Břežany jich
nasbíraly jen 3. Přes tyto hezké výsledky chodí u nás „na fotbal“
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poměrně málo diváků, přestože jsou jejich lístky pravidelně o přestávce
slosovávány v tombole se zajímavými cenami, a přes instalaci nové a
pravidelně aktualizované vývěsky klubu na konečné zastávce autobusu 356.
K větší návštěvnosti by jistě přispělo vybudování alespoň jednoduché divácké
tribuny. Zatím si většina diváků totiž může vybrat buď mezi sezením
v zastřešeném prostoru, odkud není nic vidět, nebo nepohodlným stáním u jeho
hrazení.

29. listopadu 2014 – Nastal čas adventu

S

lavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstíčku ve
Statenickém mlýně doprovodily tradiční pečené klobásky, svařené
víno, horký čaj, gastronomické speciality Restaurace Zájezd a

prodejní stánky, především ten, kde Čarodějnice od Juliány nachystaly
bohatou nabídku adventních i závěsných věnců. Nejen koledy zazněly při
vystoupení dětského pěveckého sboru ZUŠ v Horoměřicích a smíšeného
pěveckého sboru ze Statenic pod vedením Ludmily Míčkové. Zvonění rolniček
připomnělo, že Vánoce jsou už opravdu za dveřmi a že nastává čas adventu,
velkého těšení a očekávání.
64

30. listopadu 2014 – Připomínka našeho
významného občana

O

bec Statenice si v neděli 30. listopadu v 15 hodin připomenula
100 let od úmrtí literárního historika, redaktora, odborného
knihkupce a spisovatele Josefa Miroslava Hovorky (1838–1914).
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Pietní akt se uskutečnil za účasti starostky obce a dalších občanů před jeho
rodným domem ve Statenicích v ulici Pod Zámkem 27.
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31. prosince 2014 – TJ Sokol Statenice: Roční
ohlédnutí

S

tatenický Sokol měl i v roce 2014 za sebou bohatou činnost a řadu
úspěšných aktivit. Pojďme se na to podívat.
Sokol Statenice se podílel na řadě obecních a veřejných akcích.

K takovým patřily například masopustní oslavy, obecní ples, podpora činnosti
spolku Čarodějnice od Juliány, zajištění dětského dne a další.
Nově založený jazykový kroužek angličtiny pro děti probíhal každé pondělí v
podkroví Obecního úřadu Statenice.
Byla uzavřena smlouva s OÚ Statenice na pronájem místnosti na dobu
neurčitou pro uskladnění dokumentace TJ Sokol Statenice ve výši 1,- Kč
ročně.
Dne 31. května 2014 se uskutečnil celodenní výlet pro rodiny s dětmi do
zábavného parku Mirakulum Milovice. Účast byla velká, počasí všem přálo.
Na podzim roku 2014 Sokol oslovil auditorskou firmu se žádostí o
zrevidování účetnictví TJ Sokol Statenice za období let 2009 až 2013.
Výsledek byl vyvěšen na webových stránkách a na vývěskách TJ Sokol
Statenice, a také zveřejněn v obecním Zpravodaji.
Fotbalový klub TJ Statenice se zúčastnil zimního turnaje ve Střešovicích.
Skončil na osmém místě z devíti mužstev se ziskem sedmi bodů.
V roce 2014 požádala TJ Sokol Statenice prostřednictvím obec Statenice o
dotaci Letiště Praha a. s. v rámci projektu Dobré sousedství na nákup
sekacího traktůrku. Tato dotace byla schválena ve výši 112 000 Kč.
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Celkové náklady jednoty v roce 2014 činily 626 678 Kč, z toho odpisy
základních prostředků 185 404 Kč, tedy skutečné náklady na činnosti v roce
2014 byly 441 274 Kč. Celkové výnosy v roce 2014 činily 460 473 Kč. Za rok
2014 tak jednota skončila v účetní ztrátě 166 204, 96 Kč. Hospodářský
výsledek před odečtením odpisů byl kladný ve výši 19 199,04 Kč. Zůstatek k
31. 12. 2014 v pokladně činil 79 252 Kč, zůstatek na bankovním účtu 20
988,73 Kč, tedy celkový stav finančních prostředků k 31. 12. 2014 byl 100
240,73 Kč.
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Přílohy ke Kronice obce Statenice 2014
založené v pořadači
1) Zpravodaj Statenic a Černého Vola – březen 2014
2) Zpravodaj Statenic a Černého Vola – červen 2014
3) Zpravodaj Statenic a Černého Vola – volby 2014
4) Zpravodaj Statenic a Černého Vola – říjen 2014
5) Zpravodaj Statenic a Černého Vola – prosinec 2014
6) plakát - pálení čarodějnic
7) plakát – Masopust
8) plakát – křtiny hříběte
9) plakát – hobby závody
10) plakát – Den dětí
11) plakát – Sparta Cup
12) výstřižek z novin „Dětský ráj v Milovicích“, Právo, 18. 7. 2014
13) noviny Mirakuloviny duben – červen 2014
14) plakát – volby 2014 “Nenechte za sebe volit koně“, formát A3
15) plakát – volby 2014 “Sdružení nezávislých kandidátů – volební číslo
4“, formát A3
16) plakát – volby 2014 “Sdružení pro rozvoj Statenice a Černého Vola –
volební číslo 5“, formát A4
17) plakát – volby 2014 “Sdružení ODS a nezávislých kandidátů –
volební číslo 3“, formát A5
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18) plakát – volby 2014 “Pro Statenice a Černý Vůl – volební číslo 2“,
formát A5
19) volby 2014 – obálka s volebními lístky 2x
20) volební plakát Senátní volby 2014 – ANO, formát A5
21) volební plakát Senátní volby 2014 – Karel Kasal, formát A5
22) plakát – Vepřové hody 15. 11. 2014
23) plakát – Den souznění s přírodou 21. 9. 2014
24) prezenční listina vítání občánků 2014, 2 str.
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Archiválie z dřívějších období získané v roce 2014,
menší, založené v pořadači
1)

novinový výstřižek - Za divadlem, které už určitě nenajdete,
Týdeník rozhlas 14/2007

2)

časopis - Kroniky a kronikáři, únor 2014

3)

mapa – Povolené trasy pro jízdu na koních – Statenice a okolí,
1999, měřítko neuvedeno

4)

divadelní program – Přírodní divadlo ve Statenicích, Lucerna,
datum neuveden , dle následujícího plakátu pravděpodobně 12. a 13.
7. 1952 (fotokopie, originál uložen ve Státním okresním archivu
Praha-západ)

5)

divadelní plakát – Přírodní divadlo Sokola ve Statenicích, Lucerna,
12. a 13. 7. 1952 (fotokopie, originál uložen ve Státním okresním
archivu Praha-západ)

6)

divadelní plakát – Přírodní divadlo ve Statenicích, Vesnička má …,
16. 8. 1942 (2x fotokopie, 1x A4 a 1x A3, originál uložen ve
Státním okresním archivu Praha-západ)

7)

fotografie černobílá, A4, historické úvozy v lese nad Statenickou
krčmou poničené jezdci na terénních kolech, prosinec 2013, autor
Petr Nový, archeolog, Středočeské muzeum v Roztokách

8)

propagační brožurka A6 – rezidenční rezort Aura Statenice, 2012

9)

novinový výstřižek Noviny Prahy a okolí – inzerát rezidenční
rezort Aura Statenice, 2012
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10)

separát z časopisu – Ohlédnutí za tvrzištěm v obci Černý Vůl,
Castellologica Bohemica, 10/2006

11)

separát z časopisu – Raně středověké sídliště ve Statenicích,
Archeologie ve středních Čechách 9/2005

12)

separát z časopisu – Nejstarší slovanské sídliště ve Statenicích,
Archeologie ve středních Čechách 6/2002

13)

separát z časopisu – Návěští o pohřebišti pohanském na Statenicích
(zpráva V. Krolmuse), sborník Vlast, 1972

14)

separát z časopisu – Keltská kovolitecká a kovotepecká dílna ve
Statenicích, Archeologie ve středních Čechách 9/2005

15)

separát z časopisu – Zapomenutá zpráva o laténském pohřebišti ve
Statenicích, Archeologie ve středních Čechách 11/2007

16)

výstřižek z časopisu Vital plus „Na adventním šálku čaje u
Rettigů“,

17)

výstřižek z novin „Ital slíbil opravu, teď se zapírá“ – 5 plus 2, 5. 12.
2014

18)

Memorandum k zásadám rozvíjení spolupráce mezi společností
ALFA Praha a obcí Statenice ze dne 27. 12. 2011

19)

divadelní plakát – Divadlo v přírodě Sokola ve Statenicích,
Lucerna, 19. 7. 1925 (fotokopie A3, originál uložen ve Státním
okresním archivu Praha-západ)

20)

fotografie, Spolek div. ochotníků Statenice, nedatováno

21)

fotografie, dobrovolní hasiči Statenice, nedatováno

22)

článek o J. M. Hovorkovi, nedatováno
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23)

dopisnice Pozdrave ze sboru dobrovolných hasičů ve Statenicích,
nedatováno

24)

dopisnice – parní mlátička, nedatováno

25)

Historie, pravěké osídlení – informační materiál sestavený Zdeňkem
Blechou, knihovníkem, pro potřeby knihovny, 2011

26)

grafický návrh informační tabule pro Statenice + popis + příprava –
Staré stezky evropské, 2012

27)

separát knihy Smíchovsko a Zbraslavsko, 1899, 2x

28)

seznam exponátů výstavy Po čem chodíme, prosinec 2013

29)

separát ze Zpravodaje Statenic a Černého Vola o výstavě Po čem
chodíme, prosinec 2013

30)

výstřižek z časopisu Pražan „Horoměřická silnice je
v katastrofálním stavu“, asi 2010, pozn. míněna „naše“ silnice
II/240

31)

fotografie z kouzelné stezky v lese na Čarodějnice 2011

32)

fotografie usazení podstavce pomníku sv. Jana Nepomuckého, ul.
Svatojánská, 2010

33)

separát z knihy Místní jména v Čechách, 1957, 2x

34)

výstřižek z časopisu Českých aerolinií, 9-10/2007, inzerát na
rezidenční komplex Statenický mlýn

35)

Statenické stopy, pozvánka na zahájení výstavy 3x a kalendářík
2013, 3x
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Archiválie z dřívějších období získané v roce 2014,
větší uložené v plastovém obalu
1) mapa Statenic, velký formát, pracovní podklad pro výrobu orientační
tabule s čísly popisnými, 2012
2) mapa Statenic, velký formát, pracovní podklad pro výrobu orientační
tabule s čísly popisnými, 2012
3) mapa – mapový list v měřítku 1 : 10 000 s obcí Statenice, 1986
4) informační materiál společnosti Manghi Czech k projektu Aura
Statenice, 2012 (v černých deskách)
5) informační materiál společnosti Manghi Czech k projektu Aura
Statenice, 2012, (brožura A4 s kroužkovou vazbou)
6) informační materiál k projektu Aura Statenice, 2012, (brožura A4
sešitá sponkami, bílá)
7) fotografie Dramatický odbor Statenice 1908
8) prospekt společnosti Značky Praha – 2 ks různé
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Na závěr
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