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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

pondělí

9.00–11.00

16.00–21.00

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

 Stříhání psů

Obchod Parádnice
. ŠKOLIČKA
POHODOVÁ
PRO ANČU I TONÍČKA.
ZPÍVÁME SI PÍSNIČKY,
POVÍDÁME BÁSNIČKY.
HRAJEME SI, VYRÁBÍME
A NA HŘIŠTĚ POSPÍCHÁME.
UČÍME SE VŠEMU RÁDI,
PŘIJĎTE TAKÉ, KAMARÁDI

pro Vás stále pracuje dle dohody na objednávku.
Víte, pro jakou příležitost kam a kdy potřebujete doručit krásné
aranžmá? Zavolejte nám – 775 043 904!
Květiny doručujeme po Praze a blízkém okolí ZDARMA!
Děkujeme Vám za Vaši přízeň, přestože se již nenacházíme
na náměstíčku ve Statenicích!
Edita Prokešová, DiS., místopředsedkyně
Spolku pro obnovu parku Parádnice
a veřejné zeleně
autorka projektu obnovy Parádnice

PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET
WWW.POHODOVASKOLICKA.WEBSNADNO.CZ
WWW.POHODOVASKOLICKA.WEBSNADNO
.CZ

Jistě si pamatujete vtip o zlatou mříž
vyprávěný za socialismu. Kdo je největším nepřítelem našich hrdinných zemědělců? No přece: jaro, léto, podzim a také
zima. Platí to i dnes? Nevím. Zato se
u mne zastavuje kamarád a vždy mi sdělí něco zásadního. Třeba: Je zima, už by
mohla skončit. Podruhé: Je hrozný sucho,
všechno uschne. Potřetí: Už by mohlo
přestat pršet. Počtvrté: To máme krásně!
Má svoji pravdu a pohled na svět. Mně
být devadesát, asi bych nic ani neříkal.
Přesto se teď trochu zamyslím.

Ordinační hodiny

 Akupunkturní léčba pohybového aparátu

 Možnost objednání krmiva

Léto budiž pochváleno

WWW.MCHOROMERICE.RAJCE.IDNES.CZ

SQUASH CENTRUM - NEBUŠICKÁ 709

TELEFON : 737 258 885
885

Mým oblíbeným filmem je Rozmarné
léto Jiřího Menzela a slavný výrok: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ (Mimochodem, manželka tento
film nesnáší, ač by si možná dala dobrého
utopence!) A to už nemluvím o Slavnostech sněženek… Krásné léto se vším, co
k němu patří. „Já vám to říkal, že všechno
sežeru!“ Pamatujete si tu scénu? Taková
šiška salámu z udírny nemá chybu…A co
teprve takový letní koktejl nebo zmrzlina!
Nebo radši něco z grilu?
Léto totiž budiž pochváleno! Za tím
si stojím. I v naší malé obci. Koná se zde
spousta zajímavých akcí, lidé jsou spokojeni s naším malým obchůdkem (malíř si
přichází pro dva lahváče a teplou sekanou
– sic!), známý bezdomovec se psem se mne
ptá, proč dlouho neviděl moji paní ve snaze, že se nad ním slituji a půjčím mu dvacet
korun – mimochodem mi už dluží čtyřicet.
Kousek dál v naší obci, třeba u Žabky
to vypadá jinak a docela to žije. Maminky
s kočárky zde korzují a klábosí, kavárnička funguje. Silnicí na Okoř míří spousta
cyklistů kochajících se (někdy dýchavičně a v rozporu s pravidly silničního
provozu) krásami naší obce. A to včetně
zpustlého zámku, rozkládajícího ho se,
a to doslova, uprostřed obce. Nikdo tento
vřed nedokázal za deset let, či snad i více,
vyoperovat. Jiří Grygar už mockrát kolem
této pamětnosti šel za svým kamarádem
Jirkou Šrajerem na Račana. Ale ani on
s ním, stejně jako s černými dírami, nic
neudělá. Ani já ne! Jen o tom mohu psát.
Nicméně, léto přesto budiž pochváleno.
Všem našim občanům a čtenářům Zpravodaje Statenic a Černého Vola, aby to letošní
léto bylo pro ně co nejpříjemnější. V říjnu
se potkáme znovu. Snad nebude pršet…

Zpráva o činnosti
obce – jaro 2017
 K
 oncem března byl proveden bezpečnostní řez dvou stromů podél komunikace Statenická na pozemcích obce Statenice. Kmeny a větve byly nařezány tak,
aby si je občané mohli odvézt.
 P
 o vyhodnocení Analýzy rizik pro lokalitu Černý Vůl v oblasti havarijního
úniku ropy v roce 2007 bylo při kontrolním dni dne 1. 3. 2017 na společném
jednání zástupců zainteresovaných stran
(obec Statenice, ČIŽP, Povodí Vltavy, odbor ŽP MěÚ Černošice, Allianz
pojišťovna, Popilka, Dekonta, AGSS)
rozhodnuto o ukončení ochranného sanačního čerpání v lokalitě, demontování
sanační jednotky a přípojných rozvodů
vody a elektřiny. Odborně budou zlikvidovány některé hydrogeologické vrty,
zůstanou jen některé monitorovací objekty po obou stranách Kralupské ulice,
je zrušen zákaz čerpání podzemních vod
a vodu lze požívat jako užitkovou – pro
pitné účely je doporučeno zadat úplný chemický rozbor vody dle vyhlášky
252/2004 Sb., a řídit se jejími výsledky.
Po dobu následujících dvou let bude prováděn monitoring nepatrného zbytkového znečištění a sledována koncentrace
uhlovodíků C10 a C40. Monitoring bude
ukončen kontrolním dnem za přítomnosti zástupců všech zainteresovaných
stran. V případě mimořádných zjištění
v monitorovacích objektech bude situace
neprodleně řešena. Dne 29. 4. 2017 byla
odborně demontována a odstraněna sanační jednotka. Silnice II/240 Kralupská
byla na několik hodin dočasně uzavřena
v dopoledních hodinách.
 V
 rámci projektu revitalizace zeleně
v Černém Vole nad zahradnictvím Trees

proběhla dne 30. 3. 2017 schůzka s občany dotčeného území. Přítomní občané
podpořili projekt revitalizace obecního prostoru na pozemcích 460, 457/1,
454/7, 458/4 a 510/1 v k.ú. Statenice,
který předpokládá vybudování centrální
mlatové cesty se začleněním místa pro
posezení a odpočinek a s novou výsadbu
dřevin. Občané na schůzce vyjádřili svou
nespokojenost s průjezdem řešeným územím po místní komunikaci Skalní – jedna stávající výhybna je pro vyhýbání aut
nedostačující. Slíbila jsem prodloužení
výhybny na úkor řešeného zeleného prostoru. Za tím účelem se pokusím vyřešit
legalizaci stávající výhybny a oficiálně
docílit jejího prodloužení.
 S
 tavební firma Buldix, s.r.o. dokončuje stavbu chodníku podél komunikace
II/240 Kralupská. Práce budou kompletně hotovy do konce května, chodci mohou jásat a řidiči si oddechnou. Omezení
podél stavby nebylo nikomu příjemné.
Přesto musím zdůraznit, že se podařilo
vybrat spolehlivou firmu. Na stavbě se
nevyskytly potíže a nebyly nutné vícepráce. Proto konečná cena díla zůstane
beze změny, tedy 1 679 455 Kč bez DPH.
Obec požádala o dotaci z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury
a netrpělivě čeká, zda bude žádost kladně
vyhodnocena. V rámci budování chodníku byl nově položen kabel veřejného
osvětlení a vybudovány základy pro nové
sloupy veřejného osvětlení. Zatím budou
sloužit ty původní, nově bude osvětlen
přechod do ulice Na Kalvárii.
 V
 květnu začaly práce na opravě pomníku ve Statenicích. Vítězným uchazečem
zakázky malého rozsahu „Statenice

Ladislav Lenk

Na titulní straně: Metalofon v Prodejní
zahradě TREES v Černém Vole, který zde
v květnu postavil „užitný umělec“ Kaia
Mach.     foto: Ivana Zachová, TREES

Stavba chodníku podél komunikace II/240 Kralupská

Foto: OÚ Statenice
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– oprava pomníku obětem světových válek“ je společnost Archetypa, s.r.o. s cenou díla 253,5 tis. Kč. Restaurátorský záměr byl
podpořen dotací z Ministerstva obrany ČR, přičemž vlastní zdroje
obce činí minimálně 92 tis. Kč. Konečný termín dokončení prací
je 31. 8. 2017.
 V
 květnu proběhlo vyčištění dešťové kanalizace v ulici Slovanská. Vzhledem k tomu, že mezi vpustí a zasakovacím prostorem
nebyla revizní šachta, bylo nezbytné odkrýt trubní vedení a následně vytvořeným otvorem uvolnit celé potrubí od nahromaděných nečistot. Výkopové práce provedla domácí firma Petr Tichý, strojní vyčištění zrealizovala společnost TVS-Centrum Praha
z Únětic. Věřím, že občané celé oblasti už nebudou muset za deště
řešit nekonečnou louži v ulici Slovanská. Dnes je na potrubí dešťové kanalizace umístěna nově revizní šachta, kdyby bylo potřeba
potrubí znovu vyčistit.
 V
 červnu začnou práce na výstavbě vodovodního přivaděče
z Roztok u Prahy-Žalova do Velkých Přílep. Tento přivaděč posílí stávající vodovodní přivaděč. Vítězným uchazečem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Vodovodní přivaděč
Velké Přílepy, Statenice, Úholičky“ je společnost Aquarius, s.r.o.
s cenou díla 9 850 300 Kč bez DPH a dobou realizace 90 dnů
od zahájení prací. Investorem stavby je dobrovolný svazek obcí
„Přivaděč VPSÚ“, přičemž každá ze členských obcí se podílí
na investici procentním podílem. Na výstavbu vodovodního
přivaděče byla poskytnuta dotace z Operačního fondu Životní
Prostředí.

Krátce z obce
S jarem prokoukl také malý záhonek na dvoře obecního úřadu.
Loňské nesmělé pokusy o výsadbu rostlin realizované několika
nadšenci doplnily mohutným záběrem profesionálky z Prodejní
zahrady TREES v Černém Vole tak, aby záhonek byl něčím zajímavý v každém ročním období. Radost z nového kousku odborně
upravené zeleně v naší obci je o to větší, že výsadba byla realizována bez nároku na odměnu. Děkujeme!

 N
 a úterý 2. 5. 2017 jsem svolala schůzku zástupců obcí Statenice, Velké Přílepy a Lichocevsi s projektantem silničních staveb
Ing. Hrachovcem ze společnosti VPÚ Deco Praha, a.s. za účelem
společného jednání o možnostech nájezdu na budoucí přeložku
silnice II/240 ze směru od obce Statenice (ze silnice III/0079
Ke Kulnám), s dopadem na možné uvolnění dopravy v obci Velké Přílepy ulicí Kladenská a v centru obce Lichoceves. Důvodem
je předpokládaná rozsáhlá výstavba na katastrech obcí Statenice
i Lichoceves (v okrajových částech obou obcí), přičemž současné napojení na plánovanou přeložku silnice II/240 ze Statenice
by znamenalo projíždět celou obcí Lichoceves. Nejrychlejší odvedení dopravy z nové zástavby by bylo vyřešením přímého nájezdu na přeložku. Zástupci obcí se dohodli, že mají zájem zadat
zpracování studie nájezdu na plánovanou přeložku silnice II/240.
Předpokladem je zahájení jednání s vlastníkem pozemků v obci
Lichoceves, zda by takové napojení strpěl a v jakém rozsahu. Teprve pak je možné vybírat zpracovatele studie a hovořit o rozsahu
studie a podílu obcí na finančních nákladech studie.

 P
 rojektování chodníku ze Statenic do Černého Vola je ve fázi
zpracované studie, která je zveřejněna na webových stránkách
obce (úřední deska – výstavba v obci – ostatní výstavba). Chodník nezbytně zasahuje i do pozemků soukromých vlastníků, proto

 S
 polek PAR (Prague Airport Region), jehož jsme členy, získal
od Letiště Praha dar na podporu výuky AJ rodilým mluvčím (550
tis. Kč) a podporu jazykových pobytů děti členských obcí (750
tis. Kč). Podpora výuky rodilým mluvčím se bude vyplácet přímo

Připravila Jitka Lenková, foto Jitka Lenková a Ivana Zachová,TREES

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Od Okoře k Vltavě, jehož
členem je i naše obec, instalovala v ulici Svatojánská (u sochy
sv. Jane Nepomucenského) novou informační tabuli, která kolemjdoucím ve zkratce představuje Statenice i jejich historii.
Není zrovna krátká. Od první písemné zmínky o Statenicích letos
uplyne těžko uvěřitelných 790 let.

školám, kterých se podpora týká dle smlouvy s Letištěm (10 ZŠ)
a bude plošná bez ohledu na jednotlivé počty žáků členských
obcí ve třídách. Podpora jazykových pobytů se bude vztahovat
na všechny žáky členských obcí s trvalým bydlištěm v těchto obcích, kteří docházejí do ZŠ s II. stupněm, kde neexistuje žádná
forma finanční podpory pro tyto žáky na jazykové pobyty ze strany Letiště. Bude vyplácena obcemi přímo rodičům, kteří na základě potvrzení o úhradě jazykového pobytu vydaného školou budou
moci požádat o refundaci části jejich nákladů. Podpora se bude
poprvé týkat školního roku 2017/2018. Dle výpočtu provedeného
na základě údajů získaných od obcí (obce je dodají v říjnu 2017)
bude sdělena obcím částka, která jim bude po předložení dokladů o proplacení podpory na úhradu jazykového pobytu vyplacena Sdružením PAR. Termín pro podání žádostí by měl být v říjnu
2017 po začátku školního roku.

zastupitelé rozhodli, že dokud nebudou vyřešeny vlastnické vztahy k pozemkům dotčeným uvažovanou stavbou, nebudou projektové práce pokračovat. Snad se nám podaří pozemky s vlastníky
zdárně projednat a především vyřešit.

 P
 racovníci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(KSÚS) společně s projektantem společnosti Pontex, s.r.o. informovali obec o plánované rekonstrukci dvou mostů – most na silnici II/240 Kralupská v Černém Vole a most na silnici III/2504
Statenická ve Statenicích (poblíž konečné BUS 356). Oba mosty mají nosnou konstrukci ve velmi špatném stavu (stupeň č. VI
ze sedmi, přičemž VII. stupeň je havarijní a mosty se mohou
uzavřít). V současnosti jsou mosty použitelné jen s výhradou,
z toho důvodu jsou na jejich krajích omezující betonové panely.
Aby KSÚS nemusela přistoupit k řízení dopravy semaforem nebo
dokonce k uzavření mostu, připravuje projektovou dokumentaci
k jejich rekonstrukci. Oba mosty předpokládá zbourat a postavit
nové, železobetonové konstrukce s hloubením základů, přičemž
půdorys mostu se nezmění. Vzhledem k tomu, že v konstrukci obou mostů se nacházejí inženýrské sítě, bude obec důsledně dohlížet na jejich ochranu. Most v Černé Vole má vyřešené
vlastnické vztahy a pokud KSÚS získá stavební povolení na jeho
rekonstrukci do konce tohoto roku, bude její snahou zařadit rekonstrukci mostu do investic roku 2018. Opěrné zdi silnice II/240
ovšem nebudou z rozhodnutí vlastníka mostu Středočeského kraje opravovány. Trochu odlišná je situace u mostu ve Statenicích,
kde bude nezbytné nejdříve jednat s vlastníky přilehlých pozemků
o právu stavby a možných stavebních záborech.

 O
 pravené sportovní hřiště ve Statenicích plně slouží svému účelu. Pokud bude chtít některá sportovní skupina využít soukromé
rezervace, je tak možné učinit za poplatek telefonicky na OÚ Statenice minimálně dva dny předem.
 Z
 astupitel Bohuslav Mrázek se vzdal mandátu zastupitele ke dni
13. 3. 2017. Současně skončil ve funkci místostarosty obce Statenice. Uvolněný mandát zastupitele přijal druhý náhradník z kandidátní listiny TOP 09 Antonín Zeman a zastupitelstvo je opět devítičlenné. Funkce místostarosty nebyla doposud obsazena.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce

Gratulujeme!
Také v jarních měsících se dožili významných životních jubileí někteří naši spoluobčané. V březnu oslavil své 85. narozeniny pan Jaroslav Jílek, který od roku 1968 žil a pracoval v zahraničí. Po sametové revoluci se vrátil zpět do vlasti. Pochází z nedalekých Úholiček,
ale jako své nové bydliště si vybral Statenice a postavil zde rodinný dům. Pan Jílek je vitální senior, těší se dobrému zdraví a rád svědomitě pečuje o svou rozlehlou zahradu. Naopak nerad má focení, to upírá i své dceři, a jeho fotografii se tak nepodařilo získat ani nám.
Stejné životní jubileum, 85. narozeniny, oslavila koncem dubna paní Anna Gančíková. U kávy se nám svěřila, že pracovala jako
průvodčí v autobusech, které jezdily v našem okolí. Jezdívala tehdy různé trasy a vstávat do práce musela ve čtyři ráno, protože autobusy vyjížděly z Florence. Také dělala hlavní pokladní u autobusové dopravy a pamatuje ještě život na zámku za doby zámeckého pána
Straky. Taková setkání jsou nádherná – plná vzpomínek a příběhů, které se nikde nedočtete.
Třetí „jarní“ jubilantce, paní Ludmile Švarcové, to, že ve druhé polovině května oslavila 80. narozeniny, uvěříte jen stěží. Stále je
mezi lidmi, stále prodává v obchodě se smíšeným zbožím u konečné autobusu 356. Ostatně v obchodě strávila celý život a je pro ni
vším, jak sama říká. Ale není to tak úplně pravda. Během naší návštěvy u ní se pochlubila i svou novou radostí – čtyřměsíčním pejskem
z rodu rotvajlerů. A potom se zvedla se slovy, že pospíchá do obchodu, aby vystřídala kolegyni za pultem.
K osobní gratulaci starostky obce Ing. Miroslavy Šmardové všem
jubilantům se touto cestou připojuje i náš Zpravodaj.

Inzerce

KADEŘNICTVÍ – KOSMETIKA –
MANIKÚRA – PEDIKÚRA

Text a foto: Renáta Šťastná

Nová služba ve Statenicích a okolí

v provozovně SALONEK ve Statenickém mlýně
na náměstíčku

Nově otevřeno od 1. července 2017!
Své služby nabízejí jejich poskytovatelky nezávisle
na sobě, což zaručuje nejen pestrou nabídku procedur,
ale také široké cenové rozpětí dostupné pro každého.
Předběžný kontakt: B
 arbora Škopková, tel. 604 109 866,
e-mail: info@kavarnicka.cz

Strojové čištění čalouněných povrchů (sedací soupravy apod.), koberců a podlah
a ruční dočišťování v domácnostech i na pracovištích, ekologicky, antialergicky.

Je čas to dělat jinak!
Začínáme 1. července, na objednávky zadané do 30. června
zaváděcí sleva 10 %
tel. 777 762 049, e-mail vysatocz@gmail.com

Anna Gančíková

Ludmila Švarová
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Informace pro občany
Grantový program obce
Statenice
Do 30. června je možné na OÚ Statenice podat žádost o grant v rámci grantového
programu naší obce. Žádost může podat
kdokoliv, pokud činnost, která má být podpořena, přispěje k „podpoření občanské
společnosti v obci“, což je cílem tohoto
programu. Žadateli tedy mohou být fyzické
osoby – občané, a to nejen s trvalým bydlištěm v obci, i právnické osoby (školy, školská zařízení, spolky, společnosti, apod.),
rovněž nejen se sídlem v obci. Jeden žadatel může z tohoto grantového programu
získat celkem podporu až ve výši 40 000 Kč
s tím, že podpora může být poskytnuta
i na několik projektů jednoho žadatele. Maximální výše podpory na jednotlivé projekty byla stanovena na 5000 Kč pro projekty
malého rozsahu (např. jednorázová podpora kulturní či jiné akce) a na 30 000 Kč pro
projekty většího rozsahu (dlouhodobé projekty). V tomto kole bude celkem rozděleno 100 000 Kč, další kolo bude vyhlášeno
1. prosince 2017.
Grantový program – podrobnosti viz
http://www.statenice.cz/wp-content/uploads/2017/01/Scan0996.pdf

Rozvoz obědů
U terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z.ú., je možné objednat
si dovoz obědů – polévka + hlavní jídlo
– v jednorázovém balení, nejen do domácností, ale i na pracoviště. Pro klienty této
terénní pečovatelské služby stojí 1 oběd
66 Kč, pro všechny ostatní 71 Kč, cena dopravy je 25 Kč za 1 oběd, při dovozu více

Volnočasové aktivity
Přijďte s námi dělat divadlo!
Hudebně-dramatické a výtvarné dílny v září
vyústí v rámci festivalu Jičín-Město pohádek
v premiérové představení s profesionálními herci a muzikanty. Tyto dílny vznikly za účelem
přípravy několikadenního divadelního projektu, který proběhne ve dnech 14. – 17. 9. 2017
na náměstí jičínského zámku v rámci festivalu
Jičín – město pohádky.
Dílny vedou: autorka a divadelní režisérka
Apolena Novotná, divadelní a hudební lektorka,
loutkoherečka Kateřina Molčíková, výtvarná
lektorka a grafička Zuzana Brychtová Horecká
a výtvarný lektor a pedagog Josef Rendl
Koná se každý pátek, 3× měsíčně (jednou
v měsíci bude volno), čas: 16–18 hod.

Vyhlášky stále platí
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Řádková inzerce
obědů na jedno místo stojí potom doprava
každého dalšího oběda 10 Kč. Rozváží se
v pracovní dny, je možné objednat si více
jídel najednou (např. na víkend). Jídelní
lístek je doručován e-mailem, případně papírový vždy ve středu, v pátek se odevzdává objednávka obědů na celý příští týden
a zaplatí se. Kontakty: objednávky obědů –
paní Kubásková, tel.: 778 095 906, e-mail:
obedy.kpz@email.cz, vše ostatní, např. vyúčtování, dotazy – kancelář, tel.: 778 095 645,
e-mail: administrativa.kpz@email.cz.

Dotace Dešťovka
Vzhledem k tomu, že naše obec nesplňuje podmínky, na kterou je udělování dotací
v rámci tohoto programu vázáno, nemají
občané Statenic na prostředky z této dotace
nárok. Jedná se o to, že v obci nepanují takové podmínky sucha, jak je tento program
definuje, tj. nebyly zde v posledních letech
přistaveny cisterny s pitnou vodou pro zásobování obyvatel ani obec nevyhlásila zákaz zalévaní. Stávající prostředky na tuto
dotaci jsou v tuto chvíli již rozděleny, očekává se sice vypsání dalšího kola, avšak
pravděpodobně za stejných podmínek.

Dětské hřiště
Nově otevřené dětské a sportovní hřiště
v ulici U Potoka je nyní otevřeno pro veřejnost každý den 8 – 21 hod. K dispozici jsou
i sítě na volejbal či tenis. Hřiště si mohou
zájemci na určitou dobu zarezervovat i jen
pro sebe a své přátele, a to děti a mládež
do 18 let zdarma, dospělí v ceně 110 Kč
hod. Kontakt: tel. 220 970 418.
OÚ Statenice

Výtvarná lázeň
Pravidelné setkávání v otevřené skupině umětelů i neumětelů za účelem prožitku radosti, uspokojení, uvolnění, sebepoznání a rozvíjení skrze výtvarnou tvorbu.
Lektoři: Zuzana Brychtová Horecká
a Josef Rendl
Koná se 1× za tři týdny, 19–21 hod,

Kurzy patchworku
Zahájení třetího ročníku v září 2017
pod vedením lektorky Věry Vyšínové.
Koná se každý 2. čtvrtek
OÚ Statenice

Upozorňujeme občany, že stále zůstávají v platnosti obecně závazné vyhlášky, podle nichž
● je dobou nočního klidu stanovena doba 22 – 6 hod. (vyhl. č. 2/2016)
● je zakázáno používat hlučné stroje a zařízení (např. sekačky na trávu, cirkulárky, křovinořezy, motorové
pily) v nevhodnou denní dobu, tj. o nedělích a státem uznaných svátcích od 11 do 15 hod. (vyhl. č. 1/2016)
● je zakázáno na katastru obce odpalovat zábavní pyrotechniku s výjimkou noci z 31. prosince na 1. ledna (vyhl. č. 2/2016)
Žádáme proto občany, aby tyto obecně závazné vyhlášky důsledně dodržovali, nejen proto, že jejich
porušení podléhá přestupkovému zákonu, ale především pro zpříjemnění života nás všech.
OÚ Statenice

 Wet Wipes International s.r.o., hledá do své
centrály v NOUTONICÍCH – Lichocevsi,
vhodné kandidáty na pozice:
• operátor výrobní linky
• pomocný technik
• pracovník/pracovnice do výroby
Místo výkonu práce: Lichoceves
Kontakt: Wet Wipes International s.r.o.,
Noutonice 57, 252 64 Lichoceves
tel : 315 636 014, 602 193 832, e-mail:
p.novakova@wet-wipes-international.com
 Hledám nenáročný pronájem domku
nebo chaty se zahradou ve Statenicích a okolí,
nabízím výpomoc s péčí o dům i zahradu,
Jakub Lev Fischer, tel. 732 666 909,
e-mail: jelef.mann@gmail.com
 Terénní pečovatelská služba Kvalitní
podzim života, z. ú., hledá terénní pečovatelku
s vlastním vozem pro oblast Velké Přílepy,
Statenice a okolí. Upřednostňujeme uchazečky
zaregistrované na Úřadu práce (není
podmínkou). Kontakt: 723 089 635.
 Hledám někoho, kdo mi kdykoliv v týdnu
poseká zarostlou zahradu v prudším svahu –
cca 700 m2. Vlastní křovinořez nutný. Cena
dohodou. Pravidelná spolupráce vítána.
Kontakt: 603 712 234
 Do našeho týmu hledáme 3 nové kolegy/
kolegyně. Jste usměvaví a komunikativní?
Máte rádi akci? Jestli jste aspoň trochu zvědaví,
volejte, pište. tel.: 723 089 635, e-mail:
qenda@seznam.cz. Těšíme se na vás!
 Vzdělávací centrum Lexik, s.r.o., Roztoky,
nabízí prázdninové hlídání dětí od 3 let
věku ve třech týdenních termínech v srpnu
– od 14., 21. a 28. 8 od 7,30 do 16 hod,
půldenní i celodenní varianta. Kontakt: e-mail:
info@lexik.cz, tel. 769 035 000
 Děkujeme paní doktorce Evě Černochové
(veterinární ordinace v Černém Vole), která
v neděli 20. května v podvečer obětavě přijela
na pomoc kočce, která se rozhodla odejít
ze života na naší zahradě. Protože dobře víme,
že ne každý by to udělal, o to víc si toho
vážíme. Rodina Lenkova, Statenice
 Děkuji terénní pečovatelské službě
Kvalitní podzim života, z. ú., za okamžité,
bezproblémové a cenově velmi přijatelné
zapůjčení pomůcek (invalidní vozík, chodítko),
které mi velmi pomohly v době léčby a následné
rehabilitace fraktury levé dolní končetiny. Jitka
Lenková, Statenice

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.
1/3 str.
1/2 str.
1 str.

– 600 Kč
– 800 Kč
– 1 200 Kč
– 2 400 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází 10. října 2017, uzávěrka
20. září 2017.

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

Sousedské posezení
se bude konat v sobotu 16. září odpoledne na fotbalovém hřišti.
Srdečně všechny zveme!

„Za svou prací si stojím,
mám ji ráda a baví mě!“
Janu Špičákovou vnímám už roky jako ženu, která je všude, kde se něco děje. Ať je
to Masopust, obecní ples, Čarodějnice, Dětský den, zkrátka všechny akce, které obec
pořádá. Umí poradit každému, kdo to potřebuje, a je stále usměvavá. Z mého pohledu
není třeba ji představovat, šestým rokem ji potkáváme na obecním úřadě. Ale obec se
rozrůstá, noví občané přibývají, a tak si myslím, že je dobré o Janě promluvit znovu.
Opakování je přece matkou moudrosti. Jana se řídí mottem „Důležité je být stále pozitivní“, které visí na obecním úřadě na nástěnce, a sama říká, že se jí mnohokrát vyplatilo nemračit se a přistupovat k lidem s pochopením.

Jana úředník
Když jsem se ptala, jaká je její pozice
na obecním úřadě, dozvěděla jsem se, že je
vedoucí kanceláře starostky. „Mám na starosti správní agendu, Czech POINT, ten
máme na starost s kolegyní, kulturu, zkrátka toho není málo. Například v rámci Czech
POINTu je to přihlašování k trvalému pobytu, výpisy trestných bodů řidičů, výpisy
z katastru nemovitostí, výpis z trestního
rejstříku, fyzickým nebo právnickým osobám umíme zřídit datovou schránku a pomoci jim, když s ní mají těžkosti. Kromě
této agendy je to ověřování podpisů a dokumentů, stížnosti ve většině případů také
vyřizuji já a nemalou součástí mojí práce
jsou obecní kulturní akce. Také komunikuji
s administrátorem webových stránek, kdy
on všechny příspěvky vkládá a pravidelně
aktualizuje, ale já mu sděluji, jak si to představujeme, co má kde být a v jaké podobě.
Ráda bych ještě zmínila obecní facebookové stránky Sokola a Čarodějnic od Juliány. A musím říct, že na výzvy a zprávy
právě na sociální síti máme nejlepší ohlasy
a je jich nejvíc. Vedle webových stránek

a facebooku musí v obci fungovat úřední
deska – fyzická i elektronická. Dále máme
desky informační, na které se úřední dokumenty nevyvěšují. V současné době máme
po Statenicích a Černém Vole celkem osm
informačních desek. A potom je tady ta další neviditelná práce, jako vyřizování pošty,
datových zpráv, e-mailových dotazů, chystání podkladů pro paní starostku, pomoc
s články pro obecní zpravodaj, ale třeba
i zajišťovaní kontejnerů na velkoobjemový
odpad a bioodpad…“

Jana a obecní kultura
„Tuhle práci mám moc ráda, i když mi
tehdy víceméně spadla do klína a vůbec
jsem nevěděla, jak se toho zhostím. A přiznám se, že někdy je toho opravdu hodně.
To už na mně ostatní poznají, že si potřebuji
zavřít dveře v kanceláři a stoprocentně se
soustředit. Obzvlášť před velkými akcemi,
jako jsou rozsvícení vánočního stromu, Čarodějnice a obecní ples. To jsou ty největší
obecní akce a možná tomu někdo neuvěří,
zabere to ohromnou spoustu času. Organizace celé akce, organizace lidí, nákupy
a všechno, co s tím souvisí. Chtěla bych
touto cestou strašně moc poděkovat jednak
Čarodějnicím, ale také dobrovolníkům, kteří nám pomáhají, za jejich práci, čas a píli,
které tomu věnují, protože bez nich bychom
to vůbec nezvládli. To jsou chvíle, kdy je
každá ruka dobrá a já si toho moc vážím.“
Jana ještě dodává, že obrovským pomocníkem je i sociální síť, která usnadňuje
komunikaci právě při koordinaci příprav
akcí, kdy ne vždy se všichni mohou sejít
na organizační schůzku. „My jsme to dříve řešili tak, že jsme se scházeli na úřadě,
ale ne vždycky všichni mohli přijít – jsou
tu holky zdravotní sestřičky, které slouží
i noční, jsou tu maminky, které mají malé
děti. Zkrátka sejít se v jeden čas je téměř
nemožné. Proto je pro nás facebook obrovským komunikačním pomocníkem. Vytvořili jsme si skupinu a v ní všichni plánujeme
a sdělujeme si, co je potřeba, protože čas
všech je opravdu drahý.“
Při našem rozhovoru došlo i ke zhodnocení letošních Čarodějnic. „Letos byla
opravdu obrovská účast, ať dětí na stezce,
tak i lidí, kteří se přišli podívat na zapálení
ohně. Byla to fakt masivní akce a mám radost, že se to povedlo. A když potom slyším,
jak lidi chválili, jak byla pěkná stanoviště

na stezce, tak tohle je ta motivace, která nás
žene dál. Celý večer pěkně podtrhla kapela
Duo Dvojsband, kterou také lidi chválili,
takže podtrženo, sečteno – mám radost,“
říká Jana.

Jana a chod obce
Kromě organizace práce kanceláře a kulturních akcí je Jana koordinátorkou prací
obecních techniků. „Obec má dva techniky
a mají obecní práce víc než dost. V době
sezóny, kdy roste tráva, nebo v zimě napadne sníh, to jsou nejhorší období, protože
ve dvou lidech se to opravdu těžko zvládá,“
říká Jana.
A něco navíc, o čem jsem osobně nevěděla, je fakt, že jako jedna z mála obcí
spolupracují Statenice s probační a mediační agenturou v tom smyslu, že přijímají
lidi na veřejně prospěšné práce místo výkonu trestu. Jak to vnímá Jana? „Už jsme
tady měli asi tři pracovníky, v současné
době nastoupil nově další pán. Takový člověk má třeba uloženo místo výkonu trestu
odpracovat dvě stě nebo tři sta hodin a on
si je odpracuje u nás. Obec má z toho užitek v podobě jeho práce a jak jsem říkala,
v sezónním období je to velká pomoc i pro
techniky. A musím říct, že mám s takovými
lidmi dobrou zkušenost a nemůžu si stěžovat. Pomáhali technikům se vším, co bylo
potřeba, a nikdy jsem se nesetkala s nedisciplinovaností nebo hrubým chováním.“

Jana a volný čas
Když jsem se Jany zeptala, co ráda dělá
ve volném čase, ani chvíli nezaváhala.
„Já strávím hodně času s rodinou a hlavně s dcerou Sárinkou (9). Hodně jezdíme
na výlety, poznáváme nové kraje a máme
rádi třeba i sportovní akce. Ráda poznávám
cizí země a kultury i gastronomii. A baví
mě chodit, kolo není úplně můj největší
kamarád, ale chodím hodně a ráda. Mám
ráda léto a vodu, teplo miluju… Takže
když máme volno, trávíme opravdu málo
času doma. Ráda se podívám na pěkný
film, moc ráda si posedím s přáteli a miluju
zvířata všeho druhu. Ale třeba ruční práce
nebo křížovky, to mě nebaví, na to nemám
trpělivost.“
Text: Renáta Šťastná
Foto: archiv Jany Špičákové
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KNHOVNA J. M. HOVORKY VE STATENICÍC

Tip knihovny
Krátce ze Sokola
● 1 . dubna 2017 se konala Valná hromada TJ Sokol Statenice. Konstatovala, že tomuto dni má TJ Sokol Statenice celkem 50 členů,
z toho 8 nezletilých (dětí). Kromě hodnocení uplynulého období vzala valná hromada na vědomí rezignace Antonína Zemana,
Ing. Jana Sládka a Bohuslava Mrázka jak na členství ve výboru, tak na funkce, které dotyční zastávali, byla hlavním bodem
programu volba nových členů výboru, kterými se stali Antonín
Zeman, Jaroslav Novák, Veronika Sejkorová a Soňa Tobišková.
Spolu se stávajícími členy výboru (Lukáš Lorenc, Petr Poulíček,
Jana Špičáková, JUDr. Jitka Lenková) je nyní výbor osmičlenný
s tím, že v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty. Tím výbor TJ Sokol Statenice zvolil A. Zemana, dále zvolil jednatelkou
J. Lenkovou a hospodářkou J. Špičákovou.
● Dnem 10. května převzal na základě rozhodnutí výboru vedení
fotbalového mužstva TJ Sokol Statenice místo Zdeňka Štěpánka
nový trenér – Ladislav Švehla. Výbor i mužstvo jsou přesvědčeni,
že tato změna povede k dalšímu růstu našich fotbalistům i k úspěchům v nové sezóně 2017-8.
● V letošním roce si připomínáme 120. výročí založení Jungman
novy župy, pod níž spadá naše TJ Sokol Statenice.
Připravila: Jitka Lenková

TJ Sokol Statenice srdečně zve k návštěvě
zmodernizovaných prostor fotbalového hřiště
a občerstvení Sokolská osvěžovna Statenice
otevřeno: po-pá: 16-21 hod., so-ne: 11-22 hod.
kontakt: Veronika Sejkorová, tel. 731 980 573, 731 188 440

Vážení čtenáři, přemýšlela jsem, jakou knížku vám doporučit na prázdninové čtení, ale není
to vůbec jednoduché, neboť co člověk, to jiný
vkus. Záleží na vzdělání, osobních zážitcích
a momentálním rozpoložení mysli.
Proto jsem vybrala knihu, která se snad
může (doufám) hodit všem. Autoři Petr David a Vladimír Soukup ji nazvali „To nejkrásnější z Čech, Moravy a Slezska, 1000 technických
památek a zajímavostí“. Jsou v ní zajímavé typy na výlety pro
celou rodinu. Můžete obdivovat mlýny, hamry, elektrárny, pevnosti, rozhledny, vodní nádrže a kanály, hvězdárny, kamenné milníky či meteorologické budky. Tento výčet není úplný. Mnohé
z těchto objektů byly na poslední chvíli zachráněny před zánikem, jiné, dříve nedostupné, zpřístupněny veřejnosti. Víte třeba,
že Schwarzenberský plavební kanál spojuje povodí Vltavy a Dunaje v délce 44,4 km a je nejdelším vodním kanálem umožňujícím plavení dřeva v českých zemích?
Na prázdniny si můžete vypůjčit i jiný žánr – detektivky, romány, knihy s vojenskou tématiku a knihy pro děti. Jen Harry
Potter je zastoupen sedmidílným kompletem.
Květa Englerová

Milí čtenáři, tímto bych se s vámi chtěla rozloučit jako knihovnice. V knihovně končím 30. června. Ale knihovna nekončí, naopak! Po mně knihovnu
převezme mladší generace – paní Brychtová, Černohorská a Talacko, které svůj program představily v sobotu 27. května v naší knihovně. Těším se,
že knihovna konečně ožije a ze spící Šípkové Růženky se stane životem kypící
komunitní centrum. Tento úkol není vůbec jednoduchý, proto těmto maminkám s malými dětmi držím palce a prosím, buďte jim nápomocni, ať se dobrá
věc podaří.                   Vaše Květa Englerová
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Náš Dětský den je opravdu náš

Zástupci okolních obcí a městských částí mají informace z první ruky
Koncem března se opět sešli zástupci vedení Letiště Praha
a okolních komunit. Jednání, která slouží k vzájemné informovanosti o aktuálním dění, se konají několikrát do roka.
Tentokrát byl na programu aktuální vývoj leteckých pohybů,
vize rozvoje letiště nebo změny v systému pravidelné údržby
hlavní dráhy. Jednalo se také o rozdělení nové dotace od Letiště
Praha na jazykové vzdělávání dětí, kterou bude spravovat sdružení okolních obcí a městských částí Prague Airport Region (PAR).
Podrobněji se probíral palčivý problém dopravy v blízkém okolí.
Pochvalu si vysloužil nový kruhový objezd v Aviatické ulici, který
letiště financovalo a díky kterému se významně snížila nehodovost
v tomto problematickém úseku.
Vedení letiště potvrdilo, že dobré vztahy s blízkým okolím považuje za velmi důležité, proto budou mj. dodržovat letové koridory šetrné k obcím i na úkor dalšího navyšování kapacity dráhy.
Obavy z rozvoje letecké nákladní dopravy byly rozptýleny ujištěním, že touto cestou se pražské letiště rozhodně ubírat nebude.

Krátce z obce

Letošní Dětský den se konal v neděli 3. června a počasí, které se
stihlo od rána pokazit, mu tedy opravdu nepřálo. Tím spíš je třeba
ocenit organizátory, tedy Čarodějnice od Juliány, TJ Sokol Statenice a OÚ Statenice, že to nevzdaly a i ve ztížených podmínkách
pro děti připravily vedle již známých a oblíbených atrakcí i něco
nového. A zatímco si dospělí dělali starosti s větrem a deštěm, děti
si to „svoje“ odpoledne užily s nefalšovanou radostí a nadšením.
Text: Jitka Lenková
Foto: Zuzana Staňková

Zároveň byl vyhlášen další ročník programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ s grantem 24 milionů korun, který pomáhá okolním obcím
a městským částem realizovat environmentální projekty.
Letiště Praha, a. s.

Připravila Jitka Lenková, foto Renáta Šťastná a Jitka Lenková

Čarodějnice 2017

U Kavárničky bylo veselo

Tradiční statenické čarodějnice nezklamaly ani letos.
Podle hlavních organizátorek, Čarodějnic od Juliány,
se těch letošních zúčastnilo
snad nejvíc dětí vůbec. Měly
se na co těšit, na čarodějnické stezce je čekala spousta
zajímavých úkolů stejně
jako obvyklá odměna za jejich splnění. Velké poděkování patří všem, kteří pro
děti a vlastně pro nás všechny připravili tak krásný zážitek, jak
obětavým jednotlivcům za jejich osobní nasazení, tak TJ Sokol
Statenice a OÚ Statenice za finanční a organizační podporu.

V pátek 2. června od 16 hodin patřilo prostranství před Kavárničkou ve Statenickém mlýně našim nejmenším. Majitelka
Kavárničky, Barbora Škopková, pro ně připravila ke Dni dětí veselé odpoledne s klaunem, „popleteným“ tak, že snadno vyloudil
úsměv na tváři i dospělým. Písničky, bubliny,
krásné počasí, zmrzlina i tvoření z korálků
nachystané u sousedů
před květinářstvím jeho
majitelkou Janou Púčikovou – lepší začátek
léta si lze představit jen
stěží. Tak ať nám stejně
pěkně pokračuje!

Parta kamarádů ze Statenic si pod názvem „Asi jinej gang“ vyrazila ve dnech 26.–28. května na všem, co má dvě kola, na víkendovou
spanilou jízdu do Stádlce. Ve stádečku motorových ořů si kromě jiných zařehtaly dvě babety, pionýr a Stella. Jak referoval hlavní organizátor Jan Frizovič, „akce se povedla, počasí se vydařilo, všichni si to užili a důležité nebylo to, jak výkonnou měl kdo motorku, ale že se
zúčastnil.“

Připravila: Jitka Lenková, foto archiv Jana Frizoviče
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V očích smrt, na tachometru třicet…
Vzpomínáte, jak jsme za mého mládí označovali bláznivé řidiče?
Ano, v očích smrt, na tachometru třicet. Kéž by to platilo i dnes. Je
to jinak. Nevěříte?
Stačí se ráno podívat na dopravu v naší
obci. Začněme třeba v ulici Ke Kulnám.
Po ní se ráno kolem osmé řítí naleštěná auta
s muži za temnými skly, kteří zřejmě spěchají za svými manažerskými povinnostmi.
O půl hodiny později jsou to asi jejich manželky, které vezou děti do škol a školek.
V očích nepříčetný výraz, u ucha mobil,
kola uprostřed silnice, neb se zřejmě bojí
jezdil na pravé straně…
Na začátku obce je v těchto místech značka omezující rychlost na třicet kilometrů
v hodině. Sázka: Dám každému, kdo zde zdokumentuje automobil jedoucí touto rychlostí,
100 korun! (Promiň, Šáfo, tebe se to netýká.)
Když už jsem na této silnici, rád bych
pozdravil mladou paní, která se pravidelně
každé ráno kolem půl deváté řítí směrem
na Černý Vůl v bílém autě za půl milionu.
Trojúhelníková křižovatka a na ní přednost
zprava jí zřejmě nic neříká. Bez uzardění to
střihne doleva, co přijíždí zprava, neregistruje. Občas se bojím, že po srážce s někým,
kdo její „řidičské schopnosti“ nezná, skončí
oba až u sv. Jana Nepomuckého. Nebo, nedej Bože, až u Karla Králíka ve vratech…
Pojďme však dál v našem automobilovém
průvodci Statenicemi. Vracečka v Černém
Vole je zapeklité místo. Na nájezdu do ní se
od rána tvoří kolona, od Velkých Přílep opět
další. Jen snad sebevrah by se v tuto dobu
pokusil odbočit doleva směrem na Velké Přílepy. Když do něj nenarazí automobil, který
se od hospody v Černém Vole vyřítí zatáčkou, kde je třicítka, nejméně šedesátkou,
může to pěkně schytat od šílence, který jede
od Horoměřic a značka omezující rychlost
na třicet kilometrů v hodině před autobusovou zastávkou mu nic neříká…
Ve středu naší malé obce (ne)střediskové
se most přes potok hroutí, jsou zde proto
nové zábrany a také nové dopravní značení. Ví však někdo, co znamená červená
a černá šipka? Asi ne, neboť průjezd přes
most si řada lidí asi vykládá jako novou ruletu. Že mám zastavit na červenou a pustit
toho, co přijíždí z druhé strany? Ne, sázím
na černou! A jedu!
Ulice Račanská. Už před lety zde občané žádali zastupitelstvo, aby tu instalovalo
retardéry. Nestalo, neboť prý nejsou peníze.
Takže se Račanskou opět dolů řítí auta minimálně padesátkou. Že jedou těsně kolem
plotů, že uličkou nahoru chodí děti od autobusu, to asi tyhle nezodpovědné blázny
nezajímá…
Když pojedete do Kněževsi, do Dobrovíze, do nové zástavby ve Velkých Přílepech, nebo třeba na poštu do Horoměřic,
zastaví vaše řidičské sebevědomí retardéry.
Jsou naprosto účinné, neboť i blázen s mobilem v ruce si nechce skočit nebo urazit
výfuk svého miláčka. A tak se ptám, zda
by to nešlo i v naší malé obci (ne)střediskové. Vím, něco to stojí. Semafor v zatáčce

u Černého Vola by prý
stál milion a nemáme
na něj. Kolik však stojí
lidský život? A co spokojenost a bezpečí občanů? Zeptejte se třeba
těch žen, které ráno
chodí nakupovat do našeho obchodu a musejí
projít v „zatáčce smrti“
pod zámkem. Viděl jsem tu mladou paní
s s kočárkem, která se plížila přímo pod zdí.
Dvojnásobná sebevražda!
Co dodat? Dneska jsme jel opět naší obcí
od Černého Vola do Statenic. Čtyřicítkou.

Péče o růže během vegetace
Růže jsou často pokládány za poměrně náročné na ošetřování. Pokud jsme zvolili vhodné odrůdy, vybrali pro ně správné místo k výsadbě a zajišťujeme jim základní péči
v průběhu vegetace, není tomu tak. Odměnou nám jsou jejich nádherné květy, často
znovu a znovu vykvétající od konce jara až do prvních mrazíků.

Než jsem dojel k Žabce, předjela mne čtyři
auta. Jeden troubil, další řidič cosi ukazoval
vztyčeným prstem…
Filozofující důchodce Ladislav Lenk, foto: autor

Inzerce
vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz

vyvinutý list, u mnohokvětých růží odstřihneme celá květenství. Výhon po řezu vykvete znovu zhruba za 6 týdnů. U botanických
růží ponecháváme šípky. U očkovaných růží
poznáme podle odlišného listu podrůstající
podnož – tyto plané výhony co nejdříve
odstraníme, nejlépe vytržením.
Pokud jsou růže díky vyrovnané výživě a zálivce v dobré kondici, nejsou tolik
napadány obecně rozšířenými chorobami
a škůdci nebo jim alespoň lépe odolávají. K chemickým zásahům přistoupíme
teprve tehdy, když poškození přesáhne
únosnou míru. Řídíme se přesně návodem.

Krátce z obce

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Základní péče spočívá především v udržení výsadby v bezplevelném stavu. Plevel odstraňujeme mechanicky a včas. Pokud
výjimečně použijeme herbicidy,
je nutná maximální opatrnost –
růže jsou na tyto přípravky mimořádně citlivé; i při nepatrném zasažení růže postupně odumře.
Kypříme půdu kolem nich,
případné mulčování kůrou nebo
jiným materiálem je vhodné u růží,
které na zimu nevyžadují přihrnování zeminou.
Růže koření poměrně hluboko,
zaléváme tedy hlavně mladé výsadby, a pokud je nedostatek srážek.
Velmi důležitá je zálivka přímo
k rostlinám, neboť kropením na listy podporujeme rozvoj houbových chorob.
Zaléváme raději méně často, ale vydatně.
První přihnojení průmyslovými hnojivy provádíme teprve rok po výsadbě. Plné
hnojivo bez chlóru s větším obsahem dusíku aplikujeme při rašení a potom nejpozději v červenci; koncem léta už použijeme
hnojiva se síranem draselným a superfosfátem. Předávkování dusíkem zvyšuje
náchylnost k houbovým chorobám.
Letním řezem podporujeme další
kvetení u remontujících čili opakovaně
kvetoucích růží. Odkvetlé květy velkokvětých růží odstraňujeme až po první dobře

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Černá skvrnitost je nejhorší chorobou
růží. Obvykle od července se na listech objevují hnědé až černé skvrny. Intenzitu napadení stupňuje vlhké počasí. Rostlina vytváří
nové výhony a záleží na průběhu
počasí, zda zůstanou zdravé. Zárodky houby přezimují především
ve spadaném listí. Nezaléváme
na list! Napadené listy odstraníme,
postřikem omezíme výskyt.
Padlí růžové je druhá častá houbová choroba. Na listech mladých
výhonů a poupatech se tvoří bělavý až šedobílý moučnatý povlak.
Houba přezimuje ve spadaném listí
a v pupenech. Zásady ochrany jsou
stejné jako u černé skvrnitosti.
Rez růžovou prozradí žluté
prášivé kupky čili ložiska spor
houby na spodní straně listů. Přechází-li houbové spory do období
přezimování, zbarví se do červeno
hněda.
Mšice napadají především konce výhonů a poupata. První nálety mšic
můžeme likvidovat mechanicky, při masivnějším napadení použijeme přípravky typu
Pirimor – působí jen na mšice a nelikvidují
slunéčka, přirozené nepřátele mšic.
Pilatky a zlatěnky nejsou příliš nebezpečné; existuje více druhů těchto vosiček.
Jejich larvy způsobují zavinování listů,
vykusují otvory v listech nebo pronikají
do dřeně větviček. Poškozené listy a větvičky odstraníme, chemicky zasahovat není
nutné.
Text a foto: Olga Kubalová Wankeová, TREES
Připravila Jitka Lenková, foto Ivana Zachová, TREES

苔玉 = kokedama, čili mechová koule

Přijdete si zahrát?

V sobotu 27. května se v Prodejní zahradě Trees konala dílna věnovaná výrobě kokedam. Jde o speciální způsob
pěstování rostlin pocházející z Japonska. Rostliny jsou umístěné v kulatém
balu zeminy a obalené mechem. Tím
jsou, podobně jako bonsaje, z nichž
se vyvinuly, omezeny v růstu. Nejdůležitější je při jejich výrobě složení substrátu, které musí odpovídat potřebám dané
rostliny. Mechový obal potom udržuje vláhu, zabraňuje
vyplavování substrátu a působí esteticky. Hotovou kokedamu
můžete dát na talířek
nebo mističky, anebo,
typicky japonsky, ji
na provázku pověsit
ke stropu. Jenom místo
obvyklého zalévání se
pak nechá nasáknout
vodou v misce.

V Prodejní zahradě Trees
na vás čeká neobvyklý hudební
nástroj – metalofon. Z jedenácti nerezových trubek laděných
do „relaxační“ pentatonické
stupnice F mol (tóny f as b
c es) jej vytvořil Kaia Mach
(carlimach@centrum.cz), který
sám sebe vnímá jako „užitého“
umělce. A to proto, že nejraději tvoří díla, která nejenže mají svůj
účel, tedy užívají se, ale zároveň potěší oko, hmat a často i sluch.
Dříve vyráběl hračky spolu s lidmi s mentálním handicapem, dělal sochy motorovou pilou, výukové dětské hřiště, opravoval staré krovy a vyhrával po ulicích západní Evropy na klarinet. Dnes
dokončuje svůj dům s výhledem na Bílé Karpaty, vyrábí kalimby,
metalofony a jiné krásné věci a konstrukce na zakázku. Do toho všelikde muzicíruje a snaží se aktivně upozorňovat na budoucí rizika
současných politiků a hlavy státu. A také se hodně směje a raduje se
z toho, jak se u nás máme dobře, a přeje vám dobré dny i sny.
Samozřejmě si u nás na svůj nástroj také sám zahrál: https://www.facebook.com/prodejnizahradatrees/
videos/803359263155340/
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Jsme rádi, když lidem chutná
a jsou spokojení

NT

Y

Inzerce

„Komplexní péče, individuální přístup.“




Jistě jste zaregistrovali, že v dubnu byla opět otevřena naše hospoda u obecního úřadu.
Noví majitelé ji dali „do pucu“ a dali jí jméno Statenka. Kdo za tím vším stojí, co chtějí
nabídnout, co chystají a proč vůbec? Na to jsem se zeptala Jana Staňka (33), kterému
nikdo neřekne jinak než Hanz.

MUDr. Rodion Schwarz

Nechcete v čekárně čekat déle než 15 minut?

 otřebujete od lékaře jenom recept a chcete jej obdržet přímo
P
lékař
pro dospělé
na e-mail čipraktický
rovnou zaslat
do lékárny?

Statenky momentálně působí i v restauraci, která je v žebříčku nejlepších na šesté
příčce, zatímco například Hotel Alcron je
až patnáctý. A tohle všechno chceme přinést do Statenic. Nejvíc si přejeme, aby
byla Statenka hospůdkou, kde bude lidem

Hanzi, proč jste se rozhodli zrovna pro
Statenice?
Byla to čistě souhra náhod. Měla bys
lepší otázku?



Toužíte po rodinném lékaři s lidským přístupem, usměvavé
Očkování
do zahraničí
Domácí
návštěvy
sestřičce avč.
čekárně
s nápoji, klidnou
hudbou
a zajímavým
Prevence
civilizačních chorob
Kontrola interakce léků
čtením?
Všeobecné praktické lékařství
Pracovně-lékařské služby
Nechcete
hned antibiotika
nachlazení
a jstekrvácení
otevření do stolice
Odběry
krve
a EKG přímo
v ordinaci na běžná
Vyšetření
okultního
léčbě pomoci bylin, akupunktury či dietetických opatření?
Stanovení zánětu v těle z kapky krve
Spolupráce s terapeutem tradiční čínské medicíny
On-line objednávkový systém pacientů
Nadstandartní služby mimo rámec běžného pojištění
 Pokud je Vaše odpověď ano, neváhejte se u nás registrovat.

Šťastnou cestu

To a mnohem více Vám nabízí PŘÍLEPSKÁ ORDINACE
● možnost telefonického či on-line objednání
„I cesta
býtčicíl.do“ lékárny
● zaslání receptu na léky
přímo může
na e-mail
● výsledky krve na e-mail včetně možnosti rozšířeného vyšetření krve
● EKG, CRP (zánětu v těle) či StrepA (bolesti v krku) přímo v ordinaci
● možnost konzultace
v cizím
(anglicky,
-ordinace.com
tel.:
+420jazyce
226 205
438 rusky, ukrajinsky) Haškova 783, 252 64 Velké Přílepy
Již uvažujete nad změnou lékaře, ale je pro Vás nepohodlné požádat
stávajícího praktického lékaře o zdravotní dokumentaci? Nemějte
obavy, stačí jediná návštěva u nás, vše ostatní pak zařídíme za Vás.
Jak se jednoduše zaregistrovat?
 E-mailem na prilepska.ordinace@gmail.com, kde uveďte své
jméno a příjmení, titul, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, adresu,
e-mail a telefonní číslo, jméno a místo působení předchozího
registrujícího lékaře.
Do zprávy uveďte, budete-li chtít zaslat registrační lístek fyzicky
poštou. (Prosíme jen v případě, že na tom opravdu trváte. Lístek si
můžete kdykoliv vyžádat, i později, v ordinaci.)
 Osobně kdykoliv během ordinační doby. Doporučujeme objednat
se předem na webových stránkách www.prilepska-ordinace.com
v sekci ONLINE OBJEDNÁNÍ K PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ. Není však
podmínkou.
Vše ostatní již zařídíme za Vás. Těšíme se na Vaší návštěvu.

1 hodin
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Burgery ze Statenky jsou už
nyní pojmem samy o sobě.

Žabí stehýnka, ve Statenicích poprvé

že by se nám líbilo mít
vlastní podnik, kde bychom mohli podle svého využít všechno, co
umíme. Takže i já mohu
zúročit zkušenosti získané při dvouletém pobytu
v anglickém Newcastlu,
kde jsem se věnoval čínské kuchyni, hodně jsem
se naučil i v restauraci
Mercato v Praze, kde
jsem pracoval po návratu
ze zahraničí.

příjemně, a uvítáme každý názor či nápad
našich hostů a pokud budou mít nějaký
návrh na změnu, rádi si je vyslechneme
a popovídáme si o tom. A v budoucnu se
chceme věnovat i programům pro děti.

Co z toho chcete nabídnout vašim hostům?
Pokud možno všechno. Už jsme nabídli například burgerový den nebo den mořských
plodů a ohlasy nás překvapily. Dokonce
jsme se setkali s názorem, že to, co se odehrává ve Statence, je gastronomické porno.
Jsme rádi, když lidem chutná a jsou spokojení. My zkrátka chceme, aby si mohli
vyzkoušet od všeho něco, to znamená jakoukoli světovou kuchyni z rukou špičkového kuchaře, kterým Dan bezesporu je.
Pracoval v pětihvězdičkových restauracích, které útočily na ty michelinské. (Jako
michelinské restaurace jsou označovány
podniky dosahující určitého hodnocení
v prestižním průvodci Michelin s více než
stoletou tradicí, jehož cílem je recenzovat
a doporučit restaurace s nejprestižnější
a nejlepší kuchyní. – pozn. red.) Kromě

Jan Staněk alias Hanz s jednou z místních specialit, grilovaným
vepřovým kolenem

Dobrá, kdo se o Statenku stará a odkud
jste k nám zavítali?
Druhým do party je Dan Lorenc (35)
a dovolím si říct, že máme oba bohaté zkušenosti v gastronomii. Seznámili jsme se
před mnoha lety v Teplicích. Po vyučení
jsem nastoupil do horského hotelu Bendlovka, kde Dan pracoval jako kuchař. Potom se
ale přesunul do jedné pražské sushi restaurace, odkud po třech letech odešel do řecké
restaurace. Byl vytížený i ve svém volném
čase, protože byl velký zájem o jeho tematické večery, například řecký, rybí, argentinský a další. Před třemi lety nastoupil
jako šéfkuchař do francouzské restaurace
v Praze a když jsme se loni po dlouhé době
potkali, tak nějak jsme se shodli na tom,

Novinky ze Statenky
viz facebook Restaurace Statenka

Máte bohaté zkušenosti a spoustu práce.
Najdete dost času na rodinu a zájmy?
Ale určitě, člověk musí i odpočívat, nemůže žít jen prací. Já mám šestiletou dceru
a Dan dva syny, čtyřletého a devítiletého.
Já si rád zajdu do kina, obecně mě baví filmy, mým koníčkem je také fotbal a ze všeho nejvíc mě baví výlety s dcerou. Dan má
rád jídlo, cestování a závody v autech.
Kdo jsou Statenický Kačeři?
Je to oficiální tým hráčů šipek, registrovaný v Unii šipkových organizací. Schází
se ve Statence pravidelně každý čtvrtek.
Letos postoupil do první ligy a to je velký úspěch. Pro veřejnost to znamená, že se
sem může kdokoli přijít podívat na zápasy a fandit svým oblíbeným hráčům. Před
pár dny začal Středočeský pohár a toho se
může zúčastnit každý bez ohledu na věk
a pohlaví včetně těch, kteří nejsou registrovaní. Můžeme prozradit, že se tu
budou pořádat turnaje, na kterých
bude pro hráče připravený raut.
Text: Renáta Šťastná
Foto: Jitka Lenková,
restaurace Statenka
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TREES

KOKEDAMA 苔玉
MECHOVÁ KOULE

WWW.TREES.CZ

www.facebook.com/prodejnizahradatrees
Trees, s.r.o.
tel.: 220 970 790, email: cernyvul@trees.cz

ZAHRADNICTVÍ
každý den 9–18
RYBÁRNA
sobota 9–18
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