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27. ledna – První veřejné zasedání zastupitelstva
obce Statenice v letošním roce

Z

astupitelstvo na tomto svém prvním letošním zasedání projednalo
celkem čtrnáct bodů programu. Co mne zaujalo?
Zastupitelstvo schválilo pro rok 2016 vodné ve výši Kč 42,26/m3

včetně DPH a stočné ve výši Kč 43,71/m3 včetně DPH.
Zastupitelstvo uložilo pracovníkům obecního úřadu oslovit majitele rodinných
domků v obci s nabídkou na pomoc při získávání tzv. kotlíkové dotace s cílem
zlepšit v obci ovzduší zejména v době meteorologické inverze. Jedná se o oslovení
majitelů rodinných domů, kteří nejvíce zamořují ovzduší v obci. To proto, že pro
Středočechy od 14. 12. 2015 začala možnost nechat si proplatit výměnu starého
neekologického kotle za nový, dotovaný krajem, který bude nejen lépe sloužit, ale
bude i přátelštější k životnímu prostředí. Příjem žádostí o kotlíkové dotace
v prvním kole probíhá již od 15. ledna a bude pokračovat do 15. září 2016,
druhé kolo pak bude trvat od 3. října do 29. prosince 2017. K dispozici má kraj
půl miliardy korun. Zájemci si mohou brožurky a žádosti vyzvednout v tištěné
formě na kraji nebo na OÚ Statenice. Zaměstnanci úřadu jim s vyplněním
poradí.
Zastupitelstvo rovněž schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Vodovodní
řad Statenice O3“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a
zavázalo se spolufinancovat uvedený projekt v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů projektu.
Zastupitelé uvítali radostnou zprávu o tom, že na obnovu sportovního hřiště ve
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Statečnicích poskytlo Letiště Praha finanční dar ve výši Kč 500 000 Kč. Obec
přesto hledá financování z dalších zdrojů. Jednou z možností je dotace
z MŠMT. Proto zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na projekt
Obnova sportovního hřiště z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy –
Státní podpora sportu pro rok 2016, program 133510, a zavazuje se
spolufinancovat projekt v minimální výši 40 % z celkových nákladů projektu.

27. ledna – Zastupitelstvo pojmenovalo naši
knihovnu

N

a základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. ledna 2016
nese od tohoto data obecní knihovna Statečnic jméno našeho
význačného rodáka a spisovatele J. M. Hovorky. V únoru do

knihovny přibyl jako dar autorky Jitky Lenové výtisk knihy „Tajemná místa
Česka“. Některé kapitoly jsou věnovány také okolí Statečnic, další mohou
posloužit jako náměty na výlety. K dispozici jsou v knihovně také různé
společenské hry a několik různých skládanek puzzle, které knihovně darovala
Renáta Šťastná.
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8. února - Byl to „tipy“? Nevím, ale varuji

V

pondělí 8. února dopoledne do domu Kateřiny Gama Richterové ve
Statenické ulici přišel cizí muž. U branky nezazvonil, rovnou si
otevřel, u vchodových dveří naklepal a také rovnou vešel. Naštěstí

narazil na zamčené dveře ve verandě. Když paní Kateřina šla ke dveřím, řekl jí,
že prý mu řekli, že tu bydlí Jarda Novotný. Když mu sdělila, že tu nikdo takový
nebydlí, hned odešel.
Paní Richterová netuší, kdo to byl. Zřejmě obcházel domy a zkoušel, kdo je a
není doma a zda dveře nejsou otevřené. Něco podobného se prý jí stalo již před
několika měsíci, kdy tehdy nějaký pán opět někoho hledal. Pak se ptal, kdo kolem
nás bydlí a jestli jsou doma, že by se u nich zeptal na toho, koho údajně hledá...
„Nechci nikomu nasazovat psí hlavu, ale tohle se mi zdá dosti podezřelé. A tak
chci naše spoluobčany varovat. Aby věděli, že se tu potulují takoví lidé, a aby si
dávali pozor na to, co chtějí, a důsledně zamykali vchodové dveře,“ sdělila
Zpravodaji Statenic a Černého Vola paní Kateřina.
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10. února - Třistašestnáctka zřejmě pojede až
do Kralup

D

ne 10. února 2016 se uskutečnilo jednání ve věci prodloužení
linky PID 316 z Holubic do Kralup nad Vltavou. Jednání bylo
svoláno na základě žádosti vybraných členských obcí

Dobrovolného svazku obcí od Okoře k Vltavě ve věci prodloužení vybraných
spojů příměstské autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) 316
dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. z Holubic do Kralup nad Vltavou.
Oč jde? Dle výsledku demografické studie z roku 2015 bude i nadále docházet k
nárůstu počtu obyvatel v regionu, čímž nebude možné v následujících letech
přijímat žáky ze ZŠ Tursko na druhý stupeň ZŠ Velké Přílepy. Řešením je tak
přijímání těchto žáků do školských zařízení v Kralupech nad Vltavou, která
disponují dostatečnou kapacitou míst. Prodloužení vybraných spojů linky PID
316 by však nemělo význam pouze pro dopravu žáků základních a středních
škol, ale také pro propojení obcí mezi jednotlivými kraji (Praha-západ a Mělník,
resp. s využitím přestupu na vlak taktéž do okr. Kladno). V Kralupech nad
Vltavou lze taktéž využít lepší občanskou vybavenou a zdravotnická zařízení.
Organizátor dopravy ROPID vypracoval návrh na prodloužení linky PID 316
tak, aby bylo zajištěno spojení do co největšího počtu vzdělávacích a
zdravotnických zařízení. Vybrané spoje linky PID 316 by měly být v úseku
„Holubice - Kralupy nad Vltavou, žel. st.“ provozovány v pracovních dnech cca
v době od 6 do 18 hodin tak, aby byla zajištěna návaznost na začátek, resp.
konec vyučování ve výše uvedených vzdělávacích zařízení a možnost využití
občanské vybavenosti i v mimošpičkovém období.
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K realizaci tohoto projektu by mělo dojít k zahájení nového školního roku
2016/2017. 1. 9. 2016. Jízdní řády budou předem projednány s dopravci
dotčených linek PID, se všemi dotčenými obcemi a Odborem dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje.
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13. února - Masopust ovládl Statenice

D

o tradičního masopustního průvodu se také letos pod
organizačním vedením neúnavných Čarodějnic od Juliány zapojilo
několik desítek našich více či méně maskovaných spoluobčanů.

V sobotu 13. února odpoledne všichni na pár hodin zapomněli na běžné starosti
všedních dnů a nevázaně skotačili tak, jak je účelem této pradávné, kdysi
pohanské slavnosti. Konzumaci pohoštění připravených obyvateli některých
stavení masky odměnily přáním blahobytu a štěstí a zpečetily taneční kreací za
zvuku skupiny muzikantů, kteří si říkají Tuláci. Zárukou dobré pohody bylo
stejně jako v předchozích letech průběžně konzumované pojízdné občerstvení
(zvláště pak to tekuté). Sepětí tohoto svátku s přírodou připomněla nejen pomalu
rašící zeleň kolem, ale také doprovod koníků a pejsků. V cílové stanici
v restauraci Ve Mlejně potom na všechny čekaly zabijačkové pochoutky, a tak
všichni „žili, byli, dobrou vůli spolu měli“.
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25. února – Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Statenice bylo krátké, ale důležité

D

alší veřejné zasedání zastupitelstva obce Statenice se konalo
netradičně v deset hodin dopoledne a na programu mělo jen jeden
zásadní bod, a to schválení podání žádosti o dotaci na projekt

„Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy obce
Statenice“ ze státního programu EFEKT 2016 B.1. Jedná se o výměnu 58
světelných bodů (z jednoho rozvodného místa RVO3 na hospodě v Černém Vole
v zatáčce, včetně opravy tohoto rozvodného místa, jehož stav je velmi špatný) a
o výměnu 16 sloupů veřejného osvětlení při II/240 ulice Kralupská. Odhadované
náklady činí 1 409 tis. Kč vč. DPH. Obec se zavázala spolufinancovat tento
projekt v minimální výši 30 % z celkových uznatelných nákladů na něj. Podání
žádosti bylo schváleno všemi 7 přítomnými zastupiteli.
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2. března – Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Statenice

P

rogram veřejného zasedání měl celkem úctyhodných sedmnáct bodů.
Starostka Ing. Miroslava Šmardová přivítala zastupitele a
přítomné občany a konstatovala, že zastupitelstvo se sešlo v plném

počtu 9 zastupitelů, a je tudíž usnášení schopné.
A co tedy zastupitelstvo projednalo konkrétně? Důležitým bodem bylo především
schválení vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která
snižuje limity, o nichž rozhoduje vedení obce a zastupitelstvo. Příklad: Dříve
mohlo uzavírat zakázky do 199 999 Kč bez DPH. Nově to bude jen do výše
50 000 Kč bez DPH. Podobné snížení platí i u dalších dodávek, služeb a
stavebních prací.
Zastupitelstvo se zabývalo zpracováním plánu rozvoje obce. Pověřený
zastupitel pro plán rozvoje obce Jan Sládek doporučil, aby na tomto dokumentu
pracovala obec, konkrétně Jan Sládek, Jakub Cechel a Pavel Tomek. Je to
otevřená skupina, do které se mohou přihlásit i další zájemci. Proč tento návrh?
Obec má řadu informací v podobě studií, rozborů a jiných informačních
podkladů, ze kterých je možné sestavit popisnou část plánu rozvoje obce. Jde o
zhodnocení podkladů a vyhodnocení vypovídajících schopností a o jejich setřídění
podle doporučované osnovy. Obec má investiční záměry obce do roku 2025, které
vycházejí z empirického pohledu na potřeby obce. Co však chybí, je kolektivní
pohled na budoucnost obce. Vytvořená skupina zastupitelů a občanů by proto
měla “hlídat” aktualizaci investičních záměrů tak, jak se bude vyvíjet pohled na
potřeby obce. Aktualizovaná podoba investičních záměrů by měla být podle

10

potřeby předkládána zastupitelstvu k projednání.
Zastupitelstvo rovněž schválilo investice obce na rok 2016 či projekční činnost
na rok 2016.
Schválilo i smlouvu o spolupráci mezi obcí Statenice a TJ Sokol Statenice, která
se týká vzájemné spolupráce v těchto oblastech: podpora společenských,
sportovních a kulturních akcí smluvních stran, jejich členů a dalších subjektů,
rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, sociální integrace,…), podpora rozvoje
cestovního ruchu, podpora údržby krajiny a obnovitelných zdrojů, ochrana
přírodních hodnot území, spolupráce na ochraně kulturních památek a dědictví,
navazování další národní a mezinárodní spolupráce a partnerství, účast
v dalších projektech směřujících k vyváženému a udržitelnému rozvoji
partnerských území. Pro TJ Sokol Statenice to například znamená, že za to, že
dostane za symbolické nájemné ve výši 1 Kč ročně do výlučného užívání obecní
pozemky (parc. č. 197/1, parc. Č. 107/, parc. č. st. 400), se zavazuje uspořádat
pro obec každoročně následující společenské akce: masopust, čarodějnice, dětský
den na hřišti, sousedské posezení, obecní ples s úhradou poloviny nákladů na
hudbu a mikulášské dopoledne. To jsou jistě věci, které zajímají každého občana
naší obce.
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10. března – Naši vrabčáci

O

becně prý vrabců ubývá, my však máme to štěstí, že v naší obci se
jim zalíbilo. Jedno hejnko můžete pravidelně pozorovat na živém
plotě a v jeho okolí u Kavárničky ve Statenickém mlýně. A takhle si

tady letos užívali jarního sluníčka.
Těžko říct, zda jde o vrabce domácí nebo polní. Zcela jistě jsou však stateničtí.

Vrabec domácí Vrabec polní
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11. března – Bude vloupáním konec?

P

o řadě případů vloupání do obchodu na konečné stanici autobusu č.
356 se obec, která objekt vlastní, rozhodla zajistit prodejnu novými
masivními mřížemi. Nebylo jednoduché najít řešení, které by

neznamenalo bourání a přestavbu budovy, a přitom zamezilo vykrádání
obchodu. Snad už to zloděje odradí.
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13. března 2016 – Zpravodaj Statenic a Černého
Vola poprvé celobarevný!

P

o třech letech, co již vychází Zpravodaj Statenic a Černého Vola,
jsme se dočkali – má konečně celobarevnou podobu! Rozhodlo tak
zastupitelstvo obce, které pochopitelně muselo uvolnit nějaké

finanční prostředky na tisk navíc. Ale jistě se to vyplatí. V dnešní době, kdy
všichni fotografujeme barevně, vám každý grafik řekne, že převádět barevné foto
na černobílé je problém a kvalita záběru a stíny mizí. Ano, konec „černochů
v tunelu“, jak se tomu v odborné hantýrce říká.
A co tedy toto první letošní číslo Zpravodaje přineslo čtenářům? Původně mělo
být věnováno hlavně odpadům a ekologii, ale tento záměr vyšel jen částečně.
Rozhovor s místostarostou Bohuslavem Mrázkem v minulém čísle Zpravodaje
vyvolal obsáhlou reakci části našich zastupitelů a vymezil jejich názory jako
postoj „Opozice“ proti „Vedení obce“. Následovala reakce místostarosty a oba
tyto materiály jsou zřejmě zatím tím nejzajímavějším, co kdy bylo ve Zpravodaji
publikováno. Konec konců, názvy kapitol a problémů, o nichž je spor, jsou
výmluvné: Zámek a jeho využití, MŠ, Územní plán, Vodovod, Kanalizace,
ČOV, Doprava, Obec, Rozpočet, Strategický plán, Obecní úřad, jeho fungování
a dotace. Inu, je to pěkné počtení, které by asi mělo zajímat každého občana naší
obce.
Vraťme se však k tématu čísla, k odpadům. O tom je zajímavá úvaha Ladislava
Lenka, občana Statenic. Z úvahy vybírám:
„Svého času jsem byl na skládce v Úholičkách. Kdo to na vlastní oči neviděl,
nepochopí, kam naše „civilizace“ pokročila. „Kuka“ vozy sem denně přivážejí
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směsný odpad, obrovský buldozer je rozhrnuje a kupí z nich obrovský kopec.
Vzduchem při velkém větru občas poletují igelitové tašky, takže ten kopec musel
být oplocen vysokým drátěným plotem, aby tyto igelity nelétaly do okolí a na
přilehlou silnici. Mimochodem, když jedete autobusem z Prahy do Horoměřic,
zjistíte, že ten obrovský kopec už nyní zastiňuje pohled na bájnou českou horu
Říp! Co bude dál?
Nevím. Zato vím, že podle statistik bylo v roce 2010 použito v Evropské unii
95,5 miliardy (!) plastových sáčků, z toho 92 procent skončilo po první požití
v odpadkovém koši. Každý obyvatel Evropské unie včetně kojenců a dětí
vyprodukoval v roce 2013 přesně 481 kilogramů odpadů. Z toho bylo
zrecyklováno nebo zkompostováno pouhých 43 procent. A ještě jedno číslo:
evropské supermarkety vyhodí každým rokem neuvěřitelných 50 procent zboží
prostě proto, že ho nestihnou prodat před uplynutím záruční doby. Podle
Evropské unie dosahuje roční produkce potravinového odpadu v členských
státech zhruba 89 milionů tun, což představuje 179 kg na obyvatele! Co by za to
dali Afričané, jejichž děti umírají hlady!
Je z toho cesta ven? Optimisté věří, že ano. Proto se v mnoha evropských zemích
nyní snaží odpad, pokud už musí vzniknout, třídit a recyklovat. Je to bohulibý
záměr, má však i černé skvrnky. Stačí se podívat do naší obce. Mnoho občanů
zde již třídí velice poctivě, další dělají, že se jich to netýká. Jen nahlédněte do
koše na odpad na autobusové zastávce, kde by měly být maximálně projeté
jízdenky či posmrkané kapesníčky. Ráno tam někdo, kdo jede do práce, klidně
hodí igelitku plnou odpadu. A co třeba třídící kontejnery na úrovni ulice
Račanská. Sklo, papír, plasty. A pak jedete okolo a u kontejnerů leží čtyři ojeté
pneumatiky! To už vůbec nemluvím o tom, co můžete spatřit v příkopech u silnic
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v okolí naší obce.
Myslím, že je třeba si položit řadu otázek. Jakých? Záleží nám na prostředí, ve
kterém žijeme? Nebo nám to je, jak se říká, šumafuk? Co každý z nás dělá, aby
toto prostředí bylo přijatelné, neškodilo zdraví a žili jsme v něm rádi? Jak
třídíme odpad? Dáváme vybité baterie do koše a pak do popelnice? Anebo víme,
co s nimi? Je nám lhostejno, když někdo vyhodí igelitku s odpadky do příkopu u
silnice? Pokusíme se ho napomenout, nedej bože, zadržet ho a napařit mu
pěknou pokutu? Pálíme s klidným svědomím v našich kotlích na dřevo či uhlí
tzv. petbrikety s tím, že nás stejně nikdo za to nepotrestá? Víme, kde se
nacházejí kontejnery na tříděný odpad a už jsme tam někdy něco hodili?
Napomeneme člověka, který klidně hází vajgly (nedopalky cigaret) pod kola
autobusu, když se chystá nastoupit?“
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19. března 2016 – Dětská velikonoční dílna
v TREES

M

alé i velké děti se sešly za krásného slunečního odpoledne
v areálu zahradnictví TREES v Černém vole. Už tam pro ně byl
přichystán materiál na velikonoční tvoření. Po nesmělých

začátcích se děti vrhly na malování květináčů a vysévání velikonočního osení
s nefalšovanou radostí a nadšením. Tatínkové převedli svoji zručnost při pletení
pomlázek z připraveného proutí. Každý si z této akce odnesl domů jeden i více
jarních výrobků jako potvrzení toho, že jaro je už skutečně tady.
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19. března 2016 – Obecní maškarní ples se vydařil

M

imořádně se letos vydařil obecní maškarní ples. V sále nezůstalo
jediné místečko volné, účastníci tanečních kurzů TJ Sokola
Statenice ukázali, co všechno se naučili. K vynikající náladě

přispěla i bohatá tombola.
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20. března 2016 – Dětský karneval

K

onec zimy a začátek jara předznamenal obvyklý dětský karneval,
který se konal v restauraci Ve Mlejně v Černém Vole. Zvláště ti
nejmenší si užili možnost vyparádit se do barevných kostýmů a

přítomnost dobré nálady se tak stala více jak samozřejmou.
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22. března 2016 – V Knihovně J. M. Hovorky se
stále něco děje

O

malování velikonočních kraslic a o pletení pomlázky byl v knihovně
nečekaný zájem. Přišlo hodně dětí, které tímto také děkují všem,
kteří jim přispěli zásobou vyfouknutých vajíček, na nichž pak

mohly předvést své kraslicové umění.
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26. března 2016 – Konala se valná hromada T. J.
Sokol Statenice

N

aši „sokolové“ se sešli v restauraci v Černém Volu, aby projednali
především personální změny ve vedení svém tělocvičné jednoty.
Za členy výboru byli zvolení tito bratři a sestry: Bohuslav

Mrázek, Jan Sládek, Antonín Zeman, Jana Špičáková, Lukáš Lorenc, Petr
Poulíček a Jitka Lenková. Starostou byl zvolen Jan Sládek.
Nové vedení TJ Sokol Statenice se chce především soustředit na konsolidaci
hospodaření jednoty, jejích smluvních vztahů s různými subjekty, prezentaci na
veřejnosti prostřednictvím vlastních webových stránek a rozvoj vlastní činnosti,
tj. především úspěšné zvládnutí letošní fotbalové sezony a pořádání různých
zajímavých akcí jak pro členy TJ Sokol Statenice, tak pro veřejnost (velmi
úspěšné taneční kurzy, zájezdy, společenské akce a setkání).
Valná hromada kromě toho dále schválila zprávu o činnosti a o hospodaření
jednoty za uplynulý rok 2015, plán činnosti a rozpočet na rok 2016 a zprávu
kontrolní komise.
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26. března 2016 – První jarní květy

S

krásným nápadem přišli zahradníci pečující o areál Statenického
mlýna. Pod stromy již na podzim vysázeli cibulky krokusů, které nyní
jarní sluníčko protáhlo vrstvičkou kamení a dalo jim rozkvést v plné

kráse. Krokus, česky šafrán, se vyskytuje v asi 80 druzích a stovkách odrůd.
Jako to nejvzácnější koření se používají blizny šafránu setého.
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28. března 2016 – Hody hody doprovody

N

aše obce se může pochlubit tím, že se v ní dodnes udržel zvyk
velikonoční koledy v poměrně tradiční podobě. Od rána 28.
března jsme tak mohli potkávat skupiny koledníků a

vyslechnout si jejich veselé hody hody doprovody. Oproti původnímu zvyku, kdy
koledovali pouze chlapci, dnes na koledě potkáváme také dívky. Někdy se k nim
připojí i dospělý doprovod. Je jasné, že koledníci dostávají koledu přiměřenou
svému věku – ti malí především různé sladkosti, ti velcí něco ostřejšího, aby se
jim po té koledě lépe běhalo. Ke cti koledníků je třeba podotknout, že pomlázku
používají v mírné až symbolické rovině. A na závěr koleda z naší obce: „Hody
hody doprovody, jsem koledník z nové doby. Vejce, to mě neláká, nalejte mi
panáka!“
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28. března 2016 – Velikonoce na hřišti

D

ěti o velikonočním pondělní přilákalo na hřiště zábavné
odpoledne. Kromě skákacího hradu se jeho hlavní atrakcí stalo
veselé vystoupení pohádkové babičky. Pro děti si připravila

netradiční verzi pohádky „O Červené karkulce“. Děti se do ní mohly zapojit tím,
že se převtělily do jednotlivých pohádkových postav. Rodiče ocenili, že v tento
volný den se mohou svých ratolestí na chvíli „zbavit“ a občerstvit se ve stánku
na hřišti. Na tyto krásné a pohodové chvíle jistě budou všichni dlouho
vzpomínat.
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28. března 2016 – Cyklokrosová dráha

J

iž několik let budují neznámí nadšenci v lese proti hřišti cyklokrosovou
trasu. Nahrává jim v tom pohodlné parkování na parkovišti u hřiště,
chybí jim však to nejdůležitější – příslušné povolení majitele lesa. Stále

vylepšovaná dráha tak sice plně vyhovuje svým stavitelům a uživatelům,
zároveň však poškozuje archeologickou lokalitu s výskytem středověkých cest –
úvozů. Na fotografiích se můžete rovněž přesvědčit o tom, že přísloví o nošení
dříví do lesa zde nabylo zcela konkrétní podoby.
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31. března 2016 – Hasiči museli zasahovat

P

ři likvidaci rozlité nafty v centru obce u konečné zastávky
autobusu 356 , museli zasahovat hasiči. Kdo tuto ekologickou
havárii zavinil, se bohužel zjistit nepodařilo.
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2. dubna – Pravidelný svoz nebezpečného a
objemného odpadu

4. dubna – Jaro ve Statenicích – zvonička v Černém
Vole

29

4. dubna 2016 - Stateničtí rodiče na facebooku

„C

hcete, aby se Vaše děti skamarádily s jinými dětmi ze Statenic?
Jste na hřišti často sami a rádi byste se tam potkávali s kamarády?
Mají Vaše děti kamarády převážně z místa, kam chodí do školy či

školky? Pak navštivte FB stránky Stateničtí rodiče. Byly založeny proto, aby se
na nich setkávali a seznamovali rodiče s dětmi a mohli se pak domluvit na
společných aktivitách ve Statenicích.“ Tak zazněla výzva zveřejněná na webu
obce 4. dubna letošního roku. Cílem je propojit statenické děti tak, aby se
setkávaly a zažívaly volná dobrodružství venku, jak to dnes ve městě už není
možné. „Nemáme ve Statenicích sice školu, kde by se děti seznámily, ale máme les
a hřiště a relativně bezpečné prostředí. Pojďme pro děti vytěžit maximum z toho,
co ve Statenicích máme. A nezapomeňte pozvat všechny, které už ve Statenicích
znáte!“, praví výzva. Ujme se?
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8. dubna – Šly kačenky do kavárny…
Něco dobrého do zobáčku se vypravil sehnat párek kachen divokých, stálých
obyvatelek jezírka ve Statenickém mlýně. I když asi dovnitř Kavárničky se
nejspíš neodvážily, s prázdnou určitě neodešly. Místní obyvatelé na ně vždy
pamatují nějakým tím pečivem a krmení kachen je zdejší oblíbenou, především
dětskou zábavou.
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18. dubna – Konalo se další veřejné zasedání
zastupitelstva obce Statenice

N

a programu mělo celkem 15 bodů. Z jednání vybírám některá
přijatá rozhodnutí. Na minulém veřejném zasedání se
zastupitelé usnesli na novém názvu ulice v areálu výstavby spol.

Mondia s.r.o., a to „U Rybníku“. Vzhledem k tomu, že již tato ulice na katastru
obce existuje, navrhlo zastupitelstvo název ulice „U Kopanského mlýna“. Po
diskuzi zastupitelstvo obce revokovalo své usnesení č. 180/2.3/16 a souhlasilo
s pojmenováním nové ulice „U Kopanského mlýna“.
Zastupitelé schválili na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a
doporučení hodnotící komise přidělení veřejné zakázky malého rozsahu:
„Schválení poskytovatele odborného poradenství v oblasti obecních záměrů,
dotací a administrátora zadávacích řízení v obci Statenice“ uchazeči:
Profesionální servis, s.r.o., Sojovická 321/33, 289 22 Lysá nad Labem, IČ:
27655717. Vybraný uchazeč předložil nabídku v souladu se zadávací
dokumentací a s nejnižší nabídkovou cenou. Zastupitelé pověřili starostku obce
Miroslavu Šmardovou k podpisu Rámcové příkazní smlouvy.
Zastupitelé rovněž schválili přidělení veřejné zakázky malého rozsahu: „Obec
Statenice – Obnova sportovního hřiště Statenice“ uchazeči:Mmcité+ a.s.,
Bílovice č.p. 519, 687 12 Bílovice, IČ: 25 33 07 81. Vybraný uchazeč předložil
nabídku v souladu se zadávací dokumentací a s nejnižší nabídkovou cenou.
Zastupitelé i v tomto případě pověřili starostku obce Miroslavu Šmardovou
k podpisu Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky a následně k podpisu a
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
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19. dubna – Beseda s lékárnicí zaujala

V

besedě s Monikou Hanusovou z Lékárny nad Rybníčkem ve
Velkých Přílepech, která se konala v Knihovně J. M Hovorky na
obecním úřadě, zazněla celá řada zasvěcených informací

z farmaceutického zákulisí. Diskutovalo se o tom, proč se liší ceny léků
v různých lékárnách, o lékárnách řetězcových a ostatních, anebo o riziku, které
provází užívání více léku najednou. Řeč přišla i n potravinové doplňky, zda
skutečně mají deklarované účinky, aneb jde jen o komerční trik. Za Lékárnu nad
Rybníčkem paní Hanusová slíbila, že se vždy bude snažit svým zákazníkům
vyjít vstříc, a to třeba i dovozem léků anebo zdravotnických pomůcek
nemohoucím až do domu.
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30. dubna 2016 – I ve Statenicích se pálily
čarodějnice

P

álení čarodějnici v naší obci je zřejmě akcí, kterou navštěvuje nejvíce
našich i přespolních spoluobčanů. Důvodem je nejen pěkná poloha
našeho fotbalového hřiště, ale také tradičně pěkná hranice.

Vymyslet a připravit pro děti čarodějnickou lesní stezku a všemožné úkoly na ní
plněné není jednoduché. Letos se přesto na tuto dobrodružnou výpravu vydalo
132 dětí. Nechybělo ani obvyklé opékání špekáčků a ukázky agility. Veselá
zábava trvala až do večera. Jako obvykle se na přípravě této akce kromě
obecního úřadu podílely také Čarodějnice od Juliány a TJ Sokol Statenice.
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1. května – Otevření květinářství

K

větinářství se stalo dnes již tradiční součástí Statenického
mlýna. Předchozí Parádnici nyní vystřídal Gardendoctor,
květinářství paní Jany Púčikové. Tak ať se jí daří – květinové

krásy není kolem nás nikdy dost.
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3. května – Přáníčka ke Dni matek

V

Knihovně J. M. Hovorky se opět sešli mladí výtvarníci. Při výrobě

přáníček ke Dni matek tentokrát používali různé výtvarné techniky.
Nalepování ozdobných samolepek bylo nejen snadné, ale především

zajistilo překvapivě efektní výsledek. Určitě ho ocenily obdarované maminky.
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16. května – Sbohem, stará zastávko!

V

tento den došlo k likvidaci zastávky autobusu Černý Vůl – hospoda

ve směru na Prahu. V nejbližší době ji nahradí zastávka zbrusu nová
a moderní.
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21. května – Burza zahrádkářských přebytků

P

oprvé se ve Statenicích před obecním úřadem uskutečnila burza
zahrádkářských přebytků. Pěkný počin! Burza totiž znamenala nejen

výměnu různých výpěstků, ale také přátelské a nezištné

předávání zkušeností z pěstitelství mezi našimi občany.
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25. května – Obnova dětského hřiště v ulici

U Potoka

T

ak takhle to tam vypadalo právě dnes. Mohutná finanční injekce od
Letiště Praha, a.s., je zárukou nejen rychle postupujících prací, ale
také toho, že stále přibývající počet dětí v naší obci bude mít

k i¨dispozici krásné, moderní a hlavně bezpečné hřiště.
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29. května – Kontejner na bioodpad
Naše obec splnila zákonem uloženou povinnost sběru bioodpadu rozmístěním
kontejnerů na bioodpad. Tento se nachází v ulici Keltská, kousek od jejího
vyústění do ulicí Statenická.
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26. května - Příjemné setkání zahájilo výstavu Jiřího
Šrajera

V

e čtvrtek 26. května se v dopoledních hodinách v zasedací místnosti
Obecního úřadu Statenice setkali starostka obce Miroslava
Šmardová, místostarosta Bohuslav Mrázek, další zástupci obce

a realizační tým Zpravodaje Statenic a Černého Vola s jeho příznivci především
z řad inzerentů. Ti si zaslouží ocenění především proto, že díky příjmům z
inzerce může náš zpravodaj vycházet nejen v tištěné podobě, ale také barevně a
na profesionální úrovni. Mnozí inzerenti, zejména z řad místních podnikatelů a
firem, to velmi citlivě vnímají a chápou svoji inzerci ve Zpravodaji i v tomto
smyslu. To je důležité o to víc, že řada obyvatel naší obce nepoužívá internet a
tištěný zpravodaj je pro ně nenahraditelným zdrojem informací o dění v obci.
Ocení ho však i ti, kteří si mohou jeho aktuální číslo i ta předchozí přečíst
v elektronické podobě na webových stránkách obce. Pořád přece platí, že co je
psáno, to je dáno.
Během setkání se uskutečnila vernisáž výstavy obrazů statenického občana
Jiřího Šrajera. Přítomní vyzdvihli především jeho realistický přístup ke
ztvárněným krajinářským tématům. Jiří Šrajer, který se letos dožívá
požehnaného věku 90 let, totiž zasvětil velkou část svého života výtvarnému
umění, konkrétně kresbě a malbě krajiny. Nejraději maluje olejem, ale není mu
cizí ani uhel či akvarel. Většinou jeho malby pocházejí právě ze Statenic, ale
zaujala ho mnohá další místa v okolní krajině – Roztoky, Velké Přílepy,
Horoměřice, Okoř… Maloval i rybářské loďky na Baltu. A také „Údolí děsu“ –
„To je obraz, který si asi cením nejvíc,“ přiznal se na vernisáži.
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Jiří Šrajer se starostkou obce Ing. Miroslavou Šmardovou

Výstava obrazů Jiřího Šrajera potrvá na obecním úřadě do konce června.
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30. května - Provizorní zastávky
Autobusová zastávka se tohoto dne objevila na nečekaném místě, v ulici Pod
Hájem u sokolovny (v pronájmu H&M, výroba zimních zahrad). Vznikla zde
dočasně proto, že v sousední obci Tuchoměřice přerušil komunikaci výkop
kanalizace k čistírně odpadních vod a autobus 356 zajížděl až do Tuchoměřic ke
mlýnu, aby se tak zajistila dopravní obslužnosti této odlehlé části Tuchoměřic
směrem na Statenice.
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30. května – Konalo se veřejné zasedání
zastupitelstvo obce Statenice

N

a programu mělo celkem 20 bodů. Mezi nejdůležitější
nepochybně patří, že zastupitelstvo svým usnesením schválilo
účetní závěrku za rok 2015 a stejně tak schválilo závěrečný účet

obce za rok 2015. Dále souhlasilo s tím, aby kontrolou obce za rok 2016 byl
pověřen Krajský úřad Středočeského kraje.
Dále zastupitelstvo projednalo řadu kupních smluv týkajících se pozemků v naší
obci. Podrobnosti včetně znění smluv a cen lze nalézt na webu obce v zápisech
z veřejných zasedání. Je to docela zajímavé počtení.
Pamětníky v obci určitě zaujme i jednání zastupitelstva o zrušení Dobrovolného
svazku obcí Statenice, Únětice a Roztoky u Prahy „Řešení odpadních vod
Statenice-Únětice-Roztoky“ Oč jde? V roce 1997 byl založen dobrovolný svazek
výše uvedených obcí s názvem „Řešení odpadních vod Statenice-ÚněticeRoztoky“. Předmětem činnosti bylo zajišťovat přípravu, financování,
projektování, realizaci a uvedení do provozu regionálního odkanalizování a
čištění odpadních vod uvedených obcí na ČOV Roztoky, případně na dalším
zařízení, a v konečné fázi rozdělení vlastnictví vybudovaného díla. DSO
předmět své činnosti nenaplnil, jeho činnost de facto nebyla nikdy zahájena.
Snaha zrušit DSO proběhla již v roce 2004, ale nebyla dokončena jeho faktická
likvidace. Proto Středočeský kraj nakonec řízení o zrušení DSO přerušil. Nyní
Krajský úřad jednoznačně požaduje řádnou činnost DSO (rozpočet, účetnictví,
kontrola hospodaření, závěrečný účet apod.), nebo jeho zrušení se všemi
náležitostmi dle platného OZ a zákona o obcích. Sídlem DSO je totiž sídlo obce
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Statenice a předsedou byl zvolen tehdejší starosta p. Bouška. V dalších letech
svazek žádnou aktivitu nevyvíjel a nevyvíjí. Krajský úřad požaduje reakci na
své výzvy. Jak to dopadlo? Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení DSO „Řešení
odpadních vod Statenice-Únětice-Roztoky“ s likvidací. S likvidací DSO ovšem
vzniknou určité finanční náklady, odhadem cca 20 00 Kč. Náklady s rušením a
likvidací svazku budou rozděleny rovným dílem mezi členské obce svazku.

5. června 2016 – Den dětí se vydařil

J

ako obvykle se také letos sešly děti ze Statenic i z okolí k oslavě svého
svátku, Dne dětí. Hřiště TJ Sokol Statenice tak v neděli 5. června ožilo
dětským výskotem a pěkné počasí přilákalo za zábavou víc jak dvě

stovky dětí. Ty si spolu se svým dospělým doprovodem mohly pochutnat na
zvláště chutném sponzorském daru – koláčích a dalším sladkém pečivu. Všichni
mluví o tom, že současné děti jsou počítačovou generací, ale věřte, že mobily,
tablety a podobné vymoženosti tady nikomu nechyběly. Stačí jen děti od počítačů
odlákat nějakou jinou, atraktivnější činností. A přesně to se pořadatelům, OÚ
Statenice, TJ Sokol Statenice a Čarodějnicím od Juliány podařilo.

48

49

50

10. června 2016 – Jarní brigáda na Parádnici

S

tejně jako vloni i letos se několik zaměstnanců České spořitelny v čele
s Dagmar Šenovou rozhodlo věnovat své úsilí a čas v rámci celostátní

akce Den pro neziskový sektor a sociální služby právě naší

Parádnici. Připojilo se k nim také několik občanů Statenic a společnými
silami se podařilo vyhrabat trávníky na terasách, odstranit
od vysazených dřevin již nepotřebné opory a posekat trávník. Obecní
úřad na své náklady zajistil pro účastníky brigády oběd, který toto
vydařené pracovní dopoledne zakončil.
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10. června 2016 – Vyšlo další číslo Zpravodaje
Statenic a Černého Vola

K

rásný záběr na titulní straně červnového Zpravodaje představuje
současnou atmosféru ve Statenickém mlýně. Opět další barevné
vylepšení! Podstatný je však obsah.

Již na úvod starostka Statenic Ing. Miroslava Šmardová oslovuje občany obce a
čtenáře Zpravodaje. Dokumentuje, co všechno se do v obci děje a hlavně děkuje
všem pořadatelům a zúčastněným za přípravu a účast na akcích, které se v naší
obci konaly: masopust, obecní ples, dětský karneval, čarodějnice…
Čtenáře Zpravodaje samozřejmě zaujme již pravidelná zpráva o činnosti
Obecního úřadu Statenice. Tentokrát se týká období za duben a květen.
Připravil ji místostarosta Bohuslav Mrázek a občané Statenic si z ní mohou
udělat obrázek o tom, co se v obci za dané období dělo, co se chystá a co se jich
bude osobně nebo zprostředkovaně dotýkat.
Zpravodaj informuje i o tom, jak pokračuje pořizování územního plánu obce a
v neposlední řadě obsahuje řadu článků, článečků a fotografií z řady akcí a
aktivit, v životě obce. Kéž by jich bylo více…
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16. června 2016 – Co dělají technici obecního úřadu
od jara do podzimu?

U

rčitě je znáte. Jsou vidět ve svých oranžových vozidlech, jak
projíždějí obcí, ale také třeba při údržbě zeleně či úklidu
komunikací. Přesto se jako vždy mezi našimi spoluobčany najdou

šťouralové, které mimořádně zajímá, co oba technici obecního úřadu vlastně
dělají a proč nejsou zrovna u nich, když tam tráva přerostla. A to byl také
důvod, proč obecní úřad na svých webových stránkách 16. června zveřejnil popis
práce, chcete-li pracovní náplň svých techniků, od jara do podzimu. Takže:
Pravidelně:
- 3 x týdně - vysypávání venkovních odpadkových košů, údržba a úklid zastávek,
úklid kolem separačních kontejnerů (sešlapávání papíru), doplňování pytlíků na
psí exkrementy
- 1 x týdně – zametací vůz - min. 20 km
Nepravidelně:
- údržba zeleně – sekání a následný úklid komunikací dle klimatických podmínek
a růstu trávy – 1 týdně
- údržba dětského hřiště – Statenice, Č. V. - sekání trávy, nakládání, odvoz trávy
a křovin, hrabání listí – 2 x týdně
- řezání křovin, prořez stromů dle potřeby a přírůstku větví
- osazení a betonování značek, opravy poškozených starých značek
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- doplnění zimních posypů – před změnou klimatu
- rozvoz letáků, dokumentů na vývěsky, rozvoz korespondence po obci – denně
- úklid schodů Račanská – 2 x týdně
- údržba obecních cest – zasypávání výmolů – 1 x za 14 dní
- sběr odpadu po obci – denně
- hrabání listí po obci – dle potřeby
- údržba strojů – drobné opravy, kontrola tech. stavu
- sekání Parádnice – terasy a sad - dle potřeby 1 x za 14 dní
- údržba vodotečí, kanálů – čištění a odvoz naplavenin – 1 x za 14 dní, po
srážkách nad 10 mm
- pomoc při obecních akcích - příprava, složení a rozložení pódia, přeprava a
rozmístění lavic a stolů – dle plánu obce
- asistence při stavebních pracích v obci
- údržba v prostorách obecního úřadu (výměna žárovek, drobné opravy)
- likvidace černých skládek po obci – kontrola 1 x za 14 dní
- výměna žárovek veřejného osvětlení v obci
- odchyt toulavých psů
Zdá se vám toho málo?

54

10. června – Radar chytá piráty silnic

V

červnu 2016 byl umístěn rychlostní radar na silnici II/240 směrem od

Velkých Přílep naproti čerpací stanice v Černém Vole. Tento radar se
velice osvědčil, proto byl umístěn další u bývalé autobusové zastávky

směrem na Velké Přílepy. Náklady na radary činily 143 117 Kč vč. DPH. Oba
radary zaznamenávají počet projetých vozidel včetně záznamu měření rychlosti.
Pro informaci uvádíme, že např. dne 7. 9. 2016 od půlnoci do půlnoci projelo
směrem od Velkých Přílep na Prahu 7 360 vozidel opačným směrem 7 174
vozidel. Průměrná rychlost byla 45 km/h.
I když i to je na některé úseky silnic v naší obci pořád ještě dost, radary zcela
jistě přispívají ke snížení rychlosti okolo jedoucích vozidel. Škoda, že kvůli
bezohledným řidičům, kteří prosté dopravní značky omezující rychlosti jednoduše
ignorují, musí obce instalovat radary za prostředky, které by mohly jistě využít
v rámci obce k jiným účelům.
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21. června - Výpravy za tajemnem

N

a léto Knihovna J. M. Hovorky naplánovala celkem tři výpravy na
tajemná místa v našem okolí. O letním slunovratu 21. června 2016
jsme se sešli u menhiru v Horoměřicích, na keltský svátek léta a

úrody Lugnasad, 2. srpna se vypravili na Kamýk ve Velkých Přílepech a zatím
naposledy, o podzimní rovnodennosti, 22. září 2016, jsme zkoumali léčivý
šamanský kruh pod hradem Okoř. Po odborné stránce se vedení všech tří exkurzí
na místa vyznačující se přítomností tajemných energií ujal Ing. Jan Šindel.
Vzhledem k tomu, že se tyto výpravy setkaly s velkým zájmem, budou se v
příštím roce opakovat.
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22. června – Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Statenice řešilo praktické věci

I

tentokrát se jednání zastupitelů týkalo velmi praktických souvisejících
se životem naší obce.
Začněme tím, že společnost Profesionální servis dostala první zadání:

připravit výzvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „PD Chodník
Statenice-Černý Vůl - III a IV. etapa“. Jde o tyto projekty:
1. etapa chodník Kralupská od ul. Za Cihelnou po ul. Únětická
2. etapa opěrná zeď a oprava chodníku v ul. Únětická
3. etapa chodník Kralupská od hospody k zastávce BUS směr Velké Přílepy
4. etapa chodník ze Statenic k zastávce BUS v Černém Vole směr Praha
s propojením do ulice U Mlýna a navázání na 3. etapu
5. etapa bezpečný průchod Pod Hájem
Zastupitelstvo toto zadání odsouhlasilo a nyní se jen můžeme těšit na realizaci
celé akce a hlavně na to, kudy budeme v budoucnu chodit.
Velmi potěšitelnou zprávou je, že společnost Letiště Praha a.s. přiznala obci dar
z programu „Žijeme zde společně“ ve výši 815 490 Kč za účelem realizace
projektů v oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, péče o zeleň a odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo odsouhlasilo darovací smlouvu s tím, že čerpání
prostředků z darovací smlouvy bude vždy předloženo zastupitelům. Obec se
přitom zavázala, že do konce roku 2016 použije dar za účelem realizace pouze
těchto projektů:
Ochrana vod: svedení dešťových vod z komunikace Pod Zámkem, oprava
vodoteče Račanská, oprava stok A a B
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Ochrana ovzduší: svoz smetků ze zametacího stroje, péče o zeleň:, dendrologický
průzkum a péče o zeleň v obci
Odpadové hospodářství: svoz bioodpadu

25. června – Jelo se do Milovic

V

ysloveně horké počasí provázelo zájezd do zábavného parku
Mirakulum v Milovicích v sobotu 25. června. Pro všechny proto
bylo trochu zklamáním, že inzerovaná nová atrakce Vodní svět

musela být nejen v tento den z hygienických důvodů uzavřena. Naopak však
přibyla jiná nová atrakce - vláček spojující Mirakulum s tankodromem
s vojenskou technikou a s ní souvisejícími atrakcemi. Takže zájezd se líbil a
určitě se bude zase opakovat. To už se možná dočkáme i toho Vodního světa,
případně dalších nových lákadel.
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27. července – Naše zlatá ryba

Ž

ije v jezírku ve Statenickém mlýně a zahlédnout ji můžete po ránu u
břehu, kde ocasem víří bahno při hledání potravy. Jedná se zřejmě o
kaprovitou rybu jménem jelec jesen ve zlaté formě. Ten náš měří asi

kolem 60 cm, dorůst může ž 85 cm při váze cca 6 kg a dožívá se až 20 let.
Společnost mu dělají nejméně dva menší okrasní kapříci.

Jelec jesen v přírodní a v zlaté formě
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1 srpna - Ruce brněly, dlaně pálily

T

ak popisovali své zážitky na vrchu Kamýk u Velkých Přílep někteří
z účastníků exkurze, která se tam konala v pondělí 1. srpna 2016
pod vedením Jitky Lenkové ze Statenic.

Tato kamenitá vyvýšenina s křížem je známá jako význačné energetické místo a
„ochránce“ Velkých Přílep i okolní krajiny včetně naší obce. Její mimořádnost
potvrdil přizvaný badatel Ing. Jan Šindel, který se tajemnými energiemi a jejich
projevy zabývá již řadu let. Při improvizované přednášce přímo na vrcholku
kopce seznámil účastníky exkurze s významem svátku lugnasad, který na tento
den připadá, což bývala veselá až nevázaná keltská oslava vrcholícího léta a
jeho darů.
V praktické části si každý, kdo chtěl, mohl vyzkoušet, kde přesně jsou projevy
oné tajemné energie nejsilnější. Ti nejcitlivější ji s virgulemi v rukách na jednom
místě vnímali jako brnění a dokonce i pálení. O kousek dál si zase mohli ověřit,
že siderické kyvadélko tam vykonává místo kruhového nebo kývavého pohybu
neobvyklý pohyb ve tvaru písmena V. Zajímavé bylo také to, že přítomné děti
místo obvyklého pobíhání vydržely v klidu usazené na skalce u kříže odborný
poměrně dlouhý výklad.
Svoje zážitky potom někteří z účastníků probrali v nedaleké restauraci Špejchar.
Došlo přitom nejen na popis zlepšení stavu nemocného kolena jedné z účastnic,
ale i na povídání o dalších záhadách.

60

61

20. srpna - Máme nové zastávky

B

ěhem letošního léta došlo v naší obci k výměně dvou opravdu
stařičkých a nevzhledných autobusových zastávek za nové krásné
přístřešky v moderním designu. Jedná se o zastávky na konečné

linky 356 a na zastávce Statenice, Černý Vůl - hospoda ve směru na Prahu.
Náklady na vybudování obou zastávek činí 115 000 Kč, a protože se jedná
doslova o vizitky naší obce, určitě to nejsou zbůhdarma vyhozené peníze. Tyto
dvě nové zastávky a autobusová zastávka Statenice, Černý Vůl ve směru na
Velké Přílepy vybudovaná vloni byly také opatřeny novými odpadkovými koši za
celkem 9 000 Kč.
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23. srpna – Setkání starostů

N

a kus řeči o minulosti, současnosti i budoucnosti se sešli bývalý a
současný starosta TJ Sokol Statenice – Václav Svoboda a Ing.
Jan Sládek. A kde jinde, než na hřišti.

24. srpna – Autobusy jezdily kolem bývalé školy

S

nad poprvé v historii naší obce vjížděly několik dnů autobusy veřejné
dopravy do úzké ulice U Školy. Proč? Ve dnech 24. 8. 2016 až 28. 8.
2016 totiž probíhala oprava havarijního stavu kanalizační stoky v

ulicích Statenická a U Potoka (výkop v délce 11 m a výměna potrubí, překop
komunikace Statenická, hutnění, oprava povrchu), což znamenalo úplnou
uzavírku ulice Statenické na křížení s ulicí U Potoka s objízdnou trasou pro
veškerou dopravu
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Objízdná trasa pro osobní a nákladní dopravu při dočasné uzavírce v ulici
Statenická byla vedena přes Černý Vůl, Velké Přílepy, Lichoceves, Statenice.
Pouze autobusy dopravce ČSAD MHD Kladno mohly projíždět od restaurace
Detaillo Statenický mlýn přes most do ulice U Školy a dále na konečnou
zastávku ve Statenicích s tím, že provizorní zastávky byly zřízení na třech
místech - na křižovatce ulic Statenická a Ke Kulnám, na mostku u pizzerie
Detaillo a na křižovatce ulic Statenická a Keltská.

Provizorní zastávka na křižovatce ulic Statenická a Ke Kulnám

Ostatní dopravě byl průjezd touto trasou zakázán. Což si vyžádalo asistenci
Policie ČR, která právě do úzké ulice U Školy musela neukázněným řidičům
vjezdu zabránit.
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Do zmatku na objízdné trase se připletl i vůz České pošty

Provizorní zastávka u pizzerie Statenický mlýn
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29. srpna - K Chotolu jen s povolením!

R

ada obce Horoměřice rozhodla na svém zasedání dne 29. 8. 2016 o
zařazení pozemní komunikace K Chotolu (pozemek č. parc. KN
470) do kategorie místní komunikace IV. třídy, přičemž v její

velké části je umožněn smíšený provoz, část se stala pro provoz silničních
vozidel nepřístupná. Zde dodejme, že po stížnostech občanů Rada obce
Horoměřice rozhodla, že z důvodu nutné dopravní obslužnosti udělí výjimku ze
zákazu vjezdu vlastníkům nemovitostí v těchto ulicích v k. ú. Statenice:
V Hruškovně, U Pískovce a část K Chotolu od hranice katastru až po ul.
V Hruškovně. O posouzení žádostí rozhoduje starosta Horoměřic.

Obecní úřad Horoměřice se k žádosti Zpravodaje Statenic a Černého Vola o
vysvětlení, co k tomuto rozhodnutí radu vedlo, vyjádřil ústy Filipa Kohutiče,
místostarosty obce Horoměřice: „K tomuto rozhodnutí vedly radu obce časté
stížnosti místních občanů, jelikož v posledních letech došlo v této lokalitě
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k velkému nárůstu tranzitní dopravy. Tato prašná cesta přestala sloužit jako
místní, která by měla obsloužit jen přilehlé nemovitosti, ale stala se jakousi
zkratkou, kterou začalo používat čím dál více řidičů nejen ze Statenic. Tito
řidiči si ovšem neuvědomují, že místní komunikace v Horoměřicích nemají pro
takový provoz kapacitu, nebyly tak navrhovány ani stavěny. Rovněž si řidiči
neuvědomují, že svou často až bezohlednou jízdou ohrožují zdraví a bezpečnost
občanů Horoměřic, zvyšují prašnost, hluk a emise. Místní komunikace, jak už je
z názvu patrné, má sloužit k účelům místním, nikoliv dopravě tranzitní…“

29. srpna – Prázdninové veřejné zasedání
zastupitelstva obce Statenice mělo dvacet čtyři bodů

A

no, takový počet bodů programu mělo další veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Co zaujalo? Samozřejmě, že hlavně věci, které se
dotýkají života našich občanů.

Na veřejném zasedání dne 22. 6. 2016 například zastupitelé schválili zadání
výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „PD Chodník
Statenice-Černý Vůl - III a IV. etapa“. Bohužel, do vyhlášeného výběrového
řízení se nepřihlásil žádný uchazeč, snad kvůli přísným výběrovým kritériím.
Zadávací řízení bylo usnesením zastupitelstva ukončeno a výběrové řízení se
bude muset vyhlásit opakovaně. Snad se pak chodníku přece jen dočkáme.
Provozovatel VaK ve Statenicích 1. VHS zaslala oznámení o ceně vodného a
stočného od 1. 7. 2016 současně s kalkulací cen. Dle sdělení 1. VHS k navýšení
cen pitné vody a ceny stočného došlo z důvodu zdražení pitné vody předané od
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SČVK do přivaděče obce Úholičky jako důsledek uzavřené nové koncesní
smlouvy s městem Roztoky. Ze stejného důvodu došlo k navýšení odpadní vody
převzaté k čistění na ČOV Roztoky. Cena vody pitné se zvyšuje ze 42,26 Kč na
42,71 Kč vč. DPH za m3. Cena vody odpadní se zvyšuje ze 43,71 Kč na 44,83
Kč vč. DPH za m3. Zastupitelstvo svým usnesením navýšení schválilo.
Zaujala i drobnost: obec hledá místo pro umístění bio kontejneru v části obce
Černý Vůl. Jediná vhodná lokalita je v ulici Za Roklí naproti dětskému hřišti na
obecním pozemku p.č.454/7 a část nově získaného pozemku od Velkých Přílep
p.č 573 v k.ú. Statenice. Jedná se o nerovný terén, kde pro umístění bio
kontejneru je nezbytné vyprojektovat a postavit opěrnou zeď. Biokontejner
umístěný v ulici Keltská se velmi osvědčil a občané Černého Vola vyjádřili přání
mít kontejner také v této části obce. Zastupitelé budou věc řešit.
Další projednávané body veřejného zasedání včetně usnesením k nim lze nalézt
na webových stránkách obce.
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3. září - Veselé odpoledne ve Statenickém mlýně

M

ajitelka Kavárničky Barbora Škopková a Jana Púčiková
provozující vedlejší květinářství se rozhodly zpříjemnit dětem
začátek školního roku a v pátek 3. září odpoledne pro ně

uspořádaly zábavné odpoledne s klaunem, navlékáním korálků a „tetováním“,
které přilákalo i mnohé dospělé. Možná právě takhle si architekti kdysi
představovali, že to bude ve Statenickém mlýně jednou vypadat – až se jejich
plány promění ve skutečnost. Což se také opravdu stalo.
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10. září - Přes potok bezpečněji

V

letních měsících se dočkal opravy v ceně 58 000 Kč dosud nepříliš
vyhovující můstek přes Únětický potok u fotbalového hřiště. Volně
ložené silné plechy spojující břehy potoka s vlastním můstkem byly

po léta místním folklorem a stále hrozilo jejich spadnutí. Když se tak jednou
dokonce i stalo, nezbývalo než na hřiště nějaký čas chodit oklikou přes silniční
mostek, anebo potok prostě přebrodit. To už nyní nehrozí. K opravenému
můstku navíc přibyla i lavička.
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12. září – Návrh územního plánu obce zveřejněn

T

ohoto dne byl oficiálně zveřejněn návrh územního plánu Statenic.
Poté bude následovat jeho veřejné projednání. S návrhem územního
plánu se mohou občané předem seznámit v elektronické podobě na

webu obce Statenice, v tištěné podobě pak na obecním úřadu. Námitky proti
návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky
lze uplatnit nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání. Stanoviska, námitky a
připomínky musí být uplatněny písemně na adresu Obecní úřad Statenice,
Statenická 23, 252 62 Horoměřice.

17. září - V trampském duchu

L

etošní sousedské posezení na fotbalovém hřišti v sobotu 17. září
odpoledne se díky hudební skupině Vlčáci neslo v trampském duchu.
K slavnostní náladě přispěla výzdoba prostor stejně jako tradiční

zabijačkové pochoutky připravené Sokolskou osvěžovnou Statenice (SOS). Děti
se mohly svézt na konících díky jejich majitelkám, Barboře Whitehead a Haně
Kocíkové, nebo si zaskákat na trampolíně.
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Ani letos však nevyšlo počasí, které se po téměř dvou doslova letních týdnech den
předtím pokazilo, prudce se ochladilo a začalo vytrvale pršet. V sobotu
odpoledne déšť sice na chvíli ustal, ale jen proto, aby se k večeru rozpršelo
nanovo. Na počasí zkrátka tahle akce nikdy štěstí neměla…
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17. září – Cyklistický závod
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17. září – Ve Statenicích hořelo!

N

aštěstí jen v rámci Dne zdraví a bezpečnosti, který v sobotu 17.
září 2016 uspořádala TJ Sokol Statenice. Protože taková akce se
u nás zatím ještě nikdy nepořádala, tím spíš byli organizátoři

příjemně překvapení ochotou hasičů, záchranářů i obecní policie z Horoměřic se
tohoto dne zúčastnit a podělit se s veřejností o své zkušenosti. Dynamická
ukázka spočívající ve vyproštění zraněného z vraku osobního vozidla pomocí
hydraulických nůžek upoutala pozornost všech přítomných, i když do ní
nepříjemně zapršelo. Také následné podpálení vraku a jeho uhašení názorně všem
ukázalo, že v takovém případě jde při záchraně lidských životů doslova o
vteřiny.
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Základy první pomoci si mohli zájemci nacvičit hned vedle u Life RESCUE –
záchranáři Praha, o.s. a především pro děti byly určené zábavné testy z oblasti
péče o nemocné u stánku terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života,
z.ú., která začala nedávno působit i ve Statenicích.
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Do šatny hostů se se svým citlivým přístrojem, generátorem plazmy RPZ-14,
uchýlil Jakub Lev Fišer a na místě zájemců předvedl, jak funguje tato poměrně
nová, avšak zcela bezbolestná a neinvazivní metoda likvidace parazitů a
mikrobů nejen u lidí, ale také u zvířat.

Nejen čínskou medicínu představil na svém stánku praktický lékař z Velkých
Přílep MUDr. Rodion Schwarz,
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17. září – Komplikovaný průjezd ulicí pod Hájem
během výkopových prací
Složitá dopravní situace nastala v této době v ulici Pod Hájem a Za Sokolovnou
z důvodu výstavby nového vodovodu a jeho napojení na stávající řad v ulici Pod
Punčochou. Průjezdnost byla dočasně omezena, po nějakou dobu fungovala i
jiná objízdná trasa.

Parkoviště u hřiště
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18. září – Hodně štěstí!

S

lavnostní křest dvou letošních hříbátek se konal v neděli 18. září během
hobby závodů v Jezdecké stáji Statenice. Pony klisničku Cairu a
hřebečka Gabriela přivítaly na tomto světě „tři sudičky“: herečky

Veronika Žilková a Simona Prásková a scénáristka Olga Dobrowská. Shodně
jim popřály zdraví, štěstí a krásný dlouhý život. Pozornější diváci si mohli
všimnout, že kolem se v doprovodu televizní kamery mihla také Agáta
Prachařová se synem Kryšpínem.
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23. září – První podzimní den

Zlatý podzim v Bažantnici
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28. září – S víčky do sběrny

J

iž několik let organizuje obyvatelka Statenic Jana Stojanová sbírku víček
od PET lahví ve prospěch dnes již šestileté Eleni Paraskevopolou.
Syndrom West, kterým trpí, provázejí časté epileptické záchvaty (až 60
denně), které jí znemožňují normální život zdravého dítěte. Ukázalo se, že
k zmírnění Eleniných obtíží přispívají přípravky s léčebným konopím, které
holčička začala nedávno užívat. Jsme rádi, že také díky Zpravodaji Statenic a
Černého Vola společnost FFC Regios a. s. začala nyní nově vykupovat víčka od
PET lahví (6 Kč/kg), i když administrativně to pro ni byl poměrně náročný
proces. Sebraná víčka se tak už nemusí vozit do Brna, sběrnu máme doslova „za
rohem“ v Úholičkách. A právě tam Jana Stojanová za pomoci manžela a rodičů
celkem ve třech autech a na jednom přívěsném vozíku dopravila celkem 654 kg (!)
nasbíraných víček, která se tak proměnila v 3924 Kč pro Eleni.
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28. září - O svatém Václavovi

V

den svátku tohoto světce jsme měli možnost zúčastnit se na
statenické poměry události opravdu mimořádné - autorského
loutkového představení Kateřiny Molčíkové Svatováclavská

legenda, které vzniklo za podpory OÚ Statenice. Odehrálo se pod širým nebem ve
Svatojánské ulici 12, na zahradě rodinného domu manželů Novotných.
Nápaditá „one woman show“ zaujala a často i strhla k nadšení asi osmdesátku
přítomných diváků, především dětí. Ocenit je třeba také režijní přispění Apoleny
Novotné, nevšední pojetí loutek Kateřiny Kabešové a poděkovat naší
Kavárničce za sladké občerstvení stejně jako těm, kteří uposlechli výzvy na
plakátu a „místo vstupného přinesli něco dobrého“.
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30. září – Vzniká Statenka

S

rdcem každé obce je místní hospoda. I my tady máme tu svou, letitou,
jenom se v ní střídají hospodští a mění se interiér, případně jméno. Nyní
se jí ujali Jan Staněk a Daniel Lorenc a dali jí jméno Statenka. Tak ať

se jim u nás líbí a daří!

4. října 2016 – Velká voda na Únětickém potoce

S

ilné srážky vedly k vzedmutí hladiny našeho potoka, které přece jen
není tak časté. Průtok vody v potoce je v režii Letiště Praha, a.s.
v souvislosti s provozem jeho čističky, a po většinu roku bývá stabilní.
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7. – 8. října – Volby do zastupitelstev krajů

K

onaly se jako obvykle v zasedací místnosti našeho obecního úřadu.
Ve Statenicích bylo registrování 996 voličů, z nichž se k volbám
dostavila asi třetina (přesně 32,09 %). Vzhledem k celorepublikové

účasti 34,57 % se jedná o účast slabě podprůměrnou. Celkem vzato však zájem o
volby nebyl velký nikde, na většině míst se účast pohybovala mezi 20-30 %.
V předchozích volbách v roce 2012 byla účast našich občanů malinko větší,
k volbám se dostavilo 32,74 % z celkem 898 registrovaných voličů, v ČR celkem
to pak bylo 36,89 % voličů.
Nejvíce hlasů, 57, letos získala ODS. Podrobně jsou výsledky uvedeny
v následující tabulce.
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10. října – Vyšlo třetí letošní číslo Zpravodaje
Statenic a Černého Vola

H

ořící automobil a zasahující hasič na titulní fotografii mohl
vyděsit mnohého čtenáře. Ne, žádný teroristický útok, ale scéna
ze Dne zdraví a bezpečnosti, který se konal na hřišti TJ Sokola

Statenice. Jinak musí být toto číslo Zpravodaje pro občany naší obce velice
zajímavé, Obsahuje totiž více než desítku zpráv doprovázených fotografiemi, jež
dokumentují, co všechno se u nás děje.
Bohužel, jsou zde i smutné informace. V jedenasedmdesáti letech nás opustil
Miroslav Alexander, v obci známý jako Méra. Kdo pamatuje nápis na garáži
vedle hospody „MÉRA NA VÝBOR!“? To byl možná žert, ale on by toho
starostu určitě zvládl na rozdíl od těch, kteří se na tomto postu po sametové
revoluci pěkně vyznamenali…
A další smutná zpráva. Popisuje ji v tomto čísle Zpravodaje článek Smrt
krásných srnek. Řeč je o srnkách, které můžeme pravidelně potkávat na katastru
naší obce, zejména pak u krmelce v Parádnici. Kupodivu jsou špatnými běžci a
není problém je uštvat. Zvláště tehdy, pokud se do takové štvanice pustí velký
silný pes. Jeden takový má u nás v obci na kontě už dvě zabité srny a věřte, že
taková smrt není pro uštvanou srnku ani rychlá, ani milosrdná. Ta poslední,
v září letošního roku, měla alespoň to štěstí, že ji umírající s rozpáraným břichem
našli lidé a ukrátili její trápení. Jak dlouho umíralo těch dalších 5 či 6 kusů,
jejichž zbytky se jen během letošního roku našly, těžko říct.
Jak je to možné? Naše obec zatím nevydala vyhlášku zakazující volné pobíhání
psů po veřejných prostranstvích v obci, protože by zároveň musela vymezit
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oblast nebo oblasti, kde psi volně pobíhat mohou (tzv. bezvodítková zóna). U
nás, vzhledem k rozlehlosti obce, by takové zóny musely být alespoň dvě, protože
tyto zóny mají být majitelům psů přiměřeně dobře dostupné z místa jejich
bydliště. A obec nevlastní pozemky, kde by bylo možné takové zóny zřídit. Proto
nelze ty, kteří nechají své psy volně pobíhat, nebo nezabrání jejich útěku ze
dvora či zahrady, stíhat podle přestupkového zákona.
Obec v minulém čísle Zpravodaje vyzvala všechny majitele psů k zodpovědnému
chování, tato výzva se však stále, jak je vidět, míjí účinkem. Dá se proto
očekávat, že iniciativu převezme místní myslivecké sdružení, jehož někteří
členové jsou oprávněni zastřelit psa štvoucího zvěř. Platí tu sice jistá omezení,
jako třeba, že pes musí v té chvíli zvěř opravdu štvát, musí být mimo vliv svého
psovoda a také nejméně 200 metrů od posledního trvale obydleného stavení ve
vsi a že ten pes nesmí být služebního nebo loveckého plemene.
Toto číslo Zpravodaje samozřejmě obsahuje i zprávu o činnosti obce za předchozí
měsíce. Z ní vybírám třeba tyto informace: Chodník Kralupská v Černém Vole zde se blížíme do finále, obdrželi jsme stavební povolení. Zastupitelé na
srpnovém veřejném zasedání vybrali spol. Acconmanagers and partners, s.r.o.,
která zpracuje a podá podklady na dotaci na fond SFDI. V roce 2017 můžeme
stavbu realizovat. Zastupitelé rovněž schválili zadání objednávky na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Chodník pro
pěší s lávkou přes rokli Statenice-Černý Vůl“ firmě Kontura Praha s.r.o.
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21. října – Dlabalo se o sto šest

O

blíbenou podzimní kratochvíli pro malé i velké ve svém květinářství
na náměstí u Žabky připravila v pátek 21. října naše spoluobčanka
Jana Púčiková. Děti za vydatné pomoci dospělých vydlabávaly

připravené dýně do podoby strašidelných bytostí přesně podle anglosaské tradice.
Svátek Halloween, který k nám přišel po roce 1989, je připomínkou starého
keltského svátku. Podle legendy se o poslední říjnové noci setkávají světy živých
a mrtvých a na ochranu před bytostmi z onoho světa měly sloužit právě
vydlabané dýně se svíčkou uvnitř. Málokdo však ví, že tento zvyk pochází z
Irska a že původně se hořící svíčka umisťovala do vydlabané řepy. Dýně k
tomuto účelu začali používat až irští přistěhovalci v USA. Rozzářené dýně se
tentokrát staly ozdobou nejednoho statenického příbytku.
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22. října – Ať žije ping-pong

N

a sklonku podzimu se na hřišti TJ Sokol Statenice konaly dva
mimořádně zdařilé sportovní turnaje. Nejprve to byl v sobotu 22.
října Statenický rodinný turnaj v ping-pongu zorganizovaný

členy facebookové skupiny Stateničtí rodiče. Ti pro soutěžící připravili řadu
různých disciplín, ceny pro vítěze a občerstvení pro všechny. Nejlepší byli:
čtyřhra – manželé Pavla a Georg Witzelovi, dvouhra – Mikuláš Vynohradnik,
obíhačka - Lukáš Hlavina, daleký odpal – Dáša Plotěná (dospělí) a Hynek
Bláha (děti), rodinná štafeta – Hlavinovi.
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28. října – Fotbalový memoriál

O

necelý týden později, 28. října, se na hřišti sešlo šest fotbalových
týmů, aby se utkaly v turnaji nazvaném „Sranda match v
minikopané na počest Miroslava Alexandera“. Akce zorganizovaná

provozovatelkou Sokolské osvěžovny Statenice Marcelou Hrebíčkovou se stala
příležitostí nejen k setkání našich fotbalových legend a připomínkou nedávno
zesnulého Miroslava Alexandera, známého spíše pod jménem Méra, ale také k
urputným fotbalovým střetům. Vítězem se stalo mužstvo nazvané prozaicky
Hoši B.
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26. října – Jako ve velkém supermarketu…

J

ako ve velkém supermarketu jsme se mohli cítit v obchodě se smíšeným
zboží Sadil na konečné autobusu 356 ve středu 26. října. Již
poněkolikáté tam firma Alimpex připravila ochutnávku svých výrobků,

tentokrát čerstvých sýrů s různými příchutěmi a několika pomazánek nabízených
navíc za zvlášť výhodnou cenu. Takové příjemné zpestření začátku všedního dne
bychom tu všichni jistě rádi vídali i častěji.
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9. listopadu – Veřejné jednání zastupitelstva obce
Statenice přijalo tři nové obecně závazné vyhlášky

C

o se řešilo na veřejném zasedání tentokrát? Nejdříve se vraťme
k výstavbě chodníků v obci. Na minulém veřejném zasedání dne 29 .8.
2016 zastupitelé schválili zadání nového výběrového řízení na

zpracování projektové dokumentace „PD Chodník Statenice-Černý Vůl - III a
IV. etapa“. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace byla
zveřejněna 13. 9. 2016. Byla řádně vyvěšeno na úřední desce a osloveno bylo 10
firem. Obec obdržela dvě nabídky. Ve lhůtě pro podání nabídek dorazila nabídka
od firmy APS Projekt Praha, s.r.o., druhá nabídka od firmy Ing. Jana
Břicháčová dorazila po lhůtě pro podání nabídek, z tohoto důvodu byla
vyřazena. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 3. 10. 2016. Hodnotící
komise doporučila zadat veřejnou zakázku jedinému uchazeči APS Projekt
Praha s.r.o. Zastupitelé obce Statenice toto doporučení schválili. Vybraný
uchazeč předložil nabídku v souladu se zadávací dokumentací a s nabídkovou
cenou Kč 895.400,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo se dále zabývalo schválením zpracovatele projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení pro akci „Statenice-12. etapa vodovod a
kanalizace“. Tato etapa zahrnuje opravu stávajících veřejných vodovodních řadů
namísto starých litinových s malou kapacitou, nové vodovodní řady, které jsou
navrženy pro zásobování stávající zástavby kanalizační stoky a kanalizační
výtlaky, které jsou navrženy pro odkanalizování stávající zástavby. Vodovod je
v celkové délce 1 870 m, kanalizace v délce 1 928 m. Součástí stavby bude i
zrušení stávajících vodovodních řadů v délce 562 m. Předpokládané náklady
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stavby jsou vyčísleny na Kč 24 milionů + DPH. Osloveny byly tři firmy na
základě územního rozhodnutí a projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí. Cenově nejvýhodnější byla nabídka firmy Michal Otta, a to za cenu
Kč 175.450,- vč. DPH. Na druhém místě byla nabídka firmy Jaroslav Dusil
Aqua-Gas za cenu Kč 225.665,- vč. DPH a na třetím místě nabídka firmy
Ateliér M1 architekti s.r.o. za cenu Kč 248.050,- vč. DPH. Zastupitelstvo
schválilo firmu Michal Otta jako zpracovatele projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení pro akci „Statenice-12. etapa vodovod a kanalizace“ za
cenu Kč 175.450,- vč. DPH.
A ještě jednou o schválení zpracovatele projektové dokumentace, tentokrát ke
stavebnímu povolení pro akci „Bezpečný průchod Pod Hájem“. Jedná se o V.
etapu výstavby chodníků v obci. Cílem stavby je nový chodník podél stávající
komunikace III/2405 – ulice Pod Hájem a Statenická, úprava tvaru
komunikace navazující na autobusovou zastávku, svislé dopravní značení a
zatrubnění přikopu v délce 28 m. Byly osloveny tři firmy na základě územního
rozhodnutí a projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. Cenově
nejvýhodnější byla nabídka firmy APS Projekt Praha s.r.o. a to za cenu Kč
180.290,- vč. DPH. Na druhém místě byla nabídka od firmy FourHorses s.r.o.
za cenu Kč 211.750,- vč. DPH a na třetím místě nabídka firmy Fáber Project,
s.r.o. za cenu Kč 235.950,- vč. DPH. Zastupitelstvo schválilo firmu APS
Projekt Praha s.r.o. jako zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení pro akci „Bezpečný průchod Pod Hájem“ za cenu Kč 180.290,- vč.
DHP.
Snad nejdůležitějšími body tohoto veřejného zasedání zastupitelstva bylo přijetí
tří nově závazných vyhlášek, které ruší a zároveň nahrazují předchozí OZV č.
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3/2012 a 4/2013. Nové vyhlášky vycházejí z platné legislativy a přehledným
způsobem definují tři oblasti života v obci: pořádání veřejně přístupných
sportovních a kulturních podniků, noční klid a záležitosti veřejného pořádku.
Ve Zpravodaji Statenic a Černého Vola se k tomu vyjádřila starostka obce Ing.
Miroslava Šmardová: „Dovolím si tedy upozornit na důležitou novinku. Pokud
kterákoliv právnická či fyzická osoba hodlá organizovat či pořádat akci, která
by mohla narušit noční klid po 22. hodině, a jestliže tato akce není uvedena ve
čl. 3 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, nemůže již tato osoba požádat
obec o udělení výjimky. Naopak zodpovědná osoba musí zajistit dodržování
nočního klidu v obci po 22. hodině, přičemž akce může poklidně pokračovat.
Platná legislativa řešící noční klid vychází z judikatury Ústavního soudu, který
ve svém nálezu ze dne 7. 6. 2016 mimo jiné uvádí, že „Veřejný zájem, jakým je
nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na
upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve
výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kde se doba nočního klidu
stanoví jako kratší nebo řádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci
žijící mohli počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předvídat.“
Druhé mé upozornění se týká záležitostí veřejného pořádku. Již v předchozí
vyhlášce byla definována regulace hlučných činností v nevhodnou dobu: „Každý
je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu od
11.00 do 15.00 hodin činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk.“ Stejně tak v obci platí zákaz používání zábavní
pyrotechniky s výjimkou noci z 31. prosince na 1. ledna. Žádám občany, aby se s
vyhláškami seznámili a především dbali na jejich dodržování, protože přestupek
proti vyhlášce může být trestán veřejnoprávní sankcí.“
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12. listopadu 2016 - Přijel k nám svatý Martin!

V

sobotu 12. listopadu se ve Statenicích vůbec poprvé konal
svatomartinský průvod. Jeho pořádání se setkalo s nečekaně velkým
zájmem veřejnosti, zejména rodin s dětmi. Zvlášť působivá, až

mystická, byla atmosféra na Parádnici se schodištěm slavnostně ozdobeném
zapálenými svíčkami. Jde zřejmě také o první akci, která se na tomto místě
konala (kromě brigád), a potvrdil se původní předpoklad, že jde o místo s velkým
potenciálem do budoucna. Svatý Martin na bílém koni se nakonec objevil
opravdu skoro jako zjevení, ale zůstala po něm hmatatelná stopa - poklad v
podobě zlatých mincí (čokoládových), které si děti vzápětí rozebraly.
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Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. Byly to
především hlavní organizátorky Kateřina Molčíková a Apolena Novotná,
Barbora Škopková (Kavárnička), Zuzana Brychtová Horecká (výroba lampionů)
a Jezdecká stáj Statenice. Připomněly tak dávnou svatomartinskou tradici, k níž
patří nejen pečená husa a další pochoutky, ale především zvyk podělit se o ně (a
nejen o ně) se svými bližními. Stejně, jako se kdysi svatý Martin podělil o svůj
plášť s mrznoucím žebrákem…
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Letošní svatý Martin opravdu aspoň trošku sněhu do Statenic přivezl. To, kdy
se kde objeví první sníh,však závisí spíše na nadmořské výšce daného místa než
na datu. Sníh „až“ na svatého Martina se tak objevuje hlavně v nížinách. Ve
vyšších polohách napadne obvykle poprvé již v říjnu a výjimečně jsou v ČR
sněhové srážky zaznamenány už v druhé polovině srpna, což se stalo například
v roce 2013 a 2014 (centimetrový poprašek na meteorologických stanicích na
Milešovce a Přimdě).
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12. listopadu - Vítání občánků

V

sobotu 12. listopadu přivítala na obecním úřadě starostka Statenic
Ing. Miroslava Šmardová nové občánky naší obce. Jsou to: Liam
Furman, Max Kupka, Linda Rozálie Mouchová, Jaroslav Tůma,

Eduard Krayzel, Asia Gamal, Agáta Burianová, Marika Ceplová, Amálie
Žižková, Ondřej Osúch, Evelin Šímová, Nela Kolařík, Tobias Markvart, Vilém
Říha, Václav Brychta, Tereza Jílková. Ať se jim v naší obci líbí a krásně
vyrůstá!
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13. listopadu - Senioři se bavili

T

radičně dobrá a veselá nálada zavládla v neděli 13. listopadu
v restauraci Ve Mlejně. Sešli se zde naši senioři, pro které obce
uspořádala každoroční setkání u harmoniky, dobrého jídla a pití. Ze

všeho nejvíce ale účastníky setkání zřejmě potěšila možnost probrat jak novinky
posledních dnů, tak si i společně zavzpomínat. Hodně štěstí a zdraví do příštích
let seniorům také popřála starostka obce Miroslava Šmardová.
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20. listopadu - Hraje se tu slušný fotbal

N

aši fotbalisté nám letos připravili spoustu krásných fotbalových
okamžiků. Naposledy v neděli 20. listopadu, kdy zvítězili 3:1
nad Vlnoklasy. Tento zápas se stal posledním zápasem podzimní

části této fotbalové sezony. Mužstvo TJ Sokol Statenice ve své soutěži, tj. 3.
třída, skupina B – Praha-západ, přezimuje na 2. místě se ziskem 35. bodů. Na
první Sokol Dobřichovice ztrácejí naši fotbalisté pouhé tři body, takže se
můžeme těšit na krásné fotbalové výsledky i v příštím roce.
Smutné ovšem trochu je, že stávající nájemce Sokolské osvěžovny Statenice
Marcela Hrebíčková se z této pozice rozloučí se svými hosty letošním silvestrem,
především kvůli příliš komplikovanému přechodu k elektronické evidenci tržeb.
S jejími úskalími se hodlá vypořádat Vojtěch Lorenc se svojí partnerkou
Veronikou Sejkorovou. Nově bude Sokolská osvěžovna Statenice opět otevřena
od 1. února 2017. Další informace zní, že TJ SokoI Statenice v letošním roce
vynaložila více jak 100 tisíc korun na obnovu svých prostor. V jejich údržbě a
obnově hodlá pokračovat i v následujícím roce.
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27. listopadu 2016 - Zapálili jsme první svíci

K

zapálení první svíčky na adventním věnci se sešli obyvatelé
Statenic v neděli 27. listopadu na náměstí u Žabky. Než však
k němu došlo, mohli si příchozí prohlédnout, co nabízejí jednotlivé

stánky. Stánků bylo hojně, snad nejvíce za dobu pořádání této akce. Ke koupi
lákaly nejen tradiční vánoční dekorace, ale také šperky, výrobky z korálků,
punčochové zboží, patchworkové práce nebo pochoutky z perníku. Kromě
svařeného vína a opékaných klobás se přítomní mohli zakousnout také do
trdelníku a ochutnat hummus a čatní. Jakmile se setmělo, zazněl z pódia zpěv
Statenického smíšeného sousedského sboru pod vedením Kateřiny Molčíkové a
za klavírního doprovodu Ludmily Míčkové s režijním přispěním Apoleny
Novotné. Na pódiu se směstnalo patnáct dospělých a třicet pět dětských
zpěváků. K vánoční atmosféře přispěly dětské kostýmy pasáčků a andělů stejně
jako svíčky v jejich rukách. Následné slavnostní rozsvícení vánočního stromu
doprovodil shromážděný dav statenických občanů nadšeným zpěvem koledy
Narodil se Kristus Pán.
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7. prosince – Vyšlo letošní čtvrté číslo Zpravodaje
Statenic a Černého Vola

N

a první pohled tentokrát zaujme krásnou titulní fotografií
z rozsvícení vánoční stromu ve Statenicích, kterou pořídila Eva
Norgren. Z obsahu čísla pak nepochybně určitě článek Volební

poločas. V něm místostarosta Bohuslav Mrázek obsáhle informuje o tom, co
všechno obecní zastupitelstvo od svého zvolení plánovalo, co se mu podařilo i
jaké nechtěné či neplánované věci muselo řešit. Těžko vybrat. Čištění odpadních
vod v obci, výstavba vodovodu a kanalizace, nové chodníky v obci či výstavba
lávky přes rokli v Černém Vole… Zastupitelé museli také mj. řešit autobusové
spoje linky 316, kdy řadě žáků se ráno nedaří nastoupit do přeplněného
autobusu, který by je měl odvézt do školy. Na řešení složité situace by se nyní
měly kromě Statenic podílet finančně všechny dotčené obce. Snad se to podaří.
Co ještě z obsahu tohoto vydání Zpravodaje nabídnout? Těžké rozhodnutí.
Dovolila bych si však upozornit na článek „Ke včelařství jsem se dostal úplně
náhodou“ připravený Renátou Šťastnou. Nejde ani tak o článek, jako spíše o
upřímné a zajímavé povídání se statenickým občanem Michalem Pokorným
juniorem o včelaření, které se stalo jeho krásným koníčkem.
„Já jsem se ke včelařství dostal úplně náhodou. Povídal jsem si s jedním včelařem
a tak mě to zaujalo, že jsem si řekl, že to chci zkusit taky. A pak jsem jednoho
dne dostal roj a už nebyla cesta zpátky. Musel jsem si o včelaření všechno zjistit
a pořídit spoustu věcí. První úl jsem dostal, ale postupně jsem si začal všechno
dělat sám – rámečky i celé úly. Jsem vyučený truhlář, takže tohle není problém.
Navíc si udělám úl přesně podle toho, jak mi vyhovuje. Když to zjistili ostatní
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včelaři, začaly mi chodit první objednávky,“ říká Michal.
„Dnes má deset úlů - a to je hromada práce. Vysadil třeba včelkám bylinkovou
zahrádku, aby měly pestrost květů, chutí a vůní. Provedl mě svým včelařským
královstvím a ukázal mi i včelařský oblek. Mohla jsem se podívat i do úlu a
žasla nad klidem včelího společenství. Ani jim nevadilo, když jsem je fotila.
Viděla jsem rámečky, na kterých byly precizně vytvořené plástve plné medu a
mohla jsem si sáhnout i na medomet. A pak že na včelařství nic není. Je to
hotová alchymie spojená s hromadou práce, jejímž výsledkem je hustá voňavá,
sladká a lepkavá kapalina, která funguje jako účinná prevence proti nachlazení,
angíně, zánětu průdušek a horních cest dýchacích nebo rýmě,“ dodává na závěr
zajímavého povídání Renáta Šťastná.

20. prosince 2016 – Poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce Statenice v letošním roce

P

oslední veřejné zasedání zastupitelstva mělo požehnaných dvacet
bodů programu. Čím vším se zabývalo?
Byla to obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se stanovují

podmínky pro pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, grantový program obce
Statenice, obecné závazná vyhlášky č. 5/2016 o místním poplatku za
zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace, určení
podmínek pro jednání s investory, rozpočtové opatření č. 4/2016, rozpočet obce
na rok 2017, poplatek za odpady na rok 2017, rozpočet DSO od Okoře k Vltavě
na rok 2017, rozpočet DSO přivaděč VPSÚ na rok 2017, postup obce v jednání
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o likvidaci odpadních vod obce Statenice, výpověď smlouvy o provozování
vodovodu a kanalizace v obci, zrušení stavebního výboru obce Statenice a návrh
na změnu pověřeného zastupitele pro územní plán obce Statenice. Zápis
z jednání je na webových stránkách obce, takže se věnuji jen některým
zajímavostem.
Zajímavé je především schválení grantového programu a vyčlenění částky 100
tisíc Kč pro rok 2017. Oč jde? Smyslem a cílem grantového programu je podpořit
činnosti občanské společnosti v obci, a to jak jejich již existující aktivity, ale i ty
začínající. Program je i pro jednotlivce, nejen pro spolky či skupiny občanů.
Cílem podpory je pořádání jednotlivých akcí pro širší veřejnost, zájmové kroužky,
vzdělávací akce, běžná činnost žadatele související s nutným provozem či dalším
rozvojem (prezentace a propagace žadatele). Grant nelze čerpat na investiční
výdaje. Výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci, grant nemůže být
poskytnut na aktivity s komerčním přesahem (předváděcí a prodejní akce), nelze
jej čerpat na mzdy, odměny organizátorů, členské poplatky, zápisné, stravné a
cestovné. Žadateli o grant mohou být občané obce Statenic, školy a školská
zařízení zapsaná do školského rejstříku, fyzické nebo právnické osoby působící
na území obce Statenice nebo i mimo toto území, pokud činnost podporovaná
schváleným grantem bude mít souvislost s obcí Statenice a bude splňovat
zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Výše grantového
příspěvku je maximálně 30 000 Kč na akci grantového programu většího rozsahu
v jednom kalendářním roce, maximálně 5 000 Kč na akci grantového programu
malého rozsahu (jednorázová, krátkodobá akce pro širší veřejnost). Lze podpořit
více žádostí jednoho žadatele. Celková podpora jednoho žadatele za kalendářní
rok nesmí překročit částku 40 000 Kč.
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Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2017 po úpravě na straně výdajů o
100.000,- Kč na grantový program v § 6171 s příjmy 20.889.000,- Kč a výdaji
35.041.000,- Kč jako rozpočet schodkový s dofinancováním ve výši 14.152.000,Kč z úspory minulých let.
Zastupitelstvo rovněž schválilo přílohu č. 2 k OZV č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Tím stanovilo místní poplatek pro rok
2017 ve výši 700 Kč na poplatníka.

Seznam příloh
Přílohy – 2016
1 – Otevření prodejny Gardendoctor
2 – Plakát čarodějnice
3 – Plakát masopust
4 – Spolu – zpravodaj pro obyvatele okolí pražského letiště – březen 2016
5 – upoutávka na exkurzi k menhiru – Náš region
6 – pozvánka na vernisáž výstavy J. Šrajera
7 – pozvánka číše vína – zahájení výstavy J. Šrajera
8 – plakát zájezd Mirakulum
9 – plakát exkurze k menhiru
10 - plakát na exkurzi k menhiru
11 - upoutávka na exkurzi na Kamýk– Náš region
12 - Spolu – zpravodaj pro obyvatele okolí pražského letiště – červenec 2016
13 – plakát – beseda o potravinových doplňcích
14 – plakát – křtiny hříbat
15 – plakát zájezd Častolovice (nerealizovaný)
16 – obrázek J. Šrajera – Chraň tuto Zemi
17 - plakát Praktická práce s kyvadlem
18 – plakát svatý Martin
19 – plakátek RK Chirš – ceny nemovitostí ve Statenicích
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20 – prezenční listina Vítání občánků
21 – plakát Sranda match
22 – plakát 1. Rodinný turnaj v ping-pongu

Přílohy – dřívější období
1 – pohlednice vydaná v roce 2015
2 – statistika svoz komunálního odpadu 2015
3 - Letáček Letadlem na ostrov pirátů – 2013
4 – TREES Černý Vůl – prospekt Zahradníkův čtvrtrok – jaro 2013
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