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MÁME RÁDI ZVÍŘATA A SNAŽÍME SE JIM POMÁHAT
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Eva Černochová

Žádný most, žádná auta
Logika některých obyvatel Černého
Vola, jak ji zmiňuje starostka obce ve své
zprávě, mě uzemnila svou jednoduchostí. Když spadne most, tak rázem zmizí
i všechna ta protivná auta a hlavně náklaďáky, které nám tak otravují život. Ať tedy
most spadne.

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
 Akupunkturní léčba pohybového aparátu

Ordinační hodiny
pondělí
úterý

9.00–11.00

16.00–21.00

–

15.00–21.00

 Čištění zubního kamene utrazvukem

středa

9.00–11.00

16.00–21.00

 Čipování

čtvrtek

–

15.00–21.00

pátek

9.00–11.00

16.00–21.00

sobota

9.00–11.00

–

neděle

–

19.00–21.00

 Možnost objednání krmiva
 Stříhání psů

Mosty se ale vždycky stavěly proto,
aby lidi spojovaly, a ne rozdělovaly. Je
fakt, že naši obec nerozděluje most, ale
silnice, jejíž je součástí. Přinejmenším
necitlivé urbanistické řešení kdysi dávno připojilo Černý Vůl ke Statenicím bez
ohledu na historický vývoj obou sídlišť,
na jejich rozložení v krajině, na stávající
síť komunikací. Pradávná spojnice Prahy
se severní Evropou se stala (ne)přirozenou hranicí mezi dvěma územními celky,
kterou nikdo nerespektoval. Most, spíše
jen mostek, je potom jen vylepšením této
komunikace. Vzdát se mostu a vrátit se
k brodu, protože se tak zbavíme obtěžujícího silničního provozu, je myšlenka sice
absurdní, ale nikoliv nelogická.
Středočeský kraj to vidí pochopitelně
jinak. Přetnout tuto komunikaci by zkomplikovalo dopravní situaci široko daleko
natolik, že kraj nový most v Černém Vole
dříve nebo později postaví. Pojďme proto
raději přemýšlet o tom, jak zlepšit situaci
v Černém Vole novému mostu navzdory.
Podobná situace přece vznikla u Národního muzea, když magistrála přeťala Václavské náměstí. Vyřešilo se to velkorysým
podchodem. Proč by podobný podchod
nemohl vzniknout v místech křižovatky
ulic Statenická a Kralupská? Zároveň by
se také mohla tato křižovatka zkulturnit
přinejmenším osazením semaforů. To by
třeba pak ani nebyl třeba ten podchod.
Pokud si dobře vzpomínám, uvažovalo
se také o přeložce této komunikace mimo
Černý Vůl. Potom by z něj většina aut zmizela, aniž by se musel nechat dosluhující
most jednoduše spadnout. A pak je tu ještě jedna možnost. Když se někomu nelíbí
tam, kde bydlí, může se přece přestěhovat
tam, kde se mu bude líbit víc. Nebude ani
první, ani poslední.
Jitka Lenková

Na titulní straně:
Léto láká k dobrodružstvím.
foto: Dagmar Plotěná
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 Dne 13. 3. byla provedena na OÚ ve Statenicích kontrola využití a vyúčtování dotace poskytnuté Ministerstvem obrany ČR.
Veškeré prostředky byly využity účelně
na opravu pomníku padlým v obci Statenice. Byly rekonstruovány obě pamětní desky
i pomník lva, podezdívka, oplocení i vstupní
schody. Celkové náklady činily 291 525 Kč,
z toho podíl dotace 199 525 Kč a podíl obce
92 000 Kč. Kontrola neshledala pochybení
a realizací akce bylo dosaženo stanoveného
cíle v souladu s restaurátorským záměrem
a podmínkami poskytnuté dotace.
 V rámci zavedení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů) s účinností
od 25. 5. 2018 byly v obci Statenice průběžně vyhodnocovány doručené nabídky několika společností. Nejsolidnější nabídkou
na zavedení tohoto systému byla nabídka
společnosti GDPR-servisplus, s.r.o. Společnost provedla prvotní analýzu stavu při
shromažďování a zpracování osobních údajů na OÚ ve Statenicích včetně možných
dopadů a zpracovala návrh opatření pro
minimalizaci slabých míst. Současně navrhla činnost pověřence pro ochranu osobních
údajů a jejich zpracování.
 Dne 7. 4. proběhla v obci akce „Ukliďme
Statenice“ a počasí všem účastníkům přálo.
Obec podpořila akci nákupem pracovních
rukavic, FCC Regios dodal pytle a přistavil
kontejner. Organizátorce akce paní Furman, všem dospělým i dětským účastníkům
děkuji za příkladný přínos obci. Více informací k této akci naleznete ve Zpravodaji.
 Dne 10. 4. proběhlo místní šetření
na fotbalovém hřišti ve Statenicích za účasti
zástupců vodoprávního úřadu Černošice a Povodí Vltavy. Přítomné pracovnice
těchto státních orgánů negativně hodnotily
hliněný val podél Únětického potoka, který považují za uměle navýšený. Val vznikl
v 80. letech minulého století, je sice nepravidelně navršený, ale zdomácněl a obrostl
trávou. Bohužel byl při výstavbě tlakové
kanalizační přípojky koncem minulého
roku mírně upraven. Po deštích musela být
rozblácená pracovní plocha od pracovních
strojů podél valu upravena a srovnána,
včetně srovnání hrany valu. Druhou připomínkou byla nová pochozí plocha lávky
přes Únětický potok s tím, že k jakýmkoliv
úpravám nebyl vydán ze strany dotčených
orgánů souhlas. Na zhotovení původní lávky přes potok si nikdo nepamatuje, prostě
zde stojí opravdu dlouho a byla průběžně

opravována, přesto nyní vznikl problém.
Výsledkem šetření je požadavek státních
orgánů na snížení výšky valu tak, aby byly
rostoucí stromy vyproštěny z hlíny a měly
vhodné podmínky pro růst, a dále zajištění
dodatečné legalizace několik desetiletí staré lávky dle pokynů vodoprávního úřadu.
Na splnění požadavků pracujeme. Do altánu na dětském hřišti ve Statenicích byly
instalovány dřevěné lavice pro klidné posezení. Slouží veřejnosti, nám všem, chovejme
se k nim prosím solidně.
 Byly objednány opravy výtluků v ulici
Únětická a poptána oprava povrchu vodoteče v ulici Ke Kříži za pomníkem v Černém
Volu. Termín realizace zatím neznáme, ale
určitě budeme včas informovat.
 Zastupitelé na svém dubnovém jednání
rozhodli o zrušení výpovědi současnému
provozovateli vodohospodářské infrastruktury v obci 1. Vodospodářské společnosti. Bylo rozhodnuto, že provozní smlouva
bude upravena s ohledem na lepší zajištění smluvních podmínek pro obec a bude
v souladu s evropskou legislativou. Následně proběhla dne 26. 4. schůzka s provozovatelem s cílem nastavit vzájemné vazby a vykazování činností ze strany provozovatele.
Na úpravě provozní smlouvy pracujeme.
 Dne 16. 4. proběhla další schůzka nad
projektem celkové rekonstrukce mostu
ve Statenicích. Vlastníci pozemků se sešli
s projektantem rekonstrukce ze společnosti
Pontex a bohužel znovu vyjádřili svůj nesouhlas se zásahem do užívaných nemovitostí spojené s opravou mostu. Doufejme,
že most dlouho vydrží, jinak hrozí výrazné
narušení dopravní obslužnosti obce.
 V dubnu došlo na opravu nástupiště
a příjezdové plochy na konečné zastávce
BUS 356 ve Statenicích. Po zimě se natolik
vychýlily obrubníky a propadla vozovka,
že nebylo možné nastoupit a vystoupit zadními dveřmi autobusu. Situace se vyhrotila,
když řidič autobusu nemohl zavřít zadní
dveře zablokované obrubníkem. Nyní je vše
opět v pořádku.
 Zastupitelé v dubnu schválili poskytnutí osmi grantů na podporu společenských,
zájmových a sportovních činností v obci.
Osmi příjemcům bylo rozděleno celkem
97 500 Kč z rozpočtu obce.
 Dne 25. 4. byly hodnoceny nabídky
uchazečů na dodání kompostérů a štěpkovače pro naše občany. Hodnotící komise
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vyhodnotila a doporučila výběr nejvýhodnější nabídky jak pro kompostéry, tak pro
štěpkovač. Zastupitelé doporučení hodnotící komise potvrdili svým usnesením a jsou
podepsány smlouvy na jejich dodání. Zhruba o prázdninách budou kompostéry dodány a následně distribuovány mezi občany –
zájemce. Občany budeme včas informovat.
 Na jednání zastupitelstva byl současně
schválen příspěvek obce na dovoz obědů
seniorům ve věku od 70 let a výše trvale žijícím v obci Statenice. Rozvoz obědů zajišťuje společnost Kvalitní podzim života a náš
senior díky příspěvku obce uhradí jen cenu
oběda, dovoz hradí obec. Více informací
naleznete ve Zpravodaji.

Ačkoliv se proti smlouvě ozvaly velmi kritické hlasy dvou zastupitelů, je zřejmé,
že bez smlouvy by výstavba vlastní ČOV
nebyla reálná. Nemohla by v naší obci pokračovat výstavba kanalizace a lidé by byli
nuceni stavět nové domy s jímkami nebo
domácím čističkami odpadních vod. Jako
další nezbytný krok nás čeká schvalování
nového územního plánu.

 Dne 11. 5. se konala krásná vzpomínková akce u příležitosti 198. výročí narození
Josefa Mánese. Skupinka občanů pod vedením pana Šmahy se sešla na Olšanských
hřbitovech u hrobu Mánesových a sousedního hrobu Hovorkových (J. M. Hovorka je
statenický rodák a je po něm pojmenována
naše knihovna). Ticho, atmosféra hřbitova
a poutavé vyprávění pana Šmahy byly pro
účastníky hotovým balzámem na duši. Více
se také dozvíte ve Zpravodaji.

 Na květnovém jednání zastupitelé schválili finanční příspěvek dětem II. stupně základní školy v rámci spolku PAR (Zájmové sdružení právnických osob dotčených
provozem Letiště Praha – Ruzyně), které
mají trvalý pobyt v obci Statenice a které se
účastnily v tomto školním roce jazykového
pobytu v zahraničí organizovaného právě
ZŠ. Příspěvek je schválen ve výši 2000,-Kč
na dítě. Rodiče mohou žádat na OÚ Statenice vyplacení příspěvku po předložení potvrzení ŽS o absolvování jazykového pobytu. Příspěvek bude poskytnut jak z rozpočtu
obce ve schválené výši, tak z daru Letiště
Praha ve výši 2200,- Kč. O programu jazykové podpory základních škol v rámci PAR
z finančního daru od Letiště Praha jsem
psala v předchozích vydáních Zpravodaje.
Bližší informace na tel. 607079154.

 Zastupitelé těsnou nadpoloviční většinou schválili uzavření Smlouvy o spolupráci a finančním zajištění přípravy a realizace
výstavby ČOV se společností Alfa Praha.

 Poslední informace o vývoji rekonstrukce mostu na silnici II/240 Kralupská jsou
následující. Stavební úřad Městské úřadu
Černošice zahájil dnem podání žádosti

o stavební povolení (11. 1. 2018) stavební
řízení s rozesláním oznámení účastníkům
řízení a dotčeným orgánům v dubnu t.r.
K dnešnímu dni registruje stavební úřad
2 námitky, resp. nesouhlasy od občanů
Statenic, části obce Černý Vůl, a jedno přihlášení účastníka do řízení od obce Velké
Přílepy. Poté, co se stavební úřad vypořádá s námitkami, vydá stavební povolení
k rekonstrukci mostu. Vzhledem k tomu,
že lze důvodně předpokládat prodlužování stavebního řízení, dovolím si vyvodit,
že rekonstrukce mostu během prázdnin
nezačne. Investor stavby bude soutěžit dodavatele stavby teprve s vidinou pravomocného stavebního povolení. Každopádně
KSÚS nadále předpokládá zahájení prací
tento rok a investici považuje za prioritní.
Jestliže se most nezrekonstruuje, hrozí jeho
úplné uzavření bez náhrady – tak špatný je
jeho technický stav. Tohle přece nechceme
dopustit. Apeluji na všechny občany – uzavřením mostu nedocílíme ničeho pozitivního. Ano, nebudou projíždět Černým Volem
žádná auta, ale jak zabezpečíme dopravní
obslužnost této části obce a jak budeme
vysvětlovat, proč posíláme veškerou dopravu objízdnými trasami, například centrem
Statenic, Únětic, Roztok apod.? Tyto a další
otázky bychom měli všichni zvážit dříve,
než záměr rekonstrukce mostu odsoudíme.
Zpracovala: Ing. Miroslava Šmardová,
starostka obce

Informace pro občany

Výlet do Legolandu
TJ Sokol Statenice pořádá dne 28. září (státní svátek, pátek) jednodenní
výlet do Legolandu v Günzburgu. V ceně 1500 Kč/os. je zahrnuta doprava
dálkovým autobusem, pojištění a vstupné do Legolandu na všechny atrakce, odjezd ze Statenic ve 3 hod. ráno, návrat po půlnoci. Členové TJ Sokol
Statenice s řádně zaplaceným členským příspěvkem za rok 2018 mají slevu
300 Kč/os. Závazné přihlášky k účasti na výletu je třeba zaslat místostarostce
TJ Sokol Statenice Janě Špičákové na e-mail sokol.statenice@seznam.cz jméno, příjmení, adresu a počet zájemců o tento výlet, a to nejpozději do 15. července. K témuž datu je třeba také zaplatit celou cenu zájezdu převodem
na účet č. 28 00 99 73 54/2010 (do popisu platby prosím uveďte text: Legoland – vaše příjmení a počet osob, za které platíte).

Poskytnuté granty 2018
na podané žádosti pro I. kolo
 Archiv starých fotografií Statenic a Černého Vola
(materiál na fotoalbum a výstavu, tisky a občerstvení)
Radka Vráželová – 8 500 Kč
 
Clothes swap (občerstvení a propagace)
Radka Vráželová – 2 000 Kč
 Kroužek patchworku (nákup materiálů, literatury
a potřeb)
Věra Vyšínová – 15 000 Kč
 Obnova kulis – Čarodějnice od Juliany (masky,
materiály k výrobě rekvizit na dětské akce)
Vlasta Nyklasová – 15 000 Kč
 Příběhy našich sousedů (koordinace, produkce a vedení
projektu, tisky, videa a potřeby)
Barbora Černohorská – 20 000 Kč
 Vítání prvňáčků (materiály, občerstvení)
Zuzana Brychtová Horecká – 5 000 Kč
 Poznávání krás Středočeského kraje a okolí
na malých a historických motocyklech (materiál
na prezentaci, ubytování)
Jan Frizovič – 17 000 Kč
 Podpora volnočasových aktivit a hipoterapie (nákup
bezpečnostních vest pro děti a krmení pro koně)
Koně dětem pro radost, o.s. – 15 000 Kč

Aktuální dění v obci Statenice
sledujte na www.statenice.cz
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Obchodník by měl vyhovět
požadavkům zákazníka
Před rokem jsem si povídala s pane Stanislavem Sadilem o tom, že obchod
na konečné autobusu svěřil do rukou dcery Lucie. Povídal o svých plánech,
nápadech i obavách. Dnes jsem se s ním sešla, abych se zeptala, jak by
uplynulý rok zhodnotil. Co se povedlo, co se nepovedlo, co se chystá…
Jak byste zhodnotil uplynulý rok pod
taktovkou Lucie? Být jediným obchodem v obci je tak trochu zavazující, nebo
se mýlím?
Oproti loňskému roku se nám navýšila
návštěvnost zhruba o čtyřicet zákazníků
denně, a to vůbec není málo. Je pravda,
že zpočátku to bylo hlavně díky uzavření Žabky. To se nám hodně zvýšil prodej
cigaret a denního tisku. Postupně se však
zvýšila prodejnost i u ostatního sortimentu. Poslední dobou k nám jezdí nakupovat
i dost lidí z Tuchoměřic. O všech akcích se
snažíme informovat prostřednictvím facebooku a je to znát, jakou má sociální síť sílu.
Zmiňujete akce. Jaké máte konkrétně
na mysli?
Jednak máme každé dva týdny akční
leták sítě prodejen Eso market, ve kterém
upozorňujeme na jednotlivé druhy zboží.
Potom dělám i vlastní akce, jako například
na svátek Stanislava dostalo prvních sto padesát zákazníků k nákupu větrník zdarma.
A teď bude aktuální akce, která se bude týkat školáků. Ti, kteří nám přinesou ukázat
vysvědčení se samými jedničkami nebo vyznamenáním, dostanou od nás polárkový
dort. Snažíme se se zákazníky komunikovat
i prostřednictvím facebooku, protože víme,
že je spousta lidí, kteří jsou denně na internetu a upřímně: dnešní doba si to tak nějak
žádá být on-line.
Máte v sortimentu něco extra? Nějaké
taháky, na které lákáte zákazníky?
Neřekl bych taháky ani nic extra. My
chceme prodávat kvalitní potraviny, proto v poslední době nehledíme primárně
na cenu, ale především na kvalitu. Příkladem za všechny je třeba mléko ve skleněné
lahvi. Dřív se zdaleka všechno neprodalo, protože zákazníkům připadalo drahé,
a měli jsme ztráty. Dnes je ho málo, vyprodá

se okamžitě a musíme navyšovat odběry.
Pozoruji to i u zákazníků, že preferují více
kvalitu a za tu si rádi připlatí. Hlavní je pro
nás kvalitní a především české zboží. Denně
máme čerstvé uzeniny, zákusky a chlebíčky,
chceme zařadit i saláty. Čtyřikrát týdně nám

vozí čerstvou zeleninu, začali jsme přijímat
objednávky na maso z farmy ve Slaném
a pomalu se to dostává do povědomí lidí.
Také jsme zavedli nedělní prodeje a vidíme, že to byla dobrá volba. Vyrovnají se
návštěvností těm sobotním a zákazníci to
přijali s povděkem.
Zákazníci jistě, ale prodavačky také musí
odpočívat. Jak zvládáte celotýdenní provoz ve vašem personálním složení?
Pro nás je důležitý zákazník a jeho spokojenost. Je to sice logisticky náročnější, ale
zvládnout se to dá. Věřím, že nám v tom pomůže i fakt, že se do naší prodejny chystá nastoupit moje manželka, vyučená prodavačka
s více než dvacetiletou praxí v obchodě.
Chystáte ještě něco dalšího? I když už
stávající nabídka je velmi pestrá…

Stále je co zlepšovat a obchodník by měl
vyhovět požadavkům zákazníka, sledovat
poptávku a té se přizpůsobit. Můžeme si
zákazníka vyslechnout, poklábosit s každým zvlášť. V tom je kouzlo malé prodejny
oproti supermarketům. Za svoji, téměř padesátiletou praxi v obchodě, jsem se naučil,
že je potřeba si najít takzvanou díru na trhu.
Rozhodně vím, že bojovat s řetězci v našem
měřítku není šťastné řešení. Znám spoustu
obchodníků, kteří se o to pokusili a zkrachovali. Tak to chodí na celém světě, že malý

obchodník nemůže soupeřit se supermarkety. Proto nám vyhovuje síť Eso market, podporuje české výrobce a dodavatele a akční
ceny jsou velmi zajímavé. Dále jsme se rozhodli zařadit během června do nabídky vejce od českých chovatelů od slepic z volného
výběhu. Krmná směs obsahuje přes šedesát
procent obilí a kukuřice. Jsou pouze o několik haléřů dražší než běžná vejce, ale kvalita
je nesrovnatelná.
Dá se tedy říct, že jsou zákazníci
spokojení…
Myslím si, že ano. Snažíme se o to, aby
byli, ze všech sil. A musím říct, že za ten
rok jsme neměli jedinou reklamaci a to nás
utvrzuje v tom, že to děláme dobře a ve stejném duchu budeme pokračovat.
Text a foto: Renáta Šťastná

Příspěvek na dovoz obědů pro seniory
Zastupitelstvo obce Statenice rozhodlo, že obec bude hradit dovoz obědů pro seniory starší 70 let s trvalým bydlištěm v obci Statenice.
S touto nabídkou obec oslovil podnik sociálních služeb Služby KPŽ, s.r.o., zřízený terénní pečovatelskou službou Kvalitní podzim života,
z.ú. Senioři, kteří tyto podmínky splňují a mají o obědy zájem, si je mohou objednat na tel. 778 095 906 anebo e-mailem na adrese obedy.
kpz@email.cz. Obědy jsou hygienicky jednorázově balené, sestávají z polévky a hlavního jídla a stojí 79 Kč, pro klienty terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z.ú. 75 Kč.
Objednat obědy bez příspěvku na dopravu si může kdokoliv, doprava stojí 25 Kč za 1 oběd, za každý další oběd doručený na stejnou
adresu ve stejný den t10 Kč. Obědy je rovněž možné objednat si a vyzvedávat v obchodě Lucie Sadilové. V takovém případě se poplatek
za dopravu neplatí.
Připravila: Jitka Lenková
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Uctění památky

Opravdu to jinak nejde?

Josefa Mánesa, jeho dcery Josefíny Hovorkové – Mánesové a Josefa Miroslava Hovorky
Žijeme ve společnosti dostatku, což se projevuje v množství
odpadu, který jsme schopni vyprodukovat. Mnohdy je ho tolik,
že ho kontejnery ani nepoberou,
ať už je to papír, plast, sklo, kovy
nebo textil. Zvláště v pondělí ráno
se u nich nacházejí hromady nejrůznějšího odpadu, zřejmě po víkendovém úklidu. Situace, zdá se,
nemá řešení. Když už se někdo
rozhodne něco vyhodit a dojde
nebo dojede s tím až ke kontejneru, těžko se s tím bude vláčet
zase zpátky domů. Možná by ale
stačilo jen počkat pár dní, do středy nebo čtvrtka, a odložit odpad do vyprázdněných kontejnerů. Druhou možností je i odpad, který lze vytřídit, odložit do své vlastní popelnice.
Zdá se však, že mnozí, kteří nadělají kolem kontejnerů nejvíce nepořádku, snad ani vlastní
popelnice nemají. Kromě odpadu, který lze vytřídit, se tam totiž objevuje i odpad, který se
netřídí. Úklid odpadu odloženého kolem kontejneru zajistí a zaplatí obec, tedy my všichni.
My všichni bychom tedy také měli hlídat, aby nikdo odpad neodkládal mimo kontejnery.
Kdo však najde tu odvahu někomu takovému říct, aby si svůj odpad zase pěkně posbíral
a odložil ho tam, kde je místo, případně si ho vzal zpátky domů?
Z podnětu OÚ připravila Jitka Lenková,
foto: Jana Špičáková

V dubnu starostka obce Miroslava
Šmardová přišla do Černého Vola popřát
k 85. narozeninám panu Jaroslavu Petrákovi. Spolu s oslavencem i jeho dcerou
zavzpomínala na působení pana Petráka
v podniku Tesla Radiospoje i na to, jak
jubilant ještě i v důchodu vypomáhal
v JZD a v Commatelu. Také hrával za Statenice fotbal a sport rád sleduje v televizi dodnes. Aktivně se zajímá o novinky
z obce, rád posedí na zahrádce, jen to
zdravíčko už neslouží tak jako dřív. I my
přejeme ještě hodně krásných dnů a let!

Dne 11. května jsme v rámci projektu Příběhy našich
sousedů navštívili společně s malířem Petrem Šmahou
Olšanský hřbitov.
Ráno jsme se sešli i s paní starostkou Miroslavou
Šmardovou na konečné zastávce autobusu 356 a vyrazili
do Prahy. Z Bořislavky jsme metrem dojeli až na Flóru
a tam už na nás čekal Olšanský hřbitov.
Celou dobu vládla svěží a pohodová nálada, vydařilo
se nám i počasí. Pan Šmaha nám vyprávěl o životě Josefa
Mánesa a jeho příbuzných. Když jsme přišli ke hrobům,
vytáhl pan Šmaha z tašky dva velké věnce, společně jsme
je nazdobili a položili na hroby.
První hrob patřil Josefu Mánesovi a jeho dvěma sourozencům, zatímco druhý hrob J. M. Hovorkovi a jeho
manželce Josefíně, nemanželské dceři Josefa Mánesa.
Potom jsme se zašli podívat na místo, kde byl původně
Hovorkův hrob. Správa hřbitova se rozhodla ho přesunout, aby byla rodina Mánesů pohromadě.
Výlet se nám moc líbil a těšíme se, co nám pan Šmaha bude vyprávět příště.
Honza Petera a Dominika Šenová

Text a foto: Jitka Lenková

(Poznámka redakce: projekt pro děti od 12 do16 let Příběhy našich sousedů připravila Knihovna J. M. Hovorky – Obývák vesnice pod patronací Post Bellum. Prezentace
výsledků práce dětí – audioreportáže s pamětníky – proběhne během měsíce září
v knihovně.)

Uklidili jsme Statenice
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S nečekaným ohlasem se v sobotu 7. dubna setkala celostátní výzva Ukliďme Česko. Chopil se jí především Obývák vesnice a spolu s ním se
zapojily i desítky občanů Statenic. Dospělí i děti, všichni vybaveni odpadkovými pytli poskytnutými FCC Regios a rukavicemi od obecního
úřadu, vyrazili po Statenicích i Černém Vole „lovit“ všemožný odpad. Měl se původně nosit ke kontejneru přistavenému zdarma rovněž
firmou FCC Regios na konečné autobusu 356, ale posbíraných odpadků bylo tolik, že na příhodných místech vznikly „mezisklady“, odkud
byly pytle s odpadky později svezeny obecní multikárou. Mezi ty zajímavější nálezy patřil třeba mobil nebo volant, obzvlášť pak děti zaujala
mrtvá žába. Ke zdaru akce přispělo i krásné, slunečné a teplé počasí, a tak zmrzlá sladká odměna věnovaná obchodem Lucie Sadilové přišla víc než k chuti. A aby všichni mohli v úklidu pokračovat i doma, od firmy Wet Wipes International, s.r.o. z Noutonic, dostali speciální
úklidové vlhčené ubrousky.
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Nekomerční řádková inzerce zdarma. | Vydavatel není plátce DPH. | Uzávěrka dalšího čísla 20. září 2018.
Kontakt: JUDr. Jitka Lenková, lenkova@volny.cz, tel. 604 684 834
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Našim dětem
Také letos připravily Čarodějnice od Juliány ve spolupráci s TJ Sokol Statenice, s obcí Statenice a za pomoci řady nadšených dobrovolníků a dobrovolnic především pro děti dvě tradiční akce, Pálení čarodějnic a Dětský den na hřišti. Počasí letos přálo oběma akcím,
a tak si všichni mohli užít zábavy do sytosti, aniž by se museli obávat hrozícího deště. Další fotografie z obou akci najdete na webech
http://jitka-lenkova.rajce.idnes.cz/Carodejnice_Statenice_2018/ a http://jitka-lenkova.rajce.idnes.cz/Statenice_Detsky_den_3.6.2018/.
Text a foto: Jitka Lenková

Obchod Parádnice
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

Inzerce
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VIZTKY, LEÁ,
PAKÁY, BANRY
OŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

červen 2018
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BYLINKY PRO VÁS
Dostali jste chuť na jarní salát s čerstvými bylinkami, mojito nebo filet
provoněný rozmarýnem, ale nechce se vám zrovna kupovat v supermarketu
rostliny bez aroma zabalené v igelitu? Pojďte si tedy alespoň některé bylinky
na zahradě vypěstovat sami!

Na takovéto stanoviště volíme druhy jako je
pažitka (Allium schoenoprasum), základní
rostlinu bylinkových výsadeb. Zajímavostí
je česnekopažitka (Allium tuberosum), neboli pažitka čínská, s dlouhými plochými
listy a výraznějším aroma. Česnek medvědí
(Allium ursinum) je efemérou, která vyrůstá
časně zjara před olistněním stromů, začátkem léta pak zatahuje. Dekorativní podrostová bylinka mařinka vonná (Galium

11

ZPRÁVY Z KNIHOVNY J. M. HOVORKY –
OBÝVÁKU VESNICE

Na sluníčko patří

dobromysl obecná (Origanum vulgare) neboli oregano. Velmi aromatické je bělokvěté Origanum x hirtum - tzv. řecké neboli
pizza oregano. Existuje řada variant s nižším růstem: Compactum, Nanum, převislé
Diabolo, zlatolisté Goldtaler, s pestrými listy Country Cream. Tymián a mateřídouška
patří do jednoho rodu Thymus. Tymián
(Thymus vulgaris) tvoří dřevnaté keříky
s tmavozelenými lístky a světlerůžovými
květy, naši domácí mateřídouška (Thymus
serphyllum) známe jako poléhavé polštáře.
Velmi výrazné citrusové aroma mají oblíbené mateřídoušky druhu T. citriodorus.
Polokeř yzop lékařský (Hyssopus officinalis) vykvétá v létě modrými květy ve tvaru
klásků, ale setkáme se i s bíle (Albus) nebo
růžově (Roseus) kvetoucími kultivary. Meduňka lékařská (Melissa officinalis) vytváří až 80 cm vysoké porosty s bílými kvítky.
Na příznivém stanovišti se hojně rozrůstá
a množí se i samovýsevem. Oblíbená levandule lékařská (Lavandula angustifolia)
je pěstována v mnoha variantách, od bíle
kvetoucích (Alba) až po tmavofialové
(Hidcote). Její choulostivé příbuzné, např.
levanduli hlávkovitou či zubatou (L. stoechas, L dentata), lze v našich podmínkách
pěstovat jen jako přenosné rostliny. „Francouzský“ estragon (Artemisia dracunculus)
patřící do rodu pelyňků, je na rozdíl od původní formy estragonu (tzv. „ruského“) aromatičtější a je možné ho množit pouze vegetativně, tedy řízkováním nebo dělením trsů.
Dřevitá nenáročná šalvěj lékařská (Salvia
officinalis) s modrými, i bílými (Albiflora)
nebo růžovými (Rosea) květy překvapí svojí
rozmanitostí – nabízí se odrůda Berggarten

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
Nově v knihovně:
DENÍK MIMOŇKY
Druhý stupeň základky je boj.
Zvlášť, když jsi ve škole jen
o trochu oblíbenější než plíseň ve
sprchách a život ti ničí proradná
rivalka. Jako by nestačilo mít
praštěnou rodinu a otce, který
se živí hubením brouků! Ještě že
jsou tu kamarádky Chloe a Zoey.

s velkými stříbrnými listy, kultivary Aurea,
Kew Gold s bíle či žlutě panašovanými listy, fialová Purpurascens a dokonce i trojbarevná – Tricolor. Velmi zajímavá šalvěj
ananasová (Salvia elegant), tzv. Pineapple,
se specificky aromatickými listy a zářivě
červenými květy se u nás pěstuje jen jako
přenosná rostlina. Od nepaměti pěstovaný
libeček (Levisticum officinale) nejlépe prosperuje v humózní zahradní zemině a dorůstá až do výšky až dvou metrů.

Polostín a živnou vlhčí půdu
ocení hajní druhy bylinek, které se v přírodě vyskytují v podrostu či na okrajích lesů.

odoratum) se hojně rozrůstá na stanovišti
s mírně kyselou půdou. V žádné zahradě
by neměla chybět rozmanitá a vděčná máta,
např. máta vodní (Mentha aquatica), pěstovaná na okrajích jezírek a potůčků s odrůdou se zkadeřenými listy Crispa, máta
vonná (Mentha suaveolens) s panašovanou
varietou Variegata. Nejběžnějším druhem
je máta peprná (Mentha piperita) s nepřeberným množstvím odrůd vonících po nejrůznějším ovoci - Orange, Lemon, Strawberry, Chocolate, Mojito - nebo dokonce
po kolínské vodě - Eau de Cologne.
Text: Ing. Michaela Blechová,
foto: Olga Kubalová Wankeová, Trees

Krátce z obce

VÝSTAVY

ZAHRADNÍKŮV ČERVEN:
16. 6. Výtv. dílnu povede
režisérka Apolena Novotná.
květen–srpen
VERONIKA TRACHTOVÁ –
SETKÁNÍ S BUGRÍKY

září–říjen
SPOLEČNÁ VÝSTAVA –
OBRÁZKY Z CEST
Chcete se také účastnit společné
výstavy? Pak přineste 5. září do
knihovny své výtvory pořízené
během prázdninových putování.
Platí pro malé i velké umělce
a umělkyně.

Slavnost pro všechny místní
děti, rodiče a prarodiče, pro
prvňáčky zejména.
Pasování prvňáčků na čtenáře,
loutkové divadlo, kreativní
kulinářská dílna pro děti
i dospělé „Mysli na svačinu!“.

KALENDÁŘ AKCÍ
BESEDA O BUDOUCNOSTI
STATENIC
11. 6. Pořádá: Via Magna,
od 19 h v knihovně.

Spanilá jízda se opět vydařila!
Tentokrát se naši jezdci vydali 25. května až do Lidmaně u Pacova. Krásné počasí vylákalo na trasu 14 jednostopých vozidel doprovázených osobními auty. Účasníci vydařené akce děkují obci Statenice za podporou formou grantu "Poznávání krás Středočeského kraje a okolí
na malých a historických motocyklech".

Projekt uchování paměti našich
sousedů v knihovně organizujeme pro děti od 12 do 16 let pod
patronací Post bellum. Výsledek
práce dětí – audioreportáže
s pamětníky – budeme
v knihovně prezentovat během
měsíce září, přesný datum včas
zveřejníme.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
3. září od 15–17 hod
v knihovně, za pěkného počasí
i venku

EVANGELICKÁ BOHOSLUŽBA
17. 6. Pořádá Jaroslav Trachta,
od 10:20 h v knihovně.
STATENICKÉ MALOVÁNKY:
19. a 26. 6. Pořádá: Jana
Osúchová, pro děti 2–3 let a jejich
rodiče. 10–12h v knihovně.
Vstupné 50 Kč. Přihlášky na mail:
jana.osuch@gmail.com
FILMOVÝ KLUB:
29. 6. Film bude upřesněn
od 20h v knihovně.
Vstupné dobrovolné.
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
3. 9. Slavnost pro rodiny s dětmi,
15–17h v knihovně.

OTEVÍRACÍ DOBA
každou středu
10–12h a 14:30–18:30h
Během prázdnin bude knihovna
otevřená 25. 7. a 22. 8.
14:30–18:30h.
Více informací, aktuality hledejte na
www.obyvakvesnice.cz, na fb nebo
přímo v knihovně. Pokud není uvedeno
jinak, akce knihovny jsou zdarma.
Na našich www stránkách
naleznete také on-line katalog knih.

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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