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Vážení spoluobčané, sousedé,
období Vánoc je časem zastavení,
rozjímání a mnohdy i pokání. Dny
jsou krátké a noci dlouhé a my bychom měli mít dostatek času na to
se usebrat, být s rodinou, potkat se
s přáteli. Proto nám všem přeji, aby
se nám podařilo najít klid a tuto
jemnou zářivou atmosféru zachytit.
Dětem přeji, aby si nenechaly vzít
kouzla, a dospělým, aby si našli
čas na sebe a činnosti, které mají
nejraději.
Do kulatého nového roku 2020 vám
přeji touto cestou především radost,
protože věřím, že právě tato nenápadná dáma sedící někde v skrytu
našich srdcí čeká, až ji vyzveme
k tanci. Přeji si, abychom ten další
rok dokázali protančit s lehkostí,
posíleni přesvědčením, že náš život
dává smysl a my jsme v něm spokojeni a odhodláni udělat nějaký ten
krůček směrem do neznáma.
Těším se na setkání s vámi na
tanečním parketu obecního plesu
11. ledna 2020.
Apolena Novotná
vaše starostka

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
S první adventní nedělí se náměstíčko ve Statenicích proměnilo
ve vánoční tržiště a rozvonělo se
vůní svařáku a dalších lákavých
dobrot. Každý, kdo se přišel podívat, mohl užívat kouzelnou atmosféru, popovídat si se sousedy nebo
si pořídit adventní věnce, jmelí, výrobky z patchworku, ochutnat tradiční trdelník či podpořit obec a
zakoupit si pohledy, vánoční přání

nebo obecní kalendář. Bohatý byl
i kulturní program. V dobových
kostýmech vystoupilo hudební
trio Zanyka, které návštěvníkům
přiblížilo hudbu středověku, následovala Vánoční hra Statenického
sousedského sboru a po ní přání
starostky Apoleny Novotné. Na
závěr všichni společně odpočítali
okamžik rozsvícení stromečku.
Michaela Schroglová
Foto: Lucie Buňatová

ILUSTRACE Na titulní straně:
Jakub Zich

Slovo starostky
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Co způsobují
komíny
Obyvatelé téhle vesnice dýchají vzduch podobný, jako kdyby seděli na komíně tepelné elektrárny

Za špatný vzduch, který dýcháme, si často
můžeme sami
Víte, že největšími zdroji znečištění ovzduší v obcích a městech jsou automobily a domácí topeniště
na pevná paliva? A víte, že v některých obcích kolem
Prahy v době zimních inverzí byly naměřeny vyšší
hodnoty škodlivých látek v ovzduší než nad komínem
uhelné elektrárny?
Zatímco elektrárna je vybavena odsiřovací jednotkou, prachovými filtry a zařízením na redukci oxidů
dusíku, takový kotel na uhlí nebo na dřevo v rodinném domku může veškeré spaliny chrlit přímo do
vzduchu a zamořovat své nejbližší okolí. Když je takových kotlíků, nebo spíš nezodpovědných topičů v obci
několik, dokážou doslova otrávit život nejen sobě,
ale také ostatním obyvatelům v širokém okolí. Vždyť
těžký dým plný jedovatých zplodin se může táhnout
údolím, než se rozptýlí, i několik kilometrů daleko.
A cestou ho dýchají lidé, kteří v důsledku toho trpí
respiračními chorobami a alergiemi, jsou náchylnější
k onemocnění srdce a rakovinou a dispozice k mnoha onemocněním přenášejí i na své potomstvo. Podle
údajů z Centra pro životní prostředí a zdraví u nás
každý rok vinou znečištěného ovzduší zemře předčasně více než 10 tisíc lidí. To je takové pěkné město jako
Čáslav nebo třeba Litomyšl.

Nikdo nechce být vrahem
Asi nikdo z občanů, kteří zamořují okolí kouřem
z domácího topeniště, nechce zabíjet své sousedy,
natož sebe a své děti. Nejčastějšími příčinami nežádoucího chování bývá snaha ušetřit a neznalost. Tím,
že do kotle na pevná paliva občas nasypeme odpadky nebo necháme uhlí tzv. dusit, aby neprohořívalo
příliš rychle, přece uspoříme na nákupu paliva.

A vyměnit starý uhelný kotel za ekologičtější plynový
vyjde dost draho, takový výdaj by řádně zatížil rodinný rozpočet.
Jenže topit uhlím a dřevem lze i ohleduplně a přitom šetrně (viz text v rámečku) a náklady na pořízení
nového kvalitnějšího kotle pomáhaly snižovat tzv.
kotlíkové dotace. Ty už bohužel končí, ale protože
se osvědčily, je naděje, že po roce 2021 budou opět
zavedeny.

Co říká zákon
Aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování
ovzduší v obcích a městech, mají uživatelé domácích
kotlů na pevná paliva několik povinností stanovených zákonem, které musí dodržovat. V první řadě
je to povinnost jednou za tři roky zajistit kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje odborně způsobilou osobou. Protože těchto
odborně způsobilých osob je v některých lokalitách
nedostatek a z tohoto důvodu hrozil nárůst cen
prováděných kontrol, vydalo Ministerstvo životního
prostředí letos v září vyhlášku, v níž stanovuje maximální hranici pro cenu této kontroly na 1 585 Kč bez
DPH pro kotle bez řídicí jednotky a na 1 848 Kč bez
DPH pro kotle s řídicí jednotkou.
Od září 2022 také bude zakázáno používat staré kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než
3. třídy nebo u nich třídu nelze zjistit. To znamená, že
by mělo dojit k odstavení nejhorších zdrojů znečištění, které nemají žádnou regulaci a lze v nich spalovat
prakticky cokoliv. Pokud provozovatel kotle předepsanou kontrolu nezajistí, hrozí mu pokuta až do výše 20
tis. Kč, nebo dokonce do výše 50 tis. Kč, jde-li o podnikající osobu.
Postižitelní jsou i ti, kteří sice své kotle v předepsané lhůtě zkontrolovat nechávají, ale i přesto topí
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nevhodně a své okolí zamořují dusivým kouřem
z komína. V takovém případě se ale lidé, kterým kouř
vadí, musí obrátit na úřad s rozšířenou působností,
jímž je pro Statenice Městský úřad Černošice se sídlem Podskalská 1290/19, Praha 2. Jeho pracovníci jsou
oprávněni v odůvodněných případech vstoupit do
soukromého rodinného domu či rekreačního objektu
a na místě zkontrolovat, jak a čím jeho majitel topí.
Když odhalí porušení vyhlášky, mohou udělit pokutu
opět ve výši až 20 tis., resp. 50 tis. Kč.
K provedení kontroly na místě však musí mít
úředníci pádný důvod, určitě nestačí jen telefonické
oznámení. Porušení povinností totiž musí být opakované a doložené. Spolu se stížností je tudíž třeba na
úřad zaslat také fotografie či videozáznamy čadícího
komína s datem pořízení. Úřad poté pošle pachateli přestupku písemné upozornění, a pokud ani
přesto nedojde k nápravě, je možné zahájit fyzickou
kontrolu.

Jde to i snadněji
Výše uvedený postup kontroly a postihu znečišťovatelů je poněkud krkolomný a málo účinný, ale s vývojem techniky se nad nezodpovědnými paliči přece jen
začínají stahovat mračna. Až donedávna bylo měření
kvality vzduchu poměrně náročné, a proto se provádělo zejména ve velkých městech, v blízkosti průmyslových areálů nebo dopravních tepen. Dnes však už
jsou na trhu senzory, které jsou poměrně malé, levné
a dostatečně přesné na to, aby se jimi mohla zjistit
koncentrace škodlivin v ovzduší na několika místech
v obci a aktuální stav se ihned porovnával s tím,
které komíny zrovna nejvíce čadí. Podle směru větru
pak specializované firmy senzory přemísťují a podobně jako psi pátrající po kořisti se postupně přibližují
k lokalitě, kde se nachází zdroj největšího znečištění.
Odhalit viníka a prokázat, že dochází k porušování
vyhlášky, tak lze i bez vstupu na soukromý pozemek
a předchozího písemného upozornění.
Pavel Černý
Foto: archiv redakce

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Jak správně topit pevnými palivy
— Pravidelně čistěte komín i kotel. Zanesené spalinové
cesty zhoršují tah a brání přenosu tepla do topné soustavy. Tím zvyšují spotřebu paliva.
— Používejte kvalitní paliva – tříděné uhlí nebo suché
dřevo. Špatné palivo má nižší výhřevnost, tudíž se ho
spotřebuje více. Navíc se jeho používáním rychleji zanáší kotel a komín, takže se zvyšují náklady na údržbu.
— Přikládejte častěji menší dávku paliva než jednu
velkou dávku za dlouhý čas. Palivo musí prohořívat při
dostatečném přívodu vzduchu. Když se oheň tzv. dusí,
opět dochází k rychlému zanášení kotle a komínu.
— Nepřetápějte, pomocí ventilů na radiátorech udržujte v místnosti teplotu, jaká je zrovna potřeba.
Vypouštěním nadbytečného tepla otevřeným oknem se
zbytečně připravujete o palivo a o peníze.
— Používejte kotel s takovým výkonem, který odpovídá velikosti vašeho domu. Pořizovat si výkonnější
kotel (pro rezervu) nemá smysl, protože jeho provoz je
nehospodárný a znamená větší spotřebu paliva i více
škodlivých emisí.

Víte, že:
— Z mokrého dřeva se při nedokonalém spalování uvolňuje do ovzduší více škodlivých látek než při spalování
kvalitního uhlí v automatickém kotli.
— Hustý dým valící se z komína rodinného domku obsahuje více jedovatého benzo(a)pyrenu a dalších škodlivin
než kouř malešické spalovny odpadů.
— Kouř z nedokonalého spalování obsahuje značné
množství velmi jemného prachu, na který jsou navázány jedovaté karcinogeny. Ty pronikají přes plíce do
krevního řečiště, a dokonce i přes placentu do ještě
nenarozeného plodu.
— Jemné prachové částice s navázanými jedy pronikají
i skrz zavřená okna do lidských příbytků.
— Emise z domácích topenišť jsou nebezpečné hlavně
proto, že se drží nízko při zemi a lidé je tak vdechují ve
vysoké koncentraci.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Co se chystá

Kalendář akcí

OBecnÍ ÚŘad Statenice váS
SRdeČně Zve na

prosinec
leden
únor

Výstava PATCHWORK

v Knihovně J. M. Hovorky do konce
ledna

Výstava VIZE PRO CENTRUM
OBCE k vidění na obecním úřadě
v průběhu celého roku 2020

11. ledna – sobota
od 19:30 do 02:00

11. ledna Od 19:30
v Únětické SOkOlOvně
k tanci a poslechu hraje Betl Band
Předtančení tJ Sokol Statenice

Obecní ples

V Únětické sokolovně. K tanci a poslechu hraje BETL BAND, předtančení – TJ Sokol Statenice, tombola.
Autobusová doprava zajištěna.
Vstupné 100 Kč.

8. února – sobota
Masopustní průvod

Průvod bude vycházet z Černého
Vola od zahradnictví Trees a končit
v Hospůdce na hřišti v areálu TJ
Sokol Statenice. Zabíjačkové hody.

15. února – sobota
Statenice běží
Běžecký seriál Běhej s námi
pro veřejnost, 2. ročník

25. ledna – sobota: Tuchoměřice běží
15. února – sobota: Statenice běží
14. března – sobota: Suchdol běží
19. dubna – neděle: Únětice běží (finále)

NOVINKY Z KNIHOVNY
Rozšiřujeme otevírací dobu
středa 10:00–12:00 a 14:30–18:30
NOVĚ také pondělí 9:30–12:30
18. 12. máme otevřeno jen dopoledne. Jarní prázdniny: v týdnu
24.–28. 2. bude knihovna zavřená.

Myšák frajer
1. díl
Myšák si žil krásně v Praze.
Jednoho dne se vydal na výlet
a došel do krásné obce Statenice.
Statenice byly krásné. Strávil tam
jeden den. Našel dobrý sýr vzadu
za obchůdkem smíšeného zboží.
Byl moc dobrý. Další den potkal
přítelkyni myš. Myšák byl okouzlen její krásou. Jednoho krásného
večera se bavili o tom, jak se tu
myšce žije. „Je to tu super,“ řekla
myš, „ale občas se komíny bouří
proti myším a začnou velmi čadit
odporným, smradlavým, černým
kouřem. Jako teď.“
Myšák odpoví: „Zrovna něco
cítím.“ A pak myš pozve na rande.
A tak šli do Detailla u rybníčku. Myš byla velmi nadšená, ale
potom je náhle překvapí odporný,
smradlavý, černý kouř. A překazí
jim rande. Myška uteče do Velkých
Přílep. Myšák se smutně a sám, se
zlomeným srdcem vrací do Prahy.
„Ach ty prokletý komíny!“
Pokračování příště
Dětská redakce Vočko Statenic: Matěj Rolčík (12 let),
Šimon Petříček (11 let), ilustrace: Elia Čechová (14 let)

V roce 2020 slavíme 100 let od založení
knihovny ve Statenicích.
Dětská redakce Vočko Statenic
se schází každou středu 17:00–18:00
v knihovně. Na vedení se podílí
studentka Barbora Molčíková.
Příspěvky Vočka Statenic jsou označeny ikonou

Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,
© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky
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CHRAŇTE

oslovujeme Vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.

domov i sebe
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Představujeme

Štěstí přeje připraveným
S Romanem Brychtou – jedním z iniciátorů architektonické soutěže na centrum
obce – jsme hovořili nejen o tom, proč je
dobré mít vizi a pár projektů v šuplíku.
Jak vznikl nápad uspořádat architektonickou soutěž na úpravu centra
obce?
Uvědomili jsme si, že obec Statenice vlastně nic nemá. Nemá kostel,
nemá kapli, nemá hřbitov, školu, školku, sokolovna je pronajatá soukromé firmě. Obec nemá ani mnoho pozemků, které by mohla pro svůj další
rozvoj využít. Tak jsme si řekli, že by bylo dobré zamyslet se alespoň nad
tím málem, co máme, a vytvořit nějakou vizi, která by se mohla postupně naplňovat.
Začali jsme logicky centrem obce, protože tady je úřad s knihovnou
a obchůdek, sídlí tu technické služby a celé prostranství centra by bylo
dobré zpřehlednit a zklidnit.
Co všechno obsahovalo zadání soutěže?
Jak už jsem řekl, chtěli jsme zpřehlednit a zklidnit dopravní situaci v centru. Pak vyřešit, co s budovami úřadu a obchodu. Přidali jsme
i prostor pro zamýšlenou stavbu mateřské školy a také jsme požadovali,
aby řešitelé navrhli, jak zajistit prostupnost Parádnice podél potoka až
na hřiště.
Do zadání jsme zařadili i sokolovnu, která je sice pronajatá, ale záměrem bylo připravit se na to, jak by se začlenila do prostoru centra obce,
kdyby začala znovu sloužit původnímu účelu.
V průběhu soutěže se ještě ukázalo jako důležité vyřešit napojení prostoru na silniční můstek přes potok, jehož opravu připravuje
Středočeský kraj.
Jak soutěž probíhala?
Protože se jednalo o poměrně malé zadání a byli jsme limitováni
i finančně, nešli jsme cestou velké otevřené soutěže, do které by se mohl
přihlásit každý architekt. Vyzvali jsme tři architektonická studia, která
se zabývají veřejným prostranstvím a o nichž vím, že svou práci dělají
dobře. Všichni vyzvaní se zadáním souhlasili a připravili své návrhy.
Do poroty jsme jmenovali zkušené nezávislé odborníky na veřejný
prostor a dopravu, kteří všechny návrhy posoudili a vybrali ten nejlepší.
Jejich doporučení pak potvrdilo zastupitelstvo obce.
Mohla výběr nejlepšího projektu nebo obsah zadání nějak ovlivnit
veřejnost?
Zadání jsme připravili sami s vedením obce. Dali jsme k dispozici maximum pozemků, které v širším centru obec vlastní, a očekávali nápady.
Neměli jsme ambici postavit tady „mrakodrap“. Cílem bylo místo zpřehlednit a jasně říct, kde co má být.
Lidé se pak mohli vyjadřovat zhruba v polovině procesu, kdy architekti v knihovně představovali své rozpracované návrhy. A mám za to, že
všichni, kteří se prezentací zúčastnili, vnímali návrhy pozitivně. Mnohé
překvapilo, co všechno se s prostorem, kterým denně procházejí, dá udělat, když se na něj podíváme jinýma očima.
V průběhu debaty jsem nezaznamenal žádnou výraznou kritiku, spíš
se upřesňovaly některé detaily, které architektům mohly uniknout.

Jak jste spokojený s vítězným
návrhem?
Spokojený jsem. Vítězný návrh
je komplexní, ale střízlivý. Ve škole
říkám studentům, že v architektuře je vždycky potřeba si nejprve
rozmyslet, jestli vůbec něco navrhnu. Mnohdy je lepší využít toho původního, než za každou cenu stavět
nové. Myslím, že autoři vítězného
návrhu postupovali v podobném
duchu a udrželi na uzdě ambici
být originální.
V návrhu třeba zůstalo původní místo pro mateřskou školu na
okraji Parádnice. Jenom vzhledem
k tomu, že jsme požadovali větší
kapacitu, tak architekti navrhli
trochu jiné uspořádání. Vůbec
měnit se nebude projekt na přestavbu domečku u obecního úřadu. Ten už dříve zpracoval ateliér
Majo architekti a není důvod ho
předělávat.
Co bude po vyhlášení výsledků
soutěže následovat? Kdy nastanou
konkrétní změny?
To už je věcí vedení obce.
Doporučení hodnoticí komise bylo,
aby se vítězný návrh zafixoval tím,
že se podle něj připraví územní
studie pro centrum obce. Pak by
vedení mělo určit priority, co se
bude dělat dřív, co počká, a na vybrané stavby zadat projekty.
Štěstí přeje připraveným. Když

Představujeme

budeme vědět, co chceme, a budeme mít potřebnou dokumentaci,
pak bude snazší rychle reagovat a využít dotace, které budou
vypsány.
Realizace asi bude trvat dost dlouho. Nehrozí, že by se vše zastavilo,
když se třeba po volbách změní
vedení obce?
Důležité je, že se na koncepci
shodlo celé zastupitelstvo, všechny
strany. Věřím tedy, že i v případě,
kdy by se po volbách dostala do
vedení současná opozice, projekt
bude dál pokračovat. Je třeba překonat případné osobní nesympatie
a zajistit kontinuitu procesu. Což
na malých obcích bývá občas problém, ale věřím, že ve Statenicích
se to podaří.

územní plán. To se bohužel nestalo. Rozčiluje mě, že náš územní
plán má na kraji obce vyčleněné
území pro zástavbu městského
charakteru. To přece není vesnice
v krajině.
Jezdím docela často okolo
Statenic na kole. Vždycky, když
vyjedu nahoru nad Velké Přílepy
a Úholičky a vidím tu hradbu
bytovek kolem Horoměřic, tak si
říkám, že tady není něco v pořádku. Tímhle směrem by Statenice jít
neměly.
Také jsem přesvědčen, že developeři by nejdřív měli postavit
občanskou vybavenost, a teprve
potom bydlení. Na to je třeba tlačit,
aby tady nevyrostla jen hromada
nových domů na poli, a pořád jsme
neměli školu, školku a podobně.
Pavel Černý

Jak by se podle vás měly Statenice
dál rozvíjet po urbanistické
stránce?
Myslím, že měla nejdříve vzniknout architektonicko-urbanistická studie rozvoje obce s hlavním
tématem obec v krajině. A teprve
na jejím základě by se měl tvořit
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Roman Brychta
Architekt a pedagog, je zakládajícím
členem architektonického ateliéru
Projektil architekti. Jeho tvorba se
často zaměřuje na veřejné stavby,
mezi nejznámější realizace patří
Národní technická knihovna

dnech naše haiku trochu rozveselí
a zahřejí. Možná že se sami v nadcházejících večerech u krbů dáte
do své vlastní tvorby. Pokud ano,
klidně nám ji pošlete do redakce.

v Dejvicích, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Centrum ekologických aktivit Sluňákov a další.
Vedle aktivní praxe architekta také
vyučuje na UMPRUM Praha, kde od
roku 2011 vede ateliér architektury 4.
V práci i při výuce zastává motto:
„Architektura je především starost
o místo, kde žijeme.“
Kolik stála architektonická soutěž
Náklady na uspořádání architektonické soutěže činily 300 000 Kč.
Z této částky byly uhrazeny odměny
vyzvaným architektonickým ateliérům
(každý dostal stejnou částku, vítěz
nebyl nijak zvýhodněn), odměny členů
hodnoticí komise a nezbytné administrativní náklady.
Finance byly získány z dotačního programu Letiště Václava Havla Praha
Dobré sousedství. Původně měly být
využity na spolufinancování rekonstrukce kulturního domečku u obecního úřadu, ale jelikož obec stále čeká
na schválení státní dotace a peníze od
letiště musí být vyčerpány do konce
roku, byly přesunuty na nový účel.
Pavel Černý

Maliny mám rád
na keři je otrhat
smím jen u dědy
Lukáš

Barbora Molčíková

Dětský poetický
dýchánek

Jedno podzimní odpoledne se
redakce Vočko Statenic ponořila
do japonské poezie haiku. Z vodopádu nápadů se členům mistrně
podařilo napsat svá vlastní díla.
Všechna se ale musela řídit řadou
pravidel. 1.) Báseň musela mít tři
řádky. 2.) Na prvním řádku muselo
být pět slabik, na druhém sedm
a na třetím opět pět. 3.) Báseň měla
ve čtenáři vyvolávat obraz. Pro
celou redakci to bylo odpoledne
plné zábavy a smíchu. A tak snad
i vás v těchto studených zimních

Děda má farmu.
Je tam hodně zvířátek.
Ovce, kozy, kůň.
Barča

Konec přestávky
velký špatný bolavý
musíme šprtat
Ondra

Domino stavím
každý den. Najednou prásk
všechno je marné
Matěj

Byli jsme doma
seděli jsme na gauči
a táta šel ven

Kočka chytla myš
položila ji na práh
a utekla pryč
Julča

Mimoň měl banán
moc si na něm pochutnal
mňam, polk, škyt a spal
Štěpán

Dětská redakce Vočko Statenic: Ondřej Černohorský
(11 let), Matěj Rolčík (12 let), Štěpán Rolčík (9 let),
Lukáš Novotný (8 let), Barbora Talacko (11 let), Julie
Černohorská (9 let), Kresba: Žofie Černohorská (11 let)
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Vize pro centrum
obce
Po zhruba půlročním trvání dospěl projekt vytvoření vize pro centrum Statenic
do úspěšného konce

Ze života obce

nenarušují volný pohyb chodců, ale třeba i s navrácením původního účelu místní sokolovně. Zkrátka,
je toho hodně, proto zveme všechny, kteří se nemohli
dostavit na vernisáž a chtěli by si předložené studie
prohlédnout, ať přijdou kdykoliv během úředních
hodin na obecní úřad, kde jsou od 20. 11. vystavené.
O tom, jaké jsou s návrhem další plány, si můžete více
přečíst v rozhovoru s Romanem Brychtou.
Zuzana Hanáčková

Všechna tři architektonická studia v září odevzdala
své návrhy a 14. října je jejich autoři osobně prezentovali zastupitelům obce a odborné porotě (ve složení
dopravní inženýr Jan Špilar, Ing. arch. MgA. Pavel
Nasadil a Ing. arch. MgA. Michal Fišer).
Porota se poté jednomyslně shodla, že návrh, který
nejvyšší měrou naplnil stanovená kritéria, předložil
tým re:architekti, a doporučila obci nadále s tímto
studiem spolupracovat. Dle názoru porotců je tato
koncepce adekvátní možnostem malé obce a umožňuje reálně jednotlivé části postupně naplňovat.
Nové místo pro úřad
Návrh studia re:architekti předpokládá přestavbu
stávající prodejny potravin na dvoupodlažní objekt,
v jehož spodním patře zůstane obchod a v horním
patře vznikne prostor pro obecní úřad. Díky tomu se
stávající budova úřadu může vhodnou rekonstrukcí
přeměnit na bezbariérový prostor pro knihovnu,
klubovnu pro všechny generace, dětskou skupinu, zasedací a společenskou místnost, a to vše s bezpečným
pěším přístupem od návsi. Toto řešení společně s vybudováním technického zázemí pro obecní techniku
s vjezdem přímo z ulice Statenická umožní využívat
stávající dvůr obecního úřadu pro další volnočasové
aktivity. Architekti rovněž na základě zadání prověřili a potvrdili možnost přesunutí točny autobusu až
k fotbalovému hřišti, což přinese návsi další zklidnění a uvolní na ní prostor zejména pro pěší.
Školka na Parádnici
Jedním z nejdůležitějších bodů zadání bylo určení vhodné lokality pro výstavbu mateřské školy – tu
architekti potvrdili na volném stavebním pozemku
na Parádnici vedle teras. Oproti projektu od studia
MAJO architekti, který má již několik let obec k dispozici, však přišli s návrhem, který má větší kapacitu,
lépe koresponduje s dominantou zámku, je řešen
lépe dispozičně a v neposlední řadě má i prostor pro
vlastní kuchyň, která v budoucnu může sloužit např.
i pro seniory.
Další úpravy
Dále návrh počítá s vybudováním chodníků podél
celé trasy řešeného území, s vytvořením odpočinkových zón podél potoka, s podchodem pod mostkem
od návsi na Parádnici, s vhodně rozmístěnými parkovacími místy pro celé centrum obce, která však

Obecní úřad by se měl přestěhovat do patra nad obchod s potravinami

Pro mateřskou školu zůstává vyčleněný pozemek na Parádnici

Zajímavou novinkou je průchod z návsi pod můstkem na Parádnici

Ze života obce
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Stateničtí senioři nesedí nečinně doma

Plavba parníkem po Vltavě se vydařila

Ironická vize pro centrum obce od souseda J. Zicha

HLEDÁM DEPOZITÁŘ
PROSTOR NA USKLADNĚNÍ
OBRAZŮ A SKLENĚNÝCH OBJEKTŮ
- cca 20 m2, MÍSTNOST MUSÍ BÝT
SUCHÁ, NEJLÉPE V PŘÍZEMÍ. VE
STATENICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ.
AKAD. MALÍŘKA ELIŠKA ROŽÁTOVÁ
ZELENÁ 434, STATENICE
T.: 776 025 776

inzerce

Protože nám není lhostejné, jak se žije ve
Statenicích ani jak zde svůj čas prožívají ti dříve narození, rozhodly jsme se udělat něco navíc. Snažíme
se přimět naše seniory a osamocené osoby, aby
opustili svoje domovy a vydali se s námi na výlety po
naší krásné vlasti. Nejsou to jen výlety za poznáváním krásných míst, ale hlavně za sdílením zážitků
s vrstevníky.
První výlet směřoval do dendrologické zahrady
v Průhonicích. I přes nepříjemné chladné počasí byla
účast hojná a myslíme, že nikdo nelitoval. Zahrada
byla opravdu nádherná. A mnozí si i z místního zahradnictví odvezli spoustu květin do svých zahrádek.
Na podruhé jsme se vypravili na plavbu parníkem
po Vltavě. Počasí bylo nádherné, sluníčko pálilo ostošest, ale na vodě to tak moc nevadilo. Obletovanou
hvězdou výletu byl všemi milovaný p. Šrajer. S manželkou vzali na výlet i svoji psí dámu Aimy.
Třetí výlet byl z těch nejdelších. Město Tábor má
spoustu památek, zajímavostí a prvenství. My jsme
stihli komentovanou prohlídku centra města, návštěvu podzemí, kávičku s dortíkem v nejvyhlášenější
cukrárně, chutný oběd v místní restauraci a na závěr
muzeum čokolády a marcipánu.
Nejenom výlety je člověk živ, taky trocha kultury neuškodí, takže čtvrtou akcí byl muzikál Kvítek
mandragory.
Jste zvědaví, co plánujeme na příští rok? Něco málo
vám prozradíme. Ještě v zimě to bude divadlo, zajedeme se podívat na nějakou pěknou komedii. Posléze
připravujeme návštěvu u nejslavnějšího žokeje všech
dob Josefa Váni v jeho hřebčínu. Další akcí bude
procházka s průvodkyní po okolí, doufáme že nám
vyjde počasí. Na co se ale nejvíc těšíme, je dvoudenní
výlet do Lednicko-valtického areálu. Určitě si udělejte
v září na výlet čas. Bude to stát za to!
Všechny uvedené akce, ať již ty minulé, nebo budoucí, by se neuskutečnily bez laskavého finančního
příspěvku Obecního úřadu ve Statenicích. Děkujeme,
že myslí i na naše starší občany, vždyť všichni jednou
zestárneme.
Těšíme se na vás při dalších akcích!
Jana, Zuzana a Věra
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KAM S NÍM?
Kontejnery na tříděný odpad by měly pomáhat
k udržování pořádku v obci. Ve Statenicích však občas
bývají spíše zdrojem pěkného nepořádku. Občané totiž do nich a kolem nich odkládají i to, co do tříděného odpadu nepatří. Kontejnery se pak rychle plní, odpad, který se do nich nevejde, zůstává pohozený vedle
a ze stanoviště se stává taková malá neřízená skládka.
Na náklady obce ji pak musí likvidovat zaměstnanci
technických služeb.
Žádáme občany, aby odpad, který nepatří do
kontejnerů na tříděný odpad (např. starý nábytek,
elektrospotřebiče, izolační materiály apod.), odváželi
do velkoobjemových kontejnerů. Ty vždy na jaře a na
podzim přistavuje obec na veřejně přístupná místa.
Informace o termínech a umístění se zveřejňují s
předstihem na webu obce. Do těchto velkoobjemových kontejnerů však nepatří stavební suť. V době
mimo přistavení kontejnerů musí občané odvážet
nestandardní odpad na vlastní náklady na skládku
do FCC Regios v Úholičkách.
Dále občany upozorňujeme, že svoz komunálního
odpadu se týká pouze odpadových nádob odpovídajících normě ČSN EN 840-1, a to 1x za týden ve středu.

Ze života obce

smlouvy. Chybí souhlas obce a ochota poskytovat
projektantovi technické informace nutné pro projekt.
Obec má stavební povolení na 4,1 km nové kanalizace
a 2,4 km vodovodů. Dokončením čistírny a kanalizační sítě by byl dlouholetý problém vyřešen.
V obci výrazně roste, nezištně, vliv spolku Via
Magna, který vedl až k tomu, že zastupitelstvo označilo smlouvu za neúčinnou přesto, že dle smlouvy již
bylo konáno. Není pravda, že smlouva je neúčinná,
soud by to jistě potvrdil.
Poznámka k zamyšlení: Zastupitelstvo zadalo
„Vodohospodářskou studii obce Statenice“ za částku
584 439 Kč (se souhlasem 8 zastupitelů) – o čem to
svědčí?
Je třeba ještě uvést, že od ledna 2021 budou platit
nová pravidla pro majitele žump. Někdo určí roční
kubíky splašků k vyvezení na čistírnu a bude třeba
kubíky doložit. Dnes stojí majitele nemovitostí kubík
splašků do kanalizace 44,70 Kč, vyvezení na čistírnu
bude stát 100 Kč/m3, možná i více, plus manipulační
poplatek a dopravné. Omezené možnosti napojení na
kanalizaci má i dopad na ceny nemovitostí. Jsou výrazně nižší než ceny nemovitosti na ni napojené. Těm
nepřipojeným by to nemělo být jedno.
Jan Sládek, zastupitel v letech 2014–2018

Fotografii pořídil Josef Loun v Únětické ulici.

Provozní doba skládky:
Po až Pá: 6:30 – 18:00
So: 8:00 – 12:00

DOPIS ČTENÁŘE
K výstavbě ČOV Statenice
15 let, možná i déle, hýbe obcí snaha starostů a zastupitelů řešit kanalizaci. Za tu dobu se nepodařilo
zajistit dostatečnou alokaci na čistírně odpadních vod
tak, aby se všichni občané na ni mohli postupně napojovat. Proto překvapuje rozhodnutí starostky v neprospěch smlouvy o spolupráci s Alfou Praha na výstavbě čistírny odpadních vod ve Statenicích. S Alfou
Praha se asi nejedná i přesto, že partner má připravenou dokumentaci k územnímu rozhodnutí, a to podle

Setkání seniorů
V neděli 17. 11. se konalo již tradiční setkání seniorů v restauraci Statenka. Místostarosta Michal
Pokorný přítomné seniory přivítal a popřál všem mnoho zdraví do dalších
let. Hrou na akordeon zpříjemnil
odpoledne pan Albrecht, připraveno bylo také malé občerstvení.
Každý ze seniorů si odnesl
jako dáreček obecní kalendář na rok 2020.
Jana Špičáková, vedoucí kanceláře
starostky
Sv. Martin, ilustrace: Dětská redakce Vočko
Statenic – Adéla Jarosilová (11 let)

Ze života obce
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— Zajištění efektivního odkanalizování obce v budoucnosti.
— Zjištění potřeby vody pro Statenice v dlouhodobém
horizontu.
S výše uvedenými cíli souvisí nezbytná jednání
s okolními obcemi (hlavně s obcí Tuchoměřice, která
zásobuje část Statenic pitnou vodou), dobrovolným
svazkem Přivaděč VPSÚ (Velké Přílepy, Statenice,
Úholičky) a městem Roztoky o přípravě intenzifikace
ČOV v Roztokách.
Jednotlivé kroky

SVATÝ MARTIN

V neděli 10. listopadu jsme již po čtvrté ve
Statenicích oslavili svátek svatého Martina. Velmi
děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a díky nimž
jsme si mohli vyrobit krásné lampiony a společně
prožít večer s magickou atmosférou.
Zuzana Brychtová Horecká, Knihovna J. M. Hovorky
Foto: Dagmar Plotěná

Zpráva o vodě
Co vše se v obci děje v souvislosti s vodovodem
a kanalizací
Správa a provoz vodohospodářské infrastruktury
je oborem, který je často vlastníky opomíjen. Vždy se
najdou jiné priority, které jsou více vidět: chodníky,
školy, školky, hasičárny, společenské domy apod. Bývá
to často zejména v případech, kdy jsou vlastníky obce
a města. Ale i zdánlivě skrytá vodohospodářská infrastruktura se stává viditelnou a občany sledovanou.
Když přestane téct voda nebo je jí nedostatek, pocítí
to okamžitě téměř každý.
Důležité je uvědomit si, že vodohospodářský obor je
regulován a dozor nejen nad tvorbou ceny pro vodné
a stočné vykonává především Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Z regulace
vyplývá pro vlastníky této klíčové infrastruktury pro
rozvoj obce mnoho povinností.
Jasné cíle
S obcí Statenice jsem začal spolupracovat v dubnu
2018, kdy jsme si vytyčili jasné a postupné cíle, které
se i se současným vedením snažíme naplňovat:
— Definice všech vlastníků vodohospodářské infrastruktury a jejich majetku ve Statenicích a postupné
uzavírání zákonných dohod s vlastníky provozně
souvisejících vodovodů a kanalizací.
— Užší spolupráce s provozovatelem infrastruktury a využití informací od provozovatele pro efektivní rozvoj obce.
— Měření produkce odpadních vod v obci Statenice.

Na začátku roku 2019 byl schválen zastupitelstvem
hlavní zákonný dokument, kterým obec do té doby
nedisponovala – plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury.
Letošní rok probíhá celoroční měrná kampaň ke
zjištění kvality a množství odpadní vody, která je
odváděna na ČOV Roztoky. Její celkové vyhodnocení
proběhne v lednu a v únoru 2020. Na základě průběžných pololetních výsledků však už byla identifikována místa, v nichž by mohlo docházet ke vtoku
balastních vod do kanalizace. Obec zadala veřejnou
zakázku na čištění a monitoring daných úseků. V
současné chvíli jsou již nedostatky na hlavních stokách popsány a identifikovány a probíhá monitoring
vytipovaných přípojek.
S předpokládaným rozvojem obce a záměrem
dobrovolného svazku Přivaděč VPSÚ vystavět nový vodojem pro obec Úholičky a Statenice přistoupila obec
k zadání významného dokumentu – vodohospodářské studii, která napomůže při rozhodování o budoucím směřování při zajištění vody pro obec. Zhotovitel
byl vybrán formou veřejné zakázky a v listopadu byla
zahájena realizace studie. Předpokládané výstupy
očekáváme v půlce roku 2020.
Probíhají také intenzivní jednání se společností
Alfa Praha o přípravě výstavby ČOV. V obci Statenice
existuje stop stav na napojování obyvatel do kanalizačního systému. Důvodem je předpokládané vyčerpání „nasmlouvaného“ množství odpadních vod,
které pro Statenice čistí ČOV Roztoky. Všichni současní producenti odpadních vod likvidují své odpadní
vody v souladu s vodním zákonem, tedy v bezodtokových jímkách nebo napojením na kanalizaci. Nejsem
ztotožněn s názorem, že lze získat dotaci na výstavbu
ČOV v případě, kdy je partnerem při přípravě a výstavbě soukromý subjekt.
Již jsou připraveny návrhy dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, které
budou rozeslány všem vlastníkům se žádostí o osobní
projednání těchto důležitých dohod, které by měly
nastavit jasné a zákonné vztahy mezi vlastníky.
Pro rok 2020 je připravena realizace výstavby kanalizace v ulici Za Sokolovnou spolu s úpravou komunikací. Předpokládaný rozsah investice činí 2 mil. Kč.
Jaroslav Glogar,
jednatel J2V services, poradce obce v oblasti správy a provozu
vodohospodářské infrastruktury
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Oslavy 100 let od založení Sokola
ve Statenicích, 12. 10. 2019

Oslavy začaly projevy u pomníku a vysazením památné lípy. Následoval průvod v čele s vlajkonoši k areálu
fotbalového hřiště.

Fotbalový zápas se starou gardou AC Sparty Praha
naši prohráli 0:4, ale nikdo nebyl smutný.
Každému hráči statenické staré gardy byla udělena
vzpomínková medaile.

Ze života obce

skutečné i fiktivní postavy a události z minulého století. Stoletou historii statenického Sokola připomněla
přítomným také kronikářka obce a výstava fotografií.

Na nějaký čas ovládly plochu fotbalového hřiště latinskoamerické rytmy. Veselou náladu udržovaly i hlasité africké bubny skupiny Blabuburo.

V doprovodném programu si děti mohly vyzkoušet
překážkovou dráhu a pétanque. Pro zájemce bylo po
celé odpoledne k dispozici i hřiště na volejbal.
Zdařilou akci připomíná pamětní odznáček.

Večerní program patřil legendární kapele České srdce.
Na tradici ochotnického divadla navázalo představení Sokol očima Václava Březiny. Divadelní spolek
složený z místních dětí i dospělých přiblížil divákům

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu oslav, i těm, kteří se přišli jenom pobavit.
Jana Špičáková, starostka TJ Sokol / foto: Matěj Řešátko

Ze života obce

Jak viděl průběh fotbalových zápasů člen dětské redakce, jedenáctiletý Šimon Petříček:
AC Sparta Praha stará garda vs.
SK Sokol Statenice
Střely na bránu: Sparta Praha –
10 střel, Statenice – 19 střel.
Na malém hřišti se v sobotu 12.
10. hrálo fotbalové utkání, které
mělo dohromady 14 hráčů, tedy 7
na 7. První gól střelili hráči Sparty
hned v druhé minutě utkání. Gól
padnul z první střely na bránu.
Sparta střelila po 5 min. další gól.
Hned, jak se rozehrálo, střelila
Sparta třetí gól. Fotbal se hrál
nahoru dolů. Stateničtí fotbalisté
hodně často drželi míč. Sparta dělala rychlé protiútoky. Po prvním
poločase Stateničtí fotbalisté prohrávali 0 : 3. Na úvod 2. poločasu
dala Sparta čtvrtý gól. Statenice se
snažily dát gól, ale zkušenější tým
dobře bránil. Fotbal se hrál stejně
jako v prvním poločase. Na konci
zápasu byla nastřelena první tyčka. Statenice prohrály 0 : 4.
TJ Sokol Statenice stará garda vs.
TJ Sokol Tuchoměřice stará garda
Střely: Statenice – 15 střel,
Tuchoměřice – 15 střel.
Na velkém hřišti se hrál dne
12. 10. fotbalový zápas. Od začátku
hry se hrálo nahoru dolů, po 8
minutách kopali hráči Tuchoměřic
penaltu, kterou v klidu proměnili.
V držení míče byli lepší stateničtí
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hráči, dokonce měli i více střel. Fotbal se hrál hlavně u středového kruhu. Po 20 min. daly Tuchoměřice druhý gól, akce vznikla po obehrání
brankáře. Hráč snadno vystřelil do prázdné brány. Fotbal se hrál hlavně na tuchoměřické straně hřiště. První poločas Tuchoměřice snadno
vyhrály 0 : 2. Ve druhém poločase hra znovu probíhala hlavně uprostřed
hřiště. Statenice zase ostřelovaly bránu Tuchoměřic a po 15 min. daly gól.
Statenice se snažily vyrovnat, ale Tuchoměřice dobře bránily a vstřelily
ještě 3 góly. Zápas skončil 0 : 5 pro Tuchoměřice.
Dětská redakce Vočko Statenic: Šimon Petříček (11 let)

Vítání občánků
V sobotu 16. listopadu se v knihovně J. M. Hovorky konalo vítání
občánků. Dětem zazpíval ženský dobrovolný sousedský sbor v čele s
paní starostkou Apolenou Novotnou. V předvečer vítání proběhla pěvecká dílna s paní Zuzanou Vlčinskou. Naši noví občánci jsou Ondřej
Slaboch, Veronika Vostrovská, Tomáš Hylský, Daniel Osúch, Theodor
Pekárek, Robin Klégrová, Zdeněk Tůma, Antonie Mariana Matějů, Iva
Tsolakidisová, Barbora Vlková, Lada Šulcová a Anna Rolčíková.
Michaela Schroglová / foto: Dagma Plotěná
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Péče
o stálezelené listnaté
keře

Stálezeleným listnatým dřevinám listy na podzim neopadávají,
ale vytrvávají na rostlinách déle
než jeden kalendářní rok. Z neopadavých listnáčů se v našem
klimatickém pásmu daří výhradně
keřům. Musíme však mít na paměti, že většina jich pochází z klimaticky poněkud odlišných oblastí.
Podnebí v jejich domovině bývá
příznivější (chladnější léto, mírná
zima) nebo alespoň bez výrazného
kolísání teplot, případně jim napomáhá vyšší vzdušná vlhkost
(v blízkosti moře nebo velkých
jezer) či sněhová pokrývka v zimě
(v horách či severních oblastech);
často také rostou v přirozeném zastínění vyšších podrostů (v lesích).
Pozor na sucho
Naše podnebí jim nesvědčí nejen
kvůli velkým teplotním výkyvům,
ale také kvůli dlouho zamrzlé
půdě, neboť sněhová pokrývka
u nás bývá minimální, případně
chybí úplně. Listy stálezelených
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dřevin přirozeně odpařují vodu
i v zimě, a pokud ze zamrzlé půdy
nemohou přijímat vláhu, rostliny nezmrznou, ale uschnou.
Odpařovací plochu se proto během
větších mrazů snaží minimalizovat svěšením nebo svinutím listů.
Stálezelené keře bychom měli
chránit nejen před silnějšími mrazy a hlubším promrznutím půdy,
ale také před výsušnými větry,
úpalem a suchem. Nebezpečným
obdobím je hlavně předjaří, kdy
teploty velmi kolísají; obzvláště se
to týká nezastíněných výsadeb.
Během suchých období je vydatně zaléváme. A to nejen v horkém
létě, ale také na podzim a během
zimy v prolukách mezi mrazy,
neboť dostatečná zásoba vláhy je
důležitá pro dobré přezimování.
Před nástupem mrazů přikryjeme
spodní části rostlin a okolní půdu
co nejvyšší vrstvou listí a chvojí. Nepromrzlá půda umožňuje
rostlinám přijímat vodu i v zimě
a přikrývka chrání také spodní
větvení.
Jak je pěstovat
Stálezelené keře vysazujeme zjara nebo brzy na podzim, aby měly
dost času do zimy dobře zakořenit.
Volíme místa přistíněná, naprostý
stín je méně vhodný. Nesázíme
je na jižní stranu pro nebezpečí
letního i zimního úpalu a sucha.
Kvůli náhlému nárůstu ranní teploty po mrazivé noci jim nesvědčí
ani strana východní. Slunečnou
a sušší polohu zvládnou pouze vřesovcovité, zimostráz, ev. mahónie
a hlohyně. Slunné místo, avšak při
dostatku vláhy, snesou i další, na
zimu pak ale vyžadují dodatečné
přistínění chvojím, rákosovou rohoží nebo bílou netkanou textilií.
Hnojiva s obsahem dusíku
aplikujeme pouze na jaře, nejpozději počátkem léta, neboť dusíkem
přehnojené a v důsledku toho
nevyzrálé letorosty v zimě snadno

Rady do zahrady

namrzají. Později hnojíme už jen
„podzimními“ hnojivy s obsahem
fosforu a draslíku, která vyzrání
pletiv napomáhají. Stálezelené dřeviny zbytečně neřežeme, pouze po
namrznutí nebo při zmlazování,
a to v pozdním jaru.
Kam se hodí
V našich zahradách si stálezelených listnáčů ceníme nejen pro
vytrvalé olistění (kaliny, bobkovišně, brsleny, dřišťály), ale často
i pro pěkné květy (pěnišníky, vřesy, vřesovce) nebo výrazné plody
(cesmíny, hlohyně). Lze mezi nimi
nalézt jak nízké, nenároční druhy
využitelné jako cenné pokryvné
dřeviny nebo náhrada trávníku
(skalníky, barvínek), tak druhy hodící se i do živých plotů (zimostráz,
hlohyně, bobkovišně). Jiné najdou
využití jako dřeviny solitérní (kaliny, cesmíny) či popínavé (zimolez,
břečťan).
Text a foto: Olga Kubalová Wankeová, Trees
1) Euonymus japonicus ´Marieke´, brslen japonský
2) Pyracantha coccinea ´Soleil d‘Or´, hlohyně
šarlatová
3) Rododendron, pěnišník
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Společným
tématem je hlavně
voda
Zajímalo nás, jak Statenice a spolupráci s nimi vnímají starostky
a starostové okolních obcí. Proto
jsme se jich zeptali a odpovědi nyní
zveřejňujeme.
Věra Čermáková
starostka Velkých Přílep
Komunikace s vedením obce
Statenice je velmi dobrá. Není
důvod k nějaké rivalitě či házení
klacků pod nohy. Pokud nebude
prosperovat náš soused, odrazí se
to i v životě naší obce. Důležitá je
společná prosperita.
Před několika lety založily obce
Velké Přílepy, Statenice a Úholičky
dobrovolný svazek obcí Vodovodní přivaděč. První část
posílení vodovodu byla již realizována, na dokončení
stavby pracujeme. V současné době jednají obě obce
o prodeji komunikací a dalších pozemků do majetku
obce Statenice, aby bylo možné vyřešit bezpečný pohyb
vozidel. Jednat budeme například o možném zavedení
nové linky autobusu na Suchdol. Společných témat je
daleko více a na častých sekáváních si vzájemně předáváme zkušenosti. Stále je a bude co řešit.
Velký posun ve vzájemné komunikaci nastal v momentu, kdy se Statenice staly členem sdružení obcí.
Vídáme se na společných setkáváních, diskutujeme
o problémech, které jsou v obcích velmi podobné,
a vzájemně se od sebe učíme.

Pavel Cihlář
starosta Tuchoměřic
Komunikaci s vedením obce
Statenice hodnotím kladně.
Setkáváme se nejen individuálně,
ale i na společných jednáních
v rámci spolků Prague airport
region a svazku obcí Od Okoře k Vltavě. Ve spolupráci
s obcí Statenice nevidím žádný problém. Od loňského
roku naše obce dokonce spojuje nová silnice.
Nejvíce v současné době řešíme dodávky vody. Část
obce Statenice je zásobována vodním řadem, který
prochází přes Tuchoměřice.

Terezie Kořínková
starostka Úholiček
S obcí Statenice řešíme výstavbu vodojemu a zbývající části vodovodního přivaděče, dále předškolní vzdělávání v naší mateřské
škole. S paní starostkou komunikujeme dobře a pružně. I s úřadem je komunikace v pohodě.
Největší problém je, že
Statenice nemají koncepční řešení rozvoje obce ani
infrastruktury. Jako příklad uvádím (omlouvám se
za zjednodušenou verzi) problém dodávky vody. Ten
řešíme několik let, byl založen dobrovolný svazek obcí
na provozování, máme hotovou první etapu přivaděče
(stavěla se za paní starostky Šmardové), máme odsouhlaseno, že v rámci druhé etapy bude dopoložen přivaděč a bude vystavěn nový vodojem. Vše je schváleno
svazkem až do fáze uzavření smlouvy o dílo s projektantem. Zadání projektu vycházelo ze studie proveditelnosti a z principů koordinace odběru pitné vody.
A na posledním jednání přijdou Statenice s tím, že
si nejsou jisty správností řešení. Přiznám se, že jsem
byla vzniklou situací zaskočená.
Jako příklad úspěšné spolupráce mohu uvést polní
cestu od přílepského vodojemu do Statenic, kterou
jsme obnovili v roce 2017. Ta je na rozdíl od potrubí
vidět, naše obec ji pravidelně udržuje a podle toho, kolik lidí ji využívá, soudím, že se povedla.

Vladimír Vytiska
starosta Únětic
Komunikace s vedením obce
Statenice je výborná, paní starostka je dobrý a vnímavý partner.
Společně řešíme provoz a rozvoj
letiště, problém čištění odpadních vod, kvalitu a množství vody
v Únětickém potoce, dopravní infrastrukturu, veřejnou dopravu.
Rozdílný, a tedy problematický
je přístup k rozvoji obcí. Naše strategie je nerozšiřovat příliš Únětice, abychom pokud možno zachovali vesnickou strukturu a rozvoj probíhal plynule.
Plánovaný velký rozvoj Statenic je spojen s plánem
na výstavbu vlastní čistírny odpadních vod, kterou
vnímáme jako značné riziko pro Únětice.
Trochu nešťastně máme jednu z našich rozvojových ploch na hranici Statenic, protože tato část
Černého Vola patřila kdysi do Únětic. Naši občané tak
sdílejí část vaší infrastruktury a služeb. Jednání mezi
obcemi o řešení této situace byla vždy bez problémů.
Foto: archiv redakce

Pro volné chvíle a pro radost

– O VELIKONOCÍCH – PLNY – KOČIČEK / LEPŠÍ – VÁNOCE –
TEKUTÉ – NEŽ - TŘESKUTÉ

Dárky jsou symboly hojnosti, radosti, štěstí a kou- 			
zel. Lidé se jimi na vánoce nejen obdarovávají, ale
O Ů N
každoročně píší svá přání různým kouzelným a nadB L CH
přirozeným bytostem. V každé zemi jsou to postavy
mužské, a většinou nemají nic společného s křesťanL E O
ským Ježíškem. Dárky nosí různí dědové nebo skřítci:
E D E
Sinterklaas – v Holandsku; Papa Noel – ve Španělsku;
V Ě T
Tun Čche lao – žen (starý vánoční muž) – v křesťanské
Číně; Děda Koleda - v Bulharsku; Santa Claus – v USA;
Děda Mráz - v Rusku a mnozí další. Jaké posvátné bytosti nosí dětem dárky ve Švédsku (8 písmen),
v Chorvatsku (9 písmen) a v Norsku (11 písmen), to
Vám už prozradí tajenka naší vánoční osmisměrky.
Osmisměrka ukrývá texty následujících lidových
pranostik:
23. prosince: SVATÁ – PANNA – VIKTORIE – OBRÁZKY – NA –
OKNA – RYJE
24. prosince: NA – ADAMA – NA EVU – MŮŽEŠ – ČEKAT –
OBLEVU / KDYŽ – KATEŘINA – PO – LEDĚ – CHODÍVÁ – EVA
– POTOM – BLÁTEM – OPLÝVÁ / JE – LI – NA –ŠTĚDRÝ – DEN –
VÍTR – BUDE – ÚRODA – MALÁ
25. prosince:
TMAVÉ – VÁNOCE – SVĚTLÉ – STODOLY / JSOU – LI – VRBY –
O VÁNOCÍCH – PLNY – RAMPOUCHŮ – BÝVAJÍ
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Pokojné svátky, hodně radosti a příjemných překvapení přeje Kateřina Molčíková.
inzerce

