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Mohu-li parafrázovat slova prezidenta
Václava Havla v jeho dnes již legendárním
novoročním projevu roku 1990, pak těmito
slovy: Naše obec nevzkvétá.
Potýkáme se hned s celou řadou problémů najednou. Hrozí, že více jak dvoumilionový odvod za nedodržení rozpočtové
kázně při využití státních dotací, penále
z něj a povinnost vrátit část těchto dotací
připraví obec až o 40 % všech jejích příjmů
na tento rok.
V době uzávěrky tohoto zpravodaje rozhoduje Nejvyšší správní soud v Brně o zrušení 1. změny územního plánu obce. Pokud
soud této žalobě vyhoví, znamenalo by to
přinejmenším dočasné zhacení investičních
plánů jak právnických, tak fyzických osob
na území obce, z čehož mohou vyplynout
značné, pravděpodobně mnohamilionové
škody. Vedle toho vypadají všechny ostatní problémy, s nimiž se obec, její starosta
a zastupitelé i občané denně potýkají, již
jen jako malichernosti.
Co však obci chybí nejvíce, je podle
mého názoru informovanost. Ano, obec má
své webové stránky, ne však všichni si je
mohou přečíst. Ano, obec na svých stránkách i na úřední desce vyvěšuje všechny
důležité dokumenty. Jenže ty jsou leckdy
psané takovou „úředničinou“, že je obtížné
porozumět jejich pravému smyslu.
A kde chybí informace, tam se šíří dohady a nejistota, a kde panuje nejistota, zhoršují se, z psychologického hlediska zcela
pochopitelně a zákonitě, i mezilidské vztahy. Ale bez fungujících mezilidských vztahů
nemůže dlouhodobě perspektivně fungovat
žádné lidské společenství. Zvláště když má
řešit problémy tak závažné, jaké se objevily
u nás. Snadno se potom přehlédne i to pozitivní a začarovaný kruh se uzavírá.
Pokusme se jej společně rozetnout!
V tomto čísle zpravodaje zaznívají informace, které dosud jakoby pluly „pod povrchem“ jenom proto, že neexistoval prostředek, jak je, pravdivým, pochopitelným
a srozumitelným způsobem, zprostředkovat
každému, kdo má o dění v obci jen trochu
zájem.
Zpravodaj Statenic a Černého Vola
se chce ujmout právě tohoto úkolu – psát
o tom, co občany právem zajímá. A nejen
o věcech znepokojujících, ale také o těch,
která nám všem dělají radost. Připojit
se může každý.

Začátek nového roku bývá spojován
s určitým bilancováním, výhledy, předsevzetími. Na to, jak jsou na tom Statenice,
jsem se zeptala osoby nejpovolanější, starosty Ing. Jana Sládka. Začneme tou méně
příjemnou informací.

Jitka Lenková

V letošním roce očekáváme zdražování téměř veškerého zboží a služeb. Bylo
ze strany obce opravdu nutné zvyšovat
ještě i poplatek za psy?
Poplatky ze psů se zvyšují pouze pro občany v aktivním věku. Je řada výjimek, kdy
někteří občané za psy neplatí vůbec nebo
nižší částku, tedy jako vloni. Jedná se o starší občany, o psy z útulků apod. Z takto získaných peněz chceme pořídit na nejčastěji
používaných komunikacích odpadkové
koše a zajistit jejich vybírání, aby byla obec
čistější. Obec také platí útulku Bouchalka
20 Kč na občana a rok, aby byla zajištěna
péče o zaběhnuté a zraněné psy, kteří se najdou v obci. Na druhou stranu zůstává stejný
poplatek za svoz odpadu.
Poplatek za svoz odpadu se prý ale má
v příštím roce zvýšit až na dvojnásobek?
Současných 500 Kč je nejvyšší možné
maximum, v příštím roce se toto maximum
může opravdu až zdvojnásobit. Neznamená
to však automaticky, že obec zvedne poplatky až na tuto maximální výši. Naopak
chceme, aby zvýšení poplatku bylo minimální, nejlépe žádné. S odpady musíme mít
jasný cíl – maximalizovat odpad tříděný.
Jinými slovy motivovat občany, aby třídili

Hodí se to vůbec?
V předešlých dvou letech jsme byli
svědky masopustního veselí se vším, co
k tomu patří. Průvod maškar za zpěvu veselých písní prošel vesnicí a přál hospodářům
hojnost a plodný rok. Lidé v průvodu pojídali pamlsky, které sami připravili, k tomu
svařák a medovina… Radostný čas, po kterém následuje tradiční období půstu před
příchodem Velikonoc.
Dnes je ale nasnadě otázka, zda se letos vůbec takové veselení hodí. Založili
jsme sice novou tradici, ale udržíme si ji?
Ponurá nálada, která nám bere chuť k radosti, se mezi námi plíží jako neviditelný had. Z mnoha směrů jsou cítit obavy
a strach z nejistoty. Nerozumíme věcem,

Starosta Statenic Ing. Jan Sládek vidí
budoucnost obce přes všechny stávající
problémy optimisticky.

odpady a aby tak komunálního odpadu bylo
co nejméně. Za svoz tříděného odpadu sice
také platíme, ale na druhou stranu společnost EKOKOM za vytříděný odpad platí
zase nám. Tím se výrazně snižují náklady
na svoz odpadů vůbec. Ušetříme-li nějaké
příjmy z tohoto zdroje, mohli bychom zajistit pravidelný svoz bioodpadu, mimo jiné
i posekané trávy. Proto letos chceme zvýšit
počet tzv. hnízd na tříděný odpad.
Rozpočtu obce prý ale hrozí ztráta přes
dva miliony za „trestný“ odvod vyměřený Finančním úřadem?
Tento odvod finanční úřad vyměřil
ve výši 2,2 mil. Kč jako, dalo by se říci,
pokračování na straně 2

které se v obci dějí. Nevíme, co můžeme
očekávat. Zatímco bychom se měli spojit
a budovat společný domov, kde by nám
bylo spolu dobře, nedokážeme se dohodnout na vážných věcech, nedokážeme
spolu mluvit, natož se domluvit. Lidé jsou
schopní dělat blázniviny, když jsou šťastní,
ale kdo se může smíchy popadat za břicho,
když se trápí? Všichni si přejeme žít v radosti a pokoji.
Dovolila jsem si použít pár slov, jež jsem
slyšela, a sama cítím, že napříč generacemi
je to spíš smutek a beznaděj, kterou z vás,
milí spoluobčané, cítím. Věřím, že až najdeme společnou řeč a až ty vážné věci
vyřešíme, potom se zhluboka nadechneme,
zasmějeme, nasadíme masky a půjdeme
zase tančit.
Renáta Šťastná
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pokutu za pochybení při čerpání dotací
ministerstva zemědělství na kanalizaci
a vodovod. Kromě toho budeme muset ještě zřejmě část dotací vracet. V nejhorším
případě bychom takto mohli přijít až o více
než 40 % ročního příjmu obce.
Je možné tomu nějak zabránit?
Podali jsme odvolání proti rozhodnutí
finančního úřadu a žádost o prominutí penále. Více v této věci udělat nelze.
Pojďme dále. Co pro obyvatele Statenic
znamená skutečnost, že Nejvyšší správní
soud zrušil 2. změnu územního plánu?
Na obec to významný dopad nemělo. Týká
se těch občanů, kteří požádali o zařazení svých
nestavebních pozemků do kategorie pozemků
stavebních. A to se neuskutečnilo. Tito občané také zaplatili obci příspěvek na pořízení
2. změny územního plánu. Ten jim bude muset obec vrátit v tom případě, že nový územní
plán, který připravujeme, charakter jejich pozemků nezmění, jak žádali.
A co by znamenalo zrušení 1. změny
územního plánu, které tentýž soud právě
projednává?
Především nevíme, jaký rozsudek soud
vynese. Soud má, kromě možnosti žalobu
zamítnout nebo v plném rozsahu přijmout,
i možnost rozhodnout, do jakého stavu
se územní plán vrací.
Na druhou stranu jsme si mohli v obci
všimnout některých změn k lepšímu.
Rád bych se zaměřil na revitalizaci
centra obce, tj. okolí konečné zastávky autobusu 356, jako celku. Spadá sem nejen
již částečně provedené kácení nemocných
a potencionálně nebezpečných stromů, ale
také nás letos v květnu, po skončení příslušné nájemní smlouvy, čeká rozhodnutí
o dalším využití objektu hasičské zbrojnice, kde je dnes obchod se smíšeným zbožím. Má jej obec zachovat anebo využít
tyto prostory jinak? A jak? Podobně je
tomu s neobydleným domkem v majetku
obce v těsném sousedství obecního úřadu.
Pokud by se do něj investovala nikoliv závratná částka, mohlo by v něm vzniknout
malé společenské centrum. Přes den by
mohlo třeba sloužit rodičům s dětmi jako
mateřské centrum, v podvečer jako klubovna pro seniory, ke schůzkám zájmových spolků, k menším kulturním a osvětovým akcím. Rád bych, aby s k těmto
otázkám vyjádřili i obyvatelé obce, třeba
prostřednictvím webových stránek obce.
Zkulturnit by si zasloužila i autobusová
zastávka a její okolí.
Do centra obce spadá i objekt tzv. zámku, dnes roky chátrající ruina a ostuda
celé obce.
Tady obec mnoho možností nemá. Objekt byl navrácen v restituci, potom ho
koupil současný vlastník, společnost Alfa
Praha. Ta zároveň vlastní i tzv. Boušovské
pole, kde je naplánována investiční výstavba. Zámek je částečně památkově chráněn,
rádi bychom, kdyby současný vlastník

nechal strhnout památkově nechráněné
zchátralé objekty. S tím vlastník v zásadě
souhlasí. Zrušení 1. změny územního plánu však může tento záměr časově posunout
do nedohledna.
Zarůstající terasy pod zámkem, tzv. Parádnice, ovšem obci patří stejně jako prostranství se skládkou mezi nimi a potokem.
Tady se nám právě už kus práce udělat
podařilo. Protože jde o záplavové území,
podléhá rekultivace skládky zvláštním
předpisům. Celý tento prostor by se v ideálním případě mohl stát parkem. Jeho podoba
by musela odpovídat pravidlům pro rekultivaci záplavového území a taky finančním
možnostem obce. V první etapě bychom
chtěli Parádnici zatravnit. O dalším vývoji
zatím nechci spekulovat.
Významným přispěvatelem do rozpočtu obce je Letiště Praha, a. s. O jakou
částku se jednalo vloni a jak byla využita
a jak to vypadá v letošním roce?
Vloni jsme získali 270 tis. Kč. Byla z nich
postavena zvonička a odpočívadlo za přibližně 230 tis. Kč. Ze zbytku peněz jsme nakoupili 25 osvětlovacích souprav, které nahradily soupravy staré až třicet let. Tím se uspoří
55 watů na každém svítidle za hodinu provozu. Letos letiště přispělo obci vysokou částkou 550 tis. Kč na projekt zklidnění dopravy
na komunikacích v obci a zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí, na nich. O obsahu projektu a z něho vyplývajících opatřeních právě jednáme. Tyto prostředky jsme
získali z projektu Dobré sousedství. Ze stejného zdroje získal peníze i Sokol na opravu
střechy kabin na fotbalovém hřišti. Kromě
toho dostaneme ze stejného zdroje ještě
815 tis. Kč. Možnosti jejich použití nebyly
zatím Letištěm Praha, a. s. stanoveny. Čili
dohromady dostaneme letos 1365 tis. Kč. To
je celkem nemalá částka. Letišti Praha a.s.
za tyto finanční dary děkujeme.
Jak vidíte naši obec za pět, deset nebo
dvacet let?
Budou-li občané podávat i nadále žaloby
na obec, jak se stalo nyní s napadením 1. změny územního plánu, tak to vidím špatně. Ano,
staly se chyby, udělali je konkrétní lidé. Ale to
neznamená, že tím budu ztrpčovat život těm,
kteří s minulostí neměli a nemají nic společného. Mně jde o budoucnost, ne o vyrovnávání si
minulých účtů. Aby se chyby neopakovaly, je
třeba mít dobře fungující obec a obecní úřad.
Starosta, místostarosta, zastupitelé a zaměstnanci obce nesmějí dělat chyby. Problémy,
které máme, začínají u chyb lidí. Obec neměla kvalitní a kvalifikované zaměstnance, kteří
by se chyb vyvarovali a chybám předcházeli.
Byly způsobeny také selháním finančního
a kontrolního výboru. A to přetrvává i dnes.
Proto mi nevadí nejrůznější kritika, je-li míněna vážně a nemá za cíl pouze druhého urážet. Proto mi nevadí stránky Statenice-live
s názory občanů. Chtěl bych však, aby vysoký stupeň nespokojenosti občanů se zastupitelstvem projevený právě na těchto stránkách,
byl konkrétní. Pak by se dala úspěšnost zastupitelstva, starosty či jiných představitelů obce
měřit a hodnotit objektivněji. Čím víc bude

pánů Rappů, tím lépe pro občany. Oficiální
stránky obce tuto kontrolní funkci plnit nemohou, nejsou k tomu určené. V této souvislosti
bych se chtěl zmínit o jiném problému – není
dobré, že mladší ročníky se o dění v obci zajímají velmi málo nebo vůbec. Na druhou stranu jsem rád, že jsou v obci firmy a lidé, platící
zde daně, kteří mají zájem na tom, jak obec
vypadá a funguje. Očekávají ale, že se situace
v obci konečně uklidní a vznikne v ní dělná
atmosféra, která je ujistí, že jimi poskytnuté
materiální či finanční prostředky nebudou již
předem ztracené a znehodnocené. Proto nic
nevzdávám a věřím v lepší já každého z nás.
Když v tom nezůstanu sám, zatím tomu naštěstí nic nenasvědčuje, tak věřím, že bude
obec před příštími volbami vypadat a fungovat lépe.
text a foto Jitka Lenková
kontakt: www.statenice.cz

Občanské sdružení – proč a jak?
Obecní úřady i jiné subjekty jsou obvykle schopny i ochotny přispět svým občanům na nejrůznější zájmové a volnočasové
aktivity, zároveň to však po účetní stránce
poněkud komplikuje jejich hospodaření.
Přesně to je případ Statenic.
„Jako ideální způsob spolupráce s občany v těchto věcech bych viděl situaci, kdy
obec předá příslušnému subjektu určitý příspěvek na jeho činnost a ten jej dále využívá
pro svoji činnost. Optimálním partnerem by
bylo jedno nebo více občanských sdružení.
Může se věnovat práci s dětmi, pořádat
různé akce, provozovat mateřské centrum,
pečovat o životní prostředí, vyvíjet zájmovou činnost, prostě dělat cokoliv, o co mají
občané zájem, co v obci chybí a na co už
obecnímu úřadu nezbývá čas ani síly. U nás
takové subjekty zatím chybí“ vysvětluje
starosta Ing. Jan Sládek.
Přestože se v obci vytvořilo několik aktivit, takže činorodost jejím občanům rozhodně nechybí, působí zatím jen na neformální
bázi bez právní subjektivity. Založit a vést
občanské sdružení přitom není tak složité,
jak se může na první pohled zdát. Jako první
vznikne nejméně tříčlenný přípravný výbor,
který sestaví stanovy sdružení a odešle žádost
o registraci sdružení na Ministerstvo vnitra
ČR. Po zaregistrování svolá ustavující schůzi,
která schválí stanovy a zvolí orgány v nich určené. Sdružení může nabývat majetek, získávat tedy např. různé dotace, a je povinno vést
účetnictví a podávat daňová přiznání.
Možná, že to je právě ta „komplikace“,
která občany od zakládání sdružení v některých případech odrazuje. Každý má,
a zvláště dnes, svých starostí dost. Když
se však skupinka lidí věnuje tak jako tak nějaké aktivitě, založení občanského sdružení
ji v určité chvíli může posunout na vyšší
stupeň. O tom, že to jde, svědčí úspěšná
a fungující sdružení v našem bezprostředním okolí, třeba Roztoč v Roztokách nebo
Liběhrad v Libčicích nad Vltavou. Informace o založení a vedení občanského sdružení
jsou k dispozici na internetu, např. na webu
Občanská společnost – návod k použití
(www.obcan.ecn.cz).
JL
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Aby Parádnice dělala už jen parádu
Terasové zahrady pod zámkem v centru
Statenic zvané Parádnice se dnes nacházejí
ve vlastnictví obce a nepůsobí příliš utěšeným dojmem. S návrhem, jakým způsobem
by bylo možné obnovit jejich někdejší krásu, přišla specialistka pro zahradní a krajinnou tvorbu a zároveň kronikářka obce Edita
Mňuková.

Aby se tento plán mohl realizovat, je nutné aby zastupitelé souhlasili s touto zásadní
změnou a aby zájem o tuto změnu byl společný. Dále je nezbytné, aby byl do posledních detailů dokončen projekt, a to včetně
jeho výkresových částí, abychom jej mohli
předložit ke stanovisku památkové péče.
I když není pro tento objekt povinností mít

Edita Mňuková
se projektu
obnovy
Parádnice
věnuje ve své
absolventské
práci na VŠ
Mělnické.

se všemi detaily bych ráda představila zastupitelstvu a veřejnosti v průběhu února
tohoto roku.
A co když zastupitelstvo tento návrh nepřijme, jak potom postupovat dál?
Místo parku by v takovém případě přicházelo v úvahu minimalistické, více krajinářské řešení v podobě „přirozené“ louky.
Doplnila by ji výsadba významných dřevin
o několika dominantách, potřebné zpevnění
břehů potoka pomocí výsadby a rehabilitace ovocných dřevin, které jsou v současnosti v žalostném stavu. Mnoho z nich je
nemocných i rizikových.
Parádnice v listopadu 2011. Letos by už měla vypadat alespoň o něco málo lépe.

Edito, pokud vím, stala se možná obnova
Parádnice součástí tvé absolventské práce, kterou budeš obhajovat na VŠ Mělnické. Proč sis vybrala právě tuhle zahradu?
Objevila jsem ji v roce 2010 na procházce z Horoměřic na sv. Juliánu. Zaujala
mě její historie a výklad jedné z místních
pamětnic, která pamatuje její podobu „ozdobného a krásného parku“. Park má neobyčejnou atmosféru i ve stávajícím stavu.
Byla by více než škoda nechat jej bez obnovy chátrat, nebo zaniknout zcela.
Máš představu, jak Parádnice vypadala
nebo mohla vypadat v době své největší
slávy, třeba za Šporků?
Vím téměř přesně, jak vypadala terénní úprava a jak byla rozložena cestní
síť na parteru dolní části parku, kde byly
vodní prvky a kde záhony. Podobu formální části Parádnice známe z map stabilního katastru i ze starších map, které
mám k dispozici. Z archiválií známe také
některé konkrétní druhy dřevin, které zde
rostly. Další detaily o vzhledu Parádnice
mezi rokem 1760–1860 jsem poskládala
ze vzpomínek místních usedlíků a z kronik.
Tvůj návrh obnovy zahrady a vytvoření
parku pod zámkem je pojatý velkoryse.
Co všechno je třeba udělat pro to, aby
se mohl realizovat?
Návrh je propojením historických faktů
s hlavními principy klasicistně romantických znaků zahradních úprav. Je ale přizpůsoben dnešnímu využití a zjednodušen,
nečekejme tedy přezdobené barokní ornamentální záhony plné barev a vůní, spíše
naopak – jednoduchost a střídmost.

závazné stanovisko památkového ústavu,
neboť park není kulturní památkou, je pouze jejím „prostředím“. Přislíbila jsem ale
památkářům krajského úřadu náhled a možné připomínkování, abychom měli konečný
výsledek co možná nejlepší. Aktuální stav
obnovy Parádnice mohou zájemci sledovat
na www.paradnice-statenice.bloger.cz.
Kde by na to obec mohla získat příslušné
finanční prostředky?
Budeme je hledat v dotacích regionálních podpor, v soukromých sponzorstvích,
ve sbírce, kterou může vyhlásit vlastník
Parádnice, tedy obec. Obyvatelé budou
moci přispět určitou částkou na konkrétní
strom, lavičku a podobně. O konkrétní podporu chci požádat také diplomatické sbory.
Využijeme všech možností. Celý projekt

Není v současné době, kdy obec potřebuje peníze i na spoustu jiných věcí, rekonstrukce Parádnice přece jen trochu
luxus?
Po finanční stránce je celý projekt postaven tak, aby nutné investice ze strany obce
samotné byly co možná nejmenší. Já to
vnímám tak, že luxus je pro obec Statenice
samotná možnost tento historický krajinný
prvek mít, zušlechtit jej a plně využívat. Parádnice je téměř půl století ve špatném stavu, terasy se rozpadají a bez údržby se nakonec rozpadnou úplně. Současnost by ale
neměla být pokračováním minulých režimů
a tehdejší devastace kulturních míst. Právě
naopak. Obnovená Parádnice by poté mohla sloužit široké veřejnosti k relaxaci a stala
by se lákavou vizitkou obce. Jinde to lze,
proč ne u nás?
Jitka Lenková
foto: Jitka Lenková, archiv Edity Mňukové
kontakt: www.nonchalance.cz

Krátce z obce

Tři králové ve Statenicích
Již třetím rokem se na obchůzku žehnající statenickým
příbytkům a jejich obyvatelům, lidským i zvířecím,
vydala tříkrálová skupinka
vedená Alicí Bláhovou a Kateřinou Molčíkovou. Aby vše
bylo, jak se patří, tradiční
písmena K+B+M a nový letopočet 2012 psali koledníci
na dveře svěcenou křídou
získanou pro ten účel z kostela sv. Václava v Praze 6. Tam
také poputuje výtěžek této
statenické tříkrálové sbírky –
650 Kč.
text a foto Jitka Lenková
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„Když se naučíme víc relaxovat a pozitivně myslet, nebudeme se tolik trápit!“

Není pacient jako pacient…
Ortoped a sportovní traumatolog
MUDr. František Picek ve své praxi navazuje na rodinnou lékařskou tradici a spojuje
tak ortopedii, chirurgii a rehabilitaci. Tatínek, MUDr. František Picek, byl chirurg
a rehabilitační lékař, maminka, MUDr. Gabriela Picková, působila jako primářka
rehabilitačních oddělení OÚNZ v Praze
6. Úzký kontakt s ortopedií tedy dr. Picek
navázal už v dětství. Svou praxi dnes provozuje ve Statenicích a v Lékařském a rehabilitačním centru v Praze 6 a operuje
v nemocnicích v Kladně a v Berouně.
Které oblasti ortopedie se konkrétně věnujete?
Mojí specializací jsou především velké
klouby. Nejvíce operací provádím v rámci
sportovní traumatologie, která se zabývá
především úrazy pohybového aparátu vznikajícími při sportu. Nicméně obtíže pacientů, které mám v péči, jsou mnohem širší
– od bolestivých úponů svalů a šlach, přes
bolesti v zádech po pacienty s degenerativní či poúrazovou kloubní artrózou. V mnoha případech toto způsobují poruchy funkce pohybového aparátu a pacienti skončí
u rehabilitačního lékaře a následně v rukou
fyzioterapeuta. U mnoha z nich také jejich
obtíže přímo souvisí s nadváhou. Ať už je
způsobená stresem nebo jen tím, že se lidé
přejídají, jejich klouby trpí. Rozhodně bych
lidem doporučil víc pohybu, aktivního odpočinku a pozitivního myšlení. A ve chvíli,
kdy tyto principy pochopí a budou se jimi
řídit, přestanou se tolik trápit.

Vaše praxe je dnes už neodmyslitelně
spojena se Statenicemi.
Působím tady osm let. Pracoval zde i tatínek, já tu začínal a snažil jsem se, aby
ortopedická ambulance fungovala dvakrát
týdně, což se podařilo. Souběžně jsme zahájili provoz rehabilitace, ortopedie a v minimální míře fyzioterapii. Musím říct,
že za poslední dva, tři roky návštěvnost stále stoupá. Zvyšuje se také počet maminek,
které k nám chodí na ultrazvukové vyšetření kyčlí s novorozenci, to máme opravdu nabito. Zavedli jsme proto objednávání
pacientů na přesný čas. Pacient tak nemusí
dlouho čekat a do ordinace dojíždějící lékaři a sestřičky si mohou vše mnohem efektivněji zorganizovat. Samozřejmě se stává,
že k nám přijdou pacienti bez objednání,
ty pochopitelně také ošetříme, ale někdy
se stane, že musí počkat nebo se nedozvědí,
že se daný den neordinuje.
Na podzim roku 2010 jste byl zvolen
do zastupitelstva obce. Jak se vám daří
v této funkci?
Mé představy o tomto působení byly,
přiznávám, odlišné od reality. Původní plány zaměřit se především na zlepšení bezpečnosti dopravy v obci, přispět k rozvoji
infrastruktury a zlepšit nabídku sportovního a kulturního vyžití pro děti i dospělé
se záhy zhroutily. Důvodem byl zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu
v Brně o zrušení 2. změny územního plánu
obce. Tím okamžikem se totiž velmi zkomplikovala jakákoliv jednání s institucemi či

MUDr. František Picek ordinuje ve své ordinaci
ve Statenicích dvakrát týdně.

potencionálními investory, znejistila se nejen situace např. kolem diskutované výstavby mateřské školky, ale i kolem možné
dohody o zajištění dostatečného množství
vody do obce, financování a výstavby kanalizace apod. Během roku se nakonec podařilo dosáhnout určitého konsenzu a ještě
začátkem prosince vše nasvědčovalo tomu,
že se letos budeme moci v klidu intenzivně
věnovat přípravě nového územního plánu.
Jenže 23. prosince byl stejnými navrhovateli podán u téhož soudu další návrh, tentokrát na zrušení 1. změny územního plánu.
Tím je, bohužel, ve svém důsledku se vší
vážností ohrožena již existence celé obce.
Renáta Šťastná
foto: archiv MUDr. Františka Picka
kontakt: www.frantisek-picek.cz

Jak čarují Čarodějnice od Juliány
Název Čarodějnice od Juliány si do vínku dal čistě dobrovolný spolek několika
místních i přespolních dam, které již několik let usilovně svojí iniciativou dílčím
způsobem zajišťují kulturně společenské akce v obci. Jejich aktivita je zcela
dobrovolná a v plném rozsahu patrná již
od roku 2003.
Dnes jsou neodmyslitelně spojeny nejen
s již tradičním Dnem dětí a s pálením čarodějnic, jehož součástí je také velmi oblíbený pochod lesem s překvapením, ale rovněž
s dalšími sportovními a tematickými akcemi,
které
přináší
běžný kalendářní rok. Patří
mezi ně vítání
občánků, které
pomáhají zajišťovat ve spolupráci s místním
obecním
úřadem, a další
drobnější kultur-

ní akce. Během roku vedou na ObÚ Statenice kroužek pro děti zaměřený především
na výtvarnou činnost. Od vzniku spolku
se v něm členky trochu prostřídaly, všechny dohromady však sdružuje společná myšlenka – udělat něco pro děti v obci. Vítáni
jsou samozřejmě ale i všichni další, kteří by
se v budoucnu chtěli na činnosti „čarodějnic“ podílet.
Vloni na podzim se tak k jejich aktivitám
připojil Ing. Jan Kopinec, který zve děti
na pravidelné schůzky věnované přírodovědným zájmovým aktivitám.
V něm se děti
dozvídají různé
zajímavé informace ze života
přírody a získávají základy
ekologického
vnímaní nejen
svého bezprostředního okolí,
ale
životního
prostředí vůbec.

Proč si říkají
"Čarodějnice od Juliány"
„U Juliány“ se říká osamělému místu na křižovatce dvou lesních cest, kde
uprostřed stojí na pískovcovém podstavci velký dřevěný kříž. Zde prý kdysi dávno zabil prchlivý rytíř Sukorád
z nedalekého hradu Okoře svoji dceru,
krásnou Juliánu, a jejího milého, mladého zákolanského mlynáře Vnislava
Koldu, když prchali před jeho hněvem.
Pověst končí tím, že „...v těch místech
byli oba pohřbeni a po čase byl tu postaven pomník, svítící svou bělí v zeleni
lesa jako přízrak. Kdo tudy šel, zastavil
se zde a truchlil nad osudem nešťastných milenců. Rytíř Sukorád, trýzněn
výčitkami svědomí, opustil svůj hrad,
zbudoval si vedle jejich hrobu poustevnu a dokonal tu život v lítosti nad svým
černým skutkem...“
Edita Mňuková
foto: archiv Čarodějnic od Juliány
kontakt: Vlasta Nyklasová, tel. 737 788 116
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„Až budou lidé ochotni pro to, co chtějí něco udělat, pak můžou věci fungovat!"

O sportovní budoucnosti Statenic
Michal Kupec žije ve Statenicích téměř
dvacet let. Za tu dobu si získat vážnost
a důvěru spoluobčanů, druhým rokem zastává funkci zastupitele obce a přes pět let
je starostou TJ Sokol Statenice.
Michale, s jakou představou jsi usedal
na starostovskou židli?
„Do funkce jsem nastoupil v době, kdy
šla výsledková křivka směrem dolů. Lidé
mi přisuzují podíl na úpadku statenického
fotbalu, ale to je těžké. V poslední době
chybí nadšení, soutěživost a pospolitost.
Nechtěl jsem dělat revoluci ani převrat. Jen
jsem chtěl zjistit, kdo je ve výboru a kdo
je aktivní, udělat nábor, najít nové posily,
které by v sokolské tradici pokračovaly.
Ale záhy jsem zjistil, že oni ani nemají chuť
se scházet, natož vykazovat nějaké výsledky. Starší generace pomalu odchází a když
ji nezastoupí mladí, tak spějeme k rychlému
a jistému konci. Otevřeně říkám, že jsem
znechucený systémem dobrovolných svazů,
protože každý, kdo chce provozovat něco
„dobrovolně“, chce jenom peníze a přitom
podstata je někde úplně jinde. Mým přáním
bylo a je, aby si každý mohl jít kdykoli za-

Michal Kupec doufá, že zájem občanů,
především těch mladších, o sportovní dění
v obci zase stoupne.

sportovat na naše přírodní hřiště, které je
velmi dobře přístupné.“
Jak žije organizačně sokolské společenství v obci?
Sokol ve Statenicích dnes funguje v podstatě už jen díky oddílu kopané a cvičení

Krátce z obce

Obyvatelé Statenic uctili památku Václava Havla
Přesně v poledne 23. prosince loňského
roku se za nevlídného počasí u obnovené
zvoničky ve Svatojánské ulici ve Statenicích sešli starosta obce Ing. Jan Sládek, místostarostka Věra Nováková, zastupitelé Jan
Nyklas, Michal Pokorný a Ing. Věra Volková a další obyvatelé obce, aby smutečním
zvoněním a minutou ticha uctili památku
zesnulého prezidenta Václava Havla. Kro-

nikářka obce Edita Mňuková připomněla,
že se v tomto případě jedná o navázání
na prvorepublikovou tradici. Tehdy byla
stejným způsobem uctěna památka prvního
prezidenta naší republiky T. G. Masaryka.
Funkce zvoníka se ujal Jan Nyklas. Na závěr pietního aktu jeho účastníci podepsali
kondolenční listinu, která byla zaslána
Dagmar Havlové.
text a foto Jitka Lenková

žen, které se scházely v sokolovně v Horoměřicích. Momentálně ani tady není nikdo,
kdo by v tradici pokračoval. Dříve byly
aktivní oddíly v každé obci. Když vidím,
jak v ostatních obcích sportují děti, protože
to vidí u svých rodičů, kteří šli ve stopách
zase svých rodičů, musím říct, že je mi
z toho smutno. Chybí motivace, vůle a snaha o předávání znalostí i dovedností napříč
generacemi. My třeba vůbec nemáme žákovskou členskou základnu a za její absenci platíme Okresnímu fotbalovému svazu
Praha-západ nemalé pokuty. Dřív měla
obec dvě mužstva dospělých. Dnes už je jen
jedno, které tvoří pouhých dvacet procent
místních mužů, zbytek jsou „přespolní“ a ti
ještě chodí na tréninky nepravidelně.
Zmínil jsi Sokolovnu v Horoměřicích.
Není úpadek aktivit u nás způsoben právě tím, že nemáme k dispozici podobné
zařízení?
Rozvoj Sokola je přímo úměrný rozvoji
obce. My jsme sokolovnu měli, to všichni
pamatují, ale protože obec neměla dostatek
peněz na vlastní provoz, natož aby podporovala Sokol, byli jsme nuceni ji před mnoha lety pronajmout. Po stavebních a vizuálních úpravách by tady mělo nově vzniknout
vzorové a prodejní centrum zimních zahrad
včetně dětského koutku. Lidé se ptají, zda
takové centrum potřebujeme. V současné
době je to však jediný nástroj financování
Sokola a drží celý jeho chod. Například
jsme dosáhli na opravu části střechy na kabinách, máme novou odpadní jímku a jsou
další výdaje spojené s chodem hřiště. Začali jsme pronajímat reklamní panely umístěné na zábradlí kolem hřiště za symbolickou
cenu a tento způsob reklamy je velmi přitažlivý a oblíbený. Další podporou je Letiště Praha, a. s. se svými programy v rámci
projektu „Dobré sousedství".
Řekni závěrem něco povzbuzujícího –
úspěchy, plány, naděje…
Já si myslím, že všechno je o komunikaci. Když lidé chtějí a jsou ochotni pro
to něco udělat, pak může fungovat cokoli.
Proto věřím, že se i situace kolem Sokola
stabilizuje a zlepší. Současné dění v obci je
pro mnoho občanů nesrozumitelné a od nespokojenosti se odvíjí i neúčast na ostatních aktivitách. Věřím, že se věci posunou
k lepšímu a v létě, jako v předešlých třech
letech, opět uspořádáme Statenický cup,
kdy si na hřišti zasoutěžilo mnoho týmů
složených i z celých rodin. Účastníci hráli
jako o život, užili si legraci a odvezli si nejen ceny za účast, ale také vzpomínky na to,
že ve Statenicích je dobrá parta a sportovní
nadšenci.
Renáta Šťastná
foto: archiv Michala Kupce
kontakt: www.facebook.com –
TJ-Sokol-Statenice
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Autoservis AUTO BÍLEK s.r.o.

NOVĚ OTEVÍRÁ
PRODEJ VOZŮ ZNAČKY KIA.
Nabízíme komplexní autoslužby
k vozům KIA i k vozům ostatních značek.

od 419 980 Kč

od 229 980 Kč

od 229 980 Kč

ZVEME VÁS NA PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDY.
AUTO BÍLEK s.r.o. Papírenská 411/2a, 160 00 Praha 6, Tel.: 608 835 500, 220 941 095
email: kia.prodej@autobilek.cz autobilek.kia.cz
Komb. sp
spotře
otřeba
ba Rio,
Rio ceed
d, Sporat
Sporatge
ge 3,3
3 3 – 10,
10 6 l/100
l/100 km, emise CO2 94 – 195 g/km. Vyob
Vyobraze
razeníí vozu je pouze
pouze ilu
il stra
strativn
tivní.í
Cena platí při ﬁnanc
a ování Kia Finance, nabídka
k je platná pro podnikatele. Pro detaily nabídk
bí y a objednání předváděcíí jízdy kontaktujte svého dea
ealera.
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Aktuální informace

Vydavatelství
DETAIL

 Nově do Statenic jezdí víkendová noční linka č. 615, odjezd v sobotu
a neděli v 1.28 hodin ze zastávky Dejvická (jede přes Lysolaje, pouze
z Dejvic do Statenic, ne opačným směrem).

specialista na výrobu
nízkonákladových
a nestandardních tiskovin
jakéhokoliv druhu
i pro soukromé osoby

 Poplatky ze psů (základní sazba 400 Kč za 1. psa, 600 Kč za dalšího)
a za svoz komunálního odpadu (základní sazba 500 Kč/os.) jsou splatné
na ObÚ Statenice do 30. dubna 2012. Po tomto datu bude k základní sazbě
poplatku vybírána přirážka.

JUDr. Jitka Lenková
lenkova@volny.cz, tel. 604 684 834
www.vydavatelstvi-detail.bloger.cz

 Zájemci o spolupráci/účast na připravované výstavě o letectví pořádané
ObÚ Statenice (exponáty, přednášky, prezentace aj.) mohou kontaktovat
kurátorku výstavy: JUDr. Jitka Lenková, lenkova@volny.cz, tel. 604 684 834

G/T BoBr
Ing. Boleslav Březina
autorizovaný inženýr
pro geotechniku

geologické, hydrogeologické
a radonové průzkumy
pro novostavby i rekonstrukce,
geotechnické výpočty,
stavebně-technické průzkumy
a posudky objektů
Pod Strání 9/2155, 100 00 Praha 10
e-mail: bobr02@volny.cz
mobil: 606 373 869

ELEKTROOPRAVY
L
E historických předmětů
K a zařízení, domovních instalací,
T jeřábů, pracovních strojů, nářadí
R a dalšího elektro
O
24 hodin denně
I
N
Kvalitně a rychle zjistím závadu,
S
T odstraním ji nebo navrhnu řešení.
Ceny nízké, přátelské, nejsem
A
plátce DPH ani neživím šéfa.
L
A
C
PETR JIRÁSEK
E tel.: 220 950 408, 775 053 693

Po
Út
St
Čt
Pá

Vítáme Vás do nově otevřeného

9.00–18.00
9.00–18.00
13.00–20.00
9.00–18.00
9.00–18.00

květinařství Valentina
Na Ořechovce 250, Praha 6
U Nabízíme řezané květiny, vazbu
květin, pokojove rostliny,
U sušená aranžmá na zakázku,
svatební a smuteční kytice.
U Také Vám můžeme nabídnout
českou keramiku,
U moravská vína a drobné dárky.
U Uvítáte parkování přímo u obchodu.
Tel.: 606 803 062

Těšíme se na Vaší návštěvu
E. a M. Valentovi

–
–
–
–

návrhy a realizace parků a zahrad
péče o dřeviny a jejich hodnocení
návrhy a realizace interérů
květinová vazba a aranžmá
s doručením po Praze zdarma

NONCHALANCE GARDEN s. r. o.
Václavské nám. 64, Praha 1
tel.: + 0420 774 438 371
e-mail: info@nonchalance.cz
www.nonchalance.cz
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