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Nové obecní vyhlášky
Obnova prameniště
Co nového v Sokole
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Pes nechcípl
Říká se, že tady u nás v obci chcípl pes.
Nevím. Nedávno jsem se ale dozvěděl,
že někde u Chotola existuje prameniště
a útvar pískovcových skal. A že za první
republiky bylo toto místo krásně upravené včetně vyhlídky pro turisty. Nyní se
obec rozhodla v rámci obnovy veřejné
zeleně vrátit tomuto místu původní účel.
Nově by zde měl vzniknout vycházkový
okruh s odpočinkovými místy, s vyhlídkou a hřištěm pro děti a promenádou pro
maminky se slunečníky… Sen? Proč?
A čeho jsem si všiml dál? Třeba takové „maličkosti“, že se začal vytvářet plán
rozvoje obce, který by měl přesáhnout
horizont roku 2025 a měl by dát jasné
podněty pro budoucí podobu obce. Už
teď na něm pracuje skupina zastupitelů,
k nimž se může přidat každý z našich
občanů. Zastupitelstvo rovněž v letošním
roce řešilo a řeší další desítky obecních
záležitostí: obnovu veřejného osvětlení obce, vytvoření chodníku ze Statenic
do Černého Vola, čištění odpadních vod,
dokončení kanalizace…
K tomu si ještě připomeňme akce,
jež se konaly v tomto roce v naší obci masopust, obecní maškarní ples, dětský
karneval, velikonoční hody hody doprovody, pálení čarodějnic, burza zahrádkářských přebytků, den dětí, výpravy ze tajemnem, zájezd do Mirakula, sousedské
posezení na hřišti, den zdraví a bezpečnosti, fotbal, kurzy tance a patchworku,
výtvarné dílny pro děti i dospělé, první
loutkové představení pod širým nebem
a první svatomartinský lampionový průvod, setkání seniorů…a nyní, těsně před
uzávěrkou, dechberoucí adventní setkání
spojené s rozsvícením vánočního stromu
a doprovázené úžasným pěveckým výkonem Statenického sousedského smíšeného pěveckého sboru. Přišlo tolik lidí,
že by místy mezi nimi nepropadlo ani to
pověstné jablko…
Pořád si myslíte, že u nás opravdu
chcípl pes?
Ladislav Lenk

Foto na titulní straně: Rozsvícení stromu
ve Statenicích 27. 11. 2016
Eva Norgren, www.evanorgren.cz

Volební poločas
Vážení spoluobčané, dva roky utekly jako voda a my se zamýšlíme nad tím, zda se podařilo vše plánované, zda jsme se úspěšně zhostili i situací nechtěných a neplánovaných,
či zda jsme splnili očekávání těch, kdo nám důvěřují. Zkusme se na to podívat.
Zásadním krokem pro současné zastupitelstvo obce je rozhodnutí jak dál ohledně
čištění odpadních vod v obci, kde se nabízí
dvě možnosti, a to zachování současného
stavu, tj. centrální čištění splašků na ČOV
Roztoky, nebo výstavba vlastní ČOV Statenice. Zastupitelé se v této chvíli kloní
k variantě vlastní ČOV Statenice. Schválili
jsme zpracovatele projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení na akci „Statenice-12. etapa vodovod a kanalizace“.
Tato etapa zahrnuje opravu stávajících
veřejných vodovodních řadů, místo starých,
litinových s malou kapacitou přijdou nové
vodovodní řady, které jsou navrženy pro zásobování stávající zástavby, a kanalizační
stoky a kanalizační výtlaky, které jsou navrženy pro odkanalizování stávající zástavby. Vodovod je v celkové délce 1 870 m,
kanalizace v délce 1 928 m. Součástí stavby bude i zrušení stávajících vodovodních
řadů v délce 562 m. Předpokládané náklady stavby jsou vyčísleny na Kč 24 milionů
+ DPH. Realizace je samozřejmě závislá
na dostatečném počtu kanalizačních ekvivalentů, které by nám zajistila trojstranná
Smlouva o využití kapacity ČOV Roztoky
mezi Městem Roztoky, VUAB Pharma a.s.
a naší obcí na vypůjčení 500 EO, ale doposud nebyla podepsána, jednání pokračují.
V rámci projektování poslední 13. etapy výstavby vodovodu a kanalizace v obci
jsme oslovili majitele soukromých pozemků, zda souhlasí s uložením infrastruktury
na své pozemky, zatím jsme neobdrželi
od všech dotčených odpovědi na náš dopis.
Koncem listopadu tohoto roku byla dokončena výstavba části kanalizace a výměna litinového potrubí vodovodu v ul. Pod Hájem
a Za Sokolovnou, kde dojde k většímu tlaku
ve vodovodním řadu a následně i k lepšímu
odkalování této lokality, znečištění vody
rzí by nemělo být takové jako v minulosti.
Opravou nátoku balastních vod do kanalizační stoky v údolní nivě Únětického potoka byly splněny podmínky vodoprávního
úřadu v Černošicích ohledně zákazu další
výstavby kanalizace v obci.
Pracujeme na projektování realizační
dokumentace k výstavbě chodníků v obci,
jedná se o pět etap. První etapa, kde se jedná o chodník v části obce Černý Vůl podél komunikace II/240 (od ul. Za Cihelnou
do ul. Únětická) je ve fázi podání žádosti
o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Realizace proběhne v roce 2017. Druhá etapa je oprava chodníku a vybudování
opěrné zdi v části ul. Únětická a je ve fázi
projektové dokumentace. Třetí a čtvrtá etapa jsou společně sloučeny, jedná se o chodník od schodů nad zahradnictvím v Černém Vole po autobusovou zastávku směr

Praha podél komunikace II/240 a následně
do Statenic k ul. Pod Višňovkou lemující
komunikaci III/2405. Tato stavba vyřeší letitý problém propojení Statenic a Černého
Vola. Pátá etapa pod názvem Bezpečný průchod Pod Hájem je od ul. Za Sokolovnou
podél stávající komunikace, součástí stavby bude kromě chodníku také nové nástupiště autobusové zastávky linky 356.
Další prioritou průchodnosti naší obce je
výstavba lávky přes rokli v Černém Vole,
kde jsme ve fázi projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Propojením
lokality Brčkoli (ul. Za Cihelnou) s ul.
Za Roklí by se naši občané lépe dostali
jak na autobusové zastávky linky 316, tak
i do Statenic a opačně. Uvědomujeme si
přeplněné autobusové spoje linky 316, společně s ostatními obcemi jednáme s firmou
Ropid o navýšení spojů. Na lince PID 316
je v ranní špičce navrženo zavedení vložených posilových spojů v trase „Velké Přílepy-Praha, Bořislavka“. Jedná se celkem
o tři spoje do Prahy, zpět jsou autobusy
vedeny rychlými manipulačními přejezdy
bez cestujících. Nové spoje by měly pomoci současným spojům s kapacitními problémy, a to zejména před šestou hodinou ranní
a kolem sedmé hodiny, kdy dojíždí mnoho
dětí do školských zařízení v Praze a ve Velkých Přílepech a mnohdy se do autobusů již
nedostanou.
Ekonomická bilance (nárůst nákladů
mimo území hl. města Prahy) představuje
částku 16 475,- Kč/měsíčně, kterou by bylo
nutné uhradit ze strany dotčených obcí,
tj. Velké Přílepy, Statenice, Horoměřice,
případně i ze strany KÚSK. V odpolední špičce jsou navrženy nové spoje v celé
trase „Praha, Bořislavka – Holubice“ (čtyři
spoje) a zpět „Holubice – Praha, Bořislavka
(3 spoje), čímž dojde v době cca od 14.45
do 18.45 hodin ke zkrácení intervalu z 15
minut na 12 minut. Ekonomická bilance
v případě posílení odpolední špičky činí
59 478,- Kč/měsíčně, na které by se měly
podílet opět všechny dotčené obce, tj. Horoměřice, Statenice, Velké Přílepy, Tursko,
Holubice, případně i KÚSK.
V souvislosti s posílením odpolední špičky na lince 316 je nutné z důvodu prokladů
posílit i linku 356, a to zavedením vložených spojů v trase „Praha, Bořislavka-Horoměřice, V lipkách“ (4 spoje) a zpět. Tyto
vložené spoje budou končit na autobusové
zastávce v Horoměřicích V lipkách (bude
uvedeno na dopravním prostředku) a dále
pokračovat nebudou.
Pro zklidnění dopravy jsme umístili radar na měření a zpomalení rychlosti směrem do obce z Velkých Přílep, kde se velice
osvědčil, a proto jsme následně umístili

ještě jeden radar, a to směrem do Velkých
Přílep u bývalé autobusové zastávky linky
316. V této lokalitě jsme zadali vypracování studie přechodu pro chodce.
V loňském roce došlo k propojení kanalizace v ul. Pod Strání a k vybudování
asfaltové komunikace v ul. Keltská (Chotol) a ul. Krátká (Černý Vůl). V letošním
roce obec umístila po obci 11 laviček a dva
nové autobusové přístřešky v Černém Vole,
opravila se lávka přes potok u fotbalového
hřiště. Z podnětu zastupitelů se vybudovalo
sportovní hřiště ve Statenicích za celkovou
částku 1,988.000,- Kč vč. DPH. Z grantového programu Letiště Praha – Dobré sousedství 2016 nám byla poskytnuta dotace
ve výši 500.000,- Kč na dobudování zázemí
sportovního hřiště, k realizaci dojde na jaře
roku 2017.
V ulici Pod Zámkem byl odstraněn letitý
problém s „velkou louží“ opravou asfaltové
komunikace. Ohledně studie revitalizace
Obnovy prameniště v lokalitě Chotola informujeme dále v tomto čísle.
S obcí Velké Přílepy, v jejímž vlastnictví
jsou pozemky v ul. Skalní v Černém Vole,
se po letech vyjednávání blížíme ke koupi
pozemků. Následně připravíme studii odvodnění této lokality.
Sezonní umístění kontejnerů na bioodpad v ul. Keltská se velice osvědčilo, a to
i velkou zásluhou pana Simmera, který dohlíží na pořádek okolo kontejnerů. Tímto
mu velice děkujeme. Do budoucna připravujeme ještě jedno stanoviště, a to v Černém Vole nad zahradnictvím u dětského
hřiště.
V příštím roce dojde k výstavbě vodovodního přivaděče Dobrovolného svazku
obcí Velké Přílepy, Statenice, Úholičky
(DSO-VPSÚ). Dobrovolnému svazku byla
přiznána dotace ve výši 63,7 % způsobilých
výdajů, zbytek výdajů uhradí obce sdružené v DSO a na Statenice připadá podíl
ve výši 41,5 %.
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Statenice, které se konalo dne
17. 10. 2016, jsme si museli zopakovat
30. 11. 2016. V době oznámení veřejného
projednání došlo k chybě na webových
stránkách obce a oznámení o veřejném projednání, včetně návrhu územního plánu, nebylo zveřejněno na elektronické úřední desce po celou zákonnou lhůtu. Se schválením
územního plánu souvisí také výstavba mateřské školky v obci, která je naplánována
na pozemku Parádnice pod areálem zámku.
Kulturních akcí v obci se po zastupiteli
Janu Nyklasovi ujala začátkem tohoto roku
paní Jana Špičáková v součinnosti se spolkem Čarodějnic od sv. Juliány. Zajišťuje
a organizuje již tradiční kulturní akce, jako
je čarodějnická stezka, dětský den, obecní
ples, vítání občánků, setkání seniorů a další.
Na závěr bychom rádi touto cestou poděkovali panu Nyklasovi za dlouhodobou
spolupráci v oblasti kultury. Děkujeme též
spolku Čarodějnic od Juliány, paní Molčíkové, paní Míčkové a všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akcí v naší obci.
Bohuslav Mrázek, DiS., místostarosta

Zapálili jsme první svíci

K zapálení první svíčky na adventním věnci se sešli obyvatelé Statenic v neděli 27. listopadu na náměstí u Žabky. Než však k němu došlo, mohli si příchozí prohlédnout, co nabízejí jednotlivé stánky. Stánků bylo hojně, určitě nejvíce za dobu pořádání této akce. Ke koupi
lákaly nejen tradiční vánoční dekorace, ale také šperky, výrobky z korálků, punčochové
zboží, patchworkové práce nebo pochoutky z perníku. Kromě svařeného vína a opékaných
klobás se přítomní mohli zakousnout také do trdelníku a ochutnat hummus a čatní. Jakmile
se setmělo, zazněl z pódia zpěv Statenického smíšeného sousedského pěveckého sboru
pod vedením Kateřiny Molčíkové a za klavírního doprovodu Ludmily Míčkové s režijním
přispěním Apoleny Novotné. Na pódiu se směstnalo patnáct dospělých a třicet pět dětských
zpěváků. K vánoční atmosféře přispěly dětské kostýmy pasáčků a andělů stejně jako svíčky
v jejich rukách. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu doprovodil shromážděný dav nejen statenických občanů nadšeným zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán.
Text: Jitka Lenková
Foto: Jitka Lenková a Eva Norgren

Videa z této akce viz www.youtube.com
Když Panna Maria

Rozsvícení vánočního stromku,
Statenice 27. 11. 2016
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Senioři se bavili

Bude se konat
sobota 25. února 2017, 14 hod. – masopustní průvod a zábava

Tradičně dobrá a veselá nálada zavládla v neděli 13. listopadu v černovolské restauraci Ve Mlejně. Sešli se zde naši senioři, pro které obce uspořádala každoroční setkání u harmoniky, dobrého jídla a pití. Ze všeho nejvíce
ale účastníky setkání zřejmě potěšila možnost probrat jak novinky posledních dnů, tak si i společně zavzpomínat. Hodně štěstí a zdraví do příštích let
seniorům také popřála starostka obce Miroslava Šmardová.

sobota 11. března 2017 – obecní ples

Inzerce

Školička a jesle

neděle 12. března 2017 – dětský karneval

Co školička nabízí:

Text a foto: Jitka Lenková

Pozvánka od sousedů
Motto: „Nechť klid, pohoda a láska je posláním
našich Vánoc.“

Vánoce ve Velkých Přílepech
Předvánoční setkání v knihovně
15. 12. v 16.30 hod. pro děti, v 18 hod. pro dospělé

 hlídání dětí od 1–5 let
 dopolední – odpolední – celodenní docházka
 příjemné prostředí v rodinném domě se zahradou
 individuální přístup
 každodenní vycházky po lese
 možnost skupinového plavání
 maximálně 10 dětí ve školce

U nás se vaše děti budou cítit jako doma ☺

Vánoční koncert – Vladimír Kettner Orchestra v CVA
17. 12. v 18 hod.
Adventní koncert – kostel sv. Jana Křtitele v Noutonicích
18. 12. v 18 hod.
Zpívání Ježíškovi, u kapličky Sv. Gotharda
23. 12. v 17 hod.

Video z této akce viz www.youtube.com – Setkání seniorů 13. 11 2016, Statenice

Novoroční ohňostroj, autobusová točka
1. 1. v 17 hod.

Inzerce
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Bližší informace k akcím na připravovaných plakátech
a pozvánkách před akcemi.

„Komplexní péče, individuální přístup.“

PŘ
IJÍ

Poděkování

MUDr. Rodion Schwarz
praktický lékař pro dospělé
Očkování vč. do zahraničí
Prevence civilizačních chorob
Všeobecné praktické lékařství
Odběry krve a EKG přímo v ordinaci
Stanovení zánětu v těle z kapky krve
On-line objednávkový systém pacientů

Domácí návštěvy
Kontrola interakce léků
Pracovně-lékařské služby
Vyšetření okultního krvácení do stolice
Spolupráce s terapeutem tradiční čínské medicíny
Nadstandartní služby mimo rámec běžného pojištění

Šťastnou cestu
„I cesta může být cíl.“

www.prilepska-ordinace.com

tel.: +420 226 205 438

Haškova 783, 252 64 Velké Přílepy

Vážená paní Klestilová, milý „Podzime života“,
rádi bychom vám touto cestou poděkovali za obrovskou pomoc naší rodině.
Situace, kdy se naše maminka po zlomenině ruky stala, kvůli
svému dřívějšímu tělesnému postižení, naprosto nepohyblivá
a závislá na svém okolí, začala být natolik náročná, že bychom
ji bez vaší pomoci asi těžko zvládli.
Ochota, vstřícnost, usměvavost, spolehlivost a pracovitost
všech vašich pečovatelek každý den pomáhá naší mamince
zvládnout náročnou kapitolu jejího života.
Od samého začátku naší spolupráce nás velmi mile překvapila rychlost, s jakou jste nám pomohli zařídit všechny s péčí
spojené aktivity jako např. kontakty s lékařem, nákup a dovoz
léků, zdravotní služby atd., tak i péči samotnou.
Jsme moc vděční, že jste založili svoji novou velkopřílepskou „pobočku“ pro Prahu-západ, kde je jinak situace v oblasti sociálních služeb naprosto zoufalá. Kdykoliv jsme v předchozích letech sháněli pečovatelskou službu, byl to před vaším
příchodem obrovský a téměř neřešitelný problém.
Ještě jednou celému vašemu týmu děkujeme za veškeré služby a péči pro naši rodinu.
Kamila a Petr Dolečkovi
s dětmi Tomášem, Eliškou, Kryštofem a Matyášem
Statenice 11.11.2016

Školička Ptáčata
Rýznerova 1181/4
Praha 6 – Suchdol

www.ptacata.info
ptacata@post.cz
Tel: 724 587 747
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Ke včelařství jsem se
dostal úplně náhodou
Med zbožňuji od malička. Nejraději ho mám namazaný na chlebu spolu s ranní
kávou. Vím, že med je včelí produkt na tři a že může být květový, lesní nebo
smíšený. Vím také, že je našemu zdraví velmi prospěšný a že je mnohem zdravější než cukr. Ale co dál?
Nechtělo se mi hledat v encyklope
diích nebo na internetu hledat všechna ta
moudra o jeho vzniku, a tak jsem si dala
rovnou dostaveníčko se statenickým

včelařem. Michal Pokorný
junior (30) mi zpočátku
říkal, že na tom nic není,
že o včelaření není moc

co povídat. Nakonec jsem s ním
strávila skoro dvě hodiny a žasla nad jeho
zručností. Kromě znalostí a zkušeností
jsem cítila pohodu, nadšení a opravdovou
lásku k těm malým proužkovaným tvorům
s křidýlky. A tohle jsem si nemohla nechat
pro sebe.

První pád: kdo, co – včela

Michal Pokorný je včelařem se vším, co k tomu patří

U včelky to všechno začíná. Včelí společenství je velmi rafinovaně promyšlené.
Nejdůležitější je matka - královna. Jako
správná aristokratka potřebuje mít kolem
sebe spoustu poddaných, ve včelím případě jsou to dělnice, které ji obletují a krmí,
neboť sama se najíst neumí. „Pro matku
jsou charakteristické protáhlý špičatý zadeček a ve srovnání s tělem poměrně malá
křidýlka. Narozdíl od dělnic po bodnutí žihadlo z rány vytáhne a neumírá.“ To jsou
včelí ženy. Co se týká opačného pohlaví, to
je ve včelstvu zastoupeno včelími samečky - trubci. Smyslem jejich života není nic
jiného než se spářit s matkou. „Trubec je
velká včela se zakulaceným tlustým zadečkem a vzhledem k tomu, že nemá žihadlo,
není nebezpečný.“ Ani trubec neumí sám
přijímat potravu, takže loudí jinde, většinou u dělnic. Když už se ale nakrmí, vydrží
bez další potravy poměrně dlouho. V úlu
najdeme ale třeba i včely průzkumnice. Jejich úkolem je prozkoumat okolí a zavést
potom ostatní včely na to nejlepší místo.
Ačkoli má každá včela svůj přesný úkol,
včelí život probíhá během roku víceméně
stejně. S jarem, když se postupně otepluje,
létají včely stále více, mapují terén a vyhlížejí první květy. Radují se, když přijdou

bledule a sněženky, ale maximální včelí
spokojenost přichází až teprve s rozkvětem
jívy. Nejvíc práce odvedou včely během
léta. Převážnou většinu zásob pylu přinesou
v červnu a červenci. S příchodem podzimu
obecně končí čas hojnosti. Pruhovaní tvorové se postupně chystají na zimu, kdy mají
klidové období.

paraziti běžná věc a obecnou charakteristikou je, že parazit sice hostitele oslabuje,
ale nezabíjí, protože to není v jeho zájmu.
Problém nastává tehdy, když je na hostiteli parazitů příliš mnoho, protože pak ho
oslabí kriticky a ten opravdu umře. Stejně

včely hotovo a nastává jeho práce. To, co
včely pracně vytvořily, já zase zničím – nahřátou vidličkou vydloubu med z plástve
a vyliju ho do přístroje, kterému říkáme
medomet. Tady se odstředivou silou oddělí
med od vosku. Med už potom jenom naliju
do sklenic a je hotovo. Med začínáme stáčet
v dubnu a koncem září stáčíme poslední.“

Co dělá včela v zimě?

Být či nebýt včelařem?

Na zimu včelaři přikrmují včely cukerným roztokem. Z něho si naberou živiny,
aby pohodlně přečkaly zimu. „Já dávám
na pětilitrovou sklenici uzavřenou prosakovacím víčkem dvě a půl kila cukru.
Smíchám ho s vodou, z toho vznikne hustý
roztok, který včely snědí přibližně za den.
Někteří včelaři dělají takovou medocukrovou placku, kterou nechají zmrznout a strčí ji do úlu, aby se měly včelky přes zimu
dobře,“ říká Michal.
Pro včelaře je dobrá zima taková, když
mrzne, protože při velkých mrazech včely
spí. Když je zima teplá, včely na jaře nejsou
odpočinuté, jak by měly, a to včelař pozná.
A co vlastně dělá včela v zimě? „V zimě se
včelstvo těsně semkne do velkého shluku,
kterému se říká zimní chomáč. Uprostřed
něho zahřívají trubci královnu. Společně
pak udržují stálou teplotu nepřetržitým
bzučením a třepetáním křídel a takhle stráví celou zimu.“

„Já jsem se ke včelařství dostal úplně náhodou. Povídal jsem si s jedním včelařem
a tak mě to zaujalo, že jsem si řekl, že to
chci zkusit taky. A pak jsem jednoho dne
dostal roj a už nebyla cesta zpátky. Musel
jsem si o včelaření všechno zjistit a pořídit spoustu věcí. První úl jsem dostal, ale
postupně jsem si začal všechno dělat sám

Včelí zbraň – žihadlo
Všichni známe paniku, když se při pobytu venku objeví poblíž včela. To potom
začneme mávat rukama na všechny strany
v obavě, že pruhovaný hmyz zaútočí. Ale to
je chyba. V přírodě se totiž běžně setkáme
pouze s dělnicemi, které sice mají žihadlo,
ale pouze pro svoji obranu, nikoli připravené k útoku. „Včely se není potřeba obávat,
nikdy neútočí bezdůvodně. K útoku ji vyprovokuje pouze útok. To znamená, když
na ni třeba omylem šlápneme. V takovém
případě si velmi pravděpodobně žihadlo
odneseme.“ Pokud tedy kolem nás včela
krouží, je třeba zachovat klid. Nejhorší je,
když se začneme ohánět a budeme se snažit ji zahnat. „Takové chování pak může
pochopit jako útok a na ten odpovídá žihadlem,“ varuje Michal.

Když je včela nemocná…
I včely mohou onemocnět a jejich nemocí se včelaři dost bojí. Pokud včelstvo onemocní, je nutné léčit všechny jeho členy najednou. To ale často dost dobře nejde, když
polovina včelstva pořád někde lítá. Jednou
z nejobávanějších nemocí je včelí mor, který, když propukne, snadno zničí všechna
včelstva. „Některé včely uhynou samy, ale
většinu musí včelař spálit i s úlem a veškerým vybavením, aby se zabránilo přenosu
nemoci do včelstev jiných chovatelů. Proti
moru zatím neexistuje žádný lék.“ Dalším
strašákem pro včelaře je varroáza. Nejedná se o nemoc v pravém slova smyslu, ale
o útok roztoče, který se přichytne na včelu
a odčerpává jí z těla živiny. V přírodě jsou

Vlastnoručně vyrobené úly a jejich spokojené obyvatelky

jako u moru, tak i u varroázy platí, že v zásadě nevadí, nesmí ale přesáhnout kritickou
mez.

A jak je to vlastně s tím
medem?
Med je hlavním a nejdůležitějším včelím
produktem. Je směsí cukrů, vody a jiných
složek, jako jsou například pyly, proteiny
nebo vitamíny. Mnoho lidí ho používá jako
jedinečné přírodní sladidlo a dává mu přednost před cukrem a jinými sladidly, med je
stále více považován za léčivo na cokoli.
Složení medu je závislé na tom, odkud
včely berou sladkou šťávu. Buď ji berou
z květů a potom vzniká květový med, nebo
z medovice a pak vznikne tmavý lesní med.
Michal dělá květový i smíšený lesní med.
I když – on ho nedělá, dělá ho někdo úplně jiný. „Když včela nabere pyl a nektar
z květu, odletí s tím do úlu a tam to ukládá
do předem připravených pláství, na kterých
jsou šablony typického šestiúhelníkového
tvaru. Na těch staví z vosku malé buňky,
které, když jsou zaplněné, se zavíčkují. To
je pro včelaře znamení toho, že tady mají

– rámečky i celé úly. Jsem vyučený truhlář, takže tohle není problém. Navíc si udělám úl přesně podle toho, jak mi vyhovuje.
Když to zjistili ostatní včelaři, začaly mi
chodit první objednávky,“ říká Michal.
Dnes má deset úlů - a to je hromada
práce. Vysadil třeba včelkám bylinkovou
zahrádku, aby měly pestrost květů, chutí
a vůní. Provedl mě svým včelařským královstvím a ukázal mi i včelařský oblek.
Mohla jsem se podívat i do úlu a žasla nad
klidem včelího společenství. Ani jim nevadilo, když jsem je fotila. Viděla jsem rámečky, na kterých byly precizně vytvořené
plástve plné medu a mohla jsem si sáhnout
i na medomet. A pak že na včelařství nic
není. Je to hotová alchymie spojená s hromadou práce, jejímž výsledkem je hustá
voňavá, sladká a lepkavá kapalina, která
funguje jako účinná prevence proti nachlazení, angíně, zánětu průdušek a horních
cest dýchacích nebo rýmě.

Text: Renáta Šťastná
Foto: autorka a archiv Michala Pokorného
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Realitní poradna: Jak si vybrat realitního agenta
Dle statistik jen v Praze funguje několik tisíc realitních agentů. Podle čeho poznáte skutečného profesionála, kterému můžete svěřit prodej vašeho bytu, obchodu v hodnotě
několika miliónů vašich korun. O slovo jsme požádali majitele jedné ze známých pražských realitních kanceláří pana Pozo-Sandovala.
R: Jak si mám vybrat realitního agenta?
Mám jich mít více?
S: Hlavně nenechte udělat z vašeho bytu
návnadu!
R: Návnadu? Jak to myslíte?
S: Obchodník věnuje nejvíc své pozornosti zboží, ze kterého má největší zisk
- největší provizi. Nicméně když v obchodě v regálu ponechá pouze několik těchto
ziskových položek, pak do jeho poloprázdného ochodu mnoho zákazníků nepřijde.
Zbytek zboží si nechává v obchodě jako návnadu na zákazníky, aby do obchodu vůbec
vstoupili a aby měl příležitost prodat jim to
svoje nejziskovější zboží.
R: Realitní kancelář přece není obyčejný
obchod.
S: Funguje to ale stejně. Pokud realitní
kancelář získá byt na prodej v nějaké části Prahy, který bude exkluzivně zastupovat
(za dobrou provizi), pak zoufale „potřebuje rozšířit nabídku“ bytů v blízké lokalitě,
aby se mu ozvalo co nejvíce potencionálních kupců. Nejde jí však o jejich prodej,
ale o prodej toho svého exkluzivního bytu.
Máte pravdu, realitní kancelář by neměla
být obyčejným obchodem. Každý byt je

přece unikátní zboží, měl by se prodávat
individuálně.
R: Teď už tomu rozumím. Jak ale poznám, jestli můj byt chtějí jako návnadu,
nebo ho budou prodávat individuálně?
S: Když víte, že potřebujete agenta, který se bude prodeji vašeho bytu věnovat naplno, potom dokážete snadno vytipovat ty
ostatní, kterých se musíte vyvarovat.
R: Jak?
S: Myslíte jak neudělat z bytu návnadu?
Tak se například podívejte na jeho provize. Připomeňme si, prodejce věnuje nejvíc
úsilí zboží, ze kterého má největší zisk. Vyzkoušejte ho. Řekněte mu, že chcete nižší
provizi. Pokud s tím souhlasí lehce, není to
váš člověk.
R: Jaká je standardní provize?
S: Dle doporučení asociace realitních
kanceláří 3 - 6 %. Vybírejte však nejen podle výše provize, ale spíš dle připravenosti
agenta obhájit svoji provizi. Protože když
neumí (nebo nechce) bojovat za SVŮJ výdělek, jak potom bude bojovat za VAŠE
peníze?

R: Jsou malé realitní kanceláře lepší než
ty velké?
S: Nejedná se ani tolik o velikost realitní
kanceláře. Podstatný je počet nabízených
nemovitostí v poměru k počtu realitních
poradců v dané realitní kanceláři. Pokud se
agent svým klientům věnuje naplno, není
v lidských silách zvládnout kvalitně víc než
6 - 8 nemovitostí. Dalším velmi důležitým
faktorem je jasně daná specializace na vaši
lokalitu.
R: A co smlouva s RK? Ano, nebo ne?
S: Opět. Pokud realitní agent chce „nabrat“ byt za minimální či žádnou provizi
a bez smlouvy, určitě se mu pak nebude
věnovat naplno, rozhodně ho chce jako
návnadu.
R: Co byste tedy doporučil našim
čtenářům?
S: Nehledejte své zájmy v tom, jak zaplatit minimální provizi, ale v tom, jak
prodat svoji nemovitost s maximálním
výnosem. Nenechte udělat z vašeho bytu
návnadu mezi desítkami jiných. Vyberte si
agenta, který se specializuje na vaši lokalitu
a který se bude vašemu bytu věnovat naplno. Který umí pomocí argumentace obhájit
svoji provizi a vaši cenu. Podepište s ním
písemnou smlouvu s jasně popsanými povinnostmi vůči vám. Zkrátka, levný či dokonce bezplatný agent vás nakonec přijde
hodně draze.

Inzerce

J S M E

VA Š Í

S T R A N Ě

Paní Dvořáková se stresovala
prodejem svého domu přes rok

Se mnou svůj dům
prodáte rychle, výhodně
a bez starostí
Věra Jesenská, specialista pro Statenice a okolí
realitní poradkyně s certifikací ARK ČR
602 314 229, jesenska@CHIRS.cz
Pobočka Dejvice, hned vedle „Kulaťáku“

Přijel k nám svatý Martin!

Skutek milosrdenství

V sobotu 12. listopadu se u nás ve Statenicích vůbec poprvé konal svatomartinský průvod. Jeho pořádání se setkalo s nečekaně velkým zájmem veřejnosti, zejména rodin
s dětmi.
Zvlášť působivá, až mystická, byla atmosféra na Parádnici se schodištěm slavnostně ozdobeném zapálenými svíčkami. Jde
zřejmě také o první akci, která se na tomto
místě konala (kromě brigád), a potvrdil se

N A

původní předpoklad, že jde o místo s velkým potenciálem do budoucna.
Svatý Martin na bílém
koni se nakonec objevil
opravdu skoro jako
zjevení, ale zůstala po něm hmatatelná stopa - poklad v podobě zlatých mincí (čokoládových), které si děti vzápětí rozebraly.
Velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě této akce. Byly to
především hlavní organizátorky Kateřina
Molčíková a Apolena Novotná, Barbora
Škopková (Kavárnička), Zuzana Brychtová
Horecká (výroba lampionů) a Jezdecká stáj
Statenice. Připomněly tak dávnou svatomartinskou tradici, k níž patří nejen pečená
husa a další pochoutky, ale především zvyk
podělit se o ně (a nejen o ně) se svými bližními. Stejně, jako se kdysi svatý Martin podělil o svůj plášť s mrznoucím žebrákem…
Text a foto: Jitka Lenková

Svatý Martin se narodil v někdejší římské provincii Panonie (dnešní Maďarsko) roku
316 nebo 317 n. l. Podle přání svého otce, vojáka římského tribuna, také Martin vstoupil
do armády. S ní se také dostal do francouzského města Amiens, kde roku 335 za jednoho
velmi mrazivého večera narazil u městských bran na chatrně oblečeného mrznoucího
žebráka. Chudák prosil o almužnu, ale Martin u sebe neměl ani jídlo, ani peníze, aby mu
mohl něco dát. Uchopil tedy meč, rozťal s ním napůl svůj vojenský plášť a jednu polovinu
žebrákovi daroval. Tímto skutkem milosrdenství si vysloužil Boží milost, později se nechal pokřtít a stal se poustevníkem a uznávaným biskupem. A na památku tohoto Martinova činu vznikl zvyk podělit se na jeho svátek o něco se svými bližními. Tradiční lampionový průvod potom
navazuje na starogermánský obyčej
průvodů s loučemi
a odkazuje na světýlko, které se
Martinovi zázračné zjevilo, když
jednou v noci zabloudil ve skalách.
Na tyč se lucerna
nebo lampion věší
proto, že tak cestu
před
poutníkem
osvětluje
cestu
lépe, než kdyby ji
poutník držel jen
v ruce.
JL
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Máme nové
obecně závazné vyhlášky

Vítání občánků

Zastupitelstvo přijalo na svém veřejném zasedání dne 9. 11. 2016 tři nové obecně závazné vyhlášky (OZV), které ruší a zároveň nahrazují předchozí OZV č. 3/2012 a 4/2013. Nové vyhlášky vycházejí z platné legislativy a přehledným způsobem definují tři oblasti života
v obci: pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků, noční klid a záležitosti veřejného pořádku.
Dovolím si tedy upozornit na důležitou novinku. Pokud kterákoliv právnická či fyzická osoba hodlá organizovat či pořádat akci,
která by mohla narušit noční klid po 22. hodině, a jestliže tato akce
není uvedena ve čl. 3 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016,
nemůže již tato osoba požádat obec o udělení výjimky. Naopak
zodpovědná osoba musí zajistit dodržování nočního klidu v obci
po 22. hodině, přičemž akce může poklidně pokračovat.
Platná legislativa řešící noční klid vychází z judikatury Ústavního soudu, který ve svém nálezu ze dne 7. 6. 2016 mimo jiné uvádí, že „Veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční době,
má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kde se doba nočního
klidu stanoví jako kratší nebo řádná, je třeba vymezit natolik určitě,

REVIZE KOTLE

V sobotu 12. listopadu přivítala na obecním úřadě starostka Statenic Ing. Miroslava Šmardová nové občánky naší obce.
Jsou to: Liam Furman, Max Kupka, Linda Rozálie Mouchová, Jaroslav Tůma, Eduard Krayzel, Asia Gamal, Agáta Burianová, Marika Ceplová, Amálie Žižková, Ondřej Osúch, Evelin Šímová, Nela Kolařík, Tobias Markvart, Vilém Říha, Václav
Brychta a Tereza Jílková. Ať se jim v naší obci líbí a krásně vyrůstá!
Text: Ladislav Lenk
Foto: Jiří Říha

Provozovatel kotle na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou
za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby
kontrolu technického stavu a provozu kotle a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly.

První kontrola
Musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016!

Kde sehnat odborně způsobilou osobu?
Lze ji nalézt na webových stránkách výrobce kotle anebo v databázi odborně způsobilých osob na revizi kotle.
Databáze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Vážení,
přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2017 co nejvíce pozitivních zpráv.
Obec Statenice, její zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu

Čím se smí topit?
Spalovat se mohou pouze paliva, která splňují požadavky
na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou
určena výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu.

Inzerce

 Hledáme terénní pečovatelku s vlastním vozem pro oblast Velké Přílepy
a okolí. Upřednostňujeme uchazečky zaregistrované na Úřadu práce (není
podmínkou). Kontakt: 723 089 635.
 Pronajmu nebytové prostory v areálu Squashe v Horoměřicích. V ceně
nájmu částečné vybavení (kuchyňská linka), úklid společných prostor,
služba recepce objektu, ostraha objektu. Nájemné 8 990 Kč měsíčně,
energie a spotřeby dosud zanedbatelné – cca 500–750 Kč měsíčně. Webové stránky objektu www.squashhoromerice.cz. Prostory jsou již volné,
k okamžitému nastěhování. Dosud zde sídlila kosmetika, pedikúra a ma
nikúra. Více informací získáte a prohlídku si můžete domluvit na tel.
602 825 917

aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně probdělých
nocí v roce předvídat.“
Druhé mé upozornění se týká záležitostí veřejného pořádku. Již
v předchozí vyhlášce byla definována regulace hlučných činností
v nevhodnou dobu: „Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu od 11.00 do 15.00 hodin činností
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk.“
Stejně tak v obci platí zákaz používání zábavní pyrotechniky
s výjimkou noci z 31. prosince na 1. ledna.
Žádám občany, aby se s vyhláškami seznámili a především dbali na jejich dodržování, protože přestupek proti vyhlášce může být
trestán veřejnoprávní sankcí.
Děkuji a zdravím.
Ing. Miroslava Šmardová, starostka Statenic

Informace pro občany
Ukončení provozu veřejného telefonního
automatu
Koncem roku 2016 končí povinnost O2 Czech Republic a.s. provozovat v naší obci veřejný telefonní automat (VTA), který se nachází v Černém Vole v zatáčce u hospody. Vzhledem k tomu, že jeho
další provozování není ekonomicky opodstatněné, bude telefonní
automat zrušen. Rušení telefonního automatu bude probíhat během
1. pololetí 2017 v několika etapách (demontáž telefonního automatu
a následně zrušení hovorny).

Oznamování odstávek dodávek elektřiny
Obecní úřad již od společnosti ČEZ nedostává oznámení o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny, a proto nemůže občany
informovat na obecních vývěskách, webu obce a e-maily. Nadále je
tedy třeba sledovat oznámení vylepovaná montéry ČEZ na sloupech
veřejného osvětlení nebo webové stránky ČEZ http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html, kde jsou odstávky oznamovány
pro jednotlivá odběrní místa s 15denním předstihem. Odkaz na tuto
webovou stránku ČEZ občané najdou také na webu obce, odkud se
na ni mohou prokliknout.

Jednosměrná ulice na konečné autobusu 356
Jak je možné, že na konečné autobusu často vjíždějí vozidla
do vyznačené jednosměrky, kterou je v tomto případě točna autobusů? Nelze tomu nějak zabránit? Občané na tuto situaci upozorňují
náš obecní před poměrně často, ale obecní úřad bohužel nemá žádný
nástroj, kterým by mohl sledovat porušování tohoto zákazu a vyvozovat z něj příslušné důsledky, např. tento přestupek pokutovat.
To může jen policie. Vyzýváme proto občany, aby sami tento zákaz
důsledně dodržovali jako řidiči i cyklisté a jako chodci dbali zvýšené
opatrnosti v těchto místech, případně aby řidiče a cyklisty, kteří se
tohoto jednání dopustí, sami na toto jejich porušení pravidel silničního provozu upozorňovali.
Obecní úřad Statenice
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Pozvěte je také
na vaši zahradu!
Do života užitečného hmyzu stále nepříznivěji zasahuje člověk. Ničení přirozených
stanovišť, necitlivá kultivace krajiny, nadužívání pesticidů, insekticidů i chemických
hnojiv a další vlivy zapříčiňují, že hmyz nenahraditelně mizí. Jen počet vyhynulých
a ohrožených druhů u našich denních motýlů dosahuje už přes 55 procent. Klesá nejen
počet chovaných včel, ale dramatický je i úbytek dalších důležitých opylovačů – čmeláků a včel samotářek. Současně také ubývá hmyzu, žijícímu v nepřátelském poměru
k hmyzu škodlivému - dravých a cizopasných druhů.
Bez hmyzích opylovačů se nedočkáme úrody, dravé či cizopasné druhy hmyzu zdarma a účinně redukují počet hmyzu
škodlivého. Nepřítomnost často nenápadného, zato důležitého hmyzu může na naší
zahradě zapříčinit přemnožení některých
hmyzích škůdců, které pak hubíme pomocí
mnohdy drastických chemikálií. Přesto, ať
už vědomě či nevědomě, to způsobujeme
často sami: krátce stříhaný trávník ze standardní směsi trav, sterilní a pečlivě uklizená zahrada bez možnosti úkrytu, nadměrné
používání chemických prostředků, rostliny nepřitahující hmyz, vypalování stařiny
po zimě…
Hmyzu vděčíme za mnohé. Jak tedy
zařídit, aby se usadil právě u nás? Čím jej
přilákat? Nabídneme dostatek vhodných
úkrytů pro rozmnožování i zimování, třeba ubytování v podobě dutinkových „domečků“, a zahradu úzkostlivě neuklízíme,
obzvláště ne před zimou. Současně užitečnému hmyzu opatříme zdroje nektaru
a pylu, abychom si ho natrvalo udrželi;
někam do kouta zahrady můžeme zakomponovat i tzv. živné rostliny nebo rostliny

„plevelné“. Chemické prostředky používáme co nejméně.

Hmyzí ubytovny
Hmyzí domečky neboli hmyziště či broukoviště se mohou stát nejen atraktivní součástí zahrady, ale také zajímavým a poučným zdrojem pozorování pro nás a naše
děti. Všem typům je společné to, že slouží
hmyzu jako úkryt pro rozmnožování a zimování. Mohou být velmi různé: od jednoduchého úkrytu k zavěšení až po rozměrné
a složitě budované hmyzí hotely. Vystavět
či vyrobit je lze z nejrůznějších přírodních
materiálů: děrovaných cihel, nejrůznější
keramiky, dřeva i kůry, větviček, bambusu
a stébel o rozličném průměru, šišek, slámy,
chlupů, mechu… Zvláštním typem jsou
dřevěné nebo keramické čmelíny pro čmeláky. Při troše zručnosti si hmyziště můžeme vyrobit sami. Snadno najdeme návody
jak si se stavbou poradit, vyhledáme si také
informace o životním cyklu a nárocích určitého druhu. Pokud si příliš nevěříme, lze
zakoupit hmyzí domečky už hotové.

Magnety pro hmyz

Z pohledu motýla či čmeláka není zahrada sestávající z anglického pažitu a jehličnanů ničím zajímavá. Hmyzí domky osídlí
blanokřídlý a další hmyz docela brzy; čím
je ale nalákáme, aby se u nás usadili natrvalo? Opylovače třeba tím, že v okolí nového bydliště najdou dostatek potravy, pylu
a sladkého nektaru. Měli bychom se snažit
zajistit jejich zdroj po co možná nejdelší
období v roce. Nejspolehlivěji hmyz přivábí přírodně pojaté zahrady, rostliny vonné
a aromatické, medonosné, pestrá směsice
letniček i trvalek, bylinky, kvetoucí dřeviny, ale i nejrůznější „plevele“ či zelenina.
Část trávníku můžeme nahradit květnatou
loukou a při výsadbě květin a keřů dáme
přednost „obyčejným“ jednoduchým květům před plnokvětými kultivary. Zasadíme
osvědčené nektarodárné rostliny, které působí na hmyz jako magnet. Motýlům kromě
nektaru nabídneme také živné rostliny pro
jejich housenky.
Nemusíme se obávat ani přemnožení
některých druhů - pokud je nebudeme likvidovat pomocí chemie, spolehlivě je vysbírají hmyzožraví ptáci. Zahrada tak ožije
i naší zásluhou.
Je v silách každého z nás pokusit se přírodě pomoci a něčím přispět; stačí se zamyslet, věnovat tomu trochu úsilí a alespoň
malý kousek zahradního prostoru.
Text a foto: Olga Kubalová Wankeová, Trees
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Obnova prameniště
Jelikož se společnými silami podařilo v minulých letech dokončit
kanalizaci a navazující renovaci komunikací v naší obci, přichází nyní na řadu i významná složka našeho okolí, a to zeleň.

V rámci chystaných úprav ploch veřejné zeleně ve Statenicích
byla obnovena spolupráce s projekčním ateliérem Living in green
s.r.o. V první fázi obnovy jsme zaměřili pozornost na prameniště
a navazující útvar pískovcových skal, který se nachází v jihovýchodní části obce a přístup k němu je z ulice Keltská.
V době první republiky bylo místo upraveno na vyhlídku s prameništěm, které bylo hojně navštěvováno nejen z důvodu odběru
vody. Následně prostor sloužil jako vodárenský jímací prostor.

Krátce ze hřiště
Na sklonku podzimu se na našem hřišti konaly dva sportovní
turnaje. Nejprve to byl v sobotu 22. října Statenický rodinný
turnaj v pingpongu zorganizovaný členy facebookové skupiny Stateničtí rodiče. Ti pro soutěžící připravili řadu různých
disciplín, ceny pro vítěze a občerstvení pro všechny. Nejlepší
byli: čtyřhra – manželé Pavla a Georg Witzelovi, dvouhra –
Mikuláš Vynohradnik, obíhačka - Lukáš Hlavina, daleký odpal
– Dáša Plotěná (dospělí) a Hynek Bláha (děti), rodinná štafeta
– Hlavinovi.

Z této doby se zde nachází několik studní, které jsou již nefunkční.
Podzemní voda tedy vyvěrá i na povrch do prostoru a utváří okolo
studní mokřady, které pak ústí v malý potok, jenž stéká dolů do obce.
Celý prostor je v současné době velice podmáčený a zcela zarostlý
nálety i vzrostlou zelení.
V převážně zemědělské krajině, která je charakteristická nejen
pro okolí naší obce, ale i pro celé Slánsko, je tento prostor cenný.
Lze jej označit za významný krajinný prvek, a proto je třeba plně
využít jeho potenciál jak pro životní prostředí, tak i pro krátkodobou
rekreaci obyvatel Statenic.
V návrhu, který společně s hydrology vypracovali krajinářští inženýři, by měl být prostor vyčištěn od přehuštěného náletu a zbytků
suti a nově by zde měl být veden krátký vycházkový okruh s odpočinkovými místy. Plánované pěší propojení tohoto místa s ulicí
K Chotolu je předmětem dalších jednání s vlastníky přilehlých nemovitosti. Vítaným zpestřením by se zde jistě stal i vrbový altán
situovaný na hlavní cestě. Pro vodní živočichy vznikne na lokalitě
několik propojených tůní, které napomohou ke zvýšení biodiverzity
této lokality. V rámci vypracované studie jsou doporučeny plochy
pro osetí travní či luční směsí.
Celý záměr je zatím vypracován pouze do podoby studie, podrobný projekt bude vyhotoven až po jeho posouzení zastupitelstvem
a obyvateli Statenic. Případné financování realizace akce plánuje
obec z Operačního programu životního prostředí, který spravuje
Státní fond životního prostředí. Obnova prostoru u studní a prameniště by se tak mohla stát první akcí v plánovaných úpravách zeleně
na veřejných prostranstvích.
Studie záměru Revitalizace prameniště v obci Statenice je zveřejněna na webových stránkách obce, občané se tak mohou seznámit
s celým záměrem a zaslat nám své připomínky. Zpracovatelé studie
představí záměr také na společném setkání se zastupiteli a občany.
Termín bude včas zveřejněn.
OÚ Statenice

Pochutnali jsme si
O necelý týden později, 28. října, se zde sešlo šest fotbalových týmů, aby se utkaly v turnaji nazvaném Sranda match
v mini kopané na počest Miroslava Alexandra. Akce zorganizovaná provozovatelkou Sokolské osvěžovny Statenice Marcelou Hrebičkovou se stala příležitostí nejen k setkání našich
fotbalových legend a připomínkou nedávno zesnulého místního
občana Miroslava Alexandera, ale také k urputným fotbalovým
střetům. Vítězem se stalo mužstvo nazvané prozaicky Hoši B.

Jako ve velkém supermarketu jsme se mohli cítit v obchodě
se smíšeným zboží Sadil na konečné autobusu 356 ve středu
26. října. Jako již poněkolikáté tam firma Alimpex připravila
ochutnávku svých výrobků, tentokrát čerstvých sýrů s různými
příchutěmi aněkolika pomazánek, nabízených
navíc za zvlášť
výhodnou cenu.
Takové příjemné zpestření začátku všedního
dne bychom tu
všichni jistě rádi
vídali i častěji.
Text a foto:
Jitka Lenková

Text a foto: Jitka Lenková
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Makléř radí:

S realitkou, nebo bez ní?
Při své praxi realitní makléřky se občas setkávám s názorem,
že realitní makléři jsou lháři, zloději a šejdíři a že jejich služby
nejsou nutné. Mnoho mých kolegů si zase naopak myslí, že kdo
si prodává nemovitost sám, je blázen a hazardér s majetkem.
Jak to tedy vlastně je? Kdo by měl využít služeb profesionálů
a kdo se do prodeje může s klidem pustit sám?
Oba způsoby prodeje nemovitosti mají svá pro a proti. Za sebe
mohu říci, že než jsem začala pracovat jako realitní makléř, všechny
transakce, které jsem kdy provedla, jsem svěřovala zásadně realitním kancelářím. Bylo to pohodlné, nemusela jsem se honit po prohlídkách. A bylo to také bezpečné. Měla jsem vždy jistotu, že všechny smlouvy budou sepsané správně, dle aktuální legislativy a mých
požadavků. Mně za ten klid a pohodu prostě ta provize stála.
Na druhou stranu, teď bych si asi svoji nemovitost klidně prodala
sama. A asi víte proč, že? Prostě v tom umím chodit. Umím si správně stanovit cenu, prověřit zájemce, zkontrolovat smlouvy. Vím, v jakém pořadí podávat příslušné smlouvy na katastr tak, abych omylem
svou nemovitost zájemci nedarovala. Jsem si vědoma důležitosti advokátní úschovy a mám kontakty na schopné a prověřené právníky.
Takže samoprodej by pro mě byl hračkou.
A tady jsme u samotné podstaty věci. Pokud se v prodejích nemovitostí vy nebo někdo ve vašem okolí vyznáte a pokud máte schopného důvěryhodného právníka, určitě si zvládnete svůj dům nebo byt
prodat sami. Otázkou však zůstává, jak dlouho budete prodávat a jak

Inzerce

NOVÁ KANCELÁŘ
PŘÍMO NA SUCHDOLE!!!
Suchdolské nám. 12, Praha - Suchdol
(snadné parkování bez zón zdarma)

výhodně nakonec prodáte. Z dlouhodobých statistik totiž vyplývá,
že zatímco prodej přes realitní kancelář trvá maximálně 6 měsíců,
prodej bez realitní kanceláře trvá i déle než 9 měsíců. Důvody jsou
dva: omezené možnosti propagace, ale hlavně nesprávně stanovená
prodejní cena.
To, jak správně stanovit cenu tak, aby byla maximální, ale aby
zároveň nemovitost byla za tuto cenu opravdu prodejná, je totiž
výhradní know-how právě realitních kanceláří. V naprosté většině
případů totiž nemá samoprodejce jinou možnost než stanovit prodejní cenu na základě konkurenčních nabídek na inzertních realitních
serverech. Ty jsou však obvykle značně předražené. Prodejce, který
si této skutečnosti většinou není vědom, pak na dané ceně zarytě trvá
a zbytečně ztrácí čas.
Oproti tomu realitní kanceláře mají přístup nejen ke skutečným
prodejním cenám, ale dokáží také díky porovnání nabídkových cen,
cenových map a znalosti dynamiky růstu cen správně stanovit cenu.
Ví tak přesně, za kolik začít prodávat i o kolik maximálně cenu snížit
tak, aby transakce stále byla pro klienta výhodná.
Abych uvedla konkrétní příklad. V Horoměřicích je na bezrealitky.cz na prodej starší domek 6+1, 250 m2 plocha domu a 650 m2
parcela. Na naší lokalitu prostě takový průměr. Majitel se však
pravděpodobně domnívá, že je majitelem paláce. Požaduje totiž
11,89 mil. Kč. Dům tak bude prodávat opravdu, opravdu dlouho. Dle
cenových map je skutečná prodejní cena nemovitosti 6,25 mil. Kč.
To je ale podhodnocené. Za poslední 2 roky ceny díky levným hypotékám vzrostly, takže správná navrhovaná prodejní cena je kolem
8 mil. Kč. Cokoliv pod 7,2 mil. Kč by se dokonce dalo považovat
za nevýhodný prodej. To vše bohužel majitel-samoprodejce neví
a bude postupně nucen cenu snižovat. Nakonec možná propadne
hluboko pod cenu a prodělá mnohem více peněz, než kolik by činila
provize realitní kanceláři.
Ať již se rozhodnete prodávat sami, nebo přes realitku, mám pro
vás dvě dobré zprávy. Ta první je, že naše kancelář nabízí služby
jak klientům, kteří upřednostňují kompletní realitní servis, tak i těm,
kteří by si rádi prodali svoji nemovitost sami. Můžete si tak u nás
zajistit advokátní úschovu i kvalitní prodejní smlouvy šité na míru.
Nabízíme také ocenění nemovitosti pro dědická řízení a majteková
vyrovnání.
Tou druhou dobrou zprávou je, že pro vás od 1. 1. 2017 otevírám
vlastní kancelář přímo na Suchdole. Baby friendly a bez modrých
zón. Tak se stavte, ráda vás uvidím a ochotně poradím.
ing. Lenka Fernandes

Krátce z obce
ing. Lenka Fernandes
realitní makléřka pro
Prahu - Suchdol a okolí

776 161 261
lenka.fernandes@re-max.cz

www.fernandes.cz

Mnozí z nás si
jistě povšimli nové
zábrany, která se
nedávno objevila
na můstku v centru obce. Stalo se
tak proto, že zvýšený provoz těžké
techniky, kterému
byl můstek v posledních měsících vystaven, ho začal poškozovat. Aby se situace
dále nezhoršovala, přistoupila zde Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje ke stejnému řešení jako již dříve na můstku
v Černém Vole. Zábrana zároveň přispívá ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v obci.
Text a foto: Jitka Lenková

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

připravené dýně do podoby strašidelných
bytostí přesně podle anglosaské tradice. Svátek Halloween, který k nám přišel
po roce 1989, je připomínkou starého keltského svátku. Podle legendy se o poslední

říjnové noci setkávají světy živých a mrtvých a na ochranu před bytostmi z onoho
světa měly sloužit právě vydlabané dýně se
svíčkou uvnitř. Málokdo však ví, že tento
zvyk pochází z Irska a že původně se hořící svíčka umisťovala do vydlabané řepy.
Dýně k tomuto účelu začali používat až irští přistěhovalci v USA. Rozzářené dýně se
pak staly ozdobou nejednoho statenického
příbytku.
Text a foto: Jitka Lenková

Inzerce

Děkujeme všem inzerentům,
kteří podpořili vydávání
Zpravodaje Statenic
a Černého Vola v tištěné podobě.
O dění v obci tak mohou být informováni i ti
občané, kteří nepoužívají internet.
S přáním všeho nejlepšího
v novém roce 2017
Ing. Miroslava Šmardová, starostka
JUDr. Jitka Lenková, šéfredaktorka

Ceník inzerce
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Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází v březnu 2017.

Kontakt: JUDr. Jitka Lenková,
lenkova@volny.cz, tel. 604 684 834
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Hraje se tu slušný fotbal

Krátce ze Sokola

Naši fotbalisté nám letos připravili spoustu krásných fotbalových
okamžiků. Naposledy v neděli 20. listopadu, kdy zvítězili 3 : 1 nad
Vlnoklasy. Tento zápas se stal posledním zápasem podzimní části
této fotbalové sezony. Mužstvo TJ Sokol Statenice ve své soutěži,
tj. 3. třída, skupina B – Praha-západ, přezimuje na 2. místě se ziskem 35 bodů. Na první Sokol Dobřichovice ztrácejí naši fotbalisté
pouhé tři body, takže se můžeme těšit na krásné fotbalové výsledky
i v příštím roce.

Sokolská osvěžovna Statenice
bude mít nového nájemce

-JL-

Nové knihy určitě zaujmou

Stávající nájemce sokolské osvěžovny Statenice Marcela Hrebíčková se z této pozice rozloučí se svými hosty letošním silvestrem.
K tomuto datu po vzájemné dohodě s TJ Sokol Statenice končí její
nájemní smlouva, především kvůli příliš komplikovanému přechodu
k elektronické evidenci tržeb. Tato povinnost se, bohužel, týká i tak
malých provozoven, jako je tato. S jejími úskalími se hodlá vypořádat nový nájemce Vojtěch Lorenc se svojí partnerkou Veronikou
Sejkorovou. Nově bude sokolská osvěžovna Statenice opět otevřena
od 1. února 2017.

V poslední době nám do fondu knihovny J. M. Hovorky jako odpočinkové čtení pro dospělé přibylo několik historických románů, detektivního čtení a například i knížka od Paola Coelho Vyzvědačka o Mata Hari. Pro děti a mládež tu nově máme celou sedmidílnou ságu
o Harry Potterovi a jako dar internetového serveru pro ženy Babinet dvě knížky, které zaujmou spíše chlapce – Válečníci a Válečná
technika, a jednu knížku pro „šikovné ruce“ Zábavné tvoření o různých výtvarných technikách a jejich využití v praxi. Přijďte se k nám
podívat, třeba u nás objevíte i jiné tituly blízké vašemu
vkusu.
Květa Englerová, knihovnice

Průběžná obnova
TJ SokoI Statenice v letošním roce vynaložila více jak 100 tisíc
Kč na obnovu svých prostor. V jejich údržbě a obnově hodlá pokračovat i v následujícím roce. Za nejdůležitější považuje opravu
dřevěného obložení a dalšího zařízení zastřešených prostor tak, aby
tam mohly být pořádány i obecní akce. Plánuje se také vybudování
výsuvného podia k pořádání společenských událostí. Sokolové by
také rádi obnovili a rekultivovali travnatou plochu mezi hřištěm
a vjezdem ze silnice na Tuchoměřice, opravili betonové podlahy
nebo obnovili studnu pro zalévání hřiště. Rádi by v této souvislosti po vzájemné dohodě čerpali finanční podporu od obce Statenice
a z programu Dobré sousedství Letiště Praha, a. s.

Sledujte TJ Sokol Statenice na internetu!
Aktuální výsledky našich fotbalistů
a jejich postavení ve skupině
www.vysledky.lidovky.cz
Webové stránky TJ Sokol Statenice
www.sokolstatenice.cz
facebook – TJ Sokol Statenice

Neznámá tvář Prahy

Děkujeme!

Zajímavý titul, který vám chci představit, má název Neznámá tvář Prahy – příroda a rostlinstvo. Publikace
informuje o přírodním prostředí Prahy,
o geologické minulosti a o historii přírodních dějů od poslední doby ledové.
Popisuje přirozenou vegetaci – pražské
lesy, skály, louky, rybníky a vodní toky.
Dozvíte se, kde byly nalezeny na území
Prahy zbytky zkamenělých živočichů.
Ukazuje, jaké rostliny doprovázejí vesnické usedlosti a městské domy. Upozorňuje na vzácné a chráněné druhy.
Knížka obsahuje geologickou mapu
Prahy a mapu pražských chráněných
území. Věděli jste například, že území Prahy je celosvětově unikátní tím,
že vznikalo v minulosti na dnech tří
moří?

Během podzimu letošního roku TJ Sokol Statenice uzavřela tři
smlouvy o pronájmu reklamní plochy na hrazení fotbalového hřiště. Za finanční podporu sokolové děkují firmám H&M a Stavební
řemesla Zeman. Vydavatelství A 11 na oplátku sokolům poskytne
inzertní plochu v novinách Náš Region, která bude využita k propagaci akcí pořádaných TJ Sokol Statenice. Za sponzorský dar, elektronickou časomíru, děkujeme Petrovi Tichému.
JL

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového roku 2017
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Současně se těšíme na další společnou spolupráci.
TJ Sokol Statenice

Květa Englerová, knihovnice

Ve středu 8. listopadu se děti v knihovně věnovaly zdobení textilních tašek.
Text a foto: Jitka Lenková

Děkujeme všem laskavým dárcům, kteří naší knihovně darovali knihy, DVD
a časopisy, častokrát doslova „jako nové“. Jsme rádi, že neskončily ve sběru
a mohou nadále dělat radost našim čtenářům. Dary tohoto druhu rádi uvítáme i nadále. Zároveň přejeme našim dárcům, čtenářům a všem lidem dobré
vůle krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Těšíme se na další setkávání s Vámi.
Vaše knihovna a knihovnice
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Inzerce

MÁME RÁDI ZVÍŘATA A SNAŽÍME SE JIM POMÁHAT
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Eva Černochová
ZA CIHELNOU 476, STATENICE-ČERNÝ VŮL
tel.: 732 303 125 (T-Mobile), 728 544 128 (O2)
e-mail: cernochova-veterina@seznam.cz

CHCETE NÁM POMOCI?

 Interní a gynekologické vyšetření

Uvítáme jakoukoliv pomoc z Vaší strany.

 Chirurgické zákroky

Dárky přijímáme věcné i finanční, nejlépe se
telefonicky informovat na čísle 603 523 070.
Je možný převod finanční částky:
KB Kladno, Nám. starosty Pavla 14, 272 56 Kladno
č. účtu 2191080267/0100
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
IČO: 16975383
DIČ: CZ-030-475913003
Pokud darujete krmivo nebo jakékoliv chovatelské
potřeby, deky, vodítka, piškotky, apod., buďte si jisti,
že vše s nadšením uvítáme a upotřebíme. Útulek je
soukromý a nepobírá žádné dotace od města, jsme
vděčni za cokoliv. Věcné dary zavezte osobně nebo
pošlete poštou na adresu: Psí Útulek Bouchalka,
Na Bouchalce 398, 273 43 Buštěhrad

Předem moc děkujeme!

Ordinační hodiny
pondělí

9.00–11.00

16.00–21.00

 Akupunkturní léčba pohybového aparátu

úterý

–

15.00–21.00

 Čištění zubního kamene utrazvukem

středa

9.00–11.00

16.00–21.00

 Čipování

čtvrtek

–

15.00–21.00

pátek

9.00–11.00

16.00–21.00

sobota

9.00–11.00

–

neděle

–

19.00–21.00

 Možnost objednání krmiva
 Stříhání psů

Obchod Parádnice
pro Vás stále pracuje dle dohody na objednávku.

Žijí mezi námi
S nastupujícími chladnými dny se
ježci ukládají k zimnímu spánku. Pokud však nemají dostatečnou váhu, tj.
nyní nejméně 700 g, hrozí jim, že zimu
bez lidské pomoci nepřežijí. Zachránit
je můžete tak, že je odchytíte a předáte
do některé záchranné stanice. Určitě
si to zaslouží. Už jen proto, že ježek
jako jediné divoce žijící zvíře likviduje obáaného škůdce, hnědého plzáka
španělského.

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!

Text a foto: Jitka Lenková

Parádnice děkuje

Spolek pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně, z.s.
děkuje všem svým příznivcům za pomoc při naplňování svých
cílů. V příštím roce na nás čeká zdravotní řez lip podél parku Parádnice a také budou provedeny řezy stávajících dřevin
včetně habrů, které za poslední tři roky vyrostly do úžasné
stěny. Samozřejmě budeme také pečovat o Parádnici. Do nového roku všem přejeme hodně štěstí a zdraví a těšíme se
na další společně strávené chvíle při péči o zeleň v obci
Statenice.
Edita Prokešová, DiS, místopředsedkyně Spolku
pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně, z.s.

Edita Prokešová, DiS., místopředsedkyně
Spolku pro obnovu parku Parádnice
a veřejné zeleně
autorka projektu obnovy Parádnice

Pracovníka / pracovnici
výroby tiskových forem

hledá stabilní dynamická česká firma
Minimální kvalifikační požadavky:
 učební obor či středoškolské vzdělání nejlépe technického směru
 znalost práce s počítačem
 praxe v polygrafii je výhodou, není podmínkou
Další požadavky a dovednosti:
 manuální zručnost, technické a organizační myšlení
 dobrý zdravotní stav (práce s břemeny nad 10 kg, zrakově
náročnější práce)
 nekuřák (práce v prostředí se zvýšeným požárním nebezpečím)
 pečlivost, zodpovědnost

Pracovní doba:
 práce ve dvousměnném provozu
Nabízíme:
 zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti
 zaměstnanecké výhody
 odpovídající finanční ohodnocení
 možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání
Pracoviště:
Statenice – Černý Vůl / dostupnost MHD

Možnost nástupu – ihned
Kontakt pro zaslání profesního životopisu:
PANFLEX, s.r.o.
Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem
mail: martina.mankova@panflex.cz tel.č. 606 092 197
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PRODEJNÍ ZAHRADA ČERNÝ VŮL

TREES

Milí sousedé,
zahradnická sezóna nám již pomalu končí. Rádi bychom vás
na závěr pozvali do naší zahrady užít si vánoční atmosféru
a načerpat inspiraci pro vaše adventní tvoření. Přijďte si k nám
odpočinout od předvánočního shonu; rádi vás přivítáme
v poklidném prostředí s dobrou náladou a hřejivou medovinou.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků.
Těšíme se na setkání, vaši zahradníci.

PŘIJĎTE SI K NÁM VYCHUTNAT KRÁSNOU VÁNOČNÍ
ATMOSFÉRU, ODPOČINOUT SI A INSPIROVAT SE!
KAŽDÝ DEN 9–18 HOD.
AŽ DO 23. PROSINCE
ŽIVÝ BETLÉM V SOBOTU 10. 12.
CO U NÁS POŘÍDÍTE
vánoční stromečky – jedličky, smrčky a borovičky,
řezané i v květináči
sváteční vazba z naší dílny – adventní věnce na
stůl i věnce na dveře, dekorace ze živých květin na
štědrovečerní stůl
čerstvé ryby – třeboňský kapr a pstruh, dle přání
vykucháme i naporcujeme
drobné dárky a dekorace
med a medovina, likéry a sirupy
vánoční dekorace a ozdoby
františky a purpury
jmelí a chvojí – včetně chvojí na zakrytí zahrady
svícny i svíčky

WWW.TREES.CZ

ZAHRADNICTVÍ
každý den 9–18

Trees, s.r.o.
Únětická 146, 252 62 Statenice Černý Vůl

RYBÁRNA
sobota 9–18

www.facebook.com/prodejnizahradatrees

tel.: 220 970 790, email: cernyvul@trees.cz

od 17. 12. do 23. 12.
každý den 9–18
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