Zpravodaj
Statenic a Černého Vola
červen 2015
Šneky to jen začíná
Nemine den, aby se ve zprávách neobjevila nějaká otřesná zpráva o vraždě,
násilí, dopravní nehodě nebo týrání zvířat. Nestačíme se divit, kde se to všechno mezi námi, slušnými lidmi, bere.
Následující příhoda se do celostátního televizního vysílání nedostane, přesto stojí
za povšimnutí.
Výprava dětiček ze školky s paní
učitelkou na „naší“ konečně autobusu
356 čeká na autobus. Z hloučku děti zaslechnu nadšené zvolání: „Hele, jak skočím na toho šneka!“ Reaguji impulzivně, okřiknu dotyčné cizí dítě, nečekám,
až co paní učitelka. Šnekovi jde o život.
Protentokrát šneček přežil a jedno z dětí
hned hlásí, kdože to chtěl na něj skočit.
Očekávám nějaký výchovný zásah, třeba
demonstrativní přenesení šneka z asfaltu na nějaké bezpečnější místo, ale paní
učitelka v té chvíli celý incident přešla
mlčením.

Znamená to snad, že zabíjení živých
tvorů jen tak pro zábavu, považuje za normální? Pokud ano, určitě není sama.
Na schodech v „rokli“ spojujících ulici
Račanskou a Pod zámkem je rozšlapaných šneků tolik, že by to za sérii nešťastných náhod nepovažoval ani značně mentálně retardovaný detektiv.
A nejde jen o šneky. Do veterinární
ordinace v Černém Vole se nedávno krátce po sobě dostaly dvě postřelené kočky.
Jedna v důsledku zranění přišla o nohu,
druhá, navíc březí, měla víc štěstí. Brok
minul dosud nenarozená koťátka a skončil těsně u páteře. A jak je to dlouho, co
tady, u nás, někdo podpálil včelín, samozřejmě i se včelami, a v Černém Vole rozhazoval otrávené návnady?
Původně jsem vám chtěla na tomto
místě jenom popřát krásné a pohodové
léto, ale, jak vidíte, nějak se mi to zvrtlo.
Takže krásné a pohodové léto bez setkání s lidskou krutostí přeji nejen vám, ale
všem živým bytostem. A nejen toto léto.
Jitka Lenková

"Myslím, že bych nebyla fotografkou, kdybych necítila
takovou podporu od svých blízkých."

Fotografie mi osvěžují
paměť

Přijala jsem pozvání do útulného domku, v němž se skrývá místnost, která mě
lákala už jako malou holku – fotoateliér.
Ani jsem netušila, že takové magické
místo Statenice skrývají. Paní Eva Norgren tu žije se svou rodinou tři roky a je
tu moc spokojená. Vždycky fotila jen
pro svoji potřebu, pro radost a potěšení.
Ale protože miluje výzvy, její profese je
vlastně reakcí na jednu z nich. A tak nám
tady vznikl Ateliér Eva Norgren. Myslím
si, že mít takovou službu v obci není k zahození. Povídání to bylo velmi zajímavé,
paní Eva je milá a vstřícná žena, ostatně
– pojďte se s ní také seznámit.
Jak se člověk stane fotografem?
Myslím, že já bych se fotografkou nestala, kdybych necítila takovou podporu od svých blízkých. Nikdy jsem k této
profesi cíleně nesměřovala. Fotografie
mám ráda. Osvěžují mi paměť. Focení mě
vždycky bavilo a s malým červeným kapesním foťáčkem jsem fotila vše, co mi přišlo
do cesty. Ač jsem nafotila denně desítky fotek, které ve zpětném pohledu nebyly tak
zázračné, jak se mi tenkrát zdálo, byla to
stále jen záliba. Nicméně, jednoho dne mi

manžel řekl, že mi chce koupit hezký foťák.
Nechápala jsem, co se mu na tom mém červeném nelíbí. Nepotřebovala jsem hezký
foťák. Tak mě tedy pozval na drink (Piña
Colada to byla) a potom jsem si dala říct.
Ten večer jsem došla domů se zrcadlovkou. V tu chvíli jsem viděla jediný rozdíl,
a tím byla velikost přístroje. Tenhle "kus
nábytku" už jsem nemohla jen tak zastrčit
do kapsy a musela jsem se o něj trochu víc
starat. Samozřejmě mě to focení se zrcadlovkou začalo bavit zase o něco víc. Když
jsme se přistěhovali do Statenic, začala
jsem se pod vedením fotografa Dominika Boumy v tomto oboru vážně vzdělávat
a společně s ním jsme vybudovali ten náš
ateliér. Dominik byl, a stále je, skvělý učitel. Nepochválí jen proto, aby to člověka
potěšilo. Pamatuju si ty začátky, kdy jsem
za ním kolikrát přišla s "dokonalou fotografií", a s očekáváním nadšení z jeho strany.
Jenže on k tomu měl vždy co říct. Když
seděla kompozice, neseděla expozice, když
všechno sedělo technicky, obrázek ničím
neoslovoval. Naučil mě vidět detaily, naučil
mě se dívat, a především vidět. Díky jeho
Pokračování na str. 2
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lekcím a účinné kritice jsem se vyšvihla
tam, kde jsem teď.
Co všechno fotografujete? A pracujete
jen v ateliéru?
Když jsem s učením začínala, soustředila
jsem se na ateliér. Když jsem jednoho dne
vyšla z ateliéru a myslela si, že "to umím",
zjistila jsem, že venku je to úplně jiné. Dominik mi zakázal focení s automatickým režimem a já si nedovolila to porušit, protože
jsem se to chtěla naučit, ale byly chvíle, kdy
jsem s tím chtěla seknout. Postupně jsem si
ale focení v exteriéru oblíbila, a potom jsem
se nechala zlákat i reportážemi. Ty jsou pro
mě teď nejhezčí disciplínou, protože focení
probíhá tak nějak nejpřirozeněji. Neodmítnu svatbu nebo narozeninové oslavy. Spolupracuji se slovenskou restaurací Panonia
v Praze, které poskytuji fotografie interiéru
a různých akcí, navázala jsem spolupráci
i s občanským sdružením Parádnice. V létě
loňského roku jsem se zapojila do spolku
Dalibor v Zákolanech a tam jsem si navíc
mohla hojně vyzkoušet reportáže z koncertů, divadel, výstav... Dalibor žije kulturou,
někdy se přijďte podívat.
Jak vaši práci vnímá vaše rodina?
Děti jsou na objektiv zvyklé, dcera je mi
skvělou modelkou. Vždycky, když někam
odjíždím, ptá se, jestli jedu fotit. Manžel mě
maximálně podporuje. Byl to on, kdo mě
v tom podporoval na začátku, a na tom se
dodnes nic nezměnilo. Vděčím mu za mnohé. Vidím v něm člověka, který je velice
vyrovnaný, stojí nohama na zemi, ale nestříhá ptákům křídla. Pravda, občas říkám,
že "pořád někde lítá", ale to zase myslím
úplně doslovně, neboť to zcela sedí při jeho
profesi pilota. Někdy si posteskne, že nemá
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moc času na děti, ale když je doma, bohatě
jim to vynahrazuje a já mám tak zase prostor pro seberealizaci.
Jaká je vaše původní profese, když to
tedy není fotografování?
Já jsem na rozdíl od bratrů vlastně nikdy
nevěděla, co chci dělat. Oni to měli jasné.
Mladší Olda rád vařil a přesně si pamatuju
na okamžik, kdy řekl, že bude kuchařem.
Vyučil se kuchařem. Starší Jirka si vždycky od rybníka přinesl kus hlíny a něco
z toho kusu vymodeloval. Jednou to byl
betlémek, jindy zpodobnění místního kostelíku. Bavilo ho to a šlo mu to. Vystudoval
keramickou školu, stal se kamnářem a teď
vyrábí kachlová kamna. Mladší bráška před
pěti lety zemřel, ale věřím, že by dnes již
určitě vedl nějakou hospůdku, která by lákala výborným jídelním lístkem. Já jsem
po základní škole pokračovala na gymnáziu. Po maturitě jsem odjela jako au-pair
do Německa. Byla to nádherná zkušenost.
Pak jsem v Praze nastoupila na studium,
na které jsem se ale v té době nedokázala plně soustředit, a tak jsem se ho vzdala
a odešla pracovat na rekonstrukci jednoho
krásného mlýna u Pardubic. Když už mě
manuální práce začala unavovat, odletěla
jsem jako au-pair do USA. Tam se mi naskytla příležitost studovat na jedné univerzitě a to mě moc bavilo. Konečně jsem si
myslela, že jsem na studium připravená,
ale tenkrát mi nedopadla víza. Po návratu do Čech jsem pracovala v Chrášťanech
ve firmě, která vyrábí reklamu. Byla to zajímavá práce, ale chybělo mi uplatnění jazyků. Poklidný tok života jsem přerušila odchodem do Švédska za prací letušky. Tam
jsem taky potkala manžela, kterého to zase
táhlo do Čech. A tak jsme tady. Nikdy jsem
nevěděla, co přijde dál. Naučila jsem se být
spontánní, někdy až moc. Nerada plánuji,

Požádali jsme o dotace

alespoň co se týče života mimo práci. Neplánuju a navíc – zapomínám. Ale už jsem
si pořídila diář, tak je to lepší. V profesi
fotografky se cítím ve své kůži. Právě teď.
I když, ve všem, co jsem kdy zkusila, jsem
se cítila dobře. Kdoví, co mi život ještě
připraví.

Krátce z obce
Ani letos Čarodějnice od Juliány nezapomněli (ve spolupráci
s OÚ Statenice) na oslavu svého svátku, k níž pozvali malé i velké.
Vyhlášené akce se zúčastnili jak místní, tak i přespolní.

Tradičnímu dětskému dni v neděli 31. května tentokrát počasí vysloveně přálo a plnění až nečekaného množství různých disciplín
představovalo pro malé soutěžící náročný úkol.

Ze Švédska do Statenic to je kus cesty.
Jak jste se ocitli právě v naší obci?
Manželovi se moc líbí Praha. Když jsme
se rozhodli, že se finálně usadíme v Čechách, chtěli jsme být Praze co nejblíže.
Statenice byl tip od jedné skvělé makléřky,
kterou oslovil kamarád s tím, že hledáme
bydlení na Praze-západ. Nemyslím si, že to
byla náhoda. Moc se nám tu líbí, máme tu
skvělou občanskou vybavenost a já si tu našla báječné kamarádky. I těm vděčím za jejich podporu ve focení. A vůbec, člověk se
tu má na koho obrátit i s kým se zasmát.
Mně tady opravdu nic nechybí. Jsem prostě
spokojená. K tomu určitě přispívá i skutečnost, že máme skvělé sousedy, jací snad
existují běžně jen v pohádkách.
Jaké máte plány pro nejbližší
budoucnost?
Jak jsem říkala, já opravdu nejsem zvyklá plánovat. Už to tak nějak ke mně asi i patří. Každý se ale trochu mění. Ještě nejsem
ztracena v chaosu, tak třeba se naučím plánování dříve, než mě to pohltí. Plány tedy
nemám, ale jsou jisté hodnoty, které bych
chtěla v životě zažívat. Je to zdraví, radost,
třeba i štěstí. Chci svou práci dělat dobře
a plánuji, že se jednou naučím úplně všechno, co mě bude lákat. A úplně čerstvou novinkou jsou mé webové stránky, které najdete na www.evanorgren.cz.

Text: Renáta Šťastná
Editace: Eva Norgren
Foto: z archivu Evy Norgren

Village applications for grants
from the Central Bohemian funds

Obec Statenice podala v dubnu 2015 dvě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2015:
1. Dotace ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na akci „Statenice – dostavba vodovodních řadů“. Jedná se o výměnu starých litinových
vodovodních řadů v ulicích Za Sokolovnou a Račanská. Předpokládané investiční náklady činí 2 870 tis. Kč, požádali jsme o dotaci ve výši 2 440 tis. Kč.
Kraj může rozhodnout, že dotaci neposkytne nebo poskytne dotaci požadovanou
nebo nižší než požadovanou. Minimální spoluúčast obce dle Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje je stanovena na 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. V souběhu s vodovodním řadem bude obec
pokládat kanalizaci, pokládku předpokládá hradit z vlastních zdrojů.
2. Dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na akci „Kulturní domeček“. Jedná se o přestavbu stávajícího chátrajícího domku na dvoře Obecního
úřadu na obecní knihovnu s čítárnou a dalším funkčním využitím. Předpokládané investiční náklady činí 5 051 tis. Kč, požádali jsme o dotaci ve výši
4 545 tis. Kč. Kraj opět může rozhodnout, že dotaci neposkytne nebo poskytne
dotaci požadovanou nebo nižší než požadovanou. Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje je stejný pro všechny fondy.
O poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje rozhoduje Zastupitelstvo
Středočeského kraje na základě návrhu Rady Středočeského kraj. Pro jednání
Rady připravuje podklady Odbor regionálního rozvoje na základě výsledků jednání Hodnotících komisí. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanoven od 20. 7.
do 30. 10. 2015. Snad uspějeme.

1. The village has applied for grant from the Environmental and Agricultural Fund for the water
main completion. It concerns streets Račanská and
Za Sokolovnou, places with old cast iron pipes from
the 60th. It will substiantially improve quality of
supplied water and will increase the pressure under
which the water is supplied. We applied for grant
amounting to 2,440 mil. CZK. In case the regional
office decides in our favour, our financial participation can be up to 5 %. We hope our application will
be approved. In the same time we plan to do alongside with the water mains also sewerage financed
from the local budget.
2. We also applied from grant from the Central Bohemian Fund of Village and Town Developement for the
reconstruction of the decaying house in the courtyard
of the local authority building. The house is to be converted into a library with other multipurpose uses. We
applied for the grant of 4,545 mil. CZK.
The decision is in the hands of the Central Bohemian Regional Government. Their decision will be known
between 20. 7. and 31. 10. this year. Let us keep our
fingers crossed in order to receive the grants.

Ing. Miroslava Šmardová, starostka obce

Ing. Miroslava Šmardová, mayor of Statenice

Text a foto: Jitka Lenková a Ludvík Lenk

Inzerce
Vedení účetnictví a daňové evidence,
zpracování mezd,
zpracování daňových přiznání.
Jolana Vojtová
tel.: 606 894 239
e-mail: ucto-vojtova@seznam.cz

Ceník inzerce
1/12 str. – 200 Kč
1/9 str. – 270 Kč
1/8 str. – 300 Kč
1/6 str. – 400 Kč
1/4 str. – 600 Kč
1/3 str. – 800 Kč
1/2 str. – 1 200 Kč
1 str.

– 2 400 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází v říjnu 2015.

prodej

nemovitosti
n Prodáváme exklusivní nemovitost v klidné části obce Velké Přílepy – Kamýk
n Obec se nachází severozápadně od Prahy. Jedná se o původní stavbu
z roku 1940 + nově postavený RD z roku 1999
n RD má 180m2 obytné plochy a je částečně podsklepen
n Hospodářské stavení + nádvoří je 1099 m2, zahrada 360 m2
n Ve sklepě se nachází plynová kotelna
n Přízemí: předsíň, chodba, obývací pokoj, kuchyň, spíž, samostatná toaleta,
koupelna se sprchovým koutem a umyvadlem, šatna
n V patře se nachází velká ložnice, dva menší pokoje, šatna a koupelna s vanou a wc
n RD má nová plastová okna a dveře Inoutic v imitaci dřeva
n V místě je kompletní občanská vybavenost – obchody, restaurace,
pošta, ZŠ, MŠ, obecní úřad
Právě probíhá postupný výmaz exekucí uvedených v katastru na základě oddlužení
nemovitosti. Dluhy a exekuce se týkaly původního vlastníka.
Stávající vlastník již nemovitost oddlužil.

www.prodejstatku.cz
Kontakt: JUDr. Jitka Lenková,
lenkova@volny.cz, tel. 604 684 834

email info@prodejstatku.cz, tel.: 739 080 398
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INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU STATENICE
Květen 2015
Obec Statenice pořizuje nový územní
plán, který bude nejdůležitějším koncepčním dokumentem města usměrňujícím
budoucí rozvoj obce závazným nejen pro
rozhodování samosprávy obce a obecního úřadu, ale pro všechny obyvatele obce,
vlastníky staveb a pozemků, pro firmy
a podnikatele, kteří zde mají svá sídla a areály, také pro dotčené orgány –všichni se
ve svém rozhodování budou muset územním plánem řídit.
Proto jsme se rozhodli o pořizování
územního plánu veřejnost pravidelně informovat. V prosinci 2014 jsme na webových stránkách obce zveřejnili informaci
o pořizování územního plánu, ve které jsme
vysvětlili dosavadní stav pořizování i následující postup prací.
Proto jenom krátce zopakuji:
V červnu loňského roku byl dokončen
návrh Územního plánu Statenice, který byl
vypracován na základě zadání územního
plánu schváleného Zastupitelstvem obce
Statenice usnesením č. 225/9/11 ze dne 30.
9. 2013.
Návrh byl projednán podle § 50 stavebního zákona:
– Konalo se tzv. společné jednání o návrhu
s krajským úřadem, dotčenými orgány,
sousedními obcemi podle § 50 odst. 2
stavebního zákona. Do 30 dnů ode dne
konání mohl krajský úřad a dotčené orgány uplatnit stanovisko a sousední obce
připomínky.
– Návrh byl doručen veřejnosti veřejnou
vyhláškou podle § 50 odst. 3 stavebního zákona.V elektronické podobě byl
zveřejněn na webových stránkách obce,

v tištěné podobě do něho bylo možné
nahlížet na obecním úřadu. Každý měl
možnost k němu uplatnit připomínky
do 30 dnů ode dne doručení.
Lhůty pro uplatnění stanovisek a připomínek již uplynuly, k později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se podle § 50
odst. 2 a 3 stavebního zákona nepřihlíží.
K návrhu územního plánu uplatnil svá
stanoviska krajský úřad a dotčené orgány,
byla uplatněna i řada připomínek od občanů Statenic a firem působících na území
obce.
V souladu se stavebním zákonem, který
stanoví proces pořizování návrhu územního
plánu, pořizovatel neodpovídá jednotlivě
těm, kteří uplatnili připomínky, ani je jednotlivě neinformuje o tom, jakým způsobem
jejich připomínky vypořádal. To bude mít
každý možnost zjistit během další fáze projednání návrhu územního plánu.
V současné době stále probíhají jednání s dotčenými orgány. Územní plán musí
být v souladu se stanovisky dotčených orgánů, proto je cílem těchto jednání dosažení vzájemné shody. Tato jednání nejsou
jednoduchá, neboť zájmy a požadavky,
vyplývající z právních předpisů, které hájí
dotčené orgány, nejsou vždy totožné se
zájmy naší obce a se známými požadavky
vlastníků pozemků, kteří uplatnili k návrhu
územního plánu své připomínky. Z tohoto důvodu není v současné době možné
předjímat ani výsledek jednání, ani časový horizont, kdy budou tato jednání
ukončena, a bude možné vyhodnocení
výsledků dosavadního projednání návrhu územního plánu uzavřít. Pořizovatel
v této fázi jednání intenzivně spolupracuje s určeným zastupitelem, kterým si

Jak na komunální odpad?

zastupitelstvo obce pro tento účel zvolilo
Ing. Jana Kopince a také s projektantem
územního plánu.
Co potom bude následovat?
Na základě vyhodnocení výsledků
projednání bude návrh územního plánu
upraven.
Upravený a krajským úřadem posouzený
návrh územního plánu bude opět projednáván jak s krajským úřadem, dotčenými orgány a sousedními obcemi, tak i s veřejností v řízení o návrhu podle § 52 stavebního
zákona. V rámci tohoto řízení se bude konat
veřejné projednání s výkladem pořizovatele a projektanta. Oznámení o konání veřejného projednání bude veřejnosti doručeno
veřejnou vyhláškou, krajský úřad, dotčené
orgány a sousední obce budou pozvány jednotlivě. Návrh územního plánu bude opět
zveřejněn, aby se s ním každý mohl seznámit. A i v rámci tohoto řízení bude moci každý uplatnit připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem budou mít
možnost podat námitky. Krajský úřad a dotčené orgány budou v této fázi projednání
uplatňovat stanoviska k částem změněným
od společného jednání.
Poté bude opět následovat proces vyhodnocování výsledků veřejného projednání územního plánu, zpracování návrhů
na rozhodnutí o námitkách a na vyhodnocení připomínek, jejich projednání s dotčenými orgány atd… Než bude možné předložit návrh územního plánu zastupitelstvu
obce k vydání, čeká nás tedy ještě mnoho
práce.
Ing. Miroslava Šmardová
starostka obce

Information on the acquisition of the local
zoning plan of Statenice – May 2015
Our village is in the process of making
new local zoning plan. It is a strategic document which will influence lives of all
citizens and their childern for many years
to come. (The local zoning plan was first
acquired in 1996 and then changed in
2004.) Once the local zoning plan approved
by the administrations such as Regional
office of Central Bohemia and Černošice
and passed by the local authority of Statenice it becomes binding for citizens, investors
or any other person wanting to act in our
village.

In June 2014 we presented the first draft
proposal of our local zoning plan. Since
then we have been debating with the representatives of different administrative bodies and also with local residents, property
owners, enterpreneurs and also with developers about the content of proposed plan.
It is extremely difficult to find agreements
among parties with different interests. Regional administrations care more than ever
before about the nature conservation. This
is the main conflict – nature conservation
against interests of property owners and

developers, but not only among those. It
will still take some time before our zoning
plan is passed by our local authority. The
article describes steps and actions leading
to the final decision making.
Ing. Miroslava Šmardová, mayor of Statenice
(PS – There will be number of opportunities to
get involved in the discussions about our local
zoning plan. In case of your interest please let
us know.)

Svojí úvahu na téma komunální odpad bych chtěl uvést sdělením, že komunální odpad patří obci, která se o jeho likvidaci
musí postarat, tedy i zaplatit. O to je problematika odpadů důležitější. Na počátku několik informací, které nás uvedou do celkové problematiky:
Komunální odpad =
• veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání,
Odpad podobný komunálnímu odpadu =
• veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů,
Kromě komunálního odpadu vznikají v obci další druhy odpadů
a to:
• Využitelný odpad: papír, sklo, plasty z domácností, nápojové
kartony, kovy, textil…
• Nebezpečný odpad: léky, lepidla, barvy, rozpouštědla, ropné
produkty, čistící prostředky, obaly se zbytky chemikálií…
• Bioodpad: tráva, listí, větve, bioodpady z domácnosti (zbytky
zeleniny, ovoce atd.), odpad z přípravy jídel (gastroodpad)
• Výrobky podléhající zpětnému odběru (s ukončenou životností): elektrozařízení, baterie, pneumatiky, autovraky
Jak jsem uvedl výše, domovní odpad je majetkem obce, která ho
má povinnost zlikvidovat a za jeho likvidaci zaplatit. Proto v obci
platíme místní poplatek 600 Kč za osobu a rok. Kdo je v naší obci

Problems of community waste
It may look strange but the community waste belongs to the
village, in our case to Statenice. Many people do not think in such
terms and do not care about the cost of liquidation partially paid by
residents and partial from the community budget.
There is a community waste produced by households of residents
and property owners. And this is chat the village has to care about.
Then there is a waste simile to the community waste generated by
legal bodies and also by small businesses in the village. This is the waste
the village has no responsability and it is up to the company to dispose
or fit in a legal way. And the village must make sure that it is the case.
Apart of community waste disposed of in the bins, there is other
type of waste generated by the residents which can be either recycled
or delivered to the disposal site, in our case in Úholičky.

Sdělení občanům – kontrola připojení
na veřejnou kanalizaci a vodovod
Obec Statenice tímto sděluje, že v letních měsících bude probíhat kontrola připojení nemovitostí v obci Statenice na veřejný kanalizační a vodovodní systém. Z podkladů provozovatele vodovodu
a kanalizace v obci – 1.Vodohospodářské společnosti, s.r.o. (dále jen
1.VHS), je zřejmé, že některé nemovitosti, ačkoli jsou již z minulosti napojeny na vodovod a kanalizaci, nejsou dosud plátci vodného
či stočného, tj. jejich vlastníci či uživatelé nepodali na 1.VHS přihlášku k odběru pitné vody nebo vypouštění odpadních vod. Tento
stav není možné nadále tolerovat.
Pokud nemovitost není připojena na veřejný vodovod, ačkoli
existuje reálný předpoklad napojení, bude vlastník dokládat užívání
vlastního zdroje pitné vody (voda ze studny).
Pokud nemovitost není připojena na veřejnou kanalizaci, ačkoli existuje reálný předpoklad napojení, bude vlastník dokládat jiný
způsob likvidace odpadních vod (vyvážení jímky, domácí ČOV).
S ohledem na vážnost situace sděluji občanům, že pokud jsou
napojeni z minulosti na kanalizační systém a přesto dosud nejsou
plátci stočného, nechť se do konce června 2015 přihlásí u 1.VHS
k vypouštění odpadních vod – v tomto případě bez postihu. Ostatní
kontrolou odhalení uživatelé budou muset počítat s výrazným finančním postihem.

Ing. Miroslava Šmardová, starostka

poplatníkem a kolik nás vlastně je? V roce 2014 jsme evidovali
1318 trvale přihlášených občanů, kteří podléhají platební povinnosti. Dále máme 301 rodinných domů a chat, ze kterých se platí jeden
místní poplatek. Tedy v obci máme 1619 poplatníků. Za likvidaci
všech odpadů v obci jsme vloni zaplatili 1,9 mil. Kč. Složení bylo:
898 tis. Kč za směsný komunální odpad (407 tun), 721 tis. Kč za tříděný odpad a 300 tis. za ostatní odpad (velkoobjemový, bioodpad,
smetky). Naopak příjmy byly 850 tis. Kč od poplatníků a 257 tis.
od společnosti EKOKOM jako motivace pro třídění odpadů, celkem tedy 1107 tis. Kč. Čistou ztrátou z odpadového hospodářství
ve výši přibližně 800 tis. Kč. zaplatila obec ze svého rozpočtu. Co
se s tím dá dělat? Způsoby jsou dva:
– Snížit tvorbu směsného komunálního odpadu a zvýšit množství
tříděného odpadu.
– Omezit počet popelnic na jeden rodinný domek nebo na počet
obyvatel či podobný administrativní zásah.
– Dosáhnout lepších cenových podmínek od svozových firem.
Produkce veškerého odpadu celkem je v ČR cca 252 kg/obyvatel/rok, zatímco nás v obci produkujeme 241 kg jen toho odpadu,
který končí v popelnicích poplatníků (směsného komunálního odpadu). Znamená to, že ho do popelnic dáváme příliš mnoho. Dáváme
tam často odpad, který je možné třídit, dáváme tam posečenou trávu
a další věci, které tam nepatří. Kompostujme bioodpad na svých zahradách, nebuďme pohodlní a zvyšme množství tříděného odpadu.
Pořizujme si placené hnědé popelnice na bioodpad, což je spravedlivější způsob likvidace bioodpadu než jeho házení do popelnic, kde
to platíme všichni.
Jan Sládek

(Pokračování příště)

It is worthwhile to mention that yearly fee for waste disposal
is 600 CZK per resident or property owners including weekendhouse owners. Last year, the village paid 1,9 mil. CZK for disposing of all type sof waste. We collected 1,107 mil. CZK, of which
0,257 mil CZK received from EKOKOM as an incentive. The next
loss for the village budget was 0,8 mil CZK. It is quite a lot of money
representing maybe 5% of the yearly income.
That´s why the village considers some measures in order to reduce waste generated by residents, to increase recyclable waste and to sell litter at
better terms, Another posibility is to reduce number of bins per household.
The last posibility is to increase the fee to a legal maximum 1000 CZK per
resident. This is surely not chat we wish to do. Nevertheless we appeal to
all residents to reduce quantity of waste ending in the bins. The CZ average
is 251 kgs per person of the whole waste generated in the village. In our
village we produce 241 kgs only of household waste. It is a lot.

Information for Statenice Residents
Inspection of the connection to the public sewerage and water
mains
We would like to inform you that during summer months the inspection of connection to the public sewerage and water mains of
properties in Statenice will be carried out by the village and its staff.
It is unfortunate to find out, based on the operator´s records, that
there are properties owners who are connected to the public sewerage
and water mains but are not customers of the operator – 1. Vodohospodářská společnost. In other words they may use the public service
facilities free of charge. It is difficult for us to tolerate it any longer.
If there are properties not connected to the water mains, although
one can assume that in reality such connection may exist, such
owners will have to prove they use water from well on their ground.
If there are properties not connected to the public sewerage, although one can assume that in reality such connection may exist, such
owners will have to give evidence about other ways of disposing of
sewage water from sewage tank or home waste water treatment plant.
I would like to ask residents connected to the sewerage system
in the past and having no contract with the operator, to get in touch
with 1. Vodohospodářská společnost in order to conclude relevant
contract until end of June 2015. Otherwise they will be subject to
severe fines.
Ing. Miroslava Šmardová, mayor of Statenice
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Parádnice přivítala jaro
V sobotu 25. dubna se v Parádnici na jarní brigádě opět sešla početná skupina
nadšenců, celkem 17 lidí vč. dětí. Potěšili
jsme nejen tím, jak vyrašili (nejen) vloni
na podzim vysazené stromy, ale především jsme se hned pustili do práce.

Voní, chutná a bují
Léto. Útočí na všechny naše smysly. Zahrada nám teď plnou náručí vrací, co
jsme do ní vložili na jaře. Konečně můžeme zvolnit, usadit se do křesílka, vychutnat mojito, sladce lelkovat a obdivovat
všechno to bujné, kypré a šťavnaté, co
za posledních pár týdnů narostlo. Teď,
když jsme zahradu soustředěným úsilím dostrkali až na práh léta, stačí vlastně docela málo: udržet všechno zdravé,
uhlídat nezvané škůdce, likvidovat plevele, sekat trávník, hnojit a stříhat a zalévat…jinak už téměř nic.
Horké a suché léto může překazit naši
snahu o udržení všeho zeleného, proto velkou pozornost věnujeme dostatečné zálivce. Letos vysazené rostliny a všechny druhy náročné na vláhu musíme zalévat, a to
raději méně často, ale vydatně. Vlhkost
v půdě udržíme třeba i mulčováním.
Trávník hnojíme v létě hnojivy s vyšším obsahem dusíku. Až koncem léta přecházíme i na hnojiva s obsahem fosforu.
Pravidelná seč zabraňuje travám, aby vykvétaly, více pak odnožují a trávník je hustý. Nyní ale sekáme méně často a na sekačce si nastavíme vyšší seč, zvláště pokud
trávník nemáme pod závlahou. Travní porost by nám neměl nikdy přeschnout! Co
se týče zakládání nového trávníku, výsev
koncem léta bývá jistější, nebo musíme
zajistit dostatečnou zálivku.

Odstraňování odkvetlých květenství
u remontujících růží a některých trvalek
podpoří další kvetení. Během června stříháme živé ploty z opadavých listnáčů;
následně je pohnojíme a zaléváme. V srpnu zastřihneme živé ploty z jehličnanů.
Po sklizni vyřežeme starší větve rybízu a odplozené pruty maliníku. Při nebo
po sklizni řežeme nyní peckoviny; také
letním řezem jádrovin si ušetříme práci
při zimním řezu.
Cibule tulipánů vyjmeme z půdy začátkem léta a zasadíme znovu v září. Pnoucí rostliny a vysoké trvalky vyvazujeme
k oporám. Začátkem léta podruhé pohnojíme růže. Stejně tak všechny okrasné
i ovocné keře a stromy hnojíme v raném
létě plnými hnojivy. Koncem léta pak k růžím a dřevinám aplikujeme hnojiva s vyšším podílem fosforu a draslíku.
Mechanickým sběrem či kladením různých návnad a nástrah ničíme plže. Silně
toxické preparáty volíme v krajní nouzi.
Nesmějí přijít do kontaktu s rostlinami
a jsou jedovaté i pro domácí zvířata a další
živočichy. Snažíme se dostatečně využívat
možnosti biologické ochrany. Rozmanitost
živočišných i rostlinných druhů je základem rovnováhy v přírodě, tedy i na naší
zahradě.
Pokud se rozhodneme pro zásah proti
chorobám a škůdcům, pak nyní přichází

v úvahu postřik fungicidy proti houbovým chorobám – rzím, padlí, skvrnitosti,
plísni bramborové, americkému padlí a dalším. Postřik rostlin napadených chorobami
sice zasažené části „nevyléčí“, ale zabráníme širšímu výskytu. Nenecháme přemnožit mšice, třásněnky ani svilušky.
Vyzkoušíme také přípravky biologické,
mechanické ničení a další ochranu. Především ale vždy dbáme na prevenci: výběr
správného rostlinného materiálu, zdravých
a silných rostlin, výběr ideálního stanoviště, dostatečný spon, nezalévání přes list
a podobně.
Úporné vytrvalé plevele zlikvidujeme
použitím systémových herbicidů. Pokud
nám vadí širokolisté „plevele“ v trávnících,
použijeme herbicidy selektivní. Na menších plochách a u jednoletých plevelů platí
staré „nejlepší herbicid je motyčka“.
Bohaté a opakované násady květů
u letniček se dočkáme pouze tehdy, pokud
budeme soustavně odstraňovat odkvetlé
květy, průběžně hnojit a dostatečně zavlažovat. Balkónové a přenosné rostliny
umístěné na slunci jsou po celé léto vystaveny extrémním podmínkám – úpalu, větru
i suchu. Zaléváme raději ráno nebo večer,
ideálně dešťovou vodou.
Text a foto: TREES, s. r. o.

Kromě běžné jarní „údržby“ parku jsme
na Parádnici umístili nový nalakovaný krmelec, který zakoupila Edita Prokešová
z prostředků spolku. Tím jsme udělali další
malý krůček ke splnění cíle našeho sdružení. A protože vloni jsme se na jaře i na podzim věnovali zdejší zeleni opravdu důkladně, neměli jsme letos tolik práce a mohli
skončit už v půl dvanácté.
Po práci jsme se sešli v Kavárničce Café,
kde nám ke společnému posezení a diskuzi Barbora Škopková připravila sladkou
odměnu. Moc jí děkujeme za pozornost
a účast.
Na podzim se těšíme na výsadbu dalších
stromů, dva zájemce o dárcovství máme
a jeden ze stromů je již plně rezervován
(zaplacen). Na programu letošního léta je
oprava centrálního schodiště za finančního
příspění Letiště Praha, a.s. Její realizace by

Inzerce
Obchod Parádnice,

obchod nejen s květinami na náměstíčku ve Statenicích (Zelená 432)
Otevírací doba pondělí – pátek 10:00 – 19:00 hod
sobota 9:00 – 12:00 hod
neděle na objednávku
(leden, červen, červenec pouze na objednávky)
Víte pro jakou příležitost kam a kdy potřebujete doručit krásné
aranžmá? Zavolejte nám – 775 043 904
Květiny doručujeme po Praze a blízkém okolí ZDARMA!
nám otevřela možnost konečně opravit terasy vč. osazení laviček
a dalšího potřebného mobiliáře a finálně upravit alespoň pravou
část parku. Na obnovu parku bude věnován také výtěžek z koncertu skupiny Yoyo Band, který se bude konat na náměstíčku
ve Statenickém mlýně 21. června. Zpřístupněni parku pro širokou
veřejnost, tedy pro všechny, kteří rádi relaxují a odpočívají v zeleni a na trávníku, tady navíc s výhledem z teras, tak už máme
prakticky na dosah.
Samozřejmě se také těšíme na nejrůznější společenské a společné akce, kulturní i relaxační, které se budou v Parádnici konat.
Chystáme například přírodní kino a do Parádnice chceme ze Statenického mlýna přesunout koncerty, které tak získají úplně novou
atmosféru.
Zdravíme z Parádnice a děkujeme všem zúčastněným za pomoc. Znovu a speciálně děkuji zaměstnancům ospaz a Tomášovi
Škopkovi za píli a pomoc ke splnění našeho cíle a stejně tak Evě
Norgren za obětavé nafocení brigády, hlavně za její terénní kreace
a překonání nesnází v kopřivách.

Text: Edita Prokešová, DiS.
místopředsedkyně o.s. pro obnovu parku Parádnice
a veřejné zeleně (ospaz)
Foto: Eva Norgren

Edita Prokešová, DiS.
místopředsedkyně
o. s. pro obnovu parku Parádnice a veřejné zeleně
autorka projektu obnovy Parádnice
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Krátce z obce
Knihovna na zastávce
Dnes je celkem běžné, že na autobusových zastávkách potkáváme
poličky nebo skříňky různých tvarů a velikostí, ve kterých se dají najít leckdy opravdové poklady. Můžeme je brát jako službu či výpomoc spoluobčanům, kteří jezdí pravidelně autobusem a jejichž cesta
je dlouhá a nudná. Na naši konečnou autobusovou zastávku obecní
technici šikovně vyrobili, společně s novou obecní vývěskou, také
takovou knihovničku. Najdete tu cokoli. A platí, co je napsáno nad
ní – „Půjčte si knihu na cestu autobusem
a potom ji vraťte zpět a nebo půjčte jinému
čtenáři.“
Celý tenhle nápad vznikl před pár lety,
už ani nevím kde, ale moc se mi líbí. Říkám si, že třeba podpoří mládež víc ve čtení. Upřímně: kolik asi například žáků základních škol vidíte s knihou? Většinou
mají v ruce tablet nebo mobil, v uších

sluchátka, v kapse přinejmenším „eMPé trojku“ a jsou sami ve svém
světě. Nechci jim křivdit, vždyť nejsou všichni takoví. Je to ale škoda, že nevídám zdaleka tolik lidí s knihou v ruce, jak tomu bývalo
před desítkami let. Proč si tedy nezahrát takovou hru? Přijdu na zastávku, půjčím si knihu a až ji přečtu, vrátím ji zpět nebo ji strčím
do ruky jinému čtenáři nebo ji umístím do jiné knihovničky někde
úplně jinde. Jednou mi jedna paní říkala, že dala knihu do knihovničky ve Velkých Přílepech a za pár dní na ni narazila v prosklené
vitríně v Dejvicích. To je milé. Nakonec – i tohle je komunikace.
Proto si velmi vážím snahy o dobrou věc a podpory Obecního úřadu. Děkuji vedení obce, že vzalo návrh na umístění takové
knihovny na zastávku na vědomí a zařídilo její realizaci bez prodlení. Podle mého soukromého průzkumu si už našla svoje místo
u místních. Knihy přibývají a jsou tam pěkně srovnané. A to se mi
líbí. Proto budu doufat, že splní účel, přinese nám všem radost a zábavu a že se nestane terčem vandalů a nenechavců. To by byla velká
škoda. Chceme mít pěknou obec, tak se k ní tak chovejme, prosím.

Skládat, šít a potěšit
Složíme-li anglická slova patch – záplata a work – práce, vznikne nám název,
který je dnes již dobře známý po celém světě. Patchwork je speciální textilní technika
spočívající v sešívání malých kousků látek
z různých materiálů a barev tak, aby vytvářely geometrické vzory. Touto technikou
vznikají nejrůznější předměty, ať už jsou
to kabelky, tašky, peněženky, deky, obaly
na knihy, chňapky nebo obrazy. Velkolepá
díla vyrobená tímto způsobem jsou k vidění
v předních světových muzeích a galeriích.
Dost ale teorie. My vůbec nemusíme jezdit
do světa. A dokonce ani nemusíme obdivovat díla jiných. My si můžeme svoje vlastní
praktické a potřebné věci vyrobit sami.

Text a foto: Renáta Šťastná

Library at the bus stop

It is quite frequent these days to find shelves or cabinets of
different shapes and sizes with books, sometimes even sort of
treasure books at the bus stops. Let us take it as a service or a help
to our fellow citizens using regularly boring and time consuming
journey by the public transport, in our case by bus. Such library
is at the bus stop in Statenice. You find there different books. But
please read the advice above the shelves – borrow the book for
your journey and then return it or hand it to another reader.

je to především zvědavost, jak takové věci
vznikají a co je k nim potřeba.
Pokud je vás takových zvědavých a zvídavých jako já, máme všichni ideální příležitost se bezplatného kurzu zúčastnit. Věra
Vyšínová jej chce za podpory zástupců obce
zahájit v září v prostorách obecního úřadu.
Máte-li zájem se naučit novým věcem a příjemně poklábosit, kontaktujte V. Vyšínovou
na telefonním čísle 776 08 38 22.

Inzerce

se sídlem v Jinočanech, Náměstí 5. května 17, Praha-západ

firma působícící na trhu již 16 let, zajistí Vám dle Vašich představ
 přípravu a rozpočet stavby
 kompletní stavbu na klíč a terénní úpravy
 n
 ástavby, přístavby, půdní vestavby
a rekonstrukce vnitřních prostor vašeho RD,
bytu, bytových jader, nebytových prostor, chat
atd.

 s ádrokartonové příčky, konstrukce, obklady,
dlažby
 z ednické, malířské, truhlářské, lakýrnické,
zámečnické, sklenářské práce
 r ozvody vody, kanalizace, ÚT, elektroinstalace
a VZT

Neváhejte a volejte Ing. Zeithamla
tel. 777 662 353, 224 312 456

e-mail: zeman@remesla-zeman.cz



www.remesla-zeman.cz

Věra Vyšínová ze Statenic se patchworku věnuje již osm let a je členkou
Bohemia patchwork klubu, který sdružuje zájemce o tuto textilní techniku.
Přišla s nápadem, že se o svoje znalosti
a dovednosti ráda s ostatními podělí.
Proto si šikovné spoluobčany libovolného věku připravila kurz šití patchworku. Všechny, kdo mají o tuhle barevnou
práci zájem, provede od jednoduchých
výtvorů až k těm složitějším pěkně krok
za krokem. Stejnou cestu prošla i ona
sama pod vedením zkušených lektorek.
„S touto technikou jsem se seznámila,
jak už to bývá, úplnou náhodou,“ svěřila
se mi Věrka „A natolik se mi to zalíbilo,
že jsem se začala vzdělávat. Dosud jsem
absolvovala mnoho kurzů a neustále se
zdokonaluji. Je mnoho technik šití a vedle klasických i nové trendy, stále je
se co učit.“ A bezpochyby nám má co
říct. Už jen povídání o patchworku je
nesmírně zajímavé. Vzhledem k jednoduchosti a přehlednosti návodů jej může
zvládnout skutečně každý. Stačí jen
chtít naučit se něčemu novému. U mě

Text a foto: Renáta Šťastná

Inzerce

fotoknihy od 249 Kč
ONLINE
vyzvednutí

ZDARMA

objednávka
do 10 minut

www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol
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Krátce z obce
Nový sloup veřejného osvětlení od května letošního roku ozařuje okolí kontejnerů na tříděný
odpad a zpříjemňuje tak okolí konečné zastávku
autobusu 356.
Text a foto: Jitka Lenková

Příměstské tábory
u nás i v okolí

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR –
TJ Sokol Statenice

Kam s nimi?
Je spousta dětí, které o prázdninách zůstanou doma, jejich rodiče musí do práce
a ony se nechtějí nudit. Ideálním řešením, jak vyřešit prázdninovou náplň vašich dětí
jsou příměstské tábory se spoustou legrace a zajímavých aktivit. Od pondělí do pátku,
od rána do večera. Mezi těmi, které se vám letos nabízejí, najdete jistě alespoň jeden,
který vaše děti nadchne a uspokojí.

STATENICE
Příměstský tábor, který pořádá TJ Sokol Statenice proběhne na místním fotbalovém hřišti ve dvou turnusech: od 13. do 17. 7. a od 17. do 21. 8. Vzhledem k omezenému počtu míst si rychle najděte podrobnější informace buď na obecních webových
stránkách, nebo kontaktujte pana Petra Poulíčka na telefonu 731 160 902, popřípadě
mailem na adrese poulicekpetr@seznam.cz. Rezervace je nutná co nejdříve.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 15 let, které pořádá Jezdecká stáj Statenice, o. s.,
jsou hned čtyři: od 26. 6. do 3. 7., od 6. 7. do 10. 7., od 3. 8. do 7. 8. a od 10. 8.
do 14. 8. Pro děti od 2 do 5 let Josef Froněk za pedagogického dozoru Milady Froňkové pořádají Prázdninovou školku v termínech od 13. 7. do 17. 7. a od 24. 8. do 28. 8.
A ve své nabídce mají Froňkovi ještě Jezdecké soustředění, které proběhne od 17.
do 20. 8. Více informací najdete na www.jsstatenice.cz.

HOROMĚŘICE

PRAHA 6 – LYSOLAJE

Popelnice na kovový odpad přibyla v blízkosti
zastávky autobusu v centru Velkých Přílep. Stojí vedle kontejneru na sběr drobných elektrospotřebiču a,
jak je vidět, občané jí hned začali využívat víc než
na 100 %.
Text a foto: Jitka Lenková

Cena tábora: 2 890 Kč
Storno: do 1.7.2015 50% do 10.7.2015 100%., v případě zajištění náhradníků 0%.

Udatní rytíři a spanilé princezny se hledají na příměstský tábor Putování Středověkem, který pořádá Mateřské centrum Pohoda Horoměřice v termínu od 13.
do 17. 7. pro děti ve věku 4 – 10 let. Rezervace na tel. 737 258 885 nebo 731 416 103.
Bližší informace viz www.pohodahoromerice.cz.

Krátce z okolí

Termíny:
13. 7. 2015 – 17. 7. 2015 (po-pá) a 17. 8. – 21. 8. 2015 (po-pá)

Příměstský tábor na téma "Strojem času" připravený v termínu 24.–28. 8. (8–
17 hod.) Mateřským centrem Liška pro děti ve věku 5 – 12 let je sice již obsazený,
je však možné se přihlásit jako náhradník na tel. 775 210 624 nebo www.mc-liska.cz.

PRAHA 6 – SEDLEC
Zdejší Mateřský klub Rybička přichází s celkem čtyřmi tábory za velmi přijatelné ceny (díky grantu Městské části Praha 6-Suchdol), které jsou určeny dětem nejen
ze Suchdola, ale i z okolí. Na děti ve věku 6 – 13 let čeká Dobrodružství s Asterixem
a Obelixem od 20. do 24. 7., Cesta kolem světa za 5 dní od 27. do 31. 7. a Dobrodružství s Nickym od 17. do 21. 8. Pro ty nejmenší v doprovodu dospělého člena
rodiny je v termínu 13. až 17. 7. připraven tábor Týden zážitků. Přihlášky na tel.
734 681 312, bližší informace na www. klubrybicka.blog.cz.

ROZTOKY
Vzdělávací centrum Lexik v Roztokách u Prahy má na letošní prázdniny také pestrou nabídku:
SOS sportovně turistický tábor s angličtinou pro děti od 6 do 13 let proběhne
od 17. 8. do 21. 8. Proto, aby to v září ve škole moc nebolelo, jsou tu kurzíky nazvané
Rozjezd před školou pro děti od 9 do 14 let. Od 17. 8. do 21. 8. si mohou oprášit češtinu a matematiku a od 24. 8. do 28. 8. přijde na řadu čeština a angličtina. Již počtvrté
se v posledním srpnovém týdnu (24. 8. do 28. 8.) koná Novinářský tábor s exkurzemi pro děti ve věku 9 – 15 let, tentokrát na téma zvířata a média. A kdybyste snad
ještě neměli plány na týden od 19. 7. do 24. 7., pak neváhejte a pojeďte do Harrachova na báječný Letní pobyt s angličtinou a hlídáním dětí. Více informací naleznete
na www.lexik.cz.

TURSKO
Po celé prázdniny se v Jezdecké stáji Tursko konají týdenní Koňské příměstské
tábory. Bližší informace na tel. 777 258 583 a www.jezdeckastajtursko.funsite.cz.
Text: Renáta Šťastná

Příměstský tábor je vhodným řešením volného času dětí, které o prázdninách zůstaly doma,
nechtějí se nudit a rodiče musí chodit do práce.
Vedoucí se s dětmi během celého týdne schází ráno a navečer je zas předají zpět rodičům.
Takže děti jsou přes noc doma. Tento tábor je vhodný i pro děti nesmělé,
které nevědí, zda by klasický tábor zvládly.
Cena týdenního příměstského tábora zahrnuje:
stravu (svačina, oběd, svačina), pitný režim, zajištění programu, klubovny, materiál,
veškeré vstupné, vyškolené táborové vedoucí.
Cena nezahrnuje: pojištění
Aktivity v rámci tábora:
• Výlet do Mirakula (zábavný park)
• Exkurze – Letiště Václava Havla Praha
• Návštěva koupaliště v Kralupech nad Vltavou
• Keramický kroužek
• Jízda na koních
• Dětská diskotéka a mnoho dalších aktivit
Jak příměstský tábor 2015 probíhá:
Ve skupině je cca 10 dětí (rozděleni dle věku) a dva vedoucí. Začínáme každý den v 7,30 hod.
na fotbalovém hřišti ve Statenicích. Čas převzetí dětí zpět v 17,00 – 17,30 hod. tamtéž.
POČET MÍST JE OMEZEN, PŘIHLASTE SVÉ DĚTI VČAS (nejpozději do 30. 6. 2015)!
Rezervace míst: Petr Poulíček – tel. č.: 731 160 902 nebo na e-mail: poulicekpetr@seznam.cz
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GREAT OPPORTUNITY, DO NOT MISS IT,
COME AND JOIN US

DAYTIME SUMMER CAMP
IS THE RIGHT SOLUTION FOR YOU AND YOUR CHILDERN TO ENJOY
WONDERFUL TIME IN STATENICE
Daytime summer camp is an ideal opportunity for those parents who do not wish to leave childern
out of home over night but who want their childern to meet locals and other foreign nationals living
temporarily or permanently in our country. It is suitable for shy childern whose parents are not certain
that the child is ready to spend night out of home. Opening daily at 7.30 am, it gives an opportunity for
working parents to leave the child in the camp and to reach the office in time. Collecting childern by
parents or appointed representatives is between 5 pm and 5.30 pm
Daytime summer camp is organized by the local sports club TJ Sokol Statenice. There are qualified
instructors and tutors to take care of childern during the entire session.
Venue: Footboll ground Statenice
Sessions: 13th July – 17th July, 2015 and 17th August – 21st August, 2015
Camp hours: 7.30 am – 5 pm
Price: 2890 CZK per child
Booking: 30th June, 2015 latest
Cancellation fee: 100% after 1st July, 2015 or 0% in case a replacing child is found
Price includes:
• eating /3 times a day – 2x tea breaks, a lunch in nearby restaurant Kopanský mlýn /Kopanský mill
and riding hall/
• entrance fees, transport and other facilities provided by the sports club such as club house etc.
Price does not include insurance which is a substantial condition for the admission of your child.
There are following activities for childern:
• visit to he theme park MIRAKULUM, Milovice
• guided tour of the Václav Havel Airport in Prague, Ruzyně
• visit to the swimming pool in Kralupy nad Vltavou
• horse riding lessons for beginners
• learning pottery basics with a qualified instructor
FOR FURTHER DETAILS CONTACT:
Jan Sládek, mob.: 602 105 906, e-mail: info@statenice.cz, http://sokolstatenice.cz/

Aktivně strávené prázdniny na dosah
od domova
V Klubu Rybička v Praze 6–Sedlci jsme
na letošní prázdniny naplánovali tři příměstské tábory a jeden týden věnovaný
aktivitám pro celou rodinu. Aktivity podpořila grantem v oblasti podpory sportu
MČ Praha-Suchdol, proto je můžeme
nabídnout za příznivé ceny, a to nejen
dětem ze Suchdola, ale i rodinám z okolí.
„Týden
zážitků“
ve
dnech
13. až 17. července nabízí dopolední program přímo v Klubu Rybička – divadélko, společné zpívání, pohybové aktivity
a odpolední výlety. Chceme dětem ukázat,
že v lokalitě, kde žijí, na ně čeká plno zajímavých míst a zážitků. Vyvrcholením
celého týdne bude páteční výlet do parku
Mirákulum, který skýtá pestrou nabídku
prolézaček a atrakcí, kde se nejmenší mohu
bezpečně vyřádit.
Tento týdenní program je určen pro rodiny s dětmi. Věk dětí není omezen, ale
předpokládáme zájem spíše menších dětí,
které při svém dobrodružném objevování
potřebují s sebou vždy nějakého dospěláka ze své rodiny. Aktivity připravuje Kristína Hulenová a zájemci se mohou hlásit
na klubrybicka@centrum.cz či na tel.:
734 681 312.
Cena programu je 400 Kč/rodina/týden.
V minulých letech postupně narůstal zájem o příměstské tábory, proto jsme letos
naplánovali tři tábory, které připravují různé týmy na odlišná témata. Všechny tábory jsou určeny pro děti ve věku 6 až 13 let
a nabízejí pestrý program od 9 do 17 hodin.
Zajištěny jsou plnohodnotné svačinky, teplé obědy a samozřejmě pitný režim.
První tábor „Dobrodružství s Asterixem a Obelixem“ ve dnech 20. až 24. července povede Jitka Bartoníková Bednaříková, která říká: „Během tábora budou

děti poznávat samy sebe i druhé, rozvíjet
komunikaci a spolupráci v týmu, v průběhu
sportovních činností otestují nebo i zlepší
svou fyzickou zdatnost, budou se učit respektovat druhé a najdou si nové kamarády.
K tomu využíváme metody a techniky
prožitkové pedagogiky, dramatické, výtvarné a environmentální výchovy.“ Cena
1400 Kč.
Hned další týden navazuje druhý příměstský tábor inspirovaný románem Cesta
kolem světa za 80 dní; cestování světem ale
zvládnou děti s vedoucím Jakubem Frajem za pět dní. Mají vaše děti rády dobrodružství? Rády si hrají a poznávají nové
věci? Rády cestují? Rády kreslí a vytvářejí
nové věci? Pak je příměstský tábor „Cesta
kolem světa za 5 dní“ právě pro ně. Cena
1000 Kč.
V druhé polovině prázdnin se můžete těšit
na třetí příměstský tábor „Dobrodružství

Těšíme se na Vás a na Vaše děti.
Kristína Hulenová, koordinátorka
Mateřský klub Rybička, Roztocká 44/5,
Praha 6 – Sedlec, www.klubrybicka.blog.cz

Actively spent holidays
not far from home
Family club Rybička (Little Fish) in Prague 6-Sedlec will organize 3 day-time camps for
children and one day-time camp for family activities. Club Rybička received the sport promoting grant from the City part Prague 6-Suchdol. The grant is used to reduce prices of camps
applicable not only to residents of Suchdol but also to childern from neighbouring villages,
including Statenice.
„Week of Experience“ in term 13. – 17. 7. for younger childern accompanied by their parent or a grown-up person. The price is 400 CZK/week. Contact person is Kristína Hulenová,
mobile 734 681 312, email klubrybicka@centrum.cz.

Summer day-time camps
There is a lot of childern staying during their vacations home. Their parents
must work. And childern on the other hand
do not want to be bored. Ideal solution for
you and your childern can be so-called day-time camp. Childern can enjoy lot of fun
and experience activities different to those
they can do during the school year. These
camps take place from Monday till Friday,
from morning till evening. We are almost
certain that you will choose at least one of
those camps for your child.
Local Sport Club Sokol Statenice presents the day-time camp on the

s Nickym“ s vedoucím Tomášem Špácem,
a to od 17. do 21. srpna. Táborová hra je
inspirována skutečným nelehkým životním
příběhem Nickyho Cruze a účastníci tábora
se stanou součástí jeho napínavých osudů
a budou mu moci během her pomáhat situace řešit. Energií překypující děti unaví pohybové hry, táborová hra a bojovky.
Děti se naučí hledat řešení životních situací
a představit si důsledky svých rozhodnutí.
Cena 1000 Kč.
Více informací a přihlášky získáte u Jitky Kafkové, tel.: 603 461 893,
klubrybicka@centrum.cz.

local football ground in Statenice. Terms
are 13. – 17. 7. and 17. – 21. 8. Further details are available on the website
www.statenice.cz or call Petr POULÍČEK
mobile - 731 160 902 or e-mail him on
poulicekpetr@seznam.cz.
There are also day-time camps organized
for childern aged 5 – 15 by by the Riding
School Statenice o.s. in terms 26. 6. – 3. 7.,
6. – 10. 7., 3. – 7. 8. and 10. – 14. 8. Mr. Josef Froněk under the pedagogical supervision of Mrs. Milada Froňková will organize
Holidays Kinder Garden for childern aged
2 – 5 in terms 13. – 17. 7. and 24. – 28. 8.

Family Froněk is also organising Riding
training camp 17. – 20. 8. More information
on www.jsstatenice.cz/pages/akce.pp
But there are opportunities also beyond
the borders of our village, for example:
– several holidays camps in Education
Centre LEXIK in Roztoky
 www.lexik.cz
– Horse Day-time Camps in Tursko during all the holidays
 www.jezdeckastajtursko.funsite.cz
– day-time camp for children (knights
and princesses) aged 4 – 10 named
Journey to Middle Ages (13. – 17. 7.)
in Horoměřice
 www.pohodahoromerice.cz
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Dopisy čtenářů
Poděkování Verče Froňkové
V životě každého z nás přijdou
měli na kontě 25 startů v drezuře a 8
okamžiky, kdy stojí před rozhodnustartů ve zručnosti.
tím. Něco krásného končí a něco
Na posledních dvou jezdeckých
krásného začíná. A to je i tento
závodech ve Statenicích se Golíšek
případ. Skoro po třech letech ježmoc hezky předvedl a díky němu,
dění jsem se rozhodla odejít z JS
jsme v září byli 3x první a v lisStatenice.
topadu 2x první a jednou třetí. Co
Když jsem před třemi lety ztrána tom, že to byli jen hobby závody.
cela naději, že někde budu moct
Golíšek do toho vložil celé své srdce
jezdit, zavolala moje nejstarší dcera
a pro mě to bude navždy koník, kteZuzka Verče a doslova se jí zeptala:
rý mě toho moc naučil, a když bylo
"Máte, prosím vás, hodného, malépotřeba, tak mě podržel. Jako při
ho a blbého koně? Moje mamča by
mistrovství v paradrezuře, kdy zajel
ráda jezdila, ale všude ji kvůli tomu,
kür na 62,5 % (od anglické rozhodže chodí o berlích, odmítli." Verča
čí). Naše vůbec nejlepší hodnocení
řekla, že přesně takového koně pro
za ty dva společné roky.
mě má. Akorát, že není blbý. A tehKoncem letošního února jsem
dy jsem poznala kobylku Tanynku,
z JS Statenice odešla. Důvodem
skvělou a trpělivou učitelku. Jezdila
bylo to, že už jsem Golíška nedojsem ji tři měsíce a učila se záklakázala jezdit. Hodiny s Golíškem
dům. Obdivovala jsem jak trpělivost
se pro mě měnily v trápení. Golíšek
Tanynky, která vydržela čekat třeba
byl při nasedání i sesedání zlatíčko,
i deset minut, než na ni nasednu,
trpělivě čekal až nasednu a upratak i trpělivost Verči. Vše mi trvalo
vím si třmeny. Pak se ještě ohlédl,
mnohem déle než ostatním. Přesto
zda je vše v pořádku, a pak teprve
to byla vždy Verča, kdo mi dodával
se rozešel. Nedokázala jsem ho už
odvahu a vůli nevzdávat se a jít dál
utlačit a tak jsem se po dvou měsíza svým snem. Jezdit a udělat si jezcích marného snažení rozhodla předeckou licenci, složit ZZVJ.
stat Golíška jezdit. Bylo to smutné
Vždy věděla, kterého koně mi
rozloučení.
přidělit, abych se posunula dál.
Když jezdíte koníka dva roky
Po půl roce mi začala půjčovat svo3x týdně, přiroste vám k srdci. Bez
ji závodní kobylku Agi. S Agi jsem
ohledu na to, že to není váš kůň.
jela svoje první drezurní závody
A tak bych tímto článkem chtěla poa díky tomu, že mě Agi podržela,
děkovat Verče za vše co pro mě uděabych nespadla, jsem úlohu dokon- Veronika Froňková s loňským přírůstkem, hřebečkem Getro
lala. A není toho málo. Dala mi šanfoto Helena Novotná ci jezdit a závodit. Dovedla mě 2×
čila a skončily jsme na krásném druhém místě. Agi byla koňská prinna mistrovství ČR v paradrezuře.
cezna a ráda na ní vzpomínám. Po složení
A vždy, když jsem se chtěla vzdát, když
stihl bleskově zaregistrovat, když nějaký
zkoušek ZZVJ v Mělníce mi Verča přidělila
mi něco nešlo, povzbudila mě a díky ní
kůň náhodou u úvaziště žral, odstrčit ho
na ježdění Golíška. Jezdila jsem na něm dva
jsem šla dál.
a nacpat si plnou hubu granulí. Pak se nekrásné dlouhé a možná i krátké dva roky. To
Golíškovi přeji spoustu hodných jezdců
chal laskavě odvést. Tak to jsou mé veselé
záleží na úhlu pohledu. Za tu dobu se z Goa každému to štěstí, že pojede na Golim.
vzpomínky na Golíška.
líška stal parťák. Golíšek má rád legraci
Nezapomeňte na to, že Goli je koník profeGolíšek je koník, který ač malý, má vela někdy mě jeho styl humoru dostal. Třeba
sor. Jezdce vyškolí, ale dokáže i být laskavý
ké srdce a který mě na závodech 2x vyvezl
když jsem pro něj šla do výběhu. Poslední
a veselý.
z obdélníku, takže jsme byli diskvalifikovátři měsíce za mnou na zavolání přišel. Ale
ni. Ale také to je koník, díky kterému jsem
ne, že by přiběhl. To ne. Vždy se rozhlédl,
získala řadu stužek. Za 2 roky jsme spolu
Helena Novotná
zda ho ostatní koně vidí a pak udělal 3 –
4 kroky ke mně. Po té se zastavil, rozhlédl
a pak zase pár kroků a zastavení. To aby
si před svými koňskými kámoši nezadal.
Vizitku máme na nástěnce
On, vůdce stáda. přece za mnou nepřiběhne jako nějaký psík. Tak se mu povedlo,
Dopis, který napsala paní Novotná a který byl uveřejněn v minulém zpravodaji, potěší,
že vzdálenost, kterou ostatní koně zdolali
zahřeje u srdce a hlavně povzbudí do další práce. Moc děkuji.
za 3 minuty, on šel minimálně 10 i více miVím, že paní Novotná a její dcery milují všechna zvířátka a dělí mezi ně spravedlivě
nut. V okamžiku, kdy ke mně došel, začal
péči a lásku. Jak už jsme měli možnost se dočíst, velkou láskou paní Novotné jsou koně.
rychle cpát hlavu do nastavené ohlávky
Přeji nejenom paní Novotné, ale všem majitelům čtyřnohých miláčků krásné a bezproa pohledem mi říkal: "Koukej mě odsud
blémové léto.
rychle odvést. S těmi špindíry nemám nic
Jen na závěr setkala jsem se v ordinaci se dvěma kočkami, které byli postřelené. Jedna
společného." Tak mě popletl, že mnohdy,
kočička je po amputaci nožičky. Tato „zábava“ patří mezi týrání zvířat a to se hlásí policii.
neměl ohlávku ani pořádně natáhnutou přes
uši, ale to mu nevadilo. Pelášil honem z výMVDr. Eva Černochová
běhu. Ta tam byla pryč jeho lenost. Ještě

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
 Interní a gynekologické vyšetření
 Chirurgické zákroky

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
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Obchod Parádnice Park, Spolek pro obnovu parku Parádnice a veřejné
zeleně, paní Hana Petřinová, Kavárnička Café a OBEC STATENICE uvádějí:

PNÉ
VSTU LNÉ!
OVO
DOBR

21. 6. 2015 v 19 hod

ve Statenicích, náměstíčko
(zastávka bus č. 356 „U Kovárny“)
Akci organizuje By Parádnice Park Občanské sdružení pro obnovu parku
Parádnice a veřejné zeleně a Kavárnička Café, za podpory obce Statenice
a řady sponzorů a přátel Parádnice, www.ospaz.cz.
Agentura interpreta: Agentura Petřinová s.r.o.
Zpravodaj Statenic a Černého Vola, ev. č. MK ČR E 20782, uzávěrka tohoto vydání 2. 6. 2015, náklad 800 výtisků,
vydává obec Statenice, realizace JUDr. Jitka Lenková, tel.: 220 970 031, 604 684 834, e-mail: lenkova@volny.cz, English summaries Ing. Jan Sládek

