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Vážení občané,
i když na sebe stále slunce nechává čekat, kvapem se blíží to pravé
léto a s ním i čas prázdnin a dovolených. První polovina roku nám přinesla kromě konfrontace s tíživými
pocity Covidu i naději, že jednoho
dne této nemoci definitivně odzvoní. Zkusme se však chovat nadále
odpovědně, i přes to, že nás všechno
uvnitř nutí se rozlétnout do světa.
Ráda bych poděkovala Magdě
Sumarové z obecního úřadu, která
se postarala o celou administraci očkování. Lidé nad 80 let byli
očkovaní hned v první vlně a díky
sousedské nabídce obci Únětice,
jsme měli možnost očkovat i naše
mladší občany přímo v obci v druhé
vlně, ale bohužel vláda změnila rozhodnutí a očkování v rámci mobilních týmů na poslední chvíli plošně
zrušila.
S rozvolněnými opatřeními se
nám otevřela možnost konečně
náležitě oslavit loňské stoleté výročí
obecní knihovny J. M. Hovorky
a jsem moc ráda, že tato oslava
mohla proběhnout už ve své nové
budově, zkrášlené vzrostlou jabloní
a hortenziemi. Doufám, že jste si
v bohatém celodenním programu,
vybrali každý to své a že vás třeba
nalákaly místní knihovnice na jeden z letních příměstských táborů,
které obec ve spolupráci s obecní
knihovnou letos pořádá poprvé.
Příměstské tábory pro statenické,
ale i přespolní děti, letos opět připravuje také TJ Sokol. Takže věřím,
že budou mít děti pěkné léto, které
jim vynahradí půst sociálních vazeb posledních měsíců.
Přeji Vám na závěr prožití spokojeného léta a dovolených bez nehod
a nám na úřadě trochu dovolenkového vydechnutí po náročném
pracovním období.
Vaše starostka Apolena Novotná

Poznámka redakce: Kresby na titulní straně vznikají
v redakci bez jakéhokoliv vlivu vedení obce. Všichni
zastupitelé včetně starostky jsou s titulní stranou
seznámeni až teprve poté, co je časopis vytištěn
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VODA a její využití
z pohledu Vodního
zákona
Voda je jedním z nejdůležitějších zdrojů
pro život na naší planetě a je potřeba se
k ní podle toho náležitě chovat. V roce 2001
vzešel v platnost Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon), jehož účelem je chránit
povrchové a podzemní vody, jako ohrožené
a nenahraditelné složky životního prostředí a přírodní zdroje, a stanovit podmínky
pro hospodárné využívání těchto zdrojů.

Obrázek z malřského plenéru s ak. mal. Petrem Šmahou, 2019: Jan Petera, 13 let

Prostor obyčejně vyhrazený dětské redakci Vočko Statenic, jsme se
rozhodli v tomto čísle Zpravodaje věnovat památce pana ak. mal. Petra
Šmahy z Černého Vola, který v květnu tohoto roku zemřel. Na několika
stranách otiskujeme dětské obrázky, které vznikly na malířském plenéru na Parádnici, jež s panem Šmahou v roce 2019 zorganizovala obecní
Knihovna J. M. Hovorky. O panu Šmahovi se více dočtete na str. 10.
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č. 3/2021, vychází 28. června 2021

Voda povrchová i podzemní z pohledu Vodního zákona není předmětem vlastnictví a není součástí ani
příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se
vyskytuje.
Co to přesně znamená? Voda je pro každého z nás,
můžeme ji využívat a hospodařit s ní, ale musíme
vědět, že k takovému zacházení musíme mít příslušná
povolení. Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu odebírat vodu nebo s ní jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba technického zařízení (čerpadlo, pumpa, atd.). To znamená,
že jakákoliv studna či čerpadlo umístěné v potoce má
charakter odběru, který musí být povolen.
Orgánem, který vydává povolení s nakládáním
s vodami je příslušný vodoprávní úřad. Vodní zákon samozřejmě stanovuje výjimky, u kterých není
nutné žádat o povolení, jako jsou např. historické
studny (vzniklé před rokem 1955) či studny, které
jsou součástí pozemku, ale nedochází v nich k odběru
podzemních vod. Samozřejmostí jsou výjimky pro
záchranné bezpečnostní složky, které v případě ohrožení mohou bez povolení vodní zdroje využít.

Vydává: Obecní úřad Statenice, Statenická 23, 252 62 Horoměřice MK ČR E 20782
Šéfredaktor: Josef Rendl, Tel: 727 969 952, E-mail: statenice.zpravodaj@gmail.com / Redakční rada: Pavla Witzel,
Martin Petříček, Zdeněk Ungrát / Grafický design a sazba: Zuzana Brychtová Horecká / Ilustrace na titulní straně:
Jakub Zich / Dětská redakce Vočko Statenic: tvoří v obecní Knihovně J. M. Hovorky pod vedením knihovnic / Tisk: Falon /
Ceny inzerce: celostrana – 2800 Kč, půlstrana – 1400 Kč, čtvrtstrana – 700 Kč
Distribuováno zdarma

V případě, že máte na svém pozemku studnu či
odebíráte vodu z povrchového zdroje, je nutné mít
povolení k odběru vody (pokud se na vás nevztahují
výše popsané výjimky).

Je třeba také myslet na to, že Vodní zákon nedefinuje jen podmínky odběru povrchových a podzemních vod, ale také sankce za jejich neoprávněný
odběr. Proto, prosím, dbejme na zákonné požadavky
a chovejme se k naší vodě s respektem a úctou, ať
může sloužit po mnoho dalších generací ve stejném
množství a kvalitě.
Ing. Petra Janská
foto: Dagmar Plotěná
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Vážení odběratelé, občané obce
Statenice,
jako Váš provozovatel vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu v obci si Vás dovolujeme krátce in-

Téma

Pokud tak neučiní a bude kontrolou prokázáno, že k neoprávněnému odběru/likvidaci
vody dochází, bude postupováno dle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

formovat prostřednictvím Vašeho zpravodaje o aktuálním dění souvisejícím s dodávkou vody a odváděním

V souběhu kontrol napojení jednotlivých nemovitostí

a čištěním odpadních vod.

bude také namátkově probíhat kontrola dodržování
Kanalizačního řádu, zejména zákaz likvidace dešťo-

V součinnosti s vedením obce probíhá opakovaná

vých vod do splaškové kanalizace.

kontrola napojení jednotlivých nemovitostí na vodovod a splaškovou kanalizaci za účelem odhalení

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat telefo-

neoprávněných odběrů pitné vody a neoprávněného

nicky na tel. 220911739, 220910331 či elektronicky na

napojení na veřejnou kanalizaci.

e-mail: info@1vodohospodarska.cz. Aktuální poruchy
a havárie lze ohlašovat na tel. 728504744 (24 hod.

inzerce

Žádáme vlastníky nemovitostí, které jsou
napojené na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu tímto způsobem, bez řádně
uzavřené smlouvy, aby se ihned přihlásili
(v tuto chvíli bez sankcí) k odběru pitné
vody či k odvádění a likvidaci odpadní vody
u naší společnosti nejpozději do 30. 7. 2021.

denně). Pro odběr informačních e-mailů, týkajících se
plánovaných odstávek a havárií, se můžete přihlásit
na našich webových stránkách www.stredoceskavoda.cz. Zde také naleznete aktuální otevírací dobu
zákaznického centra ve Velkých Přílepech,
Kladenská 132.
Martin Aleš, 1. Vodohospodářská společnost

Ze života obce
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O čem se jednalo na květnovém
Zastupitelstvu
Dne 12. května v prostorách Obecního úřadu proběhlo další veřejné jednání statenického
Zastupitelstva v kompletním složení. Na programu
bylo mnoho důležitých bodů. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o vzájemném darování pozemků mezi
Statenicemi a Středočeským krajem. Byla také schválena smlouva o Dílo na realizaci projektové dokumentace k MŠ na Parádnici s architektonickým studiem:
re:architekti studio s.r.o. a smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti urbanismu, architektury
a územního plánování s architektem MgA. Ondřejem
Synkem.
Jednalo se též o provozu autobusové linky č.409
a omezení dopravy a o probíhajícím jednání ohledně
kanalizační stoky. Zastupitelstvo jednohlasně vyjádřilo souhlasný názor k odmítnutí nočního letového
provozu. Obec schválila přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Jednalo se o pravidlech pro
zveřejňování dat GDPR. Starostka představila záměr,
aby Statenice poskytla ze svého rozpočtu jako každý
rok žadateli neinvestiční dotaci ve výši 5,-Kč na 1 obyvatele na částečné pokrytí finanční spoluúčasti společnosti k financování aktivit Strategie CLLD 2014-2020 – obnova země knížat a králů.
Byla přijata upravená Vyhláška o místním poplatku
z pobytu a vyhláška, která stanovuje zvýšení koeficient pro výpočet daně z nemovitosti platná od příštího roku. Na pořadu dalšího jednání byla Smlouva
o poskytování konzultačních a poradenských služeb
v oblasti dopravy od pana Syrového. Zastupitelstvo
obce Statenice schválilo Smlouvu o poskytování
poradenských služeb v oblasti stavebních projektů v přípravné fázi s PhDr. Jaromírem Synkem.
Řešilo se též palčivé téma umisťování statenických
dětí do přilehlých školek a škol. Byla představena
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veřejnoprávní Smlouva o výkonu úkolů obecní policie
mezi Horoměřicemi a Statenicemi.
Konečně také došlo ke schválení smluvních podmínek a spoluprací mezi obcí a TJ Sokolem Statenice.
Zastupitelstvo obce Statenice schválilo „Grantový
program obce Statenice na II. pololetí r. 2021“V závěru jednání se v rámci sekce „různé“ jednalo o Žádosti
na prodej obecního pozemku, proběhla informace
o poplatkách za popelnice, byly představeny závěry
schváleného auditu a pan Cechel přinesl informace
z jednání finančního výboru. Paní starostka informovala o průběhu jednání s developery a v závěru
zveřejnila jméno nového redaktora Statenického
Zpravodaje. Podrobné informace k výše zmíněným
bodům jednání si můžete prostudovat na obecních
webových stránkách.
Josef Rendl

Obrázek z malřského plenéru s ak. mal. Petrem Šmahou, 2019: Vít Petera, 10 let
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Představujeme

Chceme být
odpovědným partnerem,

Kolik nových obyvatel a v jakém časovém horizontu by se do této nové
výstavby mělo nastěhovat?
Těžká otázka, které se však nebudu vyhýbat. Projekt bude realizován
ve čtyřech etapách a v tuto chvíli počítáme s cca 3 000 až 3 300 novými
obyvateli v časovém horizontu 10 až 15 let. Vzhledem k tomuto propočtu by se do Statenic mohlo nastěhovat maximálně 240 lidí ročně.
Podle údajů prezentovaných Českým statistickým úřadem se do obce
v loňském roce přistěhovalo 127 lidí a toto číslo stále roste. Je zřejmé, že
nárůst nových obyvatel nebude nijak dramatický. Chceme ze Statenic
vybudovat místo, v němž se bude jeho obyvatelům žít co nejlépe.
Zjišťovali jste, jak se navýšení počtu obyvatel projeví na zatížení silnic,
až všichni pojedou ráno do práce a do školy a odpoledne zase zpátky
domů?
Toto je jedna z nedůležitějších otázek, kterou se dlouhodobě a velmi
pečlivě zabýváme. Srovnáme-li příliv obyvatel do Statenic s ostatními
obcemi v okolí, tak například do Horoměřic se v loňském roce přistěhovalo 311 osob, což je stále o 71 více, než jsou naše nejvyšší očekávání pro
Statenice. Tento nárůst bude mít samozřejmě určitý vliv na dopravu.
Všimli jsme si rovněž aktivity obce při přípravě dopravní studie a jsme
připraveni na společnou spolupráci pro nalezení co nejefektivnějších
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Projektovou dokumentaci a vyřízení územního rozhodnutí nové školky jsme již po domluvě s obcí zaplatili a budova mohla být postavena s naší investicí 15
milionů již před dvěma lety na ploše 1 500 m2.

říká Franco Manghi, jednatel
developerské společnosti Alfa Praha.
Hovořili jsme s ním o plánech nové
výstavby, která by měla být ve Statenicích
brzy zahájena.
Můžete stručně představit váš developerský projekt ve Statenicích?
Mnoho lidí, zejména mladých rodin, nechce své děti vychovávat v ruchu velkoměsta, ale zároveň by nerado zcela ztratilo kontakt s městským
životem. Nabízíme těmto lidem řešení a věříme, že právě Statenice jsou
pro ně tím pravým místem pro život. V rámci realizace našeho projektu
chceme zlepšit rovněž infrastrukturu a občanskou vybavenost obce výsadbou velkého množství zeleně, založením nového parku a moderní výstavbou, kterou budou moci využívat všichni občané Statenic. Nedílnou
součástí projektu je také velmi potřebná rekonstrukce části komunikace
III/0079 Ke Kůlnám, kde připravujeme stavbu nového chodníku, autobusové zastávky, dopravního značení a veřejného osvětlení. Díky tomu se
nejen občané žijící v lokalitě Račana budou moci bezpečně dostat do centra. V rámci projektu jsme již obci nabídli pozemky pro stavbu nové školy, mateřské školy, sportovního areálu v projektu Aura (Boušovský) a dále
dar 15 milionů korun na výstavbu mateřské školy v centru obce. V tomto
projektu Alfa Praha poskytla obci zdarma pozemky a investovala peníze
do projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí. Potřebnou
občanskou vybavenost podpoříme i výstavbou nového supermarketu.
V neposlední řadě je důležitou součástí projektu také plán revitalizace
areálu statenického zámku. V minulosti od nás obec obdržela i dar ve
výši 18 milionů korun.

Představujeme

řešení. Nicméně s rostoucím
počtem lidí, kteří se do obce tak
jako tak stěhují, musí obec a kraj
investovat do lepší infrastruktury, aby k dopravním problémům
nedocházelo. V dohledné době kraj
také počítá s přeložkou komunikace II/240, která dopravu odkloní
mimo obec. Zároveň si myslím, že
s novou zástavbou v oblasti může
obec získat větší podporu od kraje
při jednání o posílení veřejné
dopravy nebo nových trasách, aby
lidé z okolních obcí měli rychlejší
přístup do Prahy.
Kolik předpokládáte, že bude
v nové výstavbě dětí a kam by
měly chodit do mateřské a základní školy?
Jak jsem již zmínil, je těžké
odhadnout jejich přesný počet,
zejména proto, že projekt bude
realizován postupně po etapách,
ale očekáváme, že se toto číslo bude
pohybovat mezi 100 až 150. Je
známo, že hodně dětí z okolí Prahy
navštěvuje mateřské a základní
školy právě v hlavním městě, a to
z důvodu, že jejich rodiče ve městě
pracují a cestují tedy společně.
Nicméně pokud tomu tak nebude,
nabídli jsme obci spolupráci při
financování výstavby mateřské
školy v centru obce, pozemek pro
budoucí výstavbu školy, mateřské
školy a sportovního areálu v projektu Aura v lokalitě Boušovský.

V jaké fázi se nyní nacházejí jednání s obcí ohledně
čistírny odpadních vod? Jste ochotni změnit podmínky původní neschválené smlouvy?
Jsme velmi rádi, že to po dvou letech vypadá, že
jsme s obcí překonali vzájemné neshody a začali opět
jednat, především o technických záležitostech. Pevně
věříme, že vztahy, které se nám podařilo navázat, budou dlouhodobé. I přesto, že výsledky našich jednání
zatím nebyly zveřejněny, snažíme se o prosazení společného zájmu, ve kterém hraje důležitou roli obec.
Co se týče smlouvy, musím vás opravit. Smlouva
je z našeho pohledu platná a účinná, jelikož byla
podepsána v souladu se všemi zákonnými požadavky a před jejím podpisem schválena zastupitelstvem
obce. Není nic, co by obec měla dále schvalovat, nebo
neschvalovat. Nicméně vždy jsme stáli o dobré vztahy
s obcí, chceme být dobrým partnerem a již téměř dva
roky jsme připraveni zohlednit veškeré požadavky
z její strany na úpravu smlouvy.

Obrázky z malřského plenéru na Parádnici s ak. mal. Petrem Šmahou, 2019:

Josefína Brychtová, 9 let

Jaké máte plány s chátrající budovou zámku?
Zámek vnímáme jako dominantu Statenic a chápeme jeho důležitost pro obyvatele obce, i my mu
přikládáme velký význam. Proto chceme udělat
maximum pro obnovení jeho ztracené slávy a plánujeme jeho rekonstrukci. Naše projektové plány jsme
již představili před rokem a půl a jednáme s úřadem
v Černošicích, který má na starosti příslušná povolování. Pevně doufám, že se nám podaří s projektem
brzy pohnout a ukážeme zámek v tom nejlepším světle. V mých očích by se revitalizovaný zámek mohl stát
novým komunitním srdcem Statenic.
Jaká pozitiva přinese realizace vašeho projektu stávajícím obyvatelům Statenic?
Ve stručnosti vyšší kvalitu života. Společnost Alfa
Praha již v oblasti Statenic investovala více než 50
milionů korun a spolu s firmou Ballymore financovala vybudování části stávající vodovodní a kanalizační
sítě a plynovodu Statenic. Jsme připraveni poskytnout pozemky a podílet se na financování nové
čistírny odpadních vod pro potřeby celé obce, spolufinancovat nový vodojem Úholičky a řešení zásobování
pitnou vodou. Jde nám o nadstandardní urbanistickou koncepci s velkým množstvím zeleně, obrovským
parkem, novými komunikacemi, obchody, zkrátka
infrastrukturu týkající se všech oblastí života občanů
a se vším pro ně potřebným. Nově přistěhovalí obyvatelé navíc přispějí do obecní pokladny svými daněmi.
Chceme být odpovědným partnerem obce a děláme
vše pro to, aby Statenice byly ještě lepším místem pro
život než nyní.

Julie Černohorská, 8 let

Pavel Černý
Žofie Černohorská, 11 let
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O čem jednám
s developery
Směřování dalšího rozvoje obce samozřejmě zajímá
nejen stávající obyvatele, ale také developery, kteří
zde mají zakoupené pozemky a chtěli by začít stavět.
Jejich zájmem je vytvořit co nejlákavější podmínky
pro ty, kteří by se měli do nových domů nastěhovat, já ale musím hájit rovněž zájmy těch, kteří ve
Statenicích už bydlí a nechtějí, aby se jim životní podmínky zhoršily. Cílem právě probíhajících jednání
s developery je proto nalezení shody, aby další kroky
byly výhodné jak pro budoucí, tak i pro současné
Stateničáky.

O pitné vodě
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napravit. Rozhodně není možné zastavět rozvojová
území bytovými domy a s dopravní infrastrukturou
nic nedělat, případně ponechat financování jejího
rozvoje pouze na obci. Na investicích do dopravních
staveb se musejí podílet také developeři, kteří budou
naše cesty využívat. Jednak v období samotné výstavby pro dovoz materiálu, jednak také po dokončení,
kdy po nich budou jezdit a chodit noví obyvatelé.
Kromě finančního podílu bych s developery rovněž
ráda dohodla časovou návaznost, tedy že některé
lokality nebude možné zastavět, dokud nebudou dokončeny dopravní stavby, které s nimi bezprostředně
souvisejí.
Jednání jsou zatím teprve na počátku, ale jak
společnost Alfa Praha, tak CPI vyjádřily vstřícnost
a ochotu dohodnout se na řešeních výhodných pro
všechny. Věřím proto, že k dohodě dojde velmi rychle
a že následně pak zastupitelstvo bez dalších prodlev
všechny závěry přenese do změny územního rozhodnutí, aby konečně mohla začít realizace.
Apolena Novotná, starostka

V případě zásobování pitnou vodou se nyní jedná
o možných variantách budoucího zásobení obce.
Obec se ztotožnila s doporučenými variantami vodohospodářské studie. První představuje již delší dobu
připravované zvýšení kapacity pitné vody prostřednictvím výstavby nového vodojemu v Úholičkách
a samostatného přivaděče pro zásobení rozvojových
ploch.
Druhou možností je výstavba nového vodojemu
v lokalitě Punčocha, který by mohl zásobovat celou
obec včetně rozvojových území. I pro něj by bylo třeba
vybudovat nový přivaděč. Velkou výhodou této varianty je skutečnost, že dojde k odběru vodu přímo ze
soustavy hlavního města, což povede pravděpodobně
ke zlevnění ceny vody, jelikož se nebudou do ceny počítat náklady na provozování mezi odběrným místem
a Úholičkami – cca 7 km vodovodu.

Lesní bežci přijali výzvu pro Paraple
Pod vedením paní Elišky Frkové se ve Statenicích
během jara zformovala skupina asi 10 dětí, která
pravidelně běhala lesem. Od 1. do 29. 5. tato skupinka
přijala výzvu “Virtuální běh pro Paraple 2021” a jejich
motivace k běhání tak ještě vzrostla. Pojmenovaly
svůj tým Lesní běžci, běhaly skoro každý den a v konkurenci 706 týmů z celé republiky skončily na 103.
místě. Za tento skvělý úspěch jim trenérka Eliška
upekla zasloužený dort. Lesní běžci účastí v závodu
přispěli lidem na vozíku přostřednictvím Centra
Paraple celkem 1 791 Kč. Další výzva začala Lesním
běžcům 14. června, kdy začali sčítat naběhané kilometry pro závod „Kopni do vrtule” v boji proti obezitě.

O čistírně odpadních vod
Pro vybudování čistírny odpadních vod se jako nejvhodnější ukázal pozemek, který se nachází nedaleko
původně vytipovaného pozemku a který nedávno
koupila společnost Alfa Praha. Protože pro získání
dotací na výstavbu čistírny je nutné, aby pozemek
vlastnila obec, jednám nyní se zástupci společnosti
Alfa Praha o podmínkách, za jakých by bylo možné
převod na obec uskutečnit. Jakmile se dohodneme,
bude možné zahájit projekční a další přípravné práce.

O příspěvcích na dopravu
Dopravní studie potvrdila to, co už asi všichni víme
– dopravní infrastruktura ve Statenicích zaostala za
realitou nejméně 30 let. Silnice jsou ve špatném stavu,
chybějí nám chodníky, křižovatky jsou nepřehledné
a nebezpečné, dopravní značení neodpovídá potřebám… Kromě výčtu problémů a nedostatků ovšem
studie také ukazuje, co, jak a v jakém pořadí je třeba
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i smlouvy se zdravotními pojišťovnami, aby mohla
být poskytovaná péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Očkování ve spolupráci
Statenice-Únětice
Koncem února naše obec zorganizovala společné
očkování v oblastní nemocnici Kladno. Této možnosti
využilo 6 seniorů, kteří už jsou i po druhé dávce očkování, na které se jelo znovu koncem května. Všem
již přišel certifikát o očkování, kterým se mohou
prokázat, kdykoliv někam pojedou. Velké díky patří
panu Michalu Novákovi, majiteli autopůjčovny www.
autemnavylet.cz, který naše seniory do Kladna zdarma odvezl jak při prvním, tak i při druhém termínu
očkování.
S velikým úsilím se nám také podařilo ve spolupráci s Úněticemi, Horoměřicemi a Roztoky domluvit mobilní očkovací tým pod vedením MUDr. Chaloupky,
který přislíbil, že pokud to situace dovolí, přijede do
Únětic naše občany naočkovat. Naši techničtí pracovníci Josef Loun, Petr Moravec a Michal Pokorný ml.
rozvezli do schránek přes 300 kusů obálek s informacemi o očkování a přihláškou občanům
ve věku 55–99 let. Ze Statenic projevilo zájem
15 lidí.
V první fázi měli zájemci z Únětic dorazit k nám do
Statenic, ale jelikož se našich zájemců přihlásilo mnohem méně, tak se nakonec očkování začalo organizovat v Úněticích. Když už byl daný termín potvrzen,
stala se bohužel velmi nemilá věc a to, že Ministerstvo
zdravotnictví informovalo Státní zdravotní ústav
o rušení mobilních týmů, a proto byl i výjezd týmu
MUDr. Chaloupky zrušen. Všechny nás to velice mrzí,
neboť každá obec do toho dala velké úsilí a mnoho
času, ale bohužel i to se občas stává.
Slovem na závěr nezbývá než všem seniorům, a nejen jim popřát pevné zdraví a v případě zájmu
o očkování se obrátit na svého praktického lékaře
nebo se zaregistrovat přes webové stránky do očkovacího centra.

VEŘEJNÁ PREZENTACE DOPRAVNÍ STUDIE
OBCE STATENICE

V bývalé knihovně bude logopedie
Starostka Apolena Novotná potvrdila informaci,
že pronájmem prostor po bývalé obecní knihovně
v budově ve Statenické ulici bude zřízeno nestátní
zdravotnické zařízení – ambulance klinické logopedie. Dále i speciálně pedagogické poradenství a poskytování speciálně pedagogických terapií. Bude
zde poskytována péče dětským i dospělým klientům
s celou škálou logopedických diagnóz. Cílem je získat

Dne 22. 6. (po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje) proběhla v knihovně veřejná prezentace Dopravní studie
obce Statenice v rámci pravidelných besed s paní starostkou. Studii prezentovala starostka MgA. Apolena
Novotná a vedoucí projektant zpracovatele AFRY CZ
s.r.o. Ing. Jiří Lávic. Podrobné informace si můžete
přečíst na obecním Facebooku a webových stránkách.
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LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY
Během července a srpna bude knihovna otevřená
každou středu odpoledne v čase 14:30–18:00h, kromě
7. 7. kdy jsou dovolené a 2 týdnů, kdy se zde konají dětské příměstské tábory (26. 7.–30. 7. a 9.–13. 8.).
V době konání táborů bude knihovna pro veřejnost
zavřená.
Od 1. září bude knihovna fungovat v obvyklých
časech (po 9:30–12:30, st 9:30–12:30 a 14:30–19h a čt
9:30–12:30 a 14:30–18:00h).
Budeme se na vás těšit!

Akce knihovny v září
Vítání prvňáčků
Statenické prvňáčky uvítáme tradičně 1. září od 14
do 16 hod v knihovně. Budou slavnostně pasováni na
čtenáře.
Letní kino
S prázdninami se rozloučíme letním kinem, které
plánujeme na sobotu 4. září. Podrobnosti upřesníme.
Noc literatury
22. září se knihovna připojí k celostátní Noci
literatury. Předčítat se bude na několika místech ve
Statenicích.
Obrázek z malřského plenéru s ak. mal. Petrem Šmahou, 2019: Anna Bláhová, 12 let
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Zemřel Petr Šmaha – malíř a bojovník
proti aroganci

Ze života obce

a posláním života, že úcta k práci ostatních je i osobním přínosem, že řemeslo je základem každé práce.
A v neposlední řadě, že slušnost a vstřícnost se ne
vždy vyplatí, ale vždycky zúročí.
Petr Šmaha trpěl v posledních letech plicním onemocněním, jeho zhoršení si vyžádalo hospitalizaci,
při které se nevyhnul ataku zrádného covidu. Tuto
zátěž již jeho plíce nevydržely. Rozsáhlé Šmahovo
dílo nebylo dosud řádně prezentováno a hodnoceno.
Doufám, že k tomu dojde alespoň nyní, bohužel až po
jeho odchodu.
Petr Šmaha bude velmi chybět nejenom mně
a mým kolegům, ale věřím, že i všem lidem, kteří ho
poznali. Opustil nás nejen významný umělec, skvělý
malíř, ale hlavně dobrý člověk.
Václav Špale
foto z plenéru na Parádnici v r. 2019: Dagmar Plotěná

Ve středu 28. dubna 2021 zemřel v nedožitých sedmdesáti šesti letech malíř Petr Šmaha, člověk neobyčejně čestný, vstřícný a přátelský, ale také aktivní
bojovník proti nespravedlnosti a aroganci mocných.
Cesta malíře mu byla určena osudem, narodil se
12. května, ve stejný den jako malíř Josef Mánes,
reprodukce jeho obrazu visela nad Petrovou dětskou
postýlkou. Mánes, Ikonická osobnost dějin českého
výtvarného umění se v průběhu času dočkal proměnlivé přízně, od obdivu a nekritického vzývání až k vyprázdnění jeho jména. Přitom málo známý zůstává
malířův osobní život, který vyvrcholil rozvíjející se
duševní chorobou a předčasnou smrtí. Petr pečoval
o Mánesův odkaz a považoval za čest, že se mohl stát
členem a později také funkcionářem obnoveného
spolku S.V.U. Mánes. Angažoval se ve sporech o navrácení spolkové budovy a nakonec těžce nesl vážnou
roztržku uvnitř spolku, kdy v roce 2012 se skupinou
třiceti výtvarníků spolek na protest opustil.
Petr Šmaha patřil k početné poválečné generaci
českých malířů. Od počátků své tvorby se projevoval
jako svrchovaný malíř figuralista. Spontánnost jeho
tvorby vycházející ze síly autentického prožitku jej
nasměrovala k formě malířské exprese. Jeho osobitý
projev ale nezapřel živý vztah k tradici české i světové malby i k osudům předchůdců. Petrovy velkoryse
pojaté kompozice, spontánně gesticky nanášené
na plátno, jsou výpovědí o současném světě, o jeho
vážných problémech a často nelehkých podmínkách
života v něm. Svrchovaný malířský talent umožnil
Petrovi sdělovat vážná témata až na hraně abstraktního výrazu, vedle toho vytvořit i celou řadu výborných
portrétů.
Měl jsem k Petrovi Šmahovi blízký vztah, v mnoha
věcech jsme si velmi rozuměli nejen v profesní, ale
také v osobní a společenské rovině. Proto o něm mohu
mluvit nejen jako o kolegovi malíři, ale také jako
o příteli a kamarádovi, kterého jsem si velmi vážil.
Petr byl pro mne představitelem „staré školy“ v tom
nejlepším významu takového pojmenování, příkladem víry, že umění a malba mohou být smyslem

Vzpomínka knihovnic
Když jsme v roce 2017 otevírali knihovnu – Obývák
vesnice v novém hávu, podpořil Petr Šmaha tuto
událost výstavou „Hovorka a Babel“. Dva roky na to
s námi spolupracoval na projektu „Příběhy našich
sousedů.“ Parta statenických dětí tehdy měla tu čest
natočit s Petrem krátký rozhovor. V květnu roku 2019
jsme spolu s Petrem uspořádali malířský plenér na
Parádnici. Malovat v jeho přítomnosti byl nezapomenutelný a inspirativní zážitek pro všechny, kteří byli
u toho.
Z plenéru jsme pak udělali v knihovně výstavu, která byla k vidění až do přestěhování knihovny v březnu 2021. Jeho obraz zámku je zatím stále v knihovně
a můžete jej vidět. Stejně jako portrét J. M. Hovorky,
který pan Šmaha knihovně věnoval.
Byl to Člověk s velkým Č. Jeho jiskrný, laskavý ale
i kritický a angažovaný pohled na svět nám bude moc
a moc chybět.
Zmiňované vzpomínky si můžete prohlédnout
a psolechnout na www.obyvakvesnice.cz.
Zuzana Brychtová Horecká a Barbora Černohorská
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SLAVNOST PROMĚNY KŘÍŽE V SRDCE
Zpráva o vzkazech v symbolické řeči
Ještě do nedávna jsme toho mnoho nesměli. Mnoho svátků a tradic
včetně masopustních průvodů nebo velikonoční obchůzky nebylo možné realizovat. Nemohli jsme se potkávat, sdružovat se ve větších skupinách, navštěvovat se. Ale potřeba společně prožívat a vnímat rytmus
proměňujícího se času v nás zůstávala a silně, ruku v ruce s tím, jak bylo
čím dál obtížnější unést všechny požadavky naléhavé situace, rostla.
Zůstávali jsme v kontaktu jak se dalo. Věděli jsme, že potřebujeme najít
nový způsob, novou legální a bezpečnou formu, jak společně oslavit jaro
a uctít principy s ním spojené.
V pašijovém týdnu jsem pocítila hlubokou vnitřní potřebu zvědomit
si a sdílet význam Velikonoc navzdory „covidovým omezením“. Ze všech
stran na mě doléhaly starosti, úkoly, špatné zprávy, tlak neustálých
změn, tíha a taky hluboký smutek ... Věděla jsem, že opět nebude možné
secvičit a inscenovat Pašije Jany Vöröšové z Tuchoměřic. Ale s několika
dalšími ženami, s nimiž jsem byla ve spojení, jsme se nevzdaly a přemýšlely, jak přenést poselství Velikonoc do veřejného prostoru. Z tohoto
našeho puzení vznikl v parku Parádnice pod barokním zámkem ve
Statenicích kříž z vrbových prutů, které mohl postupně kdokoliv od
květné neděle přenést o kousek dál do vyznačeného prostoru ve tvaru
srdce. Kříž se tak pomalu proměňoval. Do procesu se během plynoucího
času zapojilo víc lidí. O všech ani nevíme. Vznikla spontánní, niterná
a zároveň křehká slavnost Proměny kříže v srdce. Ke konci dubna už
byl kříž poloviční. Suché větve jsme vyplnily rákosím a nechaly srdce
vzplanout v podvečer 30. dubna. Vznikla ZAHRADA SRDCE. Místo, kde se
suché proměnilo žárem v životodárný popel. Místo, kde bylo od 1. května
možné sít a o zaseté pečovat. Ve dvou miskách byla semínka trávy a květin a hlína na přikrytí. Třetí nádoba sloužila k donesení vody z potoka.
Zasít mohl kdokoliv.
Dneska už to místo není od ostatních částí Parádnice k rozeznání. Ale
možná na svatého Jana kytičky rozkvetou a my zase srdce uvidíme.
Možná jste si těchto našich malých vzkazů všimli, možná ne. Snad
alespoň záměr, který jsme měly, zůstal někde tady a bude možné ho dál
vnímat. Snad naše touha po posílení naděje a lásky zanechá svou stopu
mezi potokem a terasami. A snad i nejen tam.
Děkuji Janě Vöröšové za podnět. Za pomoc a něžné spojenectví děkuji
Marii Zichové, Zuzaně Brychtové Horecké, Barboře Černohorské, Barboře
Molčíkové, Radce Vráželové a Michaele Ditrichové a dalším. Speciální poděkování patří Alici Bláhové, která svým citem, hlubokou soustředěností
i časem o celý proces proměny spolu se mnou pečovala. Krásné léto.
Kateřina Molčíková

Počin vznikl ve spolupráci s tuchoměřickým spolkem Tušení. Toto uskupení pořádá mnoho akcí pro děti, kurzy i kroužky, zaštiťuje umělecké
soubory a podílí se na společenském životě nejen v Tuchoměřicích. Ke
spolupráci se Statenicemi došlo v minulosti už několikrát. Kromě slavností
pašijového týdne jsme společně připravovaly tvorbu lesní brány na smrtnou neděli, hudební adventní kalendář, příspěvky do statenického dětského rádia ROZHALAS, vystoupení dětí na noci kostelů v Tuchoměřicích,
společné zpívání občánkům ve Statenicích nebo masopustní veselí v obou
obcích. Více na www.tuseni.cz. Tušíme sousedství.
Petr Šmaha „Zámek a zvon“, z malířského plenéru na Parádnici v r. 2019
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DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI TJ SOKOL STATENICE
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Pro volné chvíle
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OSMISMĚRKA

OSLAVY 101 LET KNIHOVNY, 12. června

V sobotu 5. 6. 2021 se v našem sportovním areálu
uskutečnil dětský sportovní den, který jsme pořádali
společně s FK Dukla Praha ženy. Počasí nám přálo
a den se krásně vyvedl. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali.

Kdo pronesl následující dva výroky?
„V knihách je více pokladů než mohou najít piráti na
ostrově pokladů.“
„Nejlepší moment, kdy přemýšlet a plánovat knihu
je, když umýváte nádobí.“

TJ Sokol Statenice

Nádvoří před obecním úřadem 12. června ožilo
oslavami 101 let knihovny a otevření jejího nového
sídla. Ráno při zahájení zazněla píseň „Já jsem kluk
Stateňák“ od učitele a 1. statenického knihovníka
Václava Březiny.

V nové knihovně se celý den něco dělo. Pro malé
děti bylo dopolední loutkové divadlo, starší děti si
přišli na své při odpolední ozobotí dílně. Na stěnách
studovny byla (a stále je) k vidění výstava o historii
statenické knihovny. Registrovali se noví čtenáři
a čtenářky ze Statenic i okolí.

Odpověď naleznete v tajence osmisměrky, kterou
tentokrát tvoří jména autorů a názvy některých jejich
děl, které by Vám mohly zpříjemnit letní dny prázdnin, volna a pohody. O doporučení jsem požádala
naše dvě knihovnice Báru Černohorskou a Zuzanu
Brychtovou Horeckou. Všechny doporučené tituly
můžete najít v knihovně Obývák vesnice. Vytučněná
slova vyškrtávejte.
Knížky od Báry
Bianca Bellová: Mona (pro dospělé)
Marcus Zusak: Clayův most (pro dospělé)
Martyna Bunda: Bezcitnost (pro dospělé)
Ester Stará: A pak se to stalo (pro děti)
Rotraut Susanne Bernerová: Léto (pro děti)
Jan Guillou: Stavitelé mostů (pro dospělé)
Knížky od Zuzky
Clayův most, Markus Zusak (pro dospělé)
Obchodník s hudbou, Rachel Joyce (pro dospělé)
Moře v 300 otázkách a odpovědích, Vincent Albouy
(pro všechny)
Jak myška snědla měsíc, Petr Horáček (pro děti)
Písečníci a bludný asteroid, Václav Dvořák (pro děti 9+)
Mají chobotnice duši? Sy Montgomeryová (pro dospělé)

Multikáry byly dočasně ustájeny u Sokolovny
a nové garáže se na 1 den proměnily v arénu virtuální reality. Kdo měl chuť na trochu adrenalinu
reálného, mohl si projít jednu ze dvou připravených
bojovek.

Navzdory dešti se povedl i bubenický koncert
Blabuburo na Parádnici a následující bubenická
dílna, jež se kvůli mokru přesunula do útrob staré
knihovny.

DRAČÍ BOJOVKA
V týdnu od 5. do 12. 6. bylo možné projít Dračí
bojovku autorky Barbory Bečvářové, kterou pro děti
připravila Knihovna J. M.
Hovorky a Obecní úřad.
Stezku prošlo asi 70
dětí, na které čekala
v potravinách Sadil
odměna. S údržbou
dlouhé lesní trasy
pomáhali dobrovolníci,
děkujeme!

Benefiční stánek s občerstvením měl pořád plno,
stejně jako 2 stánky s nabídkou dětských knih
a omalovánek. Pohodovou atmosféru dokreslovaly melodie mladého kytaristy Kuby Černohorského.

Zatímco vevnitř se sváděly boje při deskových
hrách, venku při ohni se do pozdních nočních hodin
předčítalo z milostných dopisů českých spisovatelů
a spisovatelek. Byl to krásný den pro knihovnu. Všem,
kteří se na oslavách podíleli, moc děkujeme.
Zuzana Brychtová Horecká a Barbora Černohorská - knihovnice / foto: archiv knihovny

Slova most a Václav jsou v osmisměrce uschována 2x.
Mějte krásné léto.
Kateřina Molčíková
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Kdy, jak a proč
řezat okrasné
listnaté stromy?
Ač se to může zdát barbarské, nastávající období,
kdy se stromy rozvíjejí do své plné krásy, je ta správná doba pro jejich ošetření řezem.

Rady do zahrady

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 2/2021

postupným tloustnutím na kmen nevejdou. Takto
vytváříme budoucí strukturu a tvar koruny stromu.

je doba plné vegetace, kdy stromy přijímají energii ze
sluníčka a živin v půdě a kdy jsou plné síly, pro řez
nejvhodnější.
Dobře zapěstovaná korunka mladého stromu je
nejlepším předpokladem k tomu, abychom se vyhnuli nebo alespoň snížili nutnost zásahů do koruny
staršího stromu. Slabší větve se snadněji zacelují než
větve silné. U dospělých stromů je pomyslnou hranicí
průměr větve 10 cm. Rány o větším průměru strom
většinou není schopen zacelit.

Jak řezat?
Základní podmínkou úspěšné operace je kvalitní
a čisté chirurgovo nářadí. To stejné platí i u řezu stromů. Nůžky a pilky musí být ostré, aby byla rána po
zásahu hladká. Ránu se nebojte začistit nožem. Pokud
ošetřujete stromy s podezřením na chorobu, nářadí
po práci umyjte, případně i vydezinfikujte.

Výchovný řez
Výchovný řez provádíme nejpozději v druhém roce
po výsadbě a opakujeme jej dle potřeby v stále se
prodlužujícím intervalu. Nejprve po dvou letech, pak
po třech až pěti. Později strom s pilkou navštěvujeme
jednou za deset let. To už ale nelze hovořit o výchově,
spíše o udržování kondice (tzv. udržovací řez). Těmito
řezy se snažíme o zachování zdravotního stavu stromu (řez zdravotní) a bezpečnosti stromu pro své okolí
(tzv. bezpečnostní řez).
Při výchovném řezu postupujeme od terminálu,
tedy hlavního výhonu, směrem dolů. Terminál, pokud k tomu nemáme závažný důvod, necháme volně

TERAPIE
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růst, nezakracujeme jej. Vrcholový pupen totiž řídí
stavbu celé koruny stromu. Procházíme korunou
a nejprve odstraníme větve poškozené, suché a zlomené. Větve nezakracujeme, raději je odstraníme celé.
Hlavní výhon by měl mít jasné postavení, odstraníme
tedy výhon, který mu konkuruje a do budoucna by
mohl vytvořit nebezpečné vidlicovité větvení. Pak
se zaměříme na větve, které korunu příliš zahušťují
a narušují přirozený habitus stromu. Větve rostoucí
příliš blízko u sebe nebo dokonce z jednoho místa
představují do budoucna také riziko. Jednoduše se

K řezu je nutné přistupovat s rozmyslem, s vědomím, že zásah je nevratný, a s jasnou představou,
čeho chceme docílit. Pokud si sami sebou nejste jisti,
obraťte se na arboristu. Arborista je většinou muž
výborné kondice (nesmíme opomenout neohrožené
ženy v korunách stromů, které, ač je to k nevíře, také
existují), který, vedle schopnosti ladně a bezpečně se
pohybovat korunou stromu, oplývá znalostmi ze světa
dřevin a vládne zkušenou rukou ruční i motorové
výbavě. Zkušený arborista bývá certifikován.
Ing. Tereza Nehasilová, Trees

inzerce

inzerce

Řez je zásahem, který pro strom vždy představuje
značný energetický výdaj. Výdaj nutný na ochranu
rány před vniknutím patogenů a na zacelení ochraným pletivem, takzvaným kalusem. Po zimě jsou
stromy vyčerpány a své zbylé zásoby vkládají do
kvetení a zakládání plodů. Na podzim je zase prioritou ukládání živin do zásobních pletiv, vyzrávání
zelených částí neboli dřevnatění stonků, a příprava
na opad listů a zacelení každé drobné ranky. Během
zimy, kdy stromy své zásoby pouze spotřebovávají, ale
nevytvářejí, nejsou schopny tvořit ani ochranné pletivo, které by ránu po řezu zacelilo. Z tohoto pohledu

Rady do zahrady

