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Slovo starostky
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Vážení občané, sousedé,
v tomto čísle bych vás ráda
seznámila s letošními prioritami
obce. Dlouho očekávaná stavba chodníku vedoucího podél
Statenické ulice k autobusové
zastávce na Kralupské a dál k ulici
Ke Kříži se zkomplikovala tím, že
firma, která chodník projektovala,
se dostala do likvidace. Ale věřím,
že i přesto, že nestihneme letošní
kolo dotací, schválí zastupitelstvo
zahájení stavby už letos z vlastních
zdrojů a náklady uhradíme zpětně
z dotace vypsané příští rok. Těším
se, až nebezpečná křižovatka v centru obce bude splňovat bezpečnostní
parametry pro chodce.
Momentálně nás ale dobíhají resty z minulosti v oblasti vodovodů
a kanalizací. Právě jsem podepsala smlouvu s vítězem výběrového
řízení na projektovou dokumentaci
na výměnu části hlavního řadu stoky B kanalizačního potrubí v ulici
V Lukách, které stavěli developeři
a je teprve 10 let staré. Obec tehdy
kanalizaci převzala do svého vlastnictví, aniž by si důkladně ověřila
její stav. Kamerové zkoušky nyní
odhalily vážné závady a obec bude
nucena v nejbližších letech investovat do oprav miliony korun ze svého rozpočtu. Děláme všechno proto,
abychom tuto chybu v budoucnu
neopakovali.
Kromě poškozeného kanalizačního řadu zjišťujeme, kudy jinudy se
nám do kanalizace dostává dešťová
voda, kontrolujeme poklopy a rozhodli jsme se, že na jaře provedeme
také kouřové zkoušky. Upozorňuji
všechny občany, že naše obec má

oddílnou kanalizaci a kdo svádí
dešťovou vodu z okapů do splaškové kanalizace, může být vystaven
nepříjemnému odhalení.
Velké množství balastních vod
totiž v tuto chvíli způsobuje, že obecní přečerpávací stanice v Černém
Vole, kterou je odváděna všechna
odpadní voda z obce do roztocké
čistírny, je na hranici své kapacity.
Momentálně prověřujeme, je-li možná její intenzifikace a kolik to bude
stát. Na rekonstrukci přečerpávací
stanice Slovanská jsme již výběrové
řízení vypsali a zažádali o dotaci.
Toto vydání Zpravodaje se věnuje
projektu mateřské školy, ale pokud vás toto téma zajímá podrobněji, srdečně vás zvu na besedu 8.
března do knihovny. Tam budete
moci diskutovat přímo s architekty,
kteří projekt pro obec zpracovávají.
V návaznosti na něj hledáme vhodné dotační tituly, abychom mohli
zahájit stavbu v příštím roce.
Na opravu povrchů šesti ulic recyklátem dostáváme kladné ohlasy,
a proto bychom letos chtěli navázat dalšími ulicemi. Momentálně
mapujeme, které to budou. Dále
probíhá zpracování projektových
dokumentací k povrchům ulic Ke
Kříži, Račanská, Pod Punčochou
a chystá se položení povrchu v ulici
Za Sokolovnou, na které bychom
rádi získali krajskou dotaci.
Restem z minula je také obecní
veřejné osvětlení. Letos budeme
aktualizovat pasportizaci, abychom mohli podat žádost o dotaci
na rekonstrukci světel stávajících
sítí a následně pak doplnili další
světla.
Během příštího měsíce proběhne vyhodnocení provizorního
provozu autobusu č. 409. Tomuto

tématu bych se ale chtěla věnovat
v následujícím čísle Zpravodaje.
Děkuji TJ Sokol, že se organizačně
ujali krásného masopustního reje,
a všem dobrým lidem, kteří investovali svůj čas a někteří také své
kuchařské umění do příprav.
Přeji vám pevnou vůli na prožití
postní doby, která nás přenese od
Popeleční středy až k Červenému
Velikonočnímu pondělí, a o Bílé
sobotě se nezapomeňte napít čisté
vody ze studánky, protože její síla
podpoří zdraví na celý další rok.
Vaše starostka
Apolena Novotná

KNIHOVNA
14.–17. března a 4.–7. dubna bude
knihovna zavřená. Děkujeme za
pochopení.
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Nejen školka, ale také
společenský sál
Mateřská škola na Parádnici
už má jasné obrysy

44
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Jedno podlaží navíc

První projekt na výstavbu mateřské školy v prostoru Parádnice vedle zámku vznikl už před mnoha lety.
Podle něj měla mít školka dvě třídy. Jenže představení
tohoto projektu vyvolalo mezi statenickými občany
diskuzi, která se týkala nejen navrhované podoby
a kapacity mateřské školy, ale také jejího umístění
a řešení parkování. Po volbách proto nechalo nové
vedení obce v čele se starostkou Apolenou Novotnou
zpracovat územní studii celého centra obce, která
plánovanou stavbu zasadila do širšího rámce, a stala
se tak důležitým podkladem pro další rozhodování.
Územní studii na základě vítězství v architektonické
soutěži připravilo studio Re:architekti. To potvrdilo,
že vybraný pozemek je pro stavbu vhodný, nicméně
navrhlo vlastní projekt budovy s odlišným prostorovým uspořádáním a vyšší kapacitou. Protože obec
nemá k dispozici žádné jiné volné pozemky, je dobré,
aby se zastavěný prostor využil do posledního metru.
Odborná nezávislá architektonická komise doporučila k realizaci tento nový návrh. Hlavní výhodou oproti původnímu projektu bylo zejména zvýšení počtu
tříd ze dvou na tři, čímž se celková kapacita dostala
na 75 dětí, a také vyřešené bezpečné parkování pro
rodiče, kteří budou své ratolesti přivážet a odvážet.

Studio Re:architekti navrhlo budovu školky nejprve jako dvoupodlažní, přisazenou kolmo ke svahu
tak, aby každé podlaží mělo vlastní vchod na úroveň
terénu. V průběhu upřesňování detailů projektu se
objevila myšlenka, že by bylo možné v horní části vybudovat ještě třetí podlaží. Tím by se kapacita školky
zvýšila minimálně o dalších 25 míst. Tomuto nápadu však stojí v cestě aktuálně platné požární normy,
které nedovolují provozovat mateřskou školu ve třech
podlažích nad sebou. Nakonec tedy bylo rozhodnuto,
že patro navíc bude sloužit pro kulturní a volnočasové aktivity dětí ze školky a také jako společenský sál
pro potřebu obce například pro pořádání obecních
plesů. I takový prostor Statenice potřebují a využití
společné budovy s mateřskou školou se tedy jeví jako
velmi hospodárné.

Nová místa pro parkování
Aby mohla mateřská škola zdárně fungovat, je třeba zajistit i dostatek parkovacích míst. Projekt vymezuje plochu pro několik z nich do těsného sousedství
budovy v ulici Pod Zámkem, ale dalších 8 stání pro
osobní automobily je navrženo při ulici Statenická
na okraji Parádnice mezi pomníkem a mostem přes
potok. Od vozovky bude západním směrem do prostoru Parádnice vysunuta rampa, na níž budou parkovat
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auta a která zároveň bude sloužit jako střecha nově
vytvořeného zázemí pro kulturní akce. Pod parkovací rampou vznikne dostatečný prostor pro kiosek
s občerstvením, sklad a veřejné toalety. Z parkoviště
u Statenické bude přístup do mateřské školy zajištěn
přes louku na Parádnici do spodního podlaží budovy.
Celá louka je majetkem obce a v územním plánu je
až po hranici pozemku, na němž bude stát mateřská
škola, vedena jako záplavové území. Neměla by zde
tedy vyrůst už žádná další stavba a velké veřejné prostranství v sousedství školky se tak svým přírodním
charakterem stane ideálním zázemím pro dětské hry
a dobrodružství.

Téma

SYSTÉM UMÍSŤOVÁNÍ STATENICKÝCH DĚTÍ DO
ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ŠKOLEK OKOLNÍCH OBCÍ
Bohužel pro Statenice není možné zajistit spádovou školu, protože žádná z okolních základních škol
a školek nemá dostatečnou kapacitu na to, aby byly
schopny přijmout naše děti za stejných podmínek
jako své vlastní.
V roce 2020 se paní starostce ale podařilo vyjednat
neoficiální partnerství s Horoměřicemi, které zajišťuje, že statenické děti budou přijímány jako druhé
v pořadí hned po domácích.

26

Počet těchto míst se ale každý rok mění a záruku,
že naše děti horoměřická základní škola většinově
pojme, nemáme.
Proto se budeme muset smířit s tzv. školským obvodem, který propojuje síť škol v okolí a nabízí místa i přespolním, i když opět až poté, co obce umístí
vlastní děti.

Stavební povolení už letos
Práce na projektu mateřské školy se naplno rozběhly v loňském roce, letos by měly být dokončeny
a starostka věří, že se do konce roku podaří získat
i stavební povolení. Již nyní vedení obce jedná se
Středočeským krajem a s ministerstvy a připravuje
podání žádostí o dotace. Zatím to vypadá, že s financováním by z největší části mohly pomoci fondy
Evropské unie, ale ve hře je i několik dalších dotačních zdrojů. Když vše půjde hladce, mohlo by se s
výstavbou začít v druhé polovině příštího roku.
Věřme tedy, že statenické děti, s nimiž jsou teď
matky či otcové na rodičovské dovolené, ještě stihnou
před svým nástupem do základní školy novou mateřskou školku vyzkoušet.
→ Oproti původnímu návrhu vznikne jedna třída
navíc.

V roce 2021 nám na základě toho přislíbila pro černovolské děti pár míst základní škola v Úněticích a za
stejných podmínek budou přijímat naše děti také
v Lichocevsi.
Všem školám platíme za každé přijaté dítě roční neinvestiční příspěvek.
Rodičům nastávajících prvňáčků doporučujeme podat
přihlášky na více škol, aby zvýšili šanci na to, že některá z nich dítě přijme.
V případě, že i přesto dostanete potvrzení o nepřijetí
dítěte, bude třeba poslat odvolání na Středočeský
kraj.
Teprve ten umístí dítě do některé základní školy, která
bude mít zrovna volné místo. Obec se nemůže za
rodiče odvolávat, ale v případě zájmu vám poradíme.
(Můžete se obrátit na úřednice OÚ Statenice).
Vzhledem k ekonomické náročnosti výstavby vlastní
ZŠ a k tomu, že obec nemá žádný vhodný pozemek,
se bohužel nedá předpokládat, že se tato situace pro
statenické děti brzy nějak výrazně zlepší.

→ Projekt řeší i parkování při dopravě dětí do a ze .
školky.
→ Spolu s mateřskou školou získá obec ještě sál
pro konání společenských akcí.
Text: Pavel Černý
Vizualizace: re:architekti

Vedení Statenic bude v budoucnu odkázáno na to, zda
investoři rozvojových ploch vyčlení ve svém území
dostatek metrů pro stavbu nových školských zařízení,
která uspokojí nároky alespoň budoucích obyvatel.

Téma
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Pěšky pohodlně
a bezpečně
Pěší ze Statenic i z Černého Vola se dostanou na autobusovou zastávku „Hospoda“ bez nutnosti chodit po
kraji frekventované silnice.
Bezpečné pěší spojení obou částí obce má zajistit
nový chodník, který naváže na ten stávající v blízkosti křižovatky s ulicí Keltská a bude pokračovat bezbariérově až na autobusovou zastávku Statenice, Černý
Vůl, hospoda. Po druhé straně Kralupské ulice pak
bude chodník směřovat od autobusové zastávky před
bývalou hospodou v Černém Vole k vyústění ulice Ke
Kříži. Součástí stavby se stane i modernizace přechodu pro chodce mezi zastávkami a jeho vybavení signalizací a osvětlením. Pohodlný přístup k autobusové
zastávce z ulice Statenická pro vozíčkáře či rodiče
s kočárkem zajistí šikmá nájezdová rampa situovaná v trojúhelníkovém prostoru mezi Statenickou
a Kralupskou. Fyzicky zdatnější občané budou moci
využít přímější a kratší schodiště.
Kdy se konečně začne
Projekční příprava chodníku trvala několik let
a vlastní projekt bylo třeba v průběhu této doby měnit, například proto, že Středočeský kraj oznámil, že
počítá se zavedením kloubových autobusů, a tomu se
musely přizpůsobit dispozice zastávky. V původním
projektu také nebyla definitivně dořešena část chodníku od zastávky směrem k Černému Volu, což by
výrazně snížilo šanci na získání dotace.
„Změny v průběhu projekčních prací znamenaly

komplikace, na druhé straně jsme ale získali čas
připravit všechno opravdu důkladně. Nechali jsme
rovněž zpracovat audit bezpečnosti a splňujeme
tak maximum podmínek pro přiznání dotace od
Státního fondu dopravní infrastruktury. Jsem proto
přesvědčená, že na tyto finance dosáhneme,“ vysvětluje starostka Apolena Novotná.
Obec připravovala projekt tak, aby se žádost o dotaci stihla podat v únoru a stavba mohla být zahájena
ještě letos. Bohužel, do tohoto načasování negativně
zasáhla nečekaná událost. Firma, která stavbu od
začátku projekčně a inženýrsky zajišťovala, vstoupila
do likvidace a tuto skutečnost přiznala vedení obce až
s půlročním zpožděním. Přes sliby a ujištění neodevzdala svou práci kompletní a stavební úřad nedostal
vše potřebné k vydání stavebního povolení. Stavební
úřad si tedy letos v lednu vyžádal doplnění dokumentace. Přestože radnice okamžitě poptala nového
zpracovatele, který na projektanty naváže, letošní
termín pro podání žádosti o dotaci se už nestihne.
Znovu žádat bude možné až příští rok. Celá stavba se
tím značně opozdí.
Vzhledem k tomu, že projekt je pro získání dotace
ušit na míru a že splňuje maximum podmínek pro
jejich získání, zvažuje starostka možnost, že by obec
zahájila stavbu ještě letos z vlastních prostředků.
Z dotace by se pak náklady obci vrátily dodatečně.
Takový postup ovšem musí schválit zastupitelstvo
a při rozhodování bude třeba pečlivě vyhodnotit jeho
přínosy i možná rizika.
Pavel Černý
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schválilo Vyhlášku č. 4/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platnou od 1. 1. 2022. Sazba poplatku
činí 800 Kč. Maximální sazba je
dle Ministerstva vnitra 1.200 Kč.
→ Zastupitelstvo jednomyslně
schválilo Smlouvu o zajištění
a financování dopravní obslužnosti – integrovaná doprava
Středočeského kraje, definující
čtvrtletní zálohy na obsluhu linek
č. 316, 356 a 409, platnou od
1. 1. 2022.

15. 12. 2022
→ Zastupitelstvo jednomyslně
schválilo rozpočet na rok 2022.
Návrh vychází na straně příjmů
z predikce rozpočtového určení
daní a očekávaných daňových
i nedaňových příjmů v celkové
výši 25.968.500 Kč. Největší část
výdajů (21.797.950 Kč) tvoří výdaje na chod a správu obce. Plán
výdajů na investice je 9.090.000 Kč.
Navrhovaný schodek 4.929.350 Kč
bude obec hradit z úspor v letech
minulých. Očekávané dotace by
mohly přinést až 20 mil. Kč, tyto
předpoklady však nelze do rozpočtu zahrnout.

→ Zastupitelstvo 7 hlasy vzalo na
vědomí záznam o výběrovém řízení, otevíraní, posouzení a hodnocení nabídek ve věci Rekonstrukce
kanalizace v ulicích V Lukách,
Zelená, Statenická. Zastupitelstvo
pověřilo starostku podpisem
smlouvy s firmou AQUION, s.r.o.,
která nabídla nejnižší cenu, a to
396.446 Kč bez DPH. Potřeba výměny potrubí vyplynula z kamerových zkoušek, protokol z jejich
vyhodnocení je k nahlédnutí na
úřadě.

→ Zastupitelstvo jednomyslně

83.000 Kč, celková cena se předpokládá cca 350.000 Kč.
→ Zastupitelstvo jednomyslně
schválilo „Grantový program na
1. pololetí r. 2022,“ vyčleněná
částka pro občany je 100 000 Kč.
Formulář žádosti naleznete na
https://www.statenice.cz/urad/
grantovy-program-obce/.
→ Zastupitelstvo jednomyslně
schválilo záměr rekonstrukce
veřejného osvětlení a pověřilo
místostarostu Šandu přípravou
projektu. Ten představil možnost
využití kombinace státního dotačního programu EFEKT a Programu
na rozvoj venkova Středočeského
kraje. Hrubé náklady na kompletní rekonstrukci jsou odhadovány
na 3,5 mil. Kč s možnou dotací až
do 2,8 mil. Kč.
→ Zastupitelstvo 7 hlasy dle právního posouzení kanceláře HKR
schválilo vydržení pozemku p. č.
348/7 o výměře 17 m2 viz geom.
plán č. 1723-199/2020. Náklady
spojené s tímto právním aktem
uhradí nabyvatel.
→ Zastupitelstvo jednomyslně revokovalo usnesení č. 224/16.12/20
o záměru prodeje části pozemku
p. č. 348/2 o celkové výměře cca
55 m2 v k. ú. Statenice předem známému zájemci.

→ Zastupitelstvo na rok 2022 jednomyslně schválilo cenu vodného
46,82 Kč/m3 bez DPH a stočného
47,52 Kč/m3 bez DPH. Celková
cena vzrostla o 5,43 % - víceméně
o inflaci.
→ Zastupitelstvo jednomyslně
schválilo Vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, platnou od
1. 1. 2022. Vyhláška konkretizuje,
kde jsou umístěny kontejnery
na tříděný odpad, jejich označení a barvu. Jsou specifikovány
i chatové oblasti ve vztahu ke
komunálním odpadu. A vyhláška
také vymezuje občanům užívání
kontejnerů na tříděný odpad i těch
velkoobjemových.

Aktuálně

→ Zastupitelstvo neschválilo
Smlouvu o prodeji obecního pozemku p. č. 391/24 o výměře 257
m2 viz geom. plán č.1788-62/2021
za 89.693 Kč určených znaleckým
posudkem č. 71-3718-2021.

→ Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo
záměr realizace parku Štěpnice
dle studie „Parádnice / Štěpnice“,
kterou vypracovalo Symbio studio
s.r.o. Starostka předložila návrh na
Fázi 1, která obsahuje prořez náletů a vysázení 55 nových ovocných
stromů se zachováním torz stromů
starých. Pan místostarosta Šanda
dodal, že jsou vypsány dva dotační
tituly, u jednoho bychom mohli
získat cca 202.000 Kč, u druhého

→ Zastupitelstvo jednomyslně
schválilo smlouvu se spol. ČEZ
Distribuce a.s. o zřízení věcného
břemene pro trafostanici VN/NN
na pozemku st. 1106 o výměře
12 m2. Tržní cena 7.880 Kč byla
určena znaleckým posudkem
č. 2511/61/2021.
→ Zastupitelstvo jednomyslně podpořilo podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci místní komunikace
Za Sokolovnou do programu MMR
dotační titul 117d8210A Podpora

Aktuálně

obnovy místních komunikací.
Dotační program kryje až 80 %
uznatelných nákladů, jejichž výši
určí výběrové řízení. Pro realizaci povrchu získala obec stavební
povolení v roce 2021. Žádost byla
podána 17. 12. 2021.
29. 12. 2021
→ Zastupitelstvo za obec jako
vlastníka vodovodů a kanalizací
jednomyslně schválilo aktualizaci
Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, který zpracoval
provozovatel 1. Vodohospodářská
společnost s.r.o. Je v něm popsán
výpočet prostředků, které má
obec vyčlenit na obnovu VaK dle
metodického pokynu Ministerstva
zemědělství. Výše ročních
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prostředků na obnovu vodovodní
sítě je 438 tis. Kč a na kanalizační
sítě 544 tis. Kč. Nutné navýšení se
nepromítne do ceny vody a bude se
financovat z rozpočtu obce.

důsledně zveřejňovat smlouvy
na profilu zadavatele a důsledně
dodržovat směrnici obce Statenice
č. 1/202 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

→ Zastupitelstvo jednomyslně
schválilo Dodatek č. 15 ke smlouvě
s FCC Regios, a.s., obsahující drobný návrh růstu cen za sběr, svoz
a odstranění směsného komunálního i tříděného odpadu. Starostka
informovala, že na dvou místech
byl navýšen počet kontejnerů na
papír.

Jedná se pouze o výtah informací,
pro kompletní zápisy, další podrobnosti a konkrétní formulace usnesení navštivte www.statenice.cz/urad/
zapisy-z-jednani-zastupitelstva/.

→ Zastupitelstvo jednomyslně vzalo
na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Statenice
za rok 2021 i vysvětlení starostky
a přijímá opatření, že obec bude

Ze zápisů z jednání zastupitelstva připravila Zuzana Hanáčková
Ilustrace a mapa: Veronika Trachtová
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NOVÉ VYHLÁŠKY
O ODPADECH

NOVÝ WEBOVÝ MODUL
KOMUNÁLNÍ ODPADY

Na konci roku 2020 schválila
Poslanecká sněmovna rozsáhlý
balíček odpadové legislativy, který
mimo jiné přinesl nejenom nový
zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.,
ale také upravil systém vybírání poplatků za odpady v zákoně
o místních poplatcích 565/1990 Sb.
Cílem novely bylo upravit a sjednotit vybírání poplatků za odpad,
které až dosud upravovaly různé
právní předpisy. Nově tedy bude
právně upravovat správu poplatků za odpad zákon o místních
poplatcích.
S platností od 1. 1. 2021 byl v zákoně o místních poplatcích zrušen
dosavadní "Poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"
a nahrazen "Poplatkem za obecní
systém odpadového hospodářství"
nebo "Poplatkem za odkládání
komunálního odpadu z nemovité
věci". Variantu si mohla každá obec
zvolit sama.
Proto na prosincovém zasedání zastupitelstva naší obce byly
schváleny dvě nové obecně závazné
vyhlášky:

Od 1. 1. 2022 můžete nalézt na
našich webových stránkách
www.statenice.cz v sekci Praktické informace
→ Odpady přehledný a barevně členěný kalendář plánovaných svozů
komunálního nebo tříděného
odpadu. Najdete zde i informace
o svozu nebezpečného a objemného odpadu, sečení trávy, čištění
ulic a jiné. Tento modul je také
propojený s mini kalendářem ve
sloupci na pravé straně.

OZV 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Obsahuje informace jak nakládat s tříděným a komunálním odpadem. Co všechno můžete v obci
třídit. Kde všude jsou umístěny
kontejnery na tříděný odpad, barevné rozlišení a jejich počet. Také
zde najdete informace o svozu nebezpečného a objemného odpadu.
OZV 4/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového
hospodářství
Stanovuje výši poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství a určuje, kdo je v obci
poplatníkem, komu vzniká ohlašovací povinnost, a také určuje sazbu
poplatku, splatnost poplatku,
úlevy a slevy.
www.statenice.cz → urad → obecně závazné
vyhlášky, směrnice a opatření startostky

Aktuálně
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ROZPIS PLATEB
ODPAD
Dle nové obecně závazné vyhlášky 4/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je povinna hradit
poplatek:
→ osoba trvale přihlášená v obci.
→ osoba, která je vlastníkem nemovitosti.
SAZBA POPLATKU ČINÍ 800 Kč
→ za osobu s trvalým pobytem v obci.
→ za nemovitost, ve které není nikdo trvale
hlášený.
PSI
Dle obecně závazné vyhlášky 7/2020
o místním poplatku za psy hradí poplatek:
→ držitel psa, tedy osoba trvale přihlášená
v obci.
SAZBA POPLATKU ČINÍ
400 Kč za 1 psa,
za každého dalšího 600 Kč.
PLATIT MÍSTNÍ POPLATKY MŮŽETE:
→ hotově nebo kartou na
OÚ Statenice v úředních hodinách
pondělí, středa 8:00-12:00 / 14:00-17:00
→ bankovním převodem na účet OÚ
Statenice.
Číslo účtu: 51-2228780217/0100

PLATBY
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
ZA ODPAD A PSY
V ROCE 2022
Od 1. 1. 2022 nabyla účinnosti
nová obecně závazná vyhláška
4/2021 o místním poplatku za
komunální odpad a došlo tak ke
změně v sazbě za místní poplatek.
Upozorňujeme, že nárok na
osvobození či slevu z poplatku
musí být náležitě prokázán patřičným průkazem, potvrzením apod.
Splatnost poplatků za psa
a odpad je do 31. 3. 2022.

VS pro platby za odpad:
2022+číslo popisné/evidenční nemovitosti.
Příklad: číslo popisné je 318, proto variabilní
symbol bude 2022318
Do popisu platby prosím uveďte jméno
a příjmení, za koho poplatek hradíte, a nemovitost s číslem popisným/evidenčním.
VS pro platby za psy:
02022+číslo popisné/evidenční
nemovitosti.
Do popisu platby prosím uveďte příjmení
a jméno majitele psa, který má trvalý
pobyt v obci, počet psů.
V případě, že si nevíte rady, kontaktujte
úřednici Magdu Sumarovou na čísle
725 847 881.

Ze života obce

ČERTOVSKÁ STEZKA

Malé ohlédnutí za letošní čertovskou stezkou a nadílkou od
Mikuláše. Děkujeme za hojnou
účast a těšíme se na vás zase za rok.
TJ Sokol Statenice

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
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Talacko a Markéta Peterová,
a nakonec nám zazpívaly sbory
La Folia z Tuchoměřic a Statenický
sousedský sbor.
Bylo to poprvé, kdy se sbory
těchto dvou sousedních vesnic spojily a pod vedením hudební skladatelky Jany Vorošové spolu týdny
nacvičovaly své adventní vystoupení. Měly s ním v plánu objet několik vesnic. S blížícím se příchodem
adventu však sílily obavy z další
covid vlny a několik vystoupení
bylo zrušeno. Ve Statenicích však
k naší radosti proběhlo. Zpěváci
i zpěvačky z obou vsí včetně paní
dirigentky si spojení pochvalovali
a tak věřme, že jejich spolupráce
bude pokračovat a dočkáme se
dalších hudebních a slavnostních
zážitků.
Účinkujícím a těm, kteří se na
povedeném setkání podíleli, velice

děkujeme za jejich čas a nasazení
a vám všem za to, že jste si přišli
užít poklidnou sváteční atmosféru.
Obecní úřad
foto: Zdeněk Přáda

STAROSTKA NÁS POZVALA
NA NOVOROČNÍ ČOČKU
Občané Statenic si během silvestrovského dopoledne mohli se
starostkou a zaměstnanci úřadu
připít sektem a pochutnat si na
novoroční čočkové polévce. Na
náměstí před Kavárničkou se tak
mohli neformálně setkat sousedé
a při polévce na stojáka tak zhodnotit dojmy z uplynulých svátků
a popřát si to nejlepší do nového
roku. Vynikající polévku na tuto
akci uvařila restaurace Statenka
a ochutnat ji přišlo zhruba 60 sousedů s rodinami.
Pavla Witzel

NÁŠ OBECNÍ ZPRAVODAJ OBSADIL 3. MÍSTO V SOUTĚŽI
RADNIČNÍ LISTY 2021
V podvečer třetí adventní neděle
jsme se sešli na náměstíčku, abychom oslavili příchod vánočního
času společně s našimi sousedy,
známými a přáteli. Statenický
betlém se nám díky Janu Peterovi
a Veronice Trachtové rozrostl
o nové postavy krále s velbloudem.
Vánoční strom od paní Lenky
Procházkové betlémský výjev krásně osvětloval.

Program zahájila knihovnice
Bára Černohorská a hned uvedla v rámci Čtení pod lampou
Kateřinu Molčíkovou. Potom
následovalo divadlo, které nacvičily se statenickými dětmi Alena
Heverová, Eliška Frková, Pavlína

Začátkem léta se náš obecní Zpravodaj Statenic a Černého Vola zúčastnil celostátního kola soutěže Radniční listy 2021. Soutěžilo se v kategorii
municipalit do 10 000 obyvatel, kde bylo přihlášeno celkem 71 radničních listů z celé České republiky. Kritérií pro hodnocení bylo celkem 10.
Hodnotilo se grafické zpracování obsahu a titulní strany, politická
nestrannost, edukativní obsah, kvalita fotografií a mnoho dalších. Náš
Zpravodaj získal 48 bodů z 50 a umístil se tak na krásném 3. místě.
Byla vyzdvihnuta zejména snaha o edukativní a praktický obsah
periodika v takovém rozsahu, že i občan, který nemá přístup k internetu, má možnost se plně orientovat ve všech organizačních záležitostech
obce. Celé hodnocení si můžete přečíst na www.statenice.cz→aktuality
Obec také získala ocenění v krajském kole soutěže ZLATÝ LAJK 2021,
a to 1. místo za obecní web.
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
KNIHOVNY J. M. HOVORKY

MASOPUSTINA

Letní knihovnické tábory budou zaměřené podobně jako loni,
tedy na poznávání přírody v okolí
Statenic a na výtvarnou tvorbu.
Termín prvního tábora je:
25.–29. 7. (spíše výtvarný)
Termín druhého tábora je:
8.–12. 8. (spíše poznávací).
Statenické děti mají před ostatními přednost do 7. 5., potom budeme
doplňovat přespolními dětmi až do kapacity 15 dětí na turnus.
Cena je 2 950,- (sourozenci mají slevu 200 Kč).
Přihlášky posílejte na e-mail: knihovna@statenice.cz
Více info: www.obyvakvesnice.cz

INFO

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?
Vše najdete na webu Středočeského kraje
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace
Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu
pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991
(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

Divadelní
hru “Konec
Masopustu” od
Josefa Topola
jsem v 90. letech
viděla v Divadle
v Dlouhé a byl
to pro mě tehdy obrovský
zážitek. Divoké
maškary a výpravná scéna podtrhovaly silný
příběh o lásce, smíření, svobodě,
hodnotách života na venkově
a v neposlední řadě o kolektivizaci.
Když Káča Molčíková přišla s nápadem přečíst Topola v naší knihovně v masopustním čase a nabídla
mi, abych se přidala, neváhala
jsem, přestože jsem si to úplně
nedovedla představit… číst veřejně,
bez kostýmů, téměř bez zkoušek?
Káče se podařilo dát dohromady
15 vesměs místních amatérských
herců a hereček. Před veřejným
čtením proběhla jedna zkouška, na které jsme si rozdělili role
a začali jsme opatrně číst a sžívat
se s jednotlivými charaktery. Bylo
zajímavé, jak se skrz naše hlasy
postavy začaly vylupovat a ožívat.
Četla jsem trochu rozechvěle a nejistě mladičkou venkovskou dívku
Marii, která byla komplikovaně
zamilovaná do městského floutka
Rafaela. Občas jsem se opravdu
červenala. Rafaela totiž četl neodolatelně Martin Molčík. :-) Děkuji
za úžasný nápad a doufám, že se
v knihovně zase brzy společně
sejdeme nad dalším dramatickým
kusem.
Barbora Černohorská
foto nahoře: portrét Josefa Topola, zdroj Český rozhlas
Vltava
foto dole: Bára Škopková

Ze života obce

VZPOMÍNKA NA DESET LET
S KAVÁRNIČKOU
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mléčnou pěnou do kávy. Dodnes
nás občas školí, abychom znaly
trendy a udržovaly kvalitu.

Před 10 lety jsme otevřeli
Kavárničku, můj splněný sen!
Nebyla to jednoduchá cesta, ale
stála za to.

se kdysi práce v kavárně bála,
dnes vedle toho zvládá i cukrařinu v naší pekárně, takže většina
dortíků a zákusků je od ní s láskou
pečená.

Zleva: Anežka, Natálka, já a má dcera Nela při 10. narozeninách Kavárničky.
S prvními kavárnicemi Kačkou a Verčou.

Naše první baristky byly Kačka
a Verča, s kterými náš příběh začal.
A byl to krásný příběh, dívky byly
z dětského domova a snily o práci
v kavárně, o čemž jsem se náhodou
dočetla v novinách, a rozhodla se
je kontaktovat přes nadaci Naše
dítě.
Nakonec u nás byly 3 roky a poté
se vydaly do Toronta, kde žijí dodnes. Obě jsou zasnoubené a my
máme radost, že se jim daří.

Otevřeli jsme v době, kdy mé děti
byly malé, proto musela být nutně
součástí i velká herna.
Dnes už je dcera Nela nadšenou
brigádnicí a prý to tu jednou převezme, až půjdeme s Natálkou do
důchodu :)

Natálka s betlémským světlem, které každý rok přivážíme.

A děkuji i mému manželovi,
který zařídil celou rekonstrukci
a vždy mě plně podporoval.
Přála bych si, aby se kavárně hezky dařilo a dál nám všem dělala
radost.
Bára Škopková

Prázdniny u nás tradičně začínají Dětským dnem.

Kurz s baristkou.

Kavárna je hlavně o lidech okolo, a na ty mám velké štěstí! Můj
tchán nám jezdí na pravidelné
nákupy, tchýně nám dříve pekla
štrůdly a bábovky, na větší nákupy do Makra zase jezdí kadeřnice Romča z vedlejšího Salónku,
výměnou za náš kváskový chléb.
"Sousedka" Jana Púčiková se nám
stará o květinovou výzdobu a další
pomáhají organizovat Zpívánky,
Čtení pod lampou, Mikulášskou,
Dětský den.

S rozjezdem nám pomohla Petra
Veselá, mistryně ČR v baristice,
která nám dala školení na přípravu espressa a latte art – malování

A pak je tu Natálka, naše nejzkušenější baristka a nejdůležitější
osoba. Za její práci, ochotu, lidskost a přesah jí děkuji! A i když
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DĚTI ZE SOKOLA STATENICE SI ZAHRÁLY
TURNAJ NA JULISCE

Naši malí fotbalisté usilovně trénují celou zimu
a v neděli 13. února se vypravili na turnaj, který se
odehrál na legendárním stadionu pražské Dukly.
Na Julisce si nejen zahráli proti dívkám z Dukly
a dětem z Lysolají, ale také si prošli kabiny fotbalistů,
střelnici, vyzkoušeli si atletickou dráhu i skok do písku a samozřejmě schody na veliké tribuně.

často podcenili. Chvílemi se sice nesoustředil, ale
když se pustil do souboje, tak jej nejednou vyhrál.
David Votruba nás asi překvapil nejvíce. Měl prostě svůj den a hrál opravdu skvěle. Matyáš Odnoha
celou dobu ukazoval své nadšení pro hru a zdá se,
že se mu hodně líbí i role brankáře. Taky mu to tam
opravdu šlo. Valentýn Najman se hned před turnajem chtěl nacpat čokoládou, ale nakonec si ji nechal
až po prvním zápase a se všemi se rozdělil. Zkusil
si roli brankáře i útočníka a právě když se hrnul do
útoku, dokázal naši hru přenést k soupeřově bráně.
Posledním naším hráčem v sestavě byl Matyáš Mařík,
který podobně jako Valentýn obstál jak v bráně, tak
v útoku. Škoda, že se častěji nedostal ke střele, určitě
nám mohl vylepšit skóre.
„Rád bych poděkoval klukům za super výkony,
pochvalu zaslouží všichni. Rodičům děkujeme za
podporu, snad si to s námi užili a budou děti podporovat v jejich zábavě celé jaro. Již nyní připravujeme
další akce a věříme, že se příště sejde více hráčů a že
se přidají i holky. Všichni se těšíme na březen, kdy už
část tréninků bude venku na trávě a my si zahrajeme
podobných zápasů mnohem víc.“ za trenéry článek
uzavírá Honza.
Jan Makovič
Foto: Blanka Makovičová

TJ SOKOL STATENICE
ZVE DOMÁCÍ I PŘESPOLNÍ DĚTI
27. BŘEZNA OD 14:00 NA

Děti na velkém stadionu v Dejvicích přivítalo
mrazivé, ale sluncem zalité ráno. První turnaj, kde
se hrálo na velké brány, a tak nejen stadion budil
v očích dětí respekt. Dlouho to ale netrvalo a rychle
se rozkoukaly. Zatímco se rodiče vydali k občerstvení,
kluci už obouvali kopačky a na hřiště vstoupili tunelem, kterým přicházela celá řada fotbalových legend.
Chyběly jen kamery a divácká kulisa.
I když označení turnaj zní vznešeně, pro Statenice
to byl prakticky trénink navíc. Jiný trénink, než
na jaký jsou kluci zvyklí. Museli se vyrovnat s nervozitou, cizím prostředím, náročnými herními
situacemi a s úspěchy i neúspěchy. Zejména kvůli
prázdninám na Praze-západ jsme nastoupili pouze
s 5 hráči, a tak si každý zahrál dost. Vincent Hanáček
je jeden z našich nejmenších hráčů, a tak ho soupeři
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D EN
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI VE STATENICÍCH
VÁS ČEKÁ FOTBAL, HOKEJ, LUKOSTŘELBA,
PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA, IN-LINE
A DALŠÍ ATRAKCE!
TAKÉ TRENÉŘI, SOUTĚŽE, ODMĚNY,
DOBRÉ OBČERSTVENÍ
PRO VŠECHNY DĚTI BEZ ROZDÍLU VĚKU,
POHLAVÍ NEBO MÍSTA BYDLIŠTĚ.
VSTUP ZDARMA

Ze života obce

Nedávno
jsme se
dozvěděli
o malé holčičce, která
se stala
sportovkyní měsíce
listopadu.
A tak jsme
se rozhodli
s ní udělat
rozhovor.
Gábinka Jedličková (5 let) naše pozvání do Knihovničky přijala. Zde
je náš rozhovor:
Co tě na tréninku nejvíc baví?
Jsou tam překážkové dráhy
a můžu pomáhat uklízet.
Máš tam kamarády?
Byl tam Filip a ten byl ve školce
a nejdřív jsem si nevšimla, že tam
je, ale teď už jsem si toho všimla.
A máš tam ještě nějaké
kamarádky?
Jo ale právě že nevím, jak se
jmenují.
Co děláte na trénincích?
Jsou tam překážkové dráhy, úplně na konec hrajeme fotbal a pak
pomáháme uklízet.
Máš radši fotbal nebo překážkovou dráhu?
Překážkovou dráhu.
A v tom soutěžíte, kdo je
nejrychlejší?
No… jo. Je to závod.
Jaké tam máte trenéry?
Hm, je tam Honza a Lukáš, ten
poslední nevím.
(…) Jako ještě než překážkovou dráhu mám radši překopávanou.
Jak se to hraje?
Máš míče, to se hraje se spoustou
míčema. Ty se snažíš svojí půlku,
aby tam nebyly žádné míče. A ten,
který bude mít u sebe nejvíc míčů,
ten prohraje.
A kolik tam chodí dětí?
Jednou jsme tam byli jenom tři,
k tomu ještě jeden trenér, takže

čtyři. Jinak nás je tam asi hodně,
hodně, hodně.
Chtěla bys na tréninky chodit
i příští rok?
Jo.

GYMSTORY NOVÝ START PRO ZDRAVÉ
TĚLO
Nejmodernější stroje, špičko-

Stejně jako
s Gábinkou
jsme se sešli
a udělali
rozhovor
s Tondou
Černohorským (7 let),
nejlepším
hráčem prosince. Malý
fotbalista
nám ochotně
poskytl všechny informace. Zde je
náš rozhovor:
Jak často chodíš na trénink?
V úterý a ve čtvrtek.
Co tě na tréninku nejvíc baví?
Zápas na konci.
Co tam děláte ještě kromě toho
zápasu?
Hrajeme různé hry a ještě něco
děláme na kruzích.
A jak bys tak popsal klasický
trénink?
Začneme rozcvičkou, potom běháme a na konci je zase fotbal.
A jaké tam máš kamarády?
Vendu, Valentýna, Daníka
a Matyáše.
Jaké tam máte trenéry?
Honza, Lukáš a Milan.
A v jakých věcech soutěžíte?
Máme protihráče a musíme na
ně udělat kličku. Běžíme, vnitřním
nártem kopneme míčem do strany a placírkou dáme góla. A jindy
skáčeme přes švihadlo.
A chtěl bys tam chodit i příští rok?
Jo.
Dětská redakce Vočko Statenic: Dominika Šenová,

vé technologie, největší krytá
dráha pro trénink na překážkové
závody v ČR i relaxační zóna
a fyzioterapie.
Hlavním záměrem fitness konceptu v OC Šetka bylo vytvořit
centrum pro zdravé tělo.
Na své si tu přijdou rodiče
s dětmi, profesionální sportovci
i široká veřejnost.
Na skupinových i individuálních lekcích trenéři pomáhají
s rozvojem přirozeného pohybu,
zpevněním těla a odbouráváním
bolesti.
Lákadlem je unikátní cvičební
systém ideomotorické terapie
(IMT), která využívá přirozené
pohyby těla a šetrným způsobem
buduje stabilitu, sílu i hybnost
kloubů a dokáže se postupně
vypořádat s obvyklou bolestí
pohybového aparátu.
„Naši trenéři sázejí na přirozené pohyby a naučí klienta, jak
pracovat se svým tělem efektivně a podvědomě. Při silovém
tréninku s činkami, v intervalových lekcích i na józe nebo
v rámci protahování vždy dbáme

Miriam Šenová, Matěj Rolčík, Štěpán Rolčík

především na zdravý přístup ke

Foto: TJ Sokol Statenice

cvičení.,“ říká školitel trenérů
Václav Rázl.
Pro pravidelné návštěvníky centra je připraveno cenově zajímavé
členství.

inzerce

ROZHOVOR Vočka Statenic
s Gábinkou a Tondou –
hráči měsíce fotbalové
přípravky TJ Sokol.
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UKLIĎME STATENICE SE PROBOUZÍ
Z COVIDOVÉHO SPÁNKU

PŘIJĎTE BESEDOVAT SE STAROSTKOU
BESEDY SE STAROSTKOU STATENIC
se konají v Knihovně J. M. Hovorky vždy od 19:00 hod.
Termíny příštích setkání:
→ 8. března – téma: mateřská škola a územní studie

.

centra obce
→ 5. dubna
→ 3. května
Přijďte se dozvědět, co vše se v obci děje, zeptat se
starostky na věci, které vás zajímají, a vyjádřit svůj
názor.

První letošní beseda se starostkou o aktuálních
problémech a plánech obce proběhla v úterý 1. února. Starostka Apolena Novotná postupně představila
jednotlivé projekty a záměry obce na rok
2022 a odpověděla na dotazy a připomínky občanů, kteří zaplnili celý prostor
knihovny.
Všem děkujeme za účast i za plodnou
debatu a těšíme se na vás při další besedě
se starostkou, která je plánována na úterý
8. března. Diskuze se zaměří zejména na
téma mateřské školy na Parádnici, hovořit se bude rovněž o územní studii centra
obce. Tentokrát budou přítomni i hosté,
a to konkrétně členové architektonického
studia re: architekti, kteří školku momentálně projektují. Témata dalších setkání
budou upřesněna podle aktuálního stavu
projednávání a přípravy projektů.
K

Akce Ukliďme Statenice se bude po delší covidové
přestávce konat v sobotu 2. dubna 2022. V závislosti
na aktuálních opatřeních v době akce bude uzpůsobena i forma konání. V ideálním případě budou
připravena dvě výdejní místa na pracovní pomůcky – ve Statenicích u Potravin Sadil a v Černém Vole
u zahradnictví. Úklid tam bude centrálně zahájen
v 10 hodin a akce bude ukončena ve 12 hodin vyhodnocením objemu nasbíraného odpadu a finální
tombolou pro dětské účastníky. Pro nahlášené pomocníky bude připraven společný oběd v restauraci
Statenka. O podrobnostech budete včas informováni
na Facebooku i přes Mobilní rozhlas.
Akce se bude konat ve spolupráci a za podpory
obce Statenice, Obýváku vesnice, Potraviny Sadil, FCC
Regios, restaurace Statenka a Kavárničky.
Pavla Witzel

TJ Sokol Statenice
vás srdeènì zve na

.

Velikonoèní tancovaèku

Pavel Černý

ROK 2021 V ČÍSLECH
Statenice mají aktuálně 1602 trvale hlášených obyvatel, z toho 1386 občanů ČR
a 216 evidovaných cizinců.
Žije zde 524 dospělých mužů a 534 žen,
62 dětí od 15 do 18 let a 259 dětí do 15 let.
62 dětem jsou méně než 3 roky.
Průměrný věk obyvatel Statenic je 40 let,
96 let je našemu nejstaršímu obyvateli.
63 lidí se ze Statenic odstěhovalo a 68 se
naopak přistěhovalo.
15 nových občánků se narodilo a 7 lidí
zemřelo.
Ve Statenicích proběhla 1 svatba.
Přibylo 10 nových čísel popisných, celkem
jich je evidováno 599.

.
která se bude konat
v pátek 8.4.2022 od 20:00 hod.
v Sokolovnì v Únìticích.
tanci a poslechu zahraje kapela MIDI
a mùžete se tìšit i na bohatou tombolu
se zajímavými cenami.

Od 2:00 hod. do 5:00 hod. to rozjede DJ Patrik Rokl.

Autobusová doprava tam i zpìt zajištìna.

Autobus ze Statenic (koneèná - potraviny Sadil
bude vyjíždìt v 19:45 hod. pøes zastávky:
Statenice U Kovárny, Èerný Vùl hospoda - smìr Praha.
Autobus zpìt do Statenic pojede ve 2:00 hod. a v 5:00 hod.

Spoleèenský odìv není vyžadován.
Vstupné: 150,- Kè
Akce se koná za finanèní
podpory obce Statenice.

Ze života obce
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Kalendář jarních událostí ve Statenicích
umění, kultura
sport
vzdělávání, besedy, poradenství
pro děti
společenská událost

5. března – sobota

27. března – neděle

Běžkařský výlet

Dětský sportovní den

sraz v 7:30 na konečné busu č. 356
do Krušných nebo Jizerských hor
Pořádá TJ Sokol. Přihlášky na:
bezky@sokolstatenice.cz nebo tel:
604 255 453.

od 14:00

na fotbalovém hřišti pro všechny děti
bez rozdílu.
Pořádá TJ Sokol Statenice.

8. března – úterý

28. března – pondělí

Beseda se starostkou

Autorské čtení paní Libuše
Tomkové –

19:00

Hlavním tématem je projekt mateřské
školky, hosté: re:architekti
Pořádá OÚ a Knihovna J. M. Hovorky.

od 18:00

rodačky a pamětnice, která bude
číst ze svých povídek a vzpomínek
na Statenice.
Pořádá Knihovna J. M. Hovorky.

3. května – úterý
19:00

Beseda se starostkou

Pořádá OÚ a Knihovna J. M. Hovorky.

FOTBALOVÉ ZÁPASY
TJ SOKOL STATENICE
MUŽSTVA-A
10. dubna – neděle
16:30

TJ Sokol Statenice –
FK Středokluky B

21. března – pondělí
od 15:30 do 17:30

Bezplatné právní
poradenství

Pro rezervaci termínu pište na:
knihovna@statenice.cz
Pořádá Knihovna J. M. Hovorky.

1. dubna – pátek

17. dubna – neděle

od 16:00

od 17:00

Noc s Andersenem

FK Rudná B –
TJ Sokol Statenice

Dobrodružné odpoledne a nocování
v knihovně. Pro děti od 6 let.
Rezervace na: knihovna@statenice.cz
Pořádá Knihovna J. M. Hovorky.

24. dubna – neděle
od 17:00

2. dubna – sobota

TJ Sokol Statenice –
SK Roztoky B

Ukliďme Statenice

30. dubna – neděle

21. března – pondělí
od 18:30

Květinová dílna
s Janou Púčikovou

Pro rezervaci místa na dílně pište na:
knihovna@statenice.cz
Pořádá Knihovna J. M. Hovorky.

25. března – pátek
od 19:00

Filmový klub – ŽIVOT POD
VODOU

film USA, režie: Režie: Wes Anderson,
hrají: Bill Murray a další. Pro všechny
fanoušky filmové podívané.
Pořádá Knihovna J. M. Hovorky.
Další FK se koná 22. dubna (Princezna
Mononoke).

od 10:00

Dobrovolnická úklidová akce.
Více info na: www.statenice.cz

5. dubna – úterý

od 17:00

FK Mníšek Pod Brdy B –
TJ Sokol Statenice

19:00

8. května – neděle

Beseda se starostkou

od 17:00

Pořádá OÚ a Knihovna J. M. Hovorky.

TJ Sokol Statenice –
FK Dobříč 1940 B

8. dubna – sobota

Následující zápasy uvedeme
v příštím čísle.

od 20:00

Velikonoční tancovačka

viz. pozvánka na předchozí straně
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NAUČNÉ STEZKY
PRAHA-ZÁPAD
V tomto čísle vás vezmeme ven
a seznámíme s naučnými stezkami v okrese Praha–západ. Některá
místa máme ze Statenic, co by
kamenem dohodil, za ostatními se
vydáme v okrese trochu dále.

Levý Hradec

Levý Hradec je kolébkou křesťanství a první mocenské centrum
přemyslovského státu. Naučná
stezka je dlouhá 800 metrů a má
osm zastavení. Na stezce se dozvíte
informace o historii a archeologických vykopávkách.

Roztocký háj-Tiché údolí

Tato naučná stezka vás provede
krajinou dávných předků, která
se rozkládá na cestě mezi dávnými sídly Přemyslovců na Levém
Hradci a Pražském hradě. Tato
oblast není proslulá jen historií
lidského rodu, ale je také bohatá
na krásnou přírodou.

Kněževes a okolí

Nejedná se přímo o naučnou
stezku, ale spíše doporučená místa,
která stojí za to v obci navštívit.

Z okolí

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 1/2022

Mezi tyto zajímavosti patří například sousoší Panny Marie s
Ježíškem, pramen Únětického
potoka, barokní socha lva, bývalý Čermákův mlýn nebo třeba
Nádržka – velký a malý rybník.
Nezapomeňte také navštívit val,
odkud se dají pozorovat letadla.

Na Medníku

Hostivické rybníky

Naučná stezka Hostivické rybníky vás seznámí s faunou a florou
této oblasti. Trasa stezky vede kolem tří největších rybníků soustavy (Litovický, Kala a Břevský), které
byly vybudovány už ve 14. století.
Měly důležitou funkci – v době císaře Rudolfa II. byly zdrojem vody
pro zahrady Pražského hradu.
Lákadlem bude jistě dřevěná pozorovatelna ptáků.

Mníšek pod Brdy

Naučná stezka seznamuje s literárním hrdinou Kájou Maříkem
a jeho autorkou, která zde žila, ale
i s význačnými stavbami Mníšku
(kostel sv. Václava a zámek), faunou, flórou a geologickým složením okolí. Jedna zastávka se
věnuje areálu Skalka, zahrnujícímu několik staveb významného
barokního architekta Kryštofa
Dientzenhofera.

Oppidum Závist

Oppidum Závist bylo největší
keltské oppidum v Čechách, bylo
osídleno asi před 3 000 let př.
n. l. Nacházelo se na kopcích po
obou stranách Břežanského údolí
na pravém břehu Vltavy. Naučná
stezka seznamuje s archeologickým průzkumem hradiště a jeho
historií.

Pokud se chcete toulat kolem
řeky Sázavy a po svazích vrchu
Medník v dolním Posázaví, vydejte se k železniční zastávce Petrov
u Prahy. Na této stezce se dozvíte
informace nejen o fauně a floře, ale
také třeba o stavbě Posázavského
pacifiku, řece Sázavě, vodáctví
a historii trampingu.

Putování Černolickem

Černolické skály jsou skalní
masív, který se tyčí se nad obcí
Černolice. Z vrcholu skal je překrásný pohled do okolního kraje.
A jedná se o první horolezecké
skály v Čechách (první písemná
zmínka o nich se datuje do roku
1905).

Svatojánské proudy

Stezka vede romantickým skalnatým údolím řeky Vltavy, úsekem
bývalých Svatojánských proudů,
nyní zatopených Štěchovickou
přehradní nádrží. Prochází rovněž osadou Ztracenka, hrající
významnou roli v historii českého
trampingu.

Líbí se vám tento článek? Vydávám
průvodce Kam v Praze s dětmi,
když prší, abych rodiny s dětmi
inspirovala k poznávání nových míst
a smysluplnému trávení společného
času. V průvodci najdete přes 60
ověřených míst. Muzea, herny, galerie a výstavy. Více informací na:
www.rodinacestuje.cz
Sylva Vojtíšková

inzerce

ZAČNĚTE
NOVÝ PŘÍBĚH
VAŠEHO TĚLA
Nově otevřené
fitcentrum
s unikátním
programem
www.gymstory.cz

18

Zpravodaj Statenic a Černého Vola 1/2022

Vzpomínání s paní
Libuší Tomkovou

Představujeme

Tatínek tedy byl řezník a obchodník a jaké profesi se věnovala Vaše
maminka?
„Maminka to v životě neměla
jednoduché. Narodila se do rodiny
se sedmi dětmi. Docela brzy ale
osiřela. Tatínek jim umřel, když
mamince bylo 9 let a její maminka
je opustila, když bylo mé mamince
14 let. O moji maminku se pak postarala a vychovala ji její nejstarší
sestra, to byla moje strašně hodná
teta Marie. Původně tedy byla druhá nejstarší, ale ta úplně nejstarší
sestra Anna zemřela v 18 letech,
tu moje maminka ani nepoznala.
Maminka se pak v Kladně vyučila
švadlenou a až do sňatku s tátou
šila u paní Podolské. Maminka si
pak hodně potrpěla na parádu.“
Tak to jste byly se sestrou krásné
načančané holčičky?
„No, maminka šila pro cizí lidi
a na nás už jí nezbyl čas.“ (směje se)

Paní Tomková, ve Statenicích zdaleka nejste nejstarší obyvatelkou, ale
žijete tu prakticky celý život. Vaši rodiče odtud pocházeli?
„Kdepak. Maminka se jmenovala Antonie a byla nejmladší ze sedmi
dětí, pocházela z Buštěhradu, tatínek byl Stanislav a pocházel z Bělok
u Buštěhradu.
Naši se do Statenic přistěhovali v roce 1940. To se také vzali. 1. prosince. Já jsem se narodila v září 1941. Můj otec, když se vyučil řezníkem,
toužil po tom mít nějaký obchod, tak hledal dům s obchodem. Původně
si našel dům v Lidicích. Tam už bylo před podpisem smlouvy, ale najednou, a já nevím proč, z toho sešlo. V červnu 1942 Němci vypálili Lidice.
Takže kdyby se koupě byla uskutečnila, tak kde bychom byli. Táta by
zahynul jako první v Horákovic stodole, tam šli muži okamžitě všichni,
maminku s babičkou, protože s námi ještě žila tátova matka, tak ty by
asi odvezli jako ostatní ženy do Ravensbrücku a já, mně bylo 9 měsíců,
tak nevím, kde bych skončila.“
Takže osud je naštěstí včas zavál sem do Statenic.
„To ano a tady jsme zažili hezké počáteční období. Původně jsme bydleli v ulici Svatojánské, co je ta zvonička pod silnicí. Tak tam měl táta
řeznictví. Když to vezmu naší ulicí postupně, tak my, Koláčkovi jsme
měli řeznictví, vedle u Špičků, co teď bydlí paní starostka, měla paní
Špičková trafiku, pak byli Chmelařovi. Paní Chmelařová měla mandl
a tam, co teď bydlí paní Brychtová, měli Chmelařovi ještě koloniál. Hned
vedle měli Steinerovi hospodu. Kousek dál proti pomníku byl koloniál,
obchod se smíšeným zbožím. Vlastně to bylo takové centrum původních
Statenic. Náš dům byl už dost starý, ale otec ho trošku přestavěl, aby mu
jakž takž vyhovoval. Takže jsme v něm pak žili společně s rodiči, s babičkou Boženkou, s mojí mladší sestrou Stáňou a také s tzv. paní výměnkářkou, které ten dům původně patřil. Otec ji tam při koupi musel dál
nechat společně s námi bydlet. Když jsem se vdala, a byty nebyly, tak
jsem v tom jednom pokoji zůstala na čas i s manželem a s první dcerou.“

Povězte mi něco o Vašich
sestrách…
„Moje sestra Stanislava se narodila 10 let po mně. Předtím jsem
ale měla ještě jednu sestřičku.
Když mi bylo 8 let, tak se o dva
měsíce dřív předčasně narodila.
Táta mě tehdy naložil do auta, že
jedeme za mámou a za sestřičkou.

Svatba Stanislava Koláčka s Antonií Sýkorovou 2. 12. 1940

Představujeme

Dlouho mě nechal čekat v autě,
šel do takové vysoké budovy a když
se vrátil, tak mi řekl, že holčička
po dvou dnech zemřela. Rodiče
se přede mnou o tom už nikdy
nebavili. Když se maminka vrátila
z porodnice, tak jsem se jí ptala,
jestli bude mít sestřička pohřeb.
Myslela jsem si, že ani neměla jméno. Maminka říkala, že takovým
malým miminkům se pohřeb nedělá, že se o ně nemocnice postará.
A tím to skončilo.
Ale v roce 2014 si můj švagr
koupil nedělní Lidové noviny. Tam
byl článek o knězi Josefu Toufarovi,
a o tom, že byl kromě jiného pohřbený ve společném hrobě v Ďáblicích,
pod jménem Zoukal. Jeden z hrobníků si udělal plánky těch šachet
společných hrobů. Toufar byl pohřbený v šachtě číslo 16.
Originál tohoto plánku byl
v márnici v Ďáblicích, ale ta za
záhadných okolností v padesátých
letech vyhořela. Onen hrobník si
ale udělal kopii plánku a po letech
ji poskytl Lidovým novinám, kde
byla otištěna. V záhlaví plánku je
napsáno Koláčková Statenice 11.
Tehdy se zemřelá miminka z velkých pražských porodnic svážela
do těchto společných hrobů v rakvích, kam se jich do jedné rakve
vešlo i dvacet. V jiných rakvích byli
právě umučení političtí vězni. Já
jsem se rozhodla, že musím vypátrat, jak to bylo. V Ďáblicích pracovnice hřbitova nevěděla vůbec
nic. Jen to, že tam nějaké společné
hroby měly být, ale v místě mého
plánku bývala i skládka. Z novin
už jsem věděla, že do šachet se dávalo šest rakví ve čtyřech patrech
nad sebou. Zašla jsem tam, místo
jsem si nafotila, celý ten hřbitov,
ale pořád jsem ještě nevěděla, kdy
se sestra narodila a kdy umřela.
Obešla jsem matriky v Praze 7,
8 a 6. Až tam mi ochotná paní
matrikářka záznam našla a ofotila.
Sestra se narodila 9. ledna 1950
v Bubenči a zemřela 11. ledna v
Praze 4 v Krči. Z tohoto záznamu
jsem se dozvěděla, že se sestřička
jmenovala Marie. Po sestře maminky, která maminku vychovala. Tak
takhle náhodou jsme ji dohledali
a zjistili jsme, že byla pohřbená ve
společném hrobě s Toufarem.“
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A Vaše sestra Stanislava žije také
ve Statenicích?
„Sestra se narodila dva roky po
Marušce a jmenuje se Stanislava
po tátovi. Já jsem se původně měla
jmenovat Marie, ale sestřička
v porodnici maminku přesvědčila,
aby mi dala nějaké vlastenečtější
jméno, psal se rok 1941, tak jsem
Libuše po své kmotře.
Se sestrou jsme tu prožily krásné
dětství. Chodila jsem tu do mateřské školky, jen dopoledne. Pak
i do školy. Byl tu jen první stupeň,
nejdříve jednotřídka a pak dvoutřídka. Na druhý stupeň jsem
jezdila do Lysolají malým školním
přeplněným autobusem. Tím jezdily i děti z Horoměřic, ze Statenic,
Únětic a z Přílep. Ale vlastně celé
tohle dětské období bylo pěkné
a vzpomínky na něj jsou krásné.“

opět nikde nechtěli vzít. Pak jsem
se na drobnou přímluvu dostala do
Pragovky ve Vysočanech, kde jsem
nastoupila jako technická kreslička. Nastoupila jsem tam za nejnižší
plat, což bylo 610,- Kčs hrubého za
měsíc. A k tomu jsem vstávala ve
4 ráno.

Ale dnes už nebydlíte v tom původním domku?
„Když už nebyli naši rodiče, tak
jsme dům, který jsme měly se sestrou dohromady, prodaly, k tomu
i nějaký pozemek a pole a ty
peníze, co jsme za to dostaly, jsme
vložily do staveb domů, co bydlíme
nyní.“
A profesně jste šla ve stopách maminky nebo tatínka?
„Ani jedno, já jsem chtěla studovat obchodní akademii, tenkrát to
byla čtyřletá hospodářská škola.
Tam jsem se ale nedostala pro
špatný kádrový profil. Tatínek jako
živnostník byl nepřítelem režimu a vykořisťovatel, i když nikdy
nezaměstnal ani jediného člověka.
Vše si dělal sám, jen v sobotu, když
bylo hodně lidí, mu v obchodě
pomáhala maminka. A v 50. letech
tatínkovi obchod stejně zavřeli.
Takže mě asi tak trochu i za trest
přeřadili na sociálně právní školu.
A to byla pro mě vlastně výhra.
Dodnes se s některými spolužačkami scházíme a vzpomínáme na
školu s velikým vděkem. Tam byli
kantoři osobnostmi, na které se
nedá zapomenout. Škola tehdy byla
na okraji zájmu a snad i proto tam
byli přesunuti režimu nepohodlní kantoři. Po maturitě jsem byla
půl roku bez práce, protože kvůli
špatnému kádrovému posudku mě

S rodiči a naším psem.

Jak dlouho jste to vydržela?
„5 let, než jsem šla na mateřskou. Zkusila jsem sice ještě dálkově vystudovat průmyslovku, ale při
mém technickém antitalentu jsem
tušila, že to bude hrůza. Při druhé
konzultaci jsme probírali výpočet
kroutícího momentu a pak jsem
měla při dílenské praxi cosi podle
výkresu na soustruhu obrobit.
Já absolutně nic nechápala a tak
jsem s tím studiem radši skončila.
(směje se)
Vdala jsem se, narodila se mi
starší dcera. V Horoměřicích rozšiřovali mateřskou školku a hledali
učitelku. Nastoupila jsem tam
a byla v té práci spokojená 15 let.
Odejít jsem musela ze zdravotních
důvodů. Měla jsem sníženou imunitu a od dětí jsem stále chytala
nejrůznější infekce a to pak už dál
nešlo, i když mě to moc bavilo.
Pak jsem 40 let pracovala jako
vychovatelka v domově mládeže
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až do svých 79 let, kdy jsem kvůli
hrozbě covidu-19 odešla. Přitom
jsem ale také 22 let pracovala ve
Fondu ohrožených dětí, kde jsem
pomáhala hledat pěstouny pro děti
s handicapem, skupiny sourozenců či jiného etnika. To byla úžasná
a naplňující práce. Dodnes jsem
s mnohými pěstouny v kontaktu.“
A co Váš volný čas, jestli jste tedy
nějaký vůbec měla?
„Já měla spoustu koníčků.
Jednou za rok jsem si vyjela s kamarádkou na dovolenou po světě.
Manžel, ten nikam jezdit nechtěl.
Tam jsem natáčela na kameru
a naučila jsem se stříhat, takže
jsem z toho dělala filmy. Sestříhat
obraz, přidat efekty, titulky, namluvit komentář, přidat hudbu, to
byla zdlouhavá práce.

S dětmi v mateřské škole v Horoměřicích.

A taky jsem hodně šila.
Maminka byla sice vyučená švadlena, ale na nás nebyl čas. Pak když
zemřela, tak šít byla skoro nutnost.
Šila jsem dost, oběma dcerám šaty
do tanečních, nejvíc mě bavilo šít
plesové šaty, ale pak už všechno,
i bundy a kabáty.“
A co Vaše rodina? Tady ve
Statenicích jste se vdala. Váš manžel byl také odtud?
„Já jsem žila ve Statenicích nepřetržitě do svých pětatřiceti let.
Manžel pocházel z Přílep, jeho rodiče tam měli statek. A historie rodiny Tomků sahá až do období 80.
let 16. století, ještě před bitvou na
Bílé hoře. Můj muž byl profesí konstruktér, technolog. Zpočátku jsme
bydleli s rodiči, měli jsme v domě
jednu svoji místnost, ale když se

Představujeme
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pak naskytla příležitost v Praze,
tak tam manžel svépomocí postavil družstevní byt a odstěhovali
jsme se tam. Ale do Statenic jsme se
vraceli každý víkend. Hlavně kvůli
rodičům, když byli pak už starší,
tak jim pomáhat. Později se tu usadila i naše starší dcera, tam dole
pod strání u potoka, takže jsme
jezdili i za ní. Měli jsme tu zahradu, takže manžel pěstoval kdeco.
Já tedy na to pěstování a zahradnické práce moc nejsem, na mě
bylo, abych výpěstky zpracovávala.
Výnosy to byly značné, jeden rok
jsme sklidili 120 kg jahod. K tomu
brambory, zeleninu, prostě všechno, na co si vzpomenete.“
Takže jste obě sestry zůstaly ve
Statenicích, nyní i Vaše obě dcery,
a tak jste tu pohromadě celá velká
rodina.
„Manžel už bohužel
zemřel. Moje sestra
Stáňa jako malá a mladá vždycky říkala, že ve
Statenicích nebude ani
po smrti, a teď tu má
svůj dům a bydlí tu taky.
(Smích)
A moje dvě dcery
Kateřina a Alice jsou tu
taky, jedna hned vedle mě a druhá je zase
vedle mé sestry. Já už
mám i čtyři vnoučata a
sestra má dvě. Její starší syn žije
v Americe a sestry mladší dcera,
moje neteř, je operní pěvkyně.“
Taková velká rodina a její historie
by už vydala pomalu na román,
což u Vás není daleko od věci, nemám pravdu?
„Moji rodiče a teď i já jsme
vždycky shromažďovali fotografie, dělali jsme alba, já jich mám
přes 35 a dokonce jsem se pustila
i do zpracování rodinné kroniky.
Původně jsem k fotkám chtěla
dávat jenom popisky, kdo je na
fotce, případně kdy a kde, ale pak
jsem si řekla, že k nim budu psát
i další informace, prostě vše, co
vím. Dcera mi dokonce nechala
udělat ke kulatinám rodinný rodokmen a já jsem vytvořila rodinnou
kroniku.“

Foto s holčičkou, pro kterou jsem v Klokánku hledala
(a našla) náhradní péči.

A jak hluboko jste se v rodokmenu
dostaly?
„K rodičům a k prarodičům
mých rodičů. Dál už ne. Ono to dá
hroznou práci. Chtěla jsem najít
sourozence maminky, u otce jsme
to věděli. Druhá nejstarší sestra
maminky teta Marie bydlela ve
Středoklukách, ta se starala o maminku, když osiřela. Původně
nejstarší sestra maminky ale
zemřela hrozně mladá, asi v 18
letech, jmenovala se Anna, ale tu
jsem nedohledala, tu nepoznala
ani maminka. O některých dalších
sourozencích jsem věděla, s některými z nich jsme se často a rádi
stýkali. Teta Marie brzy ovdověla,
u ní pak žil i jeden bratr. Další bratr žil na Bílé Hoře. Jedna maminčina sestřička zemřela v necelých
dvou letech.“
Vy kromě toho, co jsme si tu už
pověděly, také hodně píšete,
paní Tomková, jak jste se k tomu
dostala?
„Já jsem vždycky chtěla to, co si
pamatuji a z dřívějška vím, zaznamenat. Pro další generaci. I naše
starší dcera chtěla po manželovi,
aby sepsal, jak to chodilo u nich na
statku, ale jeho k tomu nedonutila.
(smích) U mě jí to vyšlo. Já jsem si
uvědomovala, že to, co teď za života
dětem neřeknu, už se nikdy nedozví. Se mnou ta minulost odejde. Takže ta potřeba něco sdělit,
protože i já bych se teď ráda na
něco zeptala svých rodičů, ale už to
nejde, mě nejdříve vedla k uspořádání fotek, vytvoření alb s podrobnými popisky, pátrání po historii
rodiny, po jejím rodokmenu, ale
stále tam to pnutí psát dál bylo.

Představujeme

A pak přišla má bývalá švagrová
a pozvala mě do kurzu Vzpomínky
jako lék společnosti Život 90. A tam
jsme byly všechny vrstevnice se
společným cílem zaznamenat svoji
minulost tak, aby se o tom dozvěděly děti a vnuci, jak to bylo dřív,
jak jsme trávili Vánoce, kam jsme
jezdili na dovolené, prostě zážitky
našeho minulého života. Tak jsem
tam začala na jaře 2017 chodit
1x za 14 dní. Je nás celkem deset,
takové staré baby. Je to vlastně
trochu i psychoterapie. Vždy se zadalo téma, napsaly jsme si ho a při
dalším setkání jsme si své příběhy
přečetly. Tím jsme se hodně poznaly a dnes vím, že život každé z nás
by vydal na román. To jsou tak
zajímavé příběhy a často až neuvěřitelné osudy.“
A kde Vy máte tu knihu s románem Vaší rodiny?
„Kniha není, to mám doma
v šuplíku.“
Nechtěla byste to vydat?
„My jsme měly v roce 2018 takovou nabídku, ještě před covidem,
kdy se najednou začaly různé organizace zajímat více o seniory. My
s kolegyněmi z kurzu jsme asi dvakrát měly veřejné čtení těch našich
povídek. A pak se přihlásilo jedno
nakladatelství, že by z toho chtělo
vydat knížku. Každá jsme tam dala
asi 8 povídek našich skutečných
příběhů, pak ale přišel covid, vše se
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zastavilo a nakladatelství bylo bez
peněz. Musely bychom si to vydat
samy a k tomu asi nedojde.“
Ale svoji rodinnou historii zmapovanou máte, takže je ve Vaší duši
klid?
„To ano, ale každou chvíli ještě
vyskočí nějaká vzpomínka. To
není tak, že si sednete a vše se vám
vybaví a vy to sepíšete. Ale potkala
jsem se taky díky tomu s deseti
stejně starými a na společné vlně
naladěnými kamarádkami, a za to
jsem moc ráda. Když jsme se kvůli
covidu nemohly potkávat, tak jsme
alespoň komunikovaly online a já
jsem moc ráda, že je mám.“
Vy máte sepsané příběhy celé
rodiny, ale není to škoda, že by se
o nich nedozvěděli třeba i ostatní
lidé ze Statenic, které by to možná
také zajímalo?
„S paní Brychtovou z knihovny
jsme se o tom bavily a plánujeme,
že bychom na konci března udělaly
v knihovně veřejné čtení z mých
rodinných příběhů, které se vztahují ke Statenicím.“
A jak teď nazíráte na Statenice vy
sama, sledujete jejich vývoj téměř
80 let?
„Ty se tak moc proměnily. Já už
jsem si mockrát říkala, že kdyby
rodiče viděli současné Statenice,
tak by je asi vůbec nepoznali.
Maminka odešla v mých čtyřiceti

Obecní Knihovna J. M. Hovorky
Vás srdečně zve na:

AUTORSKÉ ČTENÍ
PANÍ LIBUŠE TOMKOVÉ –
rodačky a pamětnice, která bude
28. března od 18h v knihovně
číst ze svých povídek a vzpomínek
na Statenice.

dvou letech a tatínek zemřel pět let
po mamince, revoluce už se bohužel nedočkal. Jeho snem vždycky
bylo, aby sem do Statenic jezdil autobus, a toho se také nedožil. Já si
ale myslím, že by se jim to teď tady
líbilo. Je to tu upravené, jsou tu
nové, pěkné domy. Mně se moc líbí
celý komplex Statenického mlýna.
Dřív to byla bažina, jako děti jsme
tam bruslily. Pak se louka odvodnila, postavily se vily a je to krásná,
upravená lokalita s pěkným náměstíčkem. Co mě ale mrzí hodně,
že Statenice nemají pořád školku
a školu, a co hlavně - neutěšený
stav zámku. Statenice nemají žádnou společenskou místnost. Dříve
se v sokolovně konaly plesy, hasičský, zahrádkářský, nejkrásnější
býval myslivecký. Sportovci měli
maškarní bál, konaly se tu pouťové
a posvícenské zábavy. Tyhle spolky
kromě sportovců už teď nefungují,
ale v opraveném zámku a v jeho
sále by se mohly konat i různé jiné
akce, třeba ochotnická divadelní
představení. To tady také bývalo
v přírodním divadle a bylo to krásné. Myslím, že by se lidé v obci více
sblížili. Tak snad se toho jednou
dočkáme.“
Paní Tomková, děkujeme, že jste
se s námi podělila o Vaše vzpomínky, a přejeme Vám pevné
zdraví.
Ivana Navrátilová

Digitální
odysea

Vzdělávání seniorů
v oblasti digitálních
dovedností
Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme
jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon
a jak se bezpečně pohybovat na internetu.
Ve spolupráci s Knihovnou J.M. Hovorky - Obývák vesnice Vám nabízíme dvě samostatné akce:

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon
tří- až čtyřhodinový seminář pro 12-15 účastníků
nebo

Individuální poradenství

hodinové poradenství na chytrý telefon, tablet, notebook, PC

Kdy: jaro 2022, o konkrétních termínech Vás budeme informovat
Kde: Obecní knihovna J. M. Hovorky, budova obecního úřadu, Statenická 23
Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení, se kterým potřebujete poradit. Po domluvě můžeme i zapůjčit.
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek.

Nahlaste prosím svůj zájem na tel.: 604 245 121,
e-mailu: knihovna@statenice.cz nebo osobně
v Knihovně J.M. Hovorky - Obývák vesnice, Statenice

Připojte se

Pro volné chvíle
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OSMISMĚRKA

KA(RA)NTÝNA

Drazí čtenáři,
blíží se opět čas Velikonoc a jara. Velikonocím předchází masopust a tomu zase předcházejí bohaté
hostiny a slavnosti, na kterých je vše dovoleno. Jí se
hodně masa, hodně se pije a slaví a poté následuje čas
klidu a odříkání, kdy se naopak maso nejí vůbec. Tyto
slavnosti mají inverzní povahu a lidé s v nich mohou
vyvázat z řádu, zákonů a konvencí. Do průvodu masek se tak mohou muži převléci za ženy a obráceně,
nemusí pracovat, mohou dělat výtržnosti a hluk. Tím
společnost prochází jistou očistou před Velikonocemi.
V této osmisměrce se skrývají nejčastější pokrmy
z masopustních hostin, ale dva typické se vytratily.
Vyluštíte, které to jsou?
V masopustní hostině nesmějí chybět _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _.

Bramborák
Boží milosti
Bůček
Cibule
Guláš
Huspenina
Jelita
Jitrnice
Kalvádos
Koblihy
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Koláče
Koleno
Meruňkovice
Ovar
Pivo
Skřivani
Slivovice
Tlačenka
Víno
Výpečky

VELIKONOČNÍ JIDÁŠE
Podle křesťanské tradice
jidáše symbolizují provaz, na kterém se oběsil
zrádný Jidáš. Jedí se na
Zelený čtvrtek dopoledne,
lépe ráno, ještě lépe před
východem slunce.
NA TĚSTO
NA POTŘENÍ
500 g hladké mouky
2 lžíce medu
70 g másla (pokojové teploty)
1 lžíce másla
2 žloutky
Šťáva z citronu
300 ml smetany na vaření
80 g cukru krupice
25 g droždí
4 g soli
špetka strouhaného muškátového květu
kůra ze 1/4 citronu
Rozdrobte droždí se lžičkou cukru v menší misce. Zalijte 100 ml vlažné
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smetany, přisypte lžíci mouky a nechte vzejít kvásek. Pokud po 10-15
minutách nevidíte žádnou aktivitu, začněte znovu s novým droždím.
Všechny ostatní suroviny odměřte do mísy. Máslo i žloutky i zbytek
smetany by měly mít pokojovou teplotu. Přilijte kvásek a zpracujte
dohromady na hebké, nelepivé těsto. Dál hněťte aspoň 5-10 minut,
až bude těsto pružné jako plastelína.
Zformujte do koule, uložte do mísy, zakryjte folií a nechte cca hodinu
kynout na dvojnásobný objem. Vyklopte, prohněťte, vyžeňte z těsta
vzduch a rozdělte nejprve na čtvrtiny, poté na osminy a nakonec na
24 stejných dílků.
Z každého vyválejte váleček dlouhý kolem 20-25 cm a tenký jako malíček. Stočte do uzlíků a klaďte na plech vyložený papírem na pečení.
Smotané uzlíky potřete vejcem rozšlehaným s 2 lžícemi vody a nechte ještě 20 minut vykynout. Troubu zatím předehřejte na 190 stupňů.
Znovu potřete vejcem a vložte do trouby. Pečte 15 minut až nabudou,
zezlátnou a zpevní.

Pěkné luštění Vám přejí Kateřina a Barbora Molčíkovy.
Vyluštěnou osmisměrku posílejte na adresu kacamolca@seznam.cz. V osmisměrce z minulého čísla se ukrývalo jméno ilustrátorky a malířky Marie Fischerové rozené Kvěchové.

Med ohřejte s troškou citronové šťávy, vhoďte do něj máslo a nechte
rozpustit. Můžete přidat trochu rumu. Vznikne hustá medová omáč-

24. března by jí bylo 130 let. Slosování o cenu vyhrála Veronika Trachtová. Veronice gratulu-

ka, kterou hned po vyndání z trouby jidášky potřete. Zkuste vydržet,

jeme. Cenu si může vyzvednout v knihovně Obývák vesnice.

až vychladnou.
Dobrou chuť Vám přeje Marie Zichová.

inzerce

HLEDÁ

Operátora / Operátorku do výroby tiskových forem
Minimální kvalifikační požadavky:
učební obor
základní znalost práce s počítačem

HLEDÁ

Operátora / Operátorku DTP studia - Grafika

zaměstnanecké
výhody

Minimální kvalifikační požadavky:
zkušenost s prací na platformě Mac
zajímavé
finanční
ohodnocení

znalost Photoshopu a Illustratoru

Kontakt, bližší informace:
Eva Nováková, personalista
eva.novakova@panflex.cz
Tel.: 737 260 319
Pracoviště:
Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277
Dostupná pražská MHD+další autobusové spoje
Možnost parkování soukromého vozidla v areálu firmy

Možnost nástupu:
ihned
Pracovní poměr:
hlavní / na smlouvu

volné víkendy

bezva
kolektiv

