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Milé čtenářky, milí čtenáři, nikdy bych neřekla, že rychlost, jakou se otáčíme kolem 
zemské osy, je tak velká. A je mi s podivem, že do toho všeho točení si ještě stíháme 
po ránu vyčistit zuby, učesat vlasy, jezdit do práce, starat se o své blízké, nakupovat, 
vzdělávat se, scházet se, sázet stromy, jezdit na kole, dát si spolu pivo.

Takový fofr! Tisíc sedmdesát šest kilometrů za hodinu. Každý z nás, naše vesnice, 
naše země a všechna místa na padesáté rovnoběžce.  A přitom se to nezdá, že ne? Ani 
bych to neřekla, když si tu teď tak pěkně sedím, dívám se z okna, jak prší, a užívám si 
teplo z kamen a bublání oběda na plotně. Tisíc sedmdesát šest kilometrů za hodinu! 
Jsou věci, které se dějí, i když nejsou vidět. Nebo jsou vidět, ale tak nějak nenápadně. 
Třeba že se zešeří, nebo že se setmí. Zdánlivě to vypadá na docela pěknou pohodu. 
Řeknete si, no a, tak se zešeřilo! A co? To je přeci normální. Jenomže za tím zešeřením 
je ta obrovská rychlost, již si ani neumíme představit, ale všichni se jí účastníme.

Když SouSedSTví získalo v roce 2018 tři mandáty do zastupitelstva a po dohodě 
s dalšími stranami se ujalo vedení obce, říkali jsme si všichni, no jo, ale co stihneme 
udělat za čtyři roky? Máme šanci vůbec něco změnit? dneska máme rok 2020, jsme 
v polovině času, který jsme dostali, a bilancujeme. Rozhlížíme se po místech, kde je 
vidět proměna, rovnáme si do poliček hromádky dokumentů připravených jako pod-
klady pro další vyjednávání a realizace a hromádky toho, co je ještě potřeba udělat. 
Ale už teď jsou za námi kroky, ze kterých mám velikou radost. A není jich málo.

Těší mě, že naši zastupitelé o problémech společně diskutují, že komunikují mezi 
sebou navzájem i s veřejností, že na zasedáních dostáváme konkrétní informace 
a máme možnost sledovat konstruktivní přístup ze strany všech, kteří se na vedení 
obce podílejí. Jsem přesvědčená, že hlavně díky vytrvalosti, pracovitosti, pevnému 
rozhodování a jasnému záměru starostky Apoleny Novotné začíná být hospodářská 
situace obce přehledná a čitelná. Z potřeby porozumění namísto domněnek nechala 
odborníky posoudit projekty a smlouvy z dřívějška. Ty ukázaly, že mnohé byly 
napsány buď bez znalosti dané oblasti, nebo nedostatečně, nebo dokonce v nepro-
spěch obce. 

A tak víme, že pokud budeme stavět čističku podle původní smlouvy, nikdy nedo-
sáhneme na dotace, bez nichž ji neufinancujeme. víme, že pokud budeme stavět vodo-
jem podle původních plánů, za pár let budeme ve stejné situaci jako dnes a budeme 
opět řešit, jak kapacitu navýšit. víme, že pokud postavíme školku podle původních 
plánů, nevejdou se do ní ani dvě plnohodnotné třídy. Je toho spoustu, co víme, a určitě 
také toho, co ještě nevíme.

A právě proto, krok za krokem, den za dnem, připravujeme cestu, aby naše obec 
jednou měla všechno to, co potřebuje. Možná, že to není vidět. Ale děje se to. Statenice 
a Černý vůl nejsou jen dvě neviditelné tečky na mapě světa, které se pohybují kolem 
zemské osy rychlostí tisíc sedmdesát šest kilometrů za hodinu, jsou místem, kam 
patříme, kde bydlíme, kde žijeme. Jsou naším domovem.

kateřina Molčíková

SOUSEDSTVí
Třetí statenická a černovolská sousedská revue, v prosinci roku 2020 
vydává SOUSEDSTVí – občanská iniciativa pro otevřenou společnost 
Statenic a černého Vola, náklad 700 ks, tisk: Falon, redakce: SOUSEDSTVí, 
Zuzana hanáčková, barbora černohorská, Zuzana brychtová horecká, 
pavlína Talacko, Marie Zichová, grafický design a sazba: Zuzana brychtová 
horecká, textové korektury: Jarmila černohorská, kontakt:  
sousedstvi.info@gmail.com, www.sousedstvi-statenice.cz

Jména lidí ze SOUSEDSTVí a našich podporovatelů jsou v textu zeleně 
podtržena.

Jsme tu doma, i když většina z nás tu nežije desetiletí. Máme 
respekt k tomu, co tu vytvořili lidé před námi. SOUSEDSTVí 
vzniklo z přání být prospěšní tím, co umíme. naším záměrem je 
vytvořit ze Statenic a černého Vola místo, které nebudou chtít 
naše děti v dospělosti opouštět.

V naší třetí revue přinášíme sousedkám a sousedům 
informace o tom, co se v obci událo za první dva roky našeho 
starostování a jaké jsou vyhlídky a plány do budoucna. 
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více na str. 11
více na str. 10

více na str. 16

více na str. 19

více na str. 32

více na str. 06

více na str. 14

VIZE PRO CENTRUM OBCE
V roce 2019 jsme vypsali paralelní zadání pro 3 architektonická 
studia, jejímž záměrem bylo navrhnout budoucí podobu centra obce 
a vhodné využití obecních nemovitostí, zvolit nejvhodnější lokalitu 
pro školku a zklidnit dopravu tak, aby bylo centrum bezpečné i pro 
chodce. Vítězné studio re:architekti se od té doby stalo důvěryhod-
ným partnerem i v dalších rozvojových otázkách.

NOVÁ KOMUNITNÍ KNIHOVNA A BUDOVA OBCHODU
Obec vlastní pouze 3 nemovitosti – obecní úřad, obchod s potravi-
nami a malý domek vedle úřadu, a proto se o ně náležitě staráme. 
Rekonstrukce malého domku byla pomocí dotace od Ministerstva 
pro místní rozvoj, kterou jsme pro obec získali již před volbami, 
právě dokončena. postupně se do něj přesune knihovna J. M. 
hovorky a rozšíří své komunitní i knihovnické služby tak, aby nová 
budova byla naplno využívaná. Obchodu s potravinami na konečné 
autobusu jsme dali novou tvář s přispěním grantu od letiště 
Václava havla.

PÉČE O STROMY A ZELEŇ
pečovat je potřeba i o zeleň a stromy, aby se jim dařilo a zároveň 
byly pro občany bezpečné. Zmapovali jsme stav stromů a vložili 
je do celostátní databáze www.stromypodkontrolou.cz, kam 
může každý nahlédnout. Technikům k péči o zeleň pomáhá i nová 
cisterna a voda z vyčištěné obecní studny.

ŠKOLKA
V rámci zadání na úpravu centra Statenic jsme získali nový návrh 
mateřské školy. Oproti původnímu má kapacitu na dvě plnohod-
notné třídy a na vlastní stravovací zařízení, navíc nezatíží dopravou 
ulici pod Zámkem. plánujeme ještě letos předložit zastupitelstvu 
cenovou nabídku na projektovou dokumentaci. 

ČOV
nechali jsme prověřit smlouvu na vybudování čistírny odpadních 
vod, která byla podepsána minulým vedením krátce před volbami. 
Zjistili jsme, že je pro obec značně nevýhodná. Jsme přesvědčeni, 
že diktovat pravidla má se znalostí potřeb občanů obec, nikoliv 
developer. 

více na str. 22

více na str. 30

více na str. 28

VODA
Zásobování Statenic pitnou vodou je dlouhodobě neudržitelné. 
Zadali jsme vodohospodářskou studii, abychom měli jistotu, že 
investice desítek milionů do dříve odsouhlaseného vodojemu 
v Úholičkách je ta nejlepší. Ukázalo se, že existují mnohem lepší 
řešení. 

KOMUNIKACE S OBČANY
nabídnutí pohodlného přístupu k objektivním informacím z obce 
je pro nás prioritou. Obnovili jsme Zpravodaj, spustili nový web, 
Mobilní rozhlas, profil na Facebooku. Zavedli jsme ve spolupráci 
s knihovnou pravidelné besedy se starostkou. prostorům obecního 
úřadu jsme dali vlídnější tvář. 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
Společenské, kulturní a sportovní akce dokážou spojovat a posilují 
přátelství. navázali jsme na tradici pořádání plesů, pálení čaro-
dějnic, masopustního veselí, rozsvícení vánočního stromu. Vítáme 
malé občánky, prvňáčky a setkáváme se se seniory. V knihovně 
pořádáme každý rok mnoho akcí pro veřejnost. Spolupracujeme  
s TJ Sokol Statenice.

DOPRAVA
Očekáváme výsledky dopravní studie, která navrhne novou 
trasu kamionů s tonáží nad 12 t jedoucích z prahy do kralup 
a zpět. aktivně pracujeme na zavedení nového autobusového 
spojení se Suchdolem se zastávkou u lidlu. Most v černém Volu je 
v havarijním stavu. práce na zajištění opěrných zdí mostu již byly 
dokončeny.

BEZPEČNOST V OBCI
pocit bezpečí je nenahraditelný. Od května proto v obci působí 
dva strážníci. Jejich přítomnost a úkoly se přizpůsobují aktuálním 
potřebám, v průměru zde hlídkují cca 1 hodinu denně. každý je 
v případě potřeby může kontaktovat na tel. č. 602 266 005 nebo  
603 475 375.
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V SOUSEDSTVí si obecního majetku velmi vážíme, přesto, nebo možná právě 
proto, že není moc velký. 

V uplynulých letech zastupitelé svými rozhodnutími obec připravili o velkou 
část pozemků a nemovitostí jejich prodejem a zároveň nevyužili příležitostí ke 
koupi dostupných pozemků vhodných pro potřeby obce. V současné době nám 
toho v obci nezbývá mnoho a v podstatě nemáme kde například postavit základní 
školu.

Od voleb v říjnu 2018 jsme proto napřáhli síly k tomu, aby byl majetek, 
který obci zbývá, řádně zhodnocený a opečovaný.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: VIZE PRO CENTRUM OBCE
V roce 2019 bylo vypsáno paralelní zadání* pro tři architektonická studia, díky 

němuž obec získala odborného partnera – studio re:architekti. Tento vítěz zadání 
již natolik pronikl do místní problematiky, že se máme s kým poradit a koho 
oslovit, když si nejsme jisti. Re:architekti posuzovali např. možnosti odkoupení 
bývalé školy a jejího využití pro obec, stejně tak využití pole v ulici nad Vinicí. 
Dle návrhu od re:architekti bude opraven mostek v ulici Statenická. Vítězná 
studie také potvrdila správnost záměru stavby školky na parádnici, ale přišla 
s lepším řešením (vice v kapitole Mateřská a základní škola).

Zadání za obec připravovala Zuzana hanáčková v úzké spolupráci s místními 
architekty Romanem brychtou a Janem černohorským, kteří bez nároku na hono-
rář paralelní zadání odborně zaštítili a pomohli ho připravit tak, aby zúčastnění 
dostali veškeré podklady a informace o potřebách obce. Vítězný návrh je k vidění 
na obecním úřadě během otevíracích hodin.

Zuzano, studie centra obce je také tak trochu tvoje dítě. Nejsi smutná 
z toho, že všechny ty krásné architektonické vize zůstanou ještě dlouho jen  
na papíře?

Jasně že bych si přála, aby už všechno stálo, abychom měli tu 
školku, nový úřad, upravenou náves, chodníky a zklidněnou dopravu 
od Sokolovny až po zámek, rekreační zónu u potoka a společenský sál, 
ale to samozřejmě nejde. Nicméně jsem šťastná jednak z toho, že se 

zadání přetavilo v dlouhodobou spolupráci mezi re:architekti a obcí a že už snad 
na dotčeném území nebudou činěna žádná nepromyšlená rozhodnutí. A zejména 
pak z toho, že se nad vítězným návrhem shodli všichni zastupitelé, že se návrh 
nechává zapsat jako územní studie a že tedy bude do jisté míry závazný i pro ty, 
kdo budou o Statenicích rozhodovat v budoucnosti.

Textu se zmocnila
Zuzana brychtová horecká.

M
ajetek obce

Honzo, územní plán, územní studie, územní rozhodnutí... stále dokola se 
setkáváme s těmito termíny. Ty jsi architekt, mohl bys nám je prosím ve 
stručnosti vysvětlit?

Hlavním územně plánovacím podkladem obce je úZeMNí pláN 
(úp). úZeMNí STudie (úS) tento podklad zpřesňuje, neboť úp pracuje 
s menším detailem. Například školka je v úp definována funkční 
plochou, která se nachází v blízkosti parádnice. Z úp není ale jasné, 

jak má být školka přístupná či jak bude velká. v územní studii je již navržena její 
velikost, napojení na komunikace a obslužnost (např. možnosti parkování). 

úS pro obec slouží jako podklad k rozhodování o tom, jak s územím nakládat. 
díky územní studii vznikne strategický plán pro nynější i budoucí vedení obce, 
které bude moci etapizovat jednotlivé dílčí projekty a jejich financování (školka, 
obchod, centrum kolem konečné autobusu, pěší propojení podél potoka atd.). do 
nedávna zde takovýto jasný koncept chyběl. Ještě doplním, že územní studie se po 
registraci u příslušného odboru územního plánování (v našem případě je to oúp 
Černošice) stává oficiálním územně plánovacím podkladem. 

dalším krokem v projektování je úZeMNí RoZHodNuTí (úR), na které lze 
navázat posledním úředním krokem – STAvebNíM povoleNíM. v případě mateř-
ské školky momentálně probíhá zadání zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí.

Vize pro centrum obce od re:architekti, potok

* narozdíl od soutěže má paralelní zadání výhodu v tom, že účastníci mohou průběžne konzultovat  
se zadavatelem a odměna je rozělena mezi všechny účastníky. V soutěži dostává odměnu pouze vítěz.
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Obecní pozemky – cesty a ulice

Obecní pozemky – plochy

Krajské pozemky

Povodí Vltavy

Potok v soukromém vlastnictví

Katastrální hranice

Zastav ná plocha

1

2

7

3

6

4
5

zastavěná plocha

katastrální hranice

obecní pozemky – cesty a ulice

obecní pozemky – plochy

krajské pozemky – silnice 

povodí Vltavy

potok v soukromém vlastnictví

1 park parádnice

2 pozemek v ulici nad Vinicí

3 dětské hřiště

4 točna autobusu, obchod

5 prostranství kolem 

 obecního úřadu

6 fotbalové hřiště

7 ochranné pásmo, prameniště

8 černovolská náves

STATENICE A ČERNÝ VůL

Mapu zpracoval Vladimír Votava, 2020

ke kůlnám

kralupská

← Tuchoměřice

← lichoceves

← Velké přílepy

horom
ěřice →

Suchdol →

8
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ÚPRAVA OBECNÍHO ÚřADU

přejeme si, aby obecní úřad byl místem, kam 
občané chodí rádi. Vy, kteří jste během posledního 
roku na úřad zavítali, jste jistě zaregistrovali 
změny nejen v personálním obsazení, ale i v jeho 
upravenosti.

ke spolupráci jsme na jaře 2019 pozvali místní 
designérku Markétu cermanovou, která, stejně 
jako před lety knihovnu, obecní úřad bez nároku 
na honorář proměnila pomocí malých a úsporných 
zásahů v přívětivější prostor, kde se cítí dobře nejen 
zaměstnankyně a zaměstnanci úřadu, ale snad 
i veřejnost.

Úpravou zároveň prošel i exteriér. nechali jsme vyčistit po léta zanesenou 
studnu, technici tak mohou zalévat ze studniční vody a neplýtvají pitnou z řadu.

Místní architektka Veronika Trachtová a zahradní architektka Jana púčiková 
z Garden Doctor navrhly ke studni lavici s keřem muchovníkem, která se stala 
oblíbeným místem posezení mnohých, kteří se potřebují zastavit na úřadě či 
v knihovně.

POTRAVINY SADIL
Veronika Trachtová je také autorkou úprav bývalé obecní hasičárny, kterou 

má nyní v pronájmu pan Sadil a provozuje zde oblíbenou samoobsluhu. i v tomto 
případě Veronika přizvala ke spolupráci Janu púčikovou. Samoobsluha díky 
těmto dámám prokoukla a celý prostor návsi působí mnohem reprezentativněji.

někteří mohou namítat, proč se upravoval obchod, když dle studie na centrum 
obce (bod č. 1) má být kompletně přestavěn, navýšen o patro a spojen s obecním 
úřadem.

ano, k této vizi směřujeme, ale není tajemstvím, že obec má nyní palčivější 
priority jako jsou stavba školky, kanalizace či vodojem. než k přestavbě dojde, 
uplyne ještě dlouhá doba. Úprava obchodu dle návrhu Veroniky byla úsporná, 
navíc ji ze 40 % celkových nákladů (tedy 100 tis. kč) podpořilo letiště Vávlava 
havla z grantového programu DObRé SOUSEDSTVí. 

Samoobsluha před a po. poznáš 5 rozdílů?

M
ajetek obce

Trachtovi jsou přímými sousedy obchodu potraviny Sadil. Otec Veroniky – 
zastupitel Jaroslav Trachta přispěl k zušlechtění celého prostoru tím, že vlast-
ními silami vyčistil a upravil prostor za obchodem.

Jardo, jak se Ti nyní chodí od autobusu kolem obchodu domů? Jsi na svou 
dceru pyšný?

víte, na všechny svoje děti jsem velmi pyšný, myslím, že to verunka 
vymyslela dobře. 

Ten prostor kolem prodejny se hodně zlepšil, jsem rád, že i zezadu 
je nová fasáda. Ještě bych si dovedl představit, že by z centra zmizely 

kontejnery na tříděný odpad a u potoka vzniklo relaxační místo. Ale jinak jsem 
velmi spokojen.

TECHNICKÉ SLUŽBY
Od začátku volebního období jsme z jednoho na tři zvýšili počet technických 

pracovníků. navíc i jejich nářadí a stroje prošly revizí. bylo dokoupeno základní 
vybavení, nová repasovaná multikára a cisterna na vodu. Díky této investici se 
mohou technici lépe starat také o obecní zeleň.

OBECNÍ ZELEŇ
Místní odborník – arborista Jakub Fanta letos vypracoval se svým kolegou 

inventarizaci všech stromů ve Statenicích a černém Volu, které jsou na obecních 
pozemcích nebo do nich zasahují. Díky tomu má obec v rukou dokument, který 
jí umožní efektivně pečovat o zeleň následujících 10 let, což je důležité zejména 
s ohledem na zajištění bezpečnosti. naše stromy jsou zařazeny do celostátní 
databáze stromů  
www.stromypodkontrolou.cz, kam může každý bez registrace nahlédnout.

hned na začátku volebního období Jakub se svým 
týmem opečoval topoly ve Statenické ulici. Možná 
jste si všimli, že po jeho zásahu už není ulice plná 
zlámaných větví po každém větším větru. 

před rokem byla Jakubovi svěřena také nevděčná 
úloha revize a následné skácení dvou lip u památ-
níku. kdo byl tehdy na besedě v knihovně, kde 
všichni občané měli možnost vyslechnout odborníky, 
kteří nám nutnost tohoto kroku ozřejmili, ví, že 
kuba stoleté lípy málem oplakal.

S o to větší chutí nabídl pomoc TJ Sokol při osla-
vách 100 let Sokola, vybral vhodnou novou lípu 
a připravil její odborné zasazení do země. 

Jakub Fanta při sázení lípy u památníku, foto: TJ Sokol Statenice
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Jakube, chystáš se s rodinou přestěhovat. Máš tušení, kdo se bude starat 
o naše stromy až budeš pryč?

To bude pochopitelně záležet na vedení obce. Já však pevně věřím, 
že naše spolupráce bude i nadále pokračovat. letos jsme provedli 
inventarizaci stromů ve veřejném prostoru celé obce, čímž jsme vedení 
obce vytvořili podklady a plán péče o stromy na další roky. v prvních 

cca 3 letech bude dodržení tohoto plánu velmi důležité, protože se jedná o stromy, 
které zásah potřebovaly již před léty. S tímto plánem může realizaci provádět 
jakákoli odborná firma. Já však doufám, že se na stromy ve Statenicích budu 
vracet. Nebudeme se stěhovat příliš daleko a má čtrnáctiletá praxe mě naučila 
za stromy vyjíždět. Navíc zde máme spoustu přátel, za kterými kdykoli rádi 
přijedeme.

Zeleň ale nejsou jen stromy. Staráme se také o parádnici. apolena by ráda 
připravila odbornou studii, která by napověděla, jak s touto zelenou částí obce 
nakládat. Její potenciál jak pro lidi, tak pro zvířata a rostliny je zatím využitý jen 
z části.

Z důvodů naléhavějších záležitostí v obci musí však parádnice na své úpravy 
ještě počkat. prozatím ji starostka nechává sekat jen občas, stejně jako např. 
stráň v ulici Svatojánská, aby nedošlo ke zbytečnému vysychání a aby se mohly 
rozmnožit květiny, které budou lákat hmyz a ptáky.

DOMEČEK – KOMUNITNÍ CENTRUM POD JASANY
Díky dotaci ve výši 2,85 mil. kč od Ministerstva pro místní rozvoj, kterou pro 

obec získala Radka Vráželová již během minulého volebního období, je realizo-
vána rekonstrukce zchátralého domečku vedle obecního úřadu. Do domečku 
se na jaře bude stěhovat obecní knihovna J. M. hovorky, která chystá rozšířit 
své komunitní i knihovnické služby tak, aby nově rekonstruovaná budova byla 
občany patřičně a naplno využívaná. prostory stávající knihovny se díky tomu 
vyprázdní a nabídnou místo pro jiné veřejné účely.

proměna domečku 

M
ajetek obce

CHODNÍKY
Momentálně probíhají projekční práce na chodníku podél Statenické ulice 

na ulici kralupskou. projekt byl sice údajně připraven k podání žádosti o dotaci 
před dvěma lety, ale jak se ukázalo, nebyl připraven správně a je tedy nutné ho 
dopracovat. Díky tomu však mohly být do projektu přidány i autobusové zastávky 
na kralupské. nyní čekáme na povolení změny stavby před dokončením a poté 
budeme žádat o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. chodníky jsou 
obecně tvrdý oříšek, protože často navazují na krajské silnice. Vyžadují úzkou spolu-
práci se Středočeským krajem, která se snad po letošních říjnových volbách zlepší.

fINANCE
Místostarosta, bankéř Miroslav Šanda, má na obecním úřadě na starosti, jak 

jinak, finance. 

Míro, víme, že provozuješ pro nás laiky poněkud záhadné bankovní trans-
akce, díky kterým plynou do obecní pokladny nemalé částky. Mohl bys 
nám prosím tuto praxi stručně přiblížit, upřesnit celkovou sumu, kterou jsi 
tímto způsobem pro obec získal, a také vysvětlit, proč jsou nyní tyto mož-
nosti omezené?

Jedná se o bezpečné ukládání volných obecních prostředků na tzv. 
overnight vklady. To je v podstatě termínovaný účet s individuální saz-
bou, který je splatný následující pracovní den ráno. vzhledem k takto 
krátké době úložky tak není omezena likvidita obce, jelikož každé 

ráno jsou všechny prostředky připravené k použití. Touto metodou každodenního 
uzavírání overnight vkladů jsme v roce 2019 získali přes 530 tisíc Kč. v roce 
2020, kvůli situaci s Covid-19, přistoupila ČNb ke snížení úrokových sazeb, což 
samozřejmě negativně ovlivnilo výši příjmu ze zmíněných overnight vkladů. letos 
je tedy příjem zatím na úrovni „pouze“ 160 tisíc Kč.

Z hospodaření obce a větších investičních rozhodnutí stojí za zmínku letošní 
realizace vodovodu a kanalizace v ulicích Za Sokolovnou a Račanská, na níž se 
z 26 % částkou 1,4 mil. kč podílí kraj dotací z Fondu obnovy venkova.

Míro, jakými finančními prostředky obec disponuje, co si za ně můžeme 
dovolit pořídit a jaký dopad na náš rozpočet bude mít koronavirová krize?

obec má aktuálně na účtech lehce přes 50 mil. Kč, to znamená, že můžeme 
investovat do rozvoje, ale vždy v kombinaci s dotací a ideálně i s financováním, 
které je pro obce levné (1-2 % p.a., tj. pod inflací), protože nás v příštích letech 
čekají investice v řádu vyšších desítek milionů (čistička odpadních vod, vodojem, 
mateřská a základní škola, úpravy komunikací atd.). v důsledku vládních rozhod-
nutí jen letos očekáváme pokles příjmů cca 20 %, tedy zhruba 5,8 mil. Kč, což je 
bohužel významná částka.
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MATEřSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola byla naším tématem již v Revue, kterou jsme vydali před 

volbami na podzim roku 2018. V té době obec zamýšlela postavit MŠ na parádnici 
dle projektu od Majo architekti, který byl vypracovaný na zakázku pro deve-
loperskou společnost alfa praha. aniž bychom tehdy měli přístup k interním 
dokumentům, psali jsme, že u tohoto projektu spatřujeme několik nevýhod, mezi 
nimi např. nízkou kapacitu vycházející ze zákonné plochy v m2 na osobu (40 dětí) 
nebo nedostatečně řešenou dopravní obslužnost v úzké ulici pod Zámkem. 

na jaře roku 2019 jsme již jako představitelé obce vypsali paralelní zadání na 
centrum obce Statenice pro tři architektonická studia (více ve Zpravodaji 1/2019, 
2/2019, 3/2019). Součástí zadání bylo mimo jiné prověřit budovy a pozemky, 
kterými obec disponuje, a vyhodnotit, která lokalita je pro školku nejvhodnější. 
navzdory tomu, že obec toho vlastní velmi málo, všechna tři studia byla schopna 
přijít s vlastním originálním řešením. Ve hře tak byly například pozemky vedle 
dětského hřiště (mapa na str. 8-9, č. 3), nicméně vítězné studio, které přineslo 
nejucelenější návrh pro celé centrum (obecní úřad, obchod, prostory pro kulturu 
a společenské události, technické zázemí obce, veřejná prostranství, bezpečnost 
pro pěší aj.), potvrdilo jako nejvhodnější lokalitu právě parádnici (mapa na str. 8-9, 
č. 1).

na rozdíl od původního projektu od Majo architekti však re:architekti dokázali 
navýšit kapacitu buď na 3 plnohodnotné třídy nebo na 2 třídy a vlastní stravovací 
zařízení, které může v budoucnosti sloužit například i pro seniory a vyřešit 
dopravní obslužnost z ulice Statenická. členové odborné komise, která projekty 
hodnotila, po zevrubném srovnání obou návrhů jednoznačně doporučili k reali-
zaci právě ten od studia re:architekti. S tímto názorem se posléze ztotožnilo 
i celé zastupitelstvo a 6. 11. 2019 (usnesení č. 101/6.11/19) schválilo záměr, 
aby se celý návrh centra obce včetně MŠ stal podkladem pro územní studii 
pořízenou dle stavebního zákona (více na str. 7). 

na začátku září ještě paní starostka obdržela od studia re:architekti posouzení 
využitelnosti obecního pozemku parc. č. 162/5, 208 (mapa na str. 8-9, č. 2), jenž 
nebyl součástí arch. studie, ze kterého vyplývá, že i tam je možné za určitých 
okolností školku postavit. avšak špatná dopravní obslužnost tohoto pozemku 
spolu s dalšími rizikovými faktory potvrdily volbu pozemku na parádnici. 

Jsme si vědomi toho, že čas plyne a že ve Statenicích dorůstají další a další 
děti, které jsou ochuzené o možnost chodit do školky v místě bydliště společně 
se svými sousedy a kamarády. nicméně jsme přesvědčeni, že čas a úsilí, které 
jsme věnovali prověření existujícího návrhu a následnému vypracování nového, 

našprtala
Zuzana hanáčková.

M
ateřská a zák

ladn
í škola

a určitě lepšího, projektu se vyplatí, obzvlášť v poměru ke 30 rokům, během 
kterých se tu školka nepostavila. 

V tuto chvíli tedy statenické děti chodí do všech možných školek v okolí. Do 
roku 2019 jsme měli smlouvu o spádovosti s MŠ v Úholičkách, ale kvůli narůsta-
jícímu počtu vlastních obyvatel se letos Úholičky rozhodly tuto smlouvu nepro-
dloužit, i když statenické děti prozatím nadále přijímají. a tato situace je bohužel 
stejná ve všech obcích v bezprostřední blízkosti prahy. 

Momentálně starostka jedná o smlouvě s ředitelkou MŠ v lichocevsi, s níž se 
snad podaří na příštích pár let spádovost domluvit. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Situace ohledně základní školy je bohužel celkem patová. Vlastní budovu 

školy zastupitelstvo v 90. letech prodalo soukromému investorovi. Minulé 
zastupitelstvo zase v novém územním plánu umístilo školu na pozemky patřící 
developerské společnosti cpi Radovana Vítka. Toto dle našeho názoru velmi 
špatné rozhodnutí jednak zásadně komplikuje způsob financování (v podstatě 
znemožňuje využít dotačních titulů kvůli tomu, že pozemky pod školou nejsou 
ve vlastnictví obce), ale také dává developerovi silnou vyjednávací pozici při 
uplatňování vlastních požadavků vůči obci. navíc je realizace školy navázaná na 
ostatní výstavbu cpi, která je zatím v nedohlednu.

V první polovině tohoto roku proto starostka spolu s Tomášem hanáčkem 
z finančního výboru intenzivně jednala o odkupu původní školy, nicméně zřejmě 
z důvodu koronavirové krize se stávající majitel rozhodl od prodeje v tuto chvíli 
ustoupit. Dílčím úspěchem je tedy alespoň skutečnost, že letos se za finanční 
úhradu podařilo vyjednat přijetí statenických prvňáčků do horoměřické základní 
školy. navzdory nepříznivým okolnostem nepřestáváme hledat alternativní loka-
lity a věříme, že se řešení najde. a pokud byste o nějaké věděli, dejte nám vědět!

arch. návrh na mateřskou školu od studia re:architekti
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přemýšlíte, proč ve Statenicích stále ještě není čistička odpadních vod a proč 
je s napojováním nastávající kanalizaci takový problém? plavba v těchto kalných 
vodách je náročná, i přesto za uplynulé dva roky došlo k několika významným 
krokům, které zde shrnujeme. 

Téma (ne)napojení nemovitostí na obecní kanalizaci a výstavba vlastní čis-
tičky s potřebnou kapacitou je již takovým statenickým evergreenem a velkým 
tématem voleb již po několik období. navzdory tomu se za minulých vedení 
obce udělalo jen velmi málo a to, co se udělalo, bylo často spíše krátkozraké 
a nekoncepční. 

Statenice v současné době odvádějí své splašky vztlakovou rourou v černém 
Vole, jejíž technický stav neumožňuje zvětšení průtoku, do čOV Roztoky. Tato 
čistička je na hranici své kapacity, proto již několik let není v podstatě možné 
realizovat nová napojení na obecní kanalizaci. Obec se v předchozích letech 
rozhodla nepodílet se finančně na její modernizaci a rozšíření a raději si zvolila 
cestu výstavby vlastní čističky. 

V návaznosti na toto rozhodnutí minulé vedení obce v květnu 2018, tj. těsně 
před vypršením svého mandátu, uzavřelo smlouvu o spolupráci na výstavbu 
statenické čOV s developerskou společností alfa praha, jež vlastní rozsáhlé 
pozemky směrem na lichoceves a Velké přílepy. Tato společnost totiž krátce 
předtím získala od soukromého majitele pozemky vhodné pro stavbu obecní čOV. 
Odkanalizování je navíc pro alfa praha podmínkou pro zahájení vlastní výstavby.

SMLOUVA
Způsob uzavření a obsah této smlouvy vzbuzoval od počátku u paní starostky 

a. novotné mnohé pochybnosti. brzy poté, co se ujala funkce starostky, nechala 
tento dokument podrobit právní analýze v kanceláři Frank bold, která se specia-
lizuje mimo jiné na poradenství obcím. Závěr jejich práce byl velmi jednoznačný, 
když tuto smlouvu označili pro obec za zcela nevýhodnou. O podrobnostech psal 
v prvním čísle obnoveného Zpravodaje (01/2019) už jeho šéfredaktor pavel černý, 
proto jen ve zkratce to nejpodstatnější:
— Majetkoprávní vztahy tak, jak jsou ve smlouvě nastavené, v podstatě vylučují 
možnost získání dotace. Obec by tak musela celou stavbu, i s dodatečnou kapaci-
tou pro developery, financovat ze svého rozpočtu. přitom se jedná o vyšší desítky 
milionů, přičemž roční rozpočet obce je cca 30 mil. kč.
— Smlouva také zcela neúměrně rozděluje sankce za neplnění smlouvy, např. 
když ukládá obci pokuty vůči alfa praha za nesplnění i těch termínů, jejichž 
dodržení není v kompetenci obce.
— V neposlední řadě smlouva garantuje protistraně mnohé výhody a bezúplatné 
služby ze strany obce, přičemž obci naopak ukládá jen povinnosti a závazky, 
např. ve formě hrazení veškerých nákladů na provoz a údržbu.

Tématem se brodila
Zuzana hanáčková.

S ohledem na tyto a další skutečnosti zastupitelstvo svým hlasováním v dubnu 
2019 nedovolilo zmíněné smlouvě nabýt účinnosti a uložilo starostce zjistit 
možnosti a přijít s plánem dalšího postupu. O nekvalitě původní smlouvy svědčí 
i fakt, že proti ní hlasovalo též bývalé vedení obce, které ji dříve samo podepsalo.

MĚRNÁ KAMPAŇ
Tak jako ve všech ostatních i v této oblasti věříme, že nelze činit kompetentní 

rozhodnutí bez odborného poradenství, bez zevrubného zmapování stávající 
situace a bez porovnání veškerých dostupných řešení, zejména pokud se jedná 
o milionové investice na několik desítek let dopředu. proto ihned na začátku 
svého funkčního období paní starostka prohloubila spolupráci s ing. Jaroslavem 
Glogarem, poradcem v oblasti správy a provozu vodohospodářské́ infrastruktury, 
s nímž již přes rok zjišťuje, v jakém technickém stavu současný systém odkanali-
zování je a co jsou ta skutečně potřebná řešení.

po celý rok 2019 probíhala tzv. měrná kampaň, jejímž cílem bylo zjistit skuteč-
nou kvalitu a množství odpadních vod protékajících naší kanalizací. 

Výsledkem tohoto šetření byla např. identifikace míst, kde kvůli špatnému 
technickému stavu natékají balastní vody* zbytečně odčerpávající naši kapacitu 
v čOV Roztoky, přičemž ta splašková naopak uniká do půdy. Také vyšlo najevo, 
jaký podíl znečištěných vod odvádějí společnou vztlakovou rourou Únětice a jaký 
Statenice. Dosud nebyla voda mezi obcemi měřena.

po kompletním vyhodnocení celé kampaně se tak rýsují dvě možnosti dalšího 
postupu:

1. Zachování současného stavu, tj. odvádění odpadních vod do Roztok. 
To za podmínky, že získáme navíc potřebné ekvivalenty alespoň pro pláno-

vanou výstavbu mateřské školy, což zdaleka není jisté. Toto řešení však není 
dlouhodobě udržitelné. navíc přináší velkou finanční nejistotu, jelikož nelze 
odhadnout, kdy a jak bude potřeba se podílet na dříve či později nevyhnutelné 
modernizaci čistírny v Roztokách.

2. Samostatná výstavba ČOV na vlastních pozemcích.
V takovém případě by obec využila dotace a finanční spoluúčasti developer-

ských společností odvozené od jejich komerčních potřeb. 

* nežádoucí vody vnikající netěsnostmi do kanalizačního potrubí (vodoteče, 
půdní vody, ale i načerno odvedené srážkové vody z nemovitostí).

Apoleno, jaká je nyní aktuální situace?  K jakému postupu se se znalostí 
všech okolností klaníš a jaké jsou postoje v zastupitelstvu?

Zastupitelstvo si uvědomuje, že Čov je třeba postavit co nejdřív, 
a preferuje mít vlastní Čov na území Statenic. Trváme ale na tom, že 
chceme vlastnit pozemky pod ní a být jejím stavitelem, abychom mohli 
žádat o dotaci a měli nad projektem kontrolu. Z vlastních peněz Čov 
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nepostavíme. vhodné pozemky pro Čov obci nepatří, a proto o jejich vlastnictví 
jednáme s developery. 

diskutované pozemky zároveň podrobuji s odborníky dalšímu prověřování. 
v současné chvíli totiž není dostatečně podložené, že Čov na nich půjde postavit, 
jelikož se jedná o záplavové území, a navíc je v bezprostředním okolí také zdroj 
pitné vody. Toto a další otazníky zatím stojí v cestě finálnímu rozhodnutí. 
Kromě jednání o pozemcích si dále definujeme parametry vlastní stavby – velikost 
(pracujeme jak s potřebou stávající zástavby, tak i s budoucím rozvojem dle 
platného územního plánu), ekonomickou rozvahu ve vztahu k jejímu budoucímu 
rozšiřování (tzv. etapizaci) a další technické záležitosti jako je např. způsob zachá-
zení s kaly.

Zkraje svého starostování čelila apolena mnoha tlakům, jedním z nich byla 
nesporně také tíha pochyb a odpovědnosti ohledně smlouvy o čOV. pevnou půdu pod 
nohama v oblasti práva nalezla díky svému muži, advokátovi petru novotnému.

Petře, víme, že jsi své ženě byl hlavně na začátku oporou i profesně – s čím 
přesně jsi jí pomáhal?

Na počátku mě Apolena požádala o pomoc s orientací v problema-
tice právních předpisů a s nastavením pravidel. bylo třeba sepsat 
koaliční smlouvu a ujasnit si naše záměry. poměrně složitá byla 
situace hned na počátku starostování. vedle množství tlaků ze všech 

stran, které jsou asi na této pozici přirozené, bylo třeba řešit složitou situaci se 
zděděným územním plánem, rychle se odborně zorientovat. podařilo se nám 
zbavit se pro obec naprosto nevýhodné smlouvy o spolupráci s Alfa praha na 
výstavbu čistírny odpadních vod. postupně si Apolena vybudovala opravdu dobrý 
tým profesionálních poradců a krok za krokem se napravují nedostatky z minu-
losti. obec tak začala být, troufnu si říct, že možná poprvé ve své historii, odborně 
a koncepčně řízena. A to je nepochybně především zásluha Apoleny, která upřed-
nostňuje udržitelná řešení před líbivými, impulzivními a nepromyšlenými tahy. 

A dovol ještě osobní otázku. Jaký vliv mělo a má starostování tvé ženy na 
vaši rodinu?

Apolena se po volbách stala starostkou obce zcela nečekaně. Změnou je jistý 
výstup z anonymity a poklidného života. Tato změna nám začala docházet až 
postupně. Několikrát, hlavně na počátku, jsme se setkali s útoky typu propíchnuté 
pneumatiky u auta, vulgární znak na bráně, ale to je spíše k pousmání. Několik 
jedinců starostování Apoleny neuneslo a jejich reakce byly až neuvěřitelně inten-
zivní. To zřejmě souvisí s její odvahou „jít s kůží na trh” a také činit nepopulární 
rozhodnutí. Člověk se s tím vždy postupně srovná a přiměřeně se zařídí. velká 
změna je pro mě omezení mého pracovního času ve prospěch času dětmi, za což 
jsem ale vlastně rád.

Zásobován
í obce pitnou vodou

naše obec je v současné době kvůli výškovým rozdílům zásobována pitnou 
vodou ze tří zdrojů: 

A) Tlakové pásmo I: vodárenská soustava hl. m. praha => Vodojem kopanina 
=> Vodojem Tuchoměřice => Statenice (výše položené části obce chotol a Račana, 
U kopanského Mlýna, Za Sokolovnou, část ulice Statenická atd.)
B) Tlakové pásmo II: vodárenská soustava hl. m. praha => Vodojem Roztoky => 
Vodojem Velké přílepy – Dobrovolný svazek obcí přivaděče VpSÚ (Velké přílepy, 
Statenice, Úholičky) (většina Statenic a celý černý Vůl)
C) Vodovod z obce Horoměřice: zásobuje chatovou oblast nad punčochou

VODOHOSPODÁřSKÁ STUDIE
V roce 2018 se vedení obce Velké přílepy rozhodlo z dobrovolného svazku tří 

obcí vyvázat a ponechat si stávající vodojem na vlastním katastrálním území 
čistě pro svoje potřeby. na základě toho se Úholičky s bývalými představiteli 
Statenic domluvili na vybudování nového vodojemu na území Úholiček, přičemž 
Statenice by se na něm podílely cca ze 2/3. 

V době příchodu apoleny novotné do pozice starostky v listopadu 2018 se 
tedy počítalo s touto variantou, ostatně byla i zanesena v novém územním plánu 
schváleném těsnou většinou minulým zastupitelstvem těsně před volbami. Jedná 
se o investici v řádu desítek miliónů korun, proto se paní starostka rozhodla 
nechat nezávislé odborníky posoudit, zda je tato varianta pro Statenice ta 
nejlepší možná. 

Výsledky této vodohospodářské studie, zpracované firmou SUncaD s.r.o., 
byly zveřejněny na zářijovém zastupitelstvu a jsou dostupné jako příloha zápisu 
z jednání. Zpracovatelé brali v úvahu rozvojové předpoklady naší obce a pomocí 
matematického modelu zhodnotili současný i budoucí stav včetně různých 
odběrových požadavků během dne. Studie přináší 4 varianty možných řešení, 
pojďme se na ně podívat trochu podrobněji.

1. Vodojem U KůLEN
Jednalo by se o centrální vodojem na parcele č. 156/2 vedle silnice směrem 

na lichoceves, který by zásoboval obě tlaková pásma. ke zprovoznění tohoto 
vodojemu by bylo potřeba vybudovat cca 2,3 km přivaděče ke stávajícímu při-
vaděči VpSÚ a provést změnu územního plánu, který v současné době s tímto 
vodojemem nepočítá. 

Zároveň by chatová oblast nad punčochou potřebovala kvůli vyšší poloze 
vlastní tlakovou stanici. Za předpokladu výhledového navýšení kapacity přiva-
děče VpSÚ by však toto řešení spolehlivě zajistilo zásobování pitnou vodou pro 
celou obec včetně budoucí zástavby. Odhadované náklady jsou 46 mil. kč.

Text vypotila  
Zuzana hanáčková.
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2. Vodojem PUNČOCHA
Opět jde o variantu centrálního vodojemu kombinující gravitační a tlakové 

zásobování obou tlakových pásem, tentokrát na parcele č. 316. Díky čerpadlu 
zvyšujícímu tlak umožní snazší napojení chatové oblasti (bez nutnosti samo-
statné tlakové stanice). Tato varianta by rovněž vyžadovala změnu územního 
plánu a vybudování přivaděče o délce cca 2,6 km pro napojení na přivaděč mezi 
vodojemy kopanina a Suchdol. 

Vodojem „punčocha“ však umožňuje smluvní vztah přímo s pražkou vodáren-
skou společností, a.s., díky čemuž lze očekávat výrazné úspory za vodné pro 
občany (nyní platíme pěti provozovatelům). i toto řešení bezpečně pokrývá budoucí 
nároky na množství odebírané vody. Odhadované náklady jsou 45 mil. kč.

3. KOMBINACE věžového vodojemu a vodojemu U Kůlen
Tato varianta umožňuje etapizaci. V první fázi předpokládá výstavbu věžového 

vodojemu, který by však kvůli tlakovým poměrům zásoboval pouze tlakové 
pásmo ii a v podstatě tak nahradil stávající vodojem ve Velkých přílepech, na 
jehož infrastrukturu by byl napojen. Tlakové pásmo i by nadále zůstalo připojené 
na vodojem v Tuchoměřicích, což s ohledem na plánovanou výstavbu v areálu 
boušovský (developer alfa praha), která se rovněž zařadí do pásma i, není 
dlouhodobě udržitelné.

Výhledově by tedy stejně bylo nutné přistoupit k realizaci varianty 1, vodojemu 
„U kůlen“ se všemi okolnostmi popsanými výše. kombinace s touto variantou je 
navržena proto, aby veškerá voda byla dodávána z jednoho zdroje, tj. přivaděče 
VpSÚ. Výhodou je tedy pouze odložení investice. celkové náklady jsou však 
vyšší, a to 9 mil. kč v první fázi a 39 mil. kč v té druhé, navíc je potřeba počítat 
i s vyššími náklady na provoz a údržbu než u jednoho vodojemu.

4. Varianta vodojem ÚHOLIČKY
Toto je zhodnocení varianty odsouhlasené minulým vedením obce, výstavby 

vodojemu na katastrálním území Úholiček. Ten by však zásoboval pouze tla-
kové pásmo ii, navíc je navržen na podhodnocený výhledový počet obyvatel, do 
budoucna by tedy vyžadoval další náklady na zvýšení kapacity. Varianta tak 
nadále počítá se zásobováním tlakového pásma i z Tuchoměřic, jako tomu je nyní. 
plánovaná masivní výstavba v areálu boušovský by tedy dříve či později opět 
vyžadovala realizaci vodojemu „U kůlen.“ Dílčí vodojemy, které jsou navrženy pro 
výstavbu v areálu boušovský a další pro lokalitu Jabloňový sad, není dle studie 
vhodné realizovat, a to z důvodu technické, provozně – ekonomické a vodohospo-
dářské nevhodnosti.

Odhadované náklady jsou 30 mil. kč v první fázi a 39 mil. kč v té druhé, opět je 
potřeba počítat i s vyššími náklady na provoz a údržbu než u jednoho vodojemu.

Tato varianta je tedy víceméně technicky shodná s variantou 3, horší však 
mimo jiné v tom, že počítá s vodojemem mimo území obce.

Se znalostí těchto detailů je zcela zřejmé, proč zpracovatelé obci doporučují 
variantu 2 jako nejvýhodnější a vodohospodářsky nejracionálnější, schopnou 
pružně reagovat na zvyšující se potřebu. Variantu 4 hodnotí jako nejhorší možnou.

Zásobován
í obce pitnou vodou

předpokládali bychom, že alespoň základní zhodnocení situace a odborné 
posouzení různých možností bude předcházet jakémukoliv strategickému 
rozhodnutí, obzvlášť pokud se jedná o investici takového rozsahu. To se bohužel 
za minulého vedení úřadu nestalo snad v žádné oblasti. přitom je s podivem, že 
zvolené řešení nepokrývá ani výhledově rostoucí poptávku, kterou bývalé vedení 
obce samo určilo podobou jím navrženého a schváleného územního plánu.

Spoluautorka nové studie, Ing. Kateřina Kučerová Fulínová k tomu říká: 
„Výpočet objemu vodojemu Úholičky byl proveden na základě zjevně nevy-
hovujících podkladů o množství budoucí spotřeby. Kromě toho, že vodojem 
není schopný plně pokrýt budoucí poptávku objemově, není ji schopný 
pokrýt ani tlakově, prostě voda do rozvojových lokalit z vodojemu nedoteče. 
Návrh vodojemu Úholičky vůbec neřešil, jak se bude voda distribuovat 
ve Statenicích a jak se dostane ke koncovým uživatelům.“

Výsledkem opět je, podobně jako třeba u čistírny odpadních vod, že jsou 
Statenice zavázány realizovat projekt, který je pro ně nevýhodný, jak finančně, 
tak strategicky. Doufáme, že se toto rozhodnutí ještě podaří zvrátit a bude se 
realizovat vodojem, který bude sloužit déle než „pár let.“

Apoleno, do kdy je potřeba nový vodojem postavit? Hrozí, že nás Velké 
Přílepy takzvaně „odstřihnou“ od pitné vody? A jaký na základě výsledků 
studie očekáváš další vývoj?

do roku 2027 jsme vázáni stanovami svazku přivaděč vpSú, do té 
doby máme dodávky zajištěné. Je to doba potřebná na to, abychom 
připravili nové řešení, ideálně variantu č.2. Z jednání však ještě 
vyplynula tzv. varianta 4b, která znamená vodojem v úholičkách 

s navýšením kapacity a s přivaděčem přes pozemky Alfa praha.
Jsem pověřena k jednání s oběma developery, sešli jsme se 9. 12. a do vánoc 

se ještě určitě setkáme. v zastupitelstvu jsme si stanovili termín pro konečné 
rozhodnutí do konce března, o čemž jsem informovala rovněž partnery z vpSú. 
poté jim sdělíme, zda se budeme podílet na projektové dokumentaci k vodojemu 
úholičky či nikoliv.

v tuto chvíli také pracujeme na zpřesňování 2. varianty – harmonogramu, 
ekonomické rozvahy, zjišťujeme majetkoprávní vztahy dotčených pozemků a sta-
novisko pražské vodohospodářské společnosti, a.s. Hledáme řešení, které přinese 
Statenice zásobování pitné vody minimálně na dalších 50 let, a to včetně budoucí 
zástavby. vodojem plánujeme stavět na etapy a počítáme s finanční spoluúčastí 
developerů vlastnících pozemky v naší obci.

Téma podrobně zpracovává také Zpravodaj č. 5/20.
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V SOUSEDSTVí si přejeme, aby se místní obyvatelé více zapojovali do dění 
v obci. aby jim záleželo na místě, kde žijí, zajímali se o veřejná témata a měli 
chuť zde trávit svůj volný čas. k tomu je zapotřebí, abychom všichni měli snadný 
přístup k objektivním informacím a povědomí o tom, co se v obci řeší. 

každý jsme jiný. někdo se rád dozví vše důležité z pohodlí svého domova pro-
střednictvím obecního webu, Mobilního rozhlasu, Facebooku nebo ze Zpravodaje 
a z nástěnek. Jiní se rádi účastní přímo setkání zastupitelstva, zastaví se na 
úřadě, nebo využívají možnosti besedovat s paní starostkou v knihovně. 

S naším vstupem na obecní úřad se každopádně v komunikaci mnohé 
změnilo.

OBEC MÁ NOVÝ wEB,
tedy místo, kde může každý získat potřebné informace z úřadu a ze života v obci. 
na utváření jeho nové podoby se v době svého působení na úřadě podílela také 
Zuzana hanáčková.

Zuzano, proč bylo třeba web změnit? V čem starý web nevyhovoval?

Z pohledu uživatele byly původní webové stránky zastaralé a nepře-
hledné. Nicméně nejdůležitějším aspektem byla jejich obslužnost 
– původní web jsme neměli možnost sami editovat, o veškeré úpravy 
i aktualizace jsme museli žádat e-mailem pracovníky poskytovatelské 

firmy, což bylo příčinou nejen častých nepřesností, vkládání informací do nespráv-
ných sekcí, ale zejména velkých časových prodlev. Stávající web máme z velké 
části ve svých rukách, což umožňuje jak lepší uzpůsobení našim potřebám, tak 
i časovou úsporu. Zároveň nový web podporuje službu „v obraze“, což je aplikace 
na chytrý telefon, která zrcadlí webové stránky a upozorní vás pokaždé, když se 
na webu objeví nová informace. Navíc tak velmi jednoduše a pohodlně lze sledovat 
většinu obecních webů v České republice.

NOVĚ fUNgUJE SLUŽBA MOBILNÍ ROZHLAS,
díky které vám neunikne nic z toho, co se v obci děje. Obecní úřad zdarma infor-
muje o významných událostech přímo do vašeho telefonu (pomocí SMS zpráv, 
e-mailů, hlasových zpráv, anket nebo aplikace pro chytré telefony). Zavedení této 
služby měla na také starost Zuzana hanáčková.

Zuzano, proč by se měl každý ke službě přihlásit? Jaké jsou její výhody?

napsala a otázky kladla
barbora černohorská.
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všechny standardní komunikační kanály mají své nedostatky – Zpravodaj má 
velké časové prodlevy, vývěsky a web vyžadují aktivní a pravidelný zájem ze 
strany obyvatel při vyhledávání informací a aktualit. proto jsme hledali nástroj, 
který by tyto slabiny eliminoval, a služba Mobilní rozhlas je velmi dobrým řeše-
ním. pomocí např. sms zpráv můžeme sdílet veškeré informace v momentě, kdy 
jsou aktuální. Služba je pro obyvatele zdarma a každý si při registraci může zvolit 
okruh informací, které ho zajímají. Nemusí se tak obávat, že bude zahlcen zprá-
vami, které se ho netýkají. Navíc je možné přihlásit se k odběru např. kulturních 
novinek i z jiných obcí, které Mobilní rozhlas používají. Musím ale říct, že jsem 
zklamaná dosavadním nízkým zájmem veřejnosti, kterému upřímně nerozumím. 
Musíme nadále pracovat na jeho zviditelnění.

OBEC MÁ PROfIL NA SOCIÁLNÍ SÍTI fACEBOOK.
Rozhodli jsme se využít Facebook, abychom byli veřejnosti ještě blíže. O obecní 
profil se momentálně stará Zuzana brychtová horecká ve spolupráci s paní 
starostkou apolenou novotnou. 

Zuzko, proč se lidem vyplatí obecní Facebook sledovat? Najdou tam něco, 
co se jinde nedozví?

Kromě takových těch běžných a praktických věcí, jako jsou infor-
mace o odstávkách elektřiny, umísťováni kontejnerů, zasedáních 
zastupitelstva, pozvánek na akce a podobně, se lidé mohou na obec-
ním profilu dozvídat aktuality z oblastí, které nás všechny zajímají. 

Ať už je to voda, doprava, chodníky, mosty, kanalizace či škola a školka. A aby to 
čtení nebylo vždy jen vážné, občas naše sledující, zdá se, potěší i příspěvek třeba 
o mladých jiřičkách pod okapy úřadu. Snažíme se vytvářet pestrý a čtivý obecní 
obsah pro ty, kdo preferují kultivovanou diskuzi. Jsem vděčná Janu osúchovi ze 
Statenic za nezištné poskytnutí odborných rad a velkou pomoc při nastavení 
koncepce obecní komunikace na této sociální síti.

VYDÁVÁME NOVÝ ZPRAVODAJ,
který vychází čtyřikrát až pětkrát do roka, má nezávislou redakční radu a profe-
sionálního šéfredaktora. i u jeho zrodu byla Zuzana hanáčková. 

Zuzano, proč v obci rok žádný Zpravodaj nevycházel? Proč je důležité, aby 
měl Zpravodaj nezávislou redakční radu?

poslední vydání Zpravodaje v jeho původní podobě vyšlo v červnu 
2018, čtyři měsíce před volbami, po nich se jeho tvůrci rozhodli ve 
vydávání nepokračovat. My jsme ho chtěli jednak co nejrychleji obno-
vit, avšak ne na úkor jeho kvality, ale také mu vtisknout novou tvář, 

odpovídající naší představě o moderním a vyváženém zpravodaji. vypsali jsme 
výběrové řízení na profesionálního redaktora, kterého se zúčastnili tři zájemci, 
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a sestavili redakční radu, která pravidelně hlídá jeho nezávislost, vyváženost 
obsahu a to, že ti, kdo projeví zájem, dostanou ve Zpravodaji adekvátní prostor 
pro vyjádření. první číslo obnoveného Zpravodaje tedy vyšlo v červnu 2019, zpětně 
viděno velmi brzy na to, kolik za tím bylo práce. dodnes mi největší radost dělá to, 
kolik lidí se na něm ve svém volném čase podílí. 

Oblíbili jste si titulní strany Zpravodaje? Má je na svědomí místní výtvarník 
Jakub Zich. 

Jakube, Zpravodaji jsi vtiskl novou tvář. Jak titulka vzniká a co tě na tom 
baví?

Titulní strana, hmm... dostanu od pana šéfredaktora Černého tipy 
na hlavní témata budoucího čísla, ale většinou nereaguju, pak dostanu 
od grafičky Zuzky v podstatě hotové číslo, ale stále se nic neděje. pak 
mi Zuzka volá, jestli vím, že se blíží smrtelný konec, a tak já to pak na 

poslední chvíli udělám, samozřejmě si to budoucí číslo nejdřív pěkně v klidu přečtu 
a vyrobím pár skic, to by přece jinak nešlo. Jinak vzniká na 80g kancelářském 
papíře formátu A4 pastelkami zn. Koh-i-NooR, důsledně. Co mě na tom baví. Mě 
baví skoro všecko, i když fůru z toho neumím, tak doufám, že se to netýká zrovna 
titulní strany Zpravodaje. 

V knihovně J. M. hovorky vznikla dětská redakce Vočko Statenic, která do 
Zpravodaje pravidelně přispívá. Zuzka brychtová horecká, knihovnice, která se 
na redakci podílí, má zároveň na starosti celé grafické zpracování Zpravodaje.

Zuzko, Zpravodaj již nevychází na křídovém papíru. Proč?

Když vezmete nějakou tiskovinu do ruky, vnímáte, třeba i nevě-
domě, materiál. Křída je taková studená, umělá a nepřekvapí. přírodní 
papír je teplejší, má strukturu. Také mi přijde nějak pravdivější, když 
je bez těch plnidel a hlazení. Takže se mi pro náš obnovený Zpravodaj 

ilustrace na obálky Zpravodajů
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líbil více, i přesto, že např. fotografie na něm nepůsobí dokonale. Ale dáša (naše 
fotografka) už mi to snad odpustila :-)

MÁME VLÍDNÝ OBECNÍ ÚřAD.
V každodenním životě zažíváme mnoho stresu. chceme, aby se lidé, kteří při-

cházejí řešit své záležitosti na obecní úřad, cítili dobře a nebyli ztraceni. nechali 
jsme vyrobit navigační systém, který usnadňuje orientaci v obci i v budově úřadu. 
na dřevěné lavici na studni před úřadem se dá posedět a popovídat se sousedy. 

ZLEPŠILI JSME ÚROVEŇ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.
Velmi si vážíme konstruktivní spolupráce, která po celou dobu našeho vedení 

úřadu funguje nejen v rámci koalice, ale i s opozičními zastupiteli. převážná 
většina bodů přednesených na zasedání je přijímána jednohlasně, což je pro nás 
důkazem, že paní starostka svou práci odvádí poctivě a kvalitně. ke zklidnění 
určitě přispívá i to, že se zastupitelé setkávají nad připravovaným programem 
předem a daná témata si společně prodiskutují. Veřejnost je tak ušetřena zbyteč-
ného dohadování a zbývá více prostoru na případnou diskuzi s veřejností.

Za Sousedství jsou v devítičlenném zastupitelstvu apolena novotná – sta-
rostka, Miroslav Šanda – místostarosta a Jaroslav Trachta – předseda stavebního 
výboru.

Apoleno, co je při přípravě na setkání zastupitelstva nejnáročnější? Proč se 
zasedání přesunula do knihovny? Jak funguje koalice?

Nejprve jsem se bála všech těch usnesení, co mají divná čísla 
a u nichž záleží na každém slově. Ale když jsem to překonala, začala 
mě příprava na zasedání bavit, i když nepopírám, že mám pokaždé 
trému. Je to zodpovědnost všechno včas a srozumitelně podat, a to jak 

zastupitelům, tak veřejnosti. oceňuji, že jsou zastupitelé ochotni potkávat se ještě 
předem na tzv. pracovních či chcete-li přípravných zasedáních, protože máme více 
času jednotlivá témata v klidu probrat.

Za možnost být v knihovně jsem ráda, je útulnější a v přízemí, takže lépe pří-
stupná širší veřejnosti. Stále nám ale chybí velký prostor, poslední dobou bývalo 
už na veřejných zasedáních hodně těsno. Škoda, že kvůli epidemii koronaviru 
musí být teď jednání bez přítomnosti občanů, mám ráda, když se lidé přijdou 
podívat a zajímají se o dění v obci.

S koaličními partnery vycházíme, myslím, dobře a v mnohém jsme ve vzájemné 
shodě. Když máme o něco spor, jsme ochotni si věc vysvětlit, vydiskutovat, toho si 
vážím asi nejvíc.
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Jardo, jaká mezi zastupiteli panuje atmosféra? Proč je podle tebe důležité, 
aby se místní lidé účastnili zasedání zastupitelstva?

Myslím si, že zasedání probíhají dobře, teď ještě o to lépe, že se před 
nimi pracovně scházíme nad záležitostmi, které nás čekají. účast lidí 
na zasedáních je moc důležitá, každý z nás může nějak přispět ke 
kvalitě bydlení v obci. Zastupitelé tu nejsou k prosazování vlastních 

zájmů, ale k řešení problémů, které se týkají všech. byl bych rád, kdyby co nejvíc 
lidí konstruktivně spolupracovalo, i když chápu, že se nejde zavděčit všem. Na 
stavu Statenic mi moc záleží a věřte, že těch problémů je hrozně moc. bohužel!

Míro, v dubnu 2020 proběhlo zastupitelstvo poprvé on-line. Jaká to byla 
zkušenost? Jaké byly ohlasy? Uvažujete do budoucna přenášet zastupitel-
stvo on-line pro ty, kteří nemohou přijít osobně?

Situace byla značně hektická, opatření se poměrně rychle měnila, 
zpřísňovala, a bylo nutné v krátkém čase reagovat. Zajištění on-line 
přenosu bylo o to náročnější, protože před stejným problémem (nemož-
nosti setkávání) stál celý národ. Stejně jako v krámech chyběla rýže 

a těstoviny, tak v e-shopech chyběli web kamery a mikrofony. Z mého pohledu se 
nám ale podařilo on-line přenos důstojně zajistit i s minimem techniky, který byl 
k dispozici. Tomu odpovídaly i velmi kladné ohlasy od občanů. Svět se Covidem 
změnil. on-line přenosy nyní jsou, a i v post-covidové době budou, nutností, proto 
již nyní pracujeme na zajištění vyšší kvality přenosů.

POřÁDÁME BESEDY SE STAROSTKOU.
na zasedáních obecního zastupitelstva obyčejně není čas věnovat se podrobně 

všem oblastem dění v obci a není mnoho prostoru na dotazy z pléna. Ve spolu-
práci s naší knihovnou vznikl koncept veřejných besed se starostkou, které jsou 
vždy tematicky zaměřeny, a lidé mohou přijít s paní starostkou diskutovat  
a ptát se. 

Apoleno, rozhodla ses do těchto besed investovat svůj čas. Trpělivě vysvět-
luješ souvislosti týkající se rozvoje obce, odpovídáš na rozmanité otázky. 
Nebojíš se s lidmi otevřeně diskutovat. Co ti to přináší, co tě na tom baví? 

Jako divadelní režisérka jsem zvyklá na kontakt s lidmi. Moje diva-
dlo, které jsem založila a dlouho i vedla, se jmenovalo Nablízko a bylo 
postavené na přímém kontaktu s divákem, pracovalo s momentálními 
reakcemi publika. Jako starostka jsem zůstala věrná zálibě v komuni-

kaci s lidmi. Myslím, že to je jeden z hlavních pilířů komunální politiky a zároveň 
i jedna z mých povinností, i když to mnohdy přináší spoustu nepohodlí a vyžaduje 
velké osobní nasazení. Režisér i starosta jsou osamocení pěšáci, stále obklopeni 
lidmi, to je jejich paradox. Ale já jsem tuto roli přijala a cítím se v ní čím dál lépe.
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DĚNÍ V OBCI ZAZNAMENÁVÁME PRO BUDOUCÍ gENERACE V KRONICE STATENIC.

nově se chopila funkce kronikářky paní bohuslava krčková, která od roku 
2019 zaznamenává vše podstatné, co se v obci děje. Štěpán černohorský, který 
se profesně zabývá digitalizací historických dokumentů, se na vlastní náklady 
postaral o digitální zpřístupnění nejstarších obecních kronik. Digitální kopie 
kronik od roku 1891 jsou nově on-line zpřístupněny na webových stránkách obce 
(Obec/historie obce a zajímavosti/Obecní kronika) i na stránkách knihovny. 
nejstarší obecní kroniky jsou jinak uchovávány ve Státním okresním archivu 
praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, mladší kroniky jsou uloženy v obecní 
knihovně a jsou k dispozici pro prezenční studium.

Štěpáne, proč má smysl kroniku digitalizovat? 

Místo, kde žijeme, nás ovlivňuje, jeho historie je z tohoto pohledu 
relevantní pro každého z nás, stejně tak, jako i my během svého 
života ovlivňujeme místo svého působení. v obecních kronikách jsou 
zaznamenané konkrétní události, které se odehrály na pozadí velkých 

dějin, kterými procházela celá společnost. Najdete tam tedy, jak se obec vyvíjela, 
jak prožívala přelomové roky dvacátého století, a další konkrétnosti. i tyto lokální 
události jsou důležité a je obohacující mít informace o nich k dispozici, dostupné 
občanům, veřejnosti i badatelům. protože jsem zjistil, že místní obecní kroniky  
nebyly dosud digitalizovány, snažil jsem se v tomto směru pomoci. Nejstarší 
statenická obecní kronika se nedochovala v originále, existuje pouze její několik 
desítek let stará xeroxová kopie, proto byla skenována a zpřístupněna tato. 
Následně se podařilo naskenovat i další dvě časově následující kroniky, již z origi-
nálů, a dále iniciovat zpřístupnění i dalších novějších, které již vznikaly primárně 
v elektronické podobě. Jsem rád, že nyní jsou všechny tyto dokumenty volně 
dostupné online na obecních stránkách tak, jak je v dnešní době standardem.

VYŠLY KALENDÁřE STATENIC A ČERNÉHO VOLA A SÉRIE POHLEDNIC.
Fotografka Dagmar plotěná zachytila Statenice a černý Vůl a její fotografie se 

staly součástí kalendářů na rok 2020 a 2021, které vydal obecní úřad. 

Dášo, jaká místa máš ve Statenicích a Černém Volu nejraději?

Mám moc ráda louku parádnici, les kolem Statenic, ale i náměstí 
s Kavárničkou. Mám tedy ráda přírodu, ale mezi lidmi mě to baví ještě 
více – ať už s foťákem nebo bez. Ráda fotím naše vesnické akce, aby 
nám zůstaly hezké vzpomínky na ně zachycené na fotkách. A taky 

moc ráda ve volném čase vyrážím na lov fotografií do našeho Zpravodaje.
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pamětníci vyprávějí, že dříve se zde činilo několik spolků, v sezóně prý jen 
sokolové pořádali 6 plesů, navíc byly plesy ještě u hasičů a dalších. Také se 
jezdilo plesat i do okolních obcí. To musela být krása!

Dřívější časy už nevrátíme, přesto slýchávám od našich známých z okolí: „U vás 
ve Statenicích se stále něco děje!“ a jsem na to pyšná. protože mnohé z těch 
událostí máme na svědomí my ze SOUSEDSTVí nebo jim alespoň pravidelně 
napomáháme, ať už je potřeba postavit stany, připravit a nabízet občerstvení, 
nebo třeba zahrát divadélko při Vítání prvňáčků.

Za všechny jmenujme alespoň každoroční zpívání adventního sousedského 
sboru, které před lety založila ludmila Míčková, masopustní průvod, se kte-
rým v r. 2010 přišly alice bláhová a kateřina Molčíková (později ho zaštítili 
čarodějnice od sv. Juliány a TJ Sokol), Svatováclavské slavnosti, na které všechny 
občany k sobě na zahradu prvně pozvala apolena novotná už dva roky před svým 
starostováním, a mnohé další, větší i komornější.

řada z těch komornějších se koná v obecní knihovně, o kterou spolu s barborou 
černohorskou pečuji již čtvrtým rokem. Díky podpoře dobrovolníků se nemusíme 
bát ani akcí většího formátu, jako jsou například letní kino na parádnici nebo 
listopadový průvod na sv. Martina. 

Báro, knihovnu příští rok čekají velké změny, jaké? 

Na začátku nového roku se knihovna bude stěhovat do nově rekon-
struovaného domečku. Cílem je, aby to v nové knihovně žilo každý 
den. bude proto rozšířena výpůjční doba (již od ledna). Členité prostory 
také umožní lépe využít komunitní charakter knihovny, neboť může 

zároveň běžet půjčování knih a např. kroužky pro děti či seniorský klub, aniž 
by se navzájem rušili. všichni, kteří mají chuť nabídnout ostatním nějakou svou 
aktivitu, kroužek, čtení, přednášku... mají v knihovně možnost ji uspořádat.  
pokud epidem. situace dovolí, proběhne odložená oslava 100 let knihovny.

první dáma SOUSEDSTVí, starostka apolena novotná, je původním povoláním 
divadelní režisérka, a tak nedalo moc práce ji i přes její pracovní vytížení v minu-
lém roce přesvědčit k tomu, aby s námi k příležitosti oslav 100 let Sokola nacvi-
čila ochotnické divadlo. a když se pak ke zkoušení přidal i místní profesionální 
herec Zdeněk přáda, byla z toho podívaná, o které se ještě dlouho mluvilo. 

Otázka na jednoho z ochotníků Jakuba Zicha:

Kubo, hrál jsi pana učitele Březinu, nebyla to Tvá první role, víme, že máš 
za sebou již zkušenosti z filmu i divadla. Jaké to pro Tebe bylo hrát v ochot-
nickém souboru a jaká byla Apolena jako režisérka?

S textem se poprala
Zuzana brychtová 

horecká.
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ochotnický soubor je super, je tam totiž ta ochota, přímočarost 
i překvapivé a přesvědčivé výkony i emoce, takže moc prima disci-
plína. A Apolena jako režisérka? To si moc netroufám, ona totiž Je 
režisérka, skutečná, zkušená a profesionální. Myslím, že by jí docela 

dobře charakterizoval klid, rozvaha a poctivost, žádný zbytečný krátkodechý 
a líbivý gesta a efekty. 

a protože už je před Vánocemi, nezapomeňme zmínit nejnovější počin Jana 
petery a Veroniky Trachtové – statenický betlém, který honza inicioval a dle 
výtvarného návrhu Veroniky vyřezal a zkonstruoval. betlém byl podpořený 
obecním grantem.

Foto ze zkoušky představení ochotnického divadla Sokol očima Václava březiny, 2019
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pokud má naše obec vzkvétat a fungovat tak, aby se nám zde dobře žilo, neobe-
jdeme se bez spolupráce s dalšími obcemi a městy v regionu. V oblasti dopravy, 
obecní policie nebo školství je to dokonce v našem případě nezbytné. Společně 
určitě dokážeme více!

článek je zpracován formou rozhovoru, na otázky odpovídá starostka obce 
apolena novotná.

MÉNĚ AUT, VÍCE MHD 
Již více než rok řešíme složitou 

dopravní situaci, která se týká 
nejen Statenic, ale též okolních 
obcí. S novou výstavbou přibývá lidí 
i aut, kapacita silnic přitom zůstává 
neměnná. Optimální řešení se hledá 
společně se zástupci samospráv obcí 
Středočeského kraje, Magistrátu 
hlavního města prahy, Dopravního 
podniku, Středočeského kraje a dalších zainteresovaných organizací.

naposledy letos v červnu se potkalo cca 30 zástupců těchto organizací v praze 
6-Suchdole, kde byl představen záměr zřízení autobusové linky 409 (ze Suchdola 
do Velkých přílep přes zastávky lidl, Statenice a Statenice-černý Vůl) a plá-
novaná tramvajová trasa do Suchdola. Setkání se účastnila i naše starostka 
apolena novotná.

nová linka 409 by měla zajistit 7 spojů denně ve všední dny po dobu 10 měsíců 
v roce. O prázdninách linka nebude v provozu, jelikož nejezdí děti a studenti do 
škol a na univerzitu. 

Na zasedání zastupitelstva 3. června 2020 byla schválena finanční spolu-
účast na této nové autobusové lince č. 409, pokud částka na obslužnost 
nepřesáhne 50 000 Kč měsíčně. Jak pokračují jednání a kdy se můžeme 
těšit na spuštění linky?

vzhledem k tomu, že kraj přispívá pouze na páteřní spojení   (např. 
propojení s hlavním městem, se školami, školkami atd.), a to my máme 
směrem do Horoměřic, musely by si provoz této linky hradit obce 
vplné výši samy. Částka je bohužel vysoká (56–110 tis. Kč měsíčně), 

kvůli čemuž o tuto linku ztratilo zájem několik oslovených obcí. Zůstaly Statenice, 
městská část praha-Suchdol a velké přílepy. v tuto chvíli všechna zastupitelstva 
finanční spoluúčast schválila a je odsouhlasen zkušební provoz od září 2021 do 

Zpracovala pavlína Talacko
ve spolupráci s barborou 

černohorskou.

propojenost a spolupráce s ostatn
ím

i obcem
i

června 2022, ještě zbývá doladit finální trasu. Já jsem přesvědčena, že spojení do 
Suchdola bude jednou samozřejmostí, protože automobilová doprava musí mít 
alternativu. Tuto linku podporují i odborníci zabývající se otázkou přetížení prahy 
automobilovou dopravou a nedostatkem parkovacích míst.

V architektonické studii Vize pro centrum obce je navrženo také přesunutí 
konečné autobusové linky 356 až k fotbalovému hřišti. prodloužení trasy by 
však mohlo stát až 500 tis. kč ročně. Jednání s dopravcem jsou kvůli palčivějším 
problémům prozatím odložena.

OMEZENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY
kromě ranních a podvečerních dopravních špiček 

trápí řadu z nás také průjezd těžkých kamionů, které 
v obci nemají co dělat. 

Začátkem příštího roku budou známy výsledky 
dopravní studie na vytyčení nové trasy kamionů 
s tonáží nad 12 t jedoucích z prahy do kralup a zpět, 
kterou nechaly vypracovat Statenice společně 
s Velkými přílepy a dalšími obcemi a městy. Vlivem 
jarní koronavirové krize bylo nutné měření odložit, 
protože dopravní situace neodpovídala běžnému 
provozu. 

Je smutné, že starostové/ky a zastupitelé/ky obcí musí zadávat takovouto 
studii a tím vlastně suplovat zájmy kraje. Co si o tom myslíš? 

Nikoho nepálí tisíce každodenně projíždějících kamionů více, než starosty 
a starostky dotčených obcí a jejich občany. bohužel jako starostka mám v tomto 
ohledu jen mizivou pravomoc. Státní policie, která by měla pravidelně krajské 
komunikace kontrolovat, se vymlouvá na nedostatek policistů a nemožnost měření 
provádět, kraj je liknavý ke koncepčnímu řešení, kamionová lobby je silná.

Most v Černém Volu je v havarijním stavu. Na co se můžeme připravit 
v souvislosti s jeho opravou?

Ano, most i s jeho opěrnými zdmi je v nejvyšším stupni havarijního stavu a je 
nutné ho opravit, respektive zbourat a znovu postavit, což je aktuální postoj 
kraje, potažmo Krajské správy údržby dálnic a silnic. během září a října proběhlo  
dočasné zabezpečení zdí, jistě jste si v té době  všimli dočasného omezení dopravy. 
byl zadán projekt na nové opěrné zdi, který bude koordinován s již stávajícím 
stavebním povolením. Současný stav by tedy měl dalších pět let vydržet, poté pro-
běhne kompletní rekonstrukce mostu i zdí. od konce listopadu platí uzavírka pro 
vozidla nad 3,5 t s výjimkou pro autobusy. Kraj ještě letos doplní značení objízdné 
trasy, poté bude moci policie začít projíždějící nákladní vozidla pokutovat.
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OBECNÍ POLICIE

Záleží nám na tom, abychom se tu 
cítili bezpečně. paní starostka uvažo-
vala o zavedení služeb obecní policie již 
delší dobu. 

V závěru loňského roku proto využila 
nabídky obcí horoměřic a Velkých 
přílep, které nám nabídly ke spolupráci 
své strážníky. po časově náročných 
přípravách máme od května letošního 
roku k dispozici dva obecní strážníky, 
kteří vykonávají službu na území Statenic v průměru jednu hodinu denně. 
konkrétní úkoly a doba přítomnosti hlídky se přizpůsobují aktuální situaci, 
každý je v případě potřeby může kontaktovat na tel. č. 602 266 005 nebo 603 475 
375.

Jak hodnotíš působení strážníků za těch pár prvních měsíců? Co všechno už 
strážníci řešili?  

Jsem moc ráda, že občané mají své rytíře, které je možné přivolat v případě 
ohrožení. v dnešní době už jen toto vědomí je, myslím, pro každého z nás důležité. 
Naše obec je zatím díky bohu bezpečná, udržujeme si stále vesnický ráz, nemáme 
tu žádné rizikové budovy ani místa, která by přitahovala přestupkové nebo zlo-
činné chování. obecní policie ale vnáší do podvědomí našich občanů smysl pro řád 
a pořádek. Řešili jsme již odstavené vozy, nevhodné parkování, drobné nepokoje. 
Strážníci se podíleli na dodržování dopravních uzávěr, na kontrole jejich značení 
apod. Jsem ráda, že je tu máme.

Všechny uvedené projekty jsou pěkným příkladem spolupráce s okol-
ními obcemi. Jak často se setkáváte a se kterými obcemi v okolí  jednáš 
pravidelně?

pravidelně se setkáváme na spolkových srazech. Statenice patří do dobrovol-
ného Svazku obcí od okoře k vltavě, který funguje od roku 2001. Sdružuje celkem 
11 obcí v okrese praha-západ. Jsou to moc příjemná setkání, na nichž si můžeme 
popovídat o našich společných starostech, kde se pokoušíme pojmenovávat 
společná témata a navrhovat jejich řešení. Scházíme se většinou jednou za dva 
měsíce na oběd, hostitelem je vždy jedna obec, která zve všechny okolní, a někdy 
bývá návštěva spojena i s prohlídkou dané obce či města. Kromě toho patří 
Statenice také do místní akční skupiny přemyslovské střední Čechy o.p.s. a do 
Svazku přivaděč vpSú (velké přílepy, Statenice a úholičky), který byl založen, 
aby spravoval společný majetek v oblasti vodovodního připojení obce.

propojenost a spolupráce s ostatn
ím

i obcem
i

SOCIÁLNÍ PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝM OBČANůM
Vedení obce není jen papírování, ale hlavně práce s lidmi. a to nejen s těmi, 

kteří se obracejí na Obecní úřad se svými nápady nebo dotazy. V obci žije také 
řada lidí, kterým je třeba pomoci a podpořit je.

Obec spolupracuje s organizací Kvalitní podzim života, z.ú. – nestátní 
neziskovou organizací, která se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí. 
Jak obci tato organizace pomáhá a o kolik spoluobčanů se společně staráte?

dlouhodobě spolupracuji jako starostka s paní Zuzanu Staňkovou, která 
se stará v naší obci o seniorky a seniory, i když samotná organizace Kvalitní 
podzim života má širší působnost. Zaváží jim obědy a jinak o ně dle potřeby 
pečuje. Klientky a klienti si hradí péči sami, obec přispívá na obědy. obědů máme 
necelých 30, stále se mohou senioři v případě zájmu hlásit. 

Zuzana Staňková navíc spravuje agendu s opatrovanci obce. dva z nich jsou 
v bohnické psychiatrické léčebně. Nedávno byl jeden z nich propuštěn a obec mu 
jako jeho opatrovník musela zařídit nové bydliště, otevřít účet, zaopatřit telefon, 
komunikovat s úřady, byl třeba častý osobní kontakt a spousta dalších věcí. 
i s tím mi Zuzana pomáhá. Je to frustrující práce, protože po všem tom starání je 
náš svěřenec zpět v léčebně. Svoji šanci na nový život se mu bohužel nepodařilo 
využít.

HřBITOV JAKO SPOJENÍ S NAŠÍ MINULOSTÍ
Ve Statenicích chybí také hřbitov, nemáme zde ani kostel nebo kapli. V lednu 

2020 se však podařilo odsouhlasit dohodu s lichocevsí o zajištění správy a pro-
vozování veřejného pohřebiště. Zároveň bylo třeba doplatit čtyřletý dluh za 
pohřební služby v noutonicích.

Disponujeme případně obecním hrobem jako v sousední Kněževsi?  

bohužel patříme mezi obce bez vlastního hřbitova. Hřbitov umožňuje lidem 
spojení s minulostí, s jejich bývalými spoluobčany, těmi, kteří přinesli místu něco 
významného. Skrze hřbitov můžeme takovým lidem vzdát úctu a projevit náš 
vděk. To pak utváří v lidech bližší vztah k obci, v níž žijí. Naši předci odpočívají 
nejčastěji v Noutonicích a v úněticích. oběma obcím platíme nájmy za naše 
hrobová místa a Noutonicím splácíme také dluh za poplatky, které jsme dle 
změny zákona měli pravidelně hradit již dříve. Statenice tedy obecní hrob zatím 
nemají, ale je to jeden z mých závazků. Ráda bych ho pro obec zřídila. Na prosin-
covém zasedání proto plánuji předložit zastupitelům ke schválení obecní hrobku 
v úněticích, kterou bychom sdíleli s Horoměřicemi a Suchdolem.
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Apolena Novotná – starostka / Miroslav Šanda – místostarosta /  
Jaroslav Trachta – zastupitel, předseda stavebního výboru

Petr Bláha – dobrovolník* / Alice Bláhová – členka kontrolního výboru, dobro-
volnice / Roman Brychta – architekt, konzultant a odborný poradce starostky, 
dobrovolník / Zuzana Brychtová Horecká – knihovnice, grafička, členka 
redakce Zpravodaje a dobrovolnice / Barbora Černohorská – knihovnice, členka 
redakce Zpravodaje a dobrovolnice / Jan Černohorský – architekt, člen staveb-
ního výboru, odborný poradce starostky a dobrovolník / Štěpán Černohorský 
– fotograf, digitalizace a systematizace statenických kronik  / Jakub Fanta 
– arborista, péče o obecní zeleň  / Tomáš Hanáček – člen finančního výboru 
a odborný poradce starostky ve finančním sektoru / Zuzana Hanáčková – 
pracovala jako administrativní pracovnice na obecním úřadě 2019, vedoucí 
redakce revue SOUSEDSTVí / Alena Heverová – organizátorka Férové snídaně 
a dobrovolnice  / Josef Míček – člen grantové komise / Ludmila Míčková – vede 
adventní zpívání / Kateřina Molčíková – členka redakce Zpravodaje, čtení 
pod lampou, Rozhalas, autorka představení o sv. Václavu a dobrovolnice / Petr 
Novotný – právník, právní poradce starostky a dobrovolník / Jan Petera – člen 
výboru TJ Sokol Statenice, tvůrce statenického betléma, dobrovolník / Ivana 
Sýkorová – vede seniorský klubu SEn, dobrovolnice / Daniel Talacko – dob-
rovolník / Pavlína Talacko – členka grantové komise, organizátorka Férové 
snídaně a dobrovolnice / Radka Vráželová – vypracovala grantovou žádost 
na revitalizaci tzv. „domečku“ – komunitního centra pod Jasany, organizátorka 
Swapu a dobrovolnice / Marie Zichová – členka grantové komise, dobrovolnice 

Markéta Cermanová – designérka, upravila interiér obecního úřadu 
a knihovny / Jarmila Černohorská – korektorka textů revue SOUSEDSTVí /
Eliška Frková – dobrovolnice / Jan Osúch – poskytl odborné rady v oblasti 
komunikace a facebookového profilu obce / Dagmar Plotěná – fotografka, fotí 
pro obec a dobrovolnice / Veronika Trachtová – architektka, členka redakce 
Zpravodaje, vytvořila výtvarný návrh statenického betléma, dobrovolnice / 
Vladimír Votava – architekt, pro revue vytvořil mapu Statenic a černého Vola / 
Pavla Witzel – členka redakční rady Zpravodaje, organizátorka úklidové akce 
„Ukliďme česko – ukliďme Statenice!“ a akce „Sousedské slavnosti“, dobrovol-
nice / Jakub Zich – výtvarník, tvůrce titulek Zpravodaje a dobrovolník

Vydání tohoto čísla Revue SOUSEDSTVÍ finančně podpořili:  
DTS-Praha a.s. / manželé Škopkovi / studio Kultivar s. r. o., lidé SOUSEDSTVí 
a naši podporovatelé
* dobrovolník/dobrovolnice – pomáhá při zajištění komunitních a obecních akcí,
profese uvádíme pouze tehdy, mají-li přímou spojitost s činností v obci

vážení občané, sousedé,

Ráda bych na závěr poděkovala přátelům ze SouSedSTví za úsilí, které do této 
Revue vložili. Cílem bylo zmapovat náš dosavadní přínos a myslím, že se jim to 
podařilo. 

SouSedSTví je od svého vzniku v červnu 2018 skupinou občanů, jež šli do voleb se 
společným záměrem přispět nezištně nějakou svou odborností místu, kde bydlí.  
i po volbách se pravidelně scházíme a tito lidé mi dodávali povzbuzení v některých 
nelehkých obdobích, kterými jsem za ty dva roky prošla. Jsem jim za to vděčná 
a děkuji jim za aktivitu i přínos obci. v této souvislosti nemohu rovněž nevyzdvihnout 
významnou roli mého muže, který se mnou sdílí mé starostování a je mi při tom 
oporou lidsky i profesně.

Kromě těchto lidí a mých nejbližších kolegů ze SouSedSTví pana místostarosty 
Šandy a pana zastupitele Trachty se ale na spoustě toho, co se povedlo, podíleli samo-
zřejmě i koaliční partneři, s nimiž jsme do vedení obce šli, a i jim patří mé poděkování 
– panu místostarostovi pokornému i zastupitelům brožovi a Cechelovi. Zásluhu na 
prosazení kvalitních rozhodnutí nese ale celé zastupitelstvo, a já proto děkuji i všem 
ostatním. vnímám každého zastupitele individuálně a nerada přemýšlím v kontextu 
koalice-opozice. Z tohoto pohledu mě velice těší, že se tu tzv. nepolitikaří a že se každý 
rozhodujeme podle vlastního svědomí, nikoliv podle stranické příslušnosti. v tom mě 
komunální politika velice baví a vidím v ní východisko v této těžké době. 

Začíná být čím dál důležitější mít na věci týkající se celé země a dnes jistě i světa 
svůj vlastní názor a neschovávat svoji neochotu nastudovat danou problematiku za 
názor nějakého silnějšího stranického celku. A to je možná i důvod, proč je v současné 
politice tolik nestraníků, proč dostávají tolik hlasů starostové. Jsou to lidé, kteří čelí 
realitě každodennosti a jsou v konfrontaci s nejširším spektrem problémových oblastí 
života. Nemohou jen mluvit, slibovat, musí za nimi zůstat činy. Ale ne ty povrchní, 
protože by se pravda o jejich nesmyslnosti brzy ukázala. Činy, na které se bude moci 
navazovat, které nepůjdou lehce shodit ze stolu, zpochybnit, protože jsou prověřené, 
strategicky uvážené. Sama jsem si tento směr zvolila také, a přestože je ambiciózní 
a ne vždy populární, dovolte mi se ho držet.

věřím, že poločas našeho působení ve vedení obce se zúročil v duchu vašeho 
očekávání, s nímž jste nás volili. Nezůstávejme však jen u očekávání a buďme bdělými 
a aktivními vůči veřejným zájmům naší obce.

děkuji za vaši ochotu přečíst si SouSedSKé Revue až do konce a přeji vám, abyste 
si v této době udrželi především pevné zdraví a radostný přístup k životu.

vaše starostka 
Apolena Novotná



čistírna odpadních vod, mateřská škola, vodojem, doprava, chodníky, 
plán rozvoje centra obce, nová komunitní knihovna a budova obchodu, 
péče o stromy a zeleň, komunikace, bezpečnost, společenský život, 
posílený tým technických služeb. Je toho hodně. leccos se už podařilo, 
mnohému jsme dali pevný základ a hromada je toho ještě před námi.

Také vám na Statenicích záleží? Rádi byste se k SOUSEDSTVÍ 
přidali, podpořili nás nebo se zapojili do řešení  dílčích úkolů? 
Budeme moc rádi! Potřebujeme odborníky, sousedy ochotné 
pracovat pro obec, dobrovolníky na pořádání akcí i finanční 
podporu.
Napište nám na sousedstvi.info@gmail.com 
nebo zavolejte na 737 153 259.

„NEČEKÁME, CO PRO NÁS OBEC UDĚLÁ. KOUKÁME, CO PRO OBEC MůŽEME UDĚLAT MY.“

Sledujte náš Facebook: Sousedství
a nový web: www.sousedstvi-statenice.cz
 


