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Vydává OÚ Senohraby

Senohraby získají svůj znak a vlajku

S

nad v každé brožuře o našem regionu, na hlavičkovém
papíru obce, při podpisu listin, ale i v terénu před obecním úřadem a na návsi, zde všude postrádám již dlouho
důstojné obecní symboly, kterými jsou znak a vlajka obce. Při
podpisu petice starostů podporující rozvoj regionální hromadné dopravy, kterou jsem podepisovala před několika měsíci,
stanuly vedle sebe znaky téměř všech obcí v okolí, naše místo
zůstalo (kromě mého podpisu a razítka obce) prázdné. Jak mi
to bylo líto! Připadalo mi to, jako když naše krásná a na historii bohatá obec nemá svůj „podpis“, svoji identifikaci, že ji nemám jak na dokumentech zobrazit. A napadla mě myšlenka,
zda bychom se neměli pokusit tento historický nedostatek odstranit a že je možná právě teď ta správná doba věnovat se tvorbě komunálních symbolů, kterými jsou znak a vlajky obce. Protože se jedná o úkol nelehký, svázaný mnoha pravidly, požádala

N

jsem o spolupráci tým historiků, kteří s velikou péčí udělali prvotní průzkumy. Ty nastínily, co je a není přípustné a jakou cestou se ubírat. Výsledky těchto průzkumů jsem předložila zastupitelům obce a následně proběhla diskuse k tématu
na minulém zasedání zastupitelstva obce dne 13. 3. 2017. Od
té doby se spolupráce zintenzivnila a obecní symboly dostávají
konkrétnější podobu. Jak tato spolupráce probíhá, přibližuje
následující článek.
Zároveň tímto děkuji všem, kteří se tohoto složitého úkolu s nadšením a bez nároku na honorář zhostili a pevně věřím, že společně vytvoříme a následně zastupitelstvo obce vybere takové
symboly, které Senohrabům budou slušet, Vám občanům se budou líbit a naši obec budou důstojně reprezentovat.
Jana Svašková, starostka obce.

ení tomu zase tak dávno, kdy si
Senohraby s velkou slávou připomínaly 750 let od první písemné zmínky o existenci obce z roku
1444. Dnes již na základě archeologických nálezů spolehlivě víme o sídelních
aktivitách v prostoru historického jádra
obce minimálně pro přelom dvanáctého
a třináctého století a obec se tak zařa-

dila mezi starobylé sídelní jednotky
související s postupným osídlováním
zdejší krajiny dolního Posázaví na přelomu raného a vrcholného středověku.
O to bolestivěji jsme se vyrovnávali se
skutečností, že obec s takto bohatou
historií postrádá dnes tolik oblíbené komunální symboly – tedy svůj znak (erb)
a vlajku, s nimiž by se mohli obyvatelé

obce ztotožnit a se kterými by se obec
prezentovala. Vždyť pohledem do Registru komunálních symbolů (REKOS
– www.rekos.cz) zjišťujeme, že 4 506
obcí již má svůj znak a 4 818 obcí i svoji vlajku a Senohraby tedy patří mezi
necelou pětinu obcí v Čechách a na
Moravě, které komunální symboliku
postrádají.
Pokračování na straně 2

Obr. 1–5 Inspirační zdroje se zachycením
hlavních figur (hrábě, podávky, snop, povříslo, kosa, zavinutá střela, vlnky).
Obr. 1 – Vlajka Senomat (okr. Rakovník)
Obr. 2 – vlajka Lenešic (okr. Louny)
Obr. 3 – znak Lštění (okr. Benešov)

Obr. 4 – znak Ostrova (okr. Benešov)
Obr. 5 – znak Kamenného Přívozu
(okr. Praha-západ).
Obr. 6 – Vývoj zobrazení figury zlenického hradu v průběhu konzultací se členy
Podvýboru pro heraldiku vedl až ke kla-

sické heraldické figuře, kterou je možno
bez problémů popsat. Slovní popis je totiž
nedílnou součástí znaku i vlajky a podle
tohoto slovního popisu je nutno znak či
vlajku zcela bez chyb nakreslit bez znalosti její vizuální podoby.

Herec Jan Vávra

Nebát se a přemýšlet
Čistá Sázava
str. 13 Řeka inspiruje
PhDr. V. Kopper

Stopy slavných
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Informace
Pokračování ze strany 1
S touto skutečností jsme se nehodlali
smířit a tak na počátku letošního roku
jsme se rozhodli připravit návrhy znaku a vlajky. Prvotní konzultace, návrhy
a ujasnění konceptu vzešlo z pracovní
skupiny tvořené Vojtěch Kašparem, Martinem a Patrikem Líbalem a Petrem Vokáčem. Následné faktické realizace a konzultací s odborníky se ujal Vojtěch Kašpar,
který postupně vytvořil stovky variantních návrhů. Ty byly připomínkovány
skupinou rozšířenou o paní starostku
Janu Svaškovou a kronikářku obce Martu Přibíkovou, čímž se za jedním stolem
opět sešel osvědčení autorský kolektiv nedávno vydané knížky o senohrabské historii. S postupem prací a výsledky našeho
snažení bych vás rád tímto příspěvkem
seznámil.
Především příprava a následné schválení a udělení znaku a vlajky je svázáno
s mimořádně komplikovaným a složitým procesem s konzervativními pravidly, kde rozhodně není místo pro lidovou tvořivost. Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na doporučení Výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýcho
vu, přičemž žádosti projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který
pod výše uvedený Výbor spadá. Tento
Podvýbor ještě ustanovuje šestičlennou
expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem složeným z odborníků na
heraldiku a vexilologii. Heraldikou je nazývána pomocná věda historická o znacích, zatímco vlajkami, prapory a standartami se zabývá vexilologie (nauka
o vlajkách).
V rámci našeho prvního sezení přípravné
skupiny jsem pochopitelně hledal inspiraci ve stávajících komunálních symbolech,
které jsem postupně všechny zhlédl. Naše
práce na knize o historii Senohrab se rovněž hodila, jelikož komunální symboliku
rozhodně nelze dělat bez velmi důkladné
znalosti historie obce. Z dějin obce, její
podoby, geomorfologie či jejích dominant
se skládají figury znaků a vlajek. V našem
případě se samozřejmě nabízel samotný
název obce, který odkazuje na dávnou
služebnou povinnost obyvatel obce pravidelně dodávat seno či otavu na nedaleký
hrad Zlenice či snad ještě dříve na přemyslovské hradiště Lštění. Po dalším pátrání bylo zjištěno, že v Čechách a na Moravě
se nachází celkem osm obcí s podobným

2

z obce

slovním základem, z nichž polovina znak
či vlajku má (Senice na Hané, Senomaty,
Senorady, Senožaty) a druhá polovina
nikoli (Senice, Senička, Seninka a Senohraby). Přítomnost figury související se
senosečí se zcela jistě nabízela a z dohledaných variant (hrábě, podávky – vidle
na seno, podávací hák k přidržení sena
při kosení, otep sena, povříslo – provaz ke
svazování snopů, srp či kosa) jsme se jednoznačně přiklonili k hrábím. Zlaté (pro
zlatou je v heraldice užívána žlutá barva)
hrábě v modrém poli totiž užívali rovněž
Kostkové z Postupic, kteří byli fakticky
posledními majiteli zlenického hradu
a zdejšího panství před jeho přechodem
v roce 1465 pod správu hrádeckého panství na Hrádku (dnes Komorním). Zde
se nám tedy krásně propojila symbolika
názvu obce s její historií. A pokud tedy
budou na znaku zastoupeny poslední
významní středověcí držitelé této části
Posázaví, bylo by dobré tam mít také ty
první.
Ne náhodou se na znacích okolních obcí
(např. Hrusice, Kaliště, Lštění, Mrač,
Ostrov, Přestavlky) objevuje tzv. zavinutá střela neboli odřivous. Podle jedné ze
dvou variant vysvětlení původu této figury jde o knír, který vytrhl protivníkovi
zápasník Saul a nabodnutý na šípu jej
poslal vladaři na znamení svého vítězství.
Druhou a pravděpodobnější variantou
původu tohoto znamení je jeho ztotožnění se zápalným šípem (na letícím hrotu

Zlaté hrábě v modrém
poli totiž užívali rovněž
Kostkové z Postupic,
kteří byli fakticky
posledními majiteli
zlenického hradu
a zdejšího panství před
jeho přechodem v roce
1465 pod správu
hrádeckého panství
na Hrádku (dnes
Komorním).

Informace
hořela připevněná látka namočená
v hořlavině). Stříbrná (v heraldice bílá)
zavinutá střela na červeném poli byla erbem prastarého rodu Benešoviců, kteří
byli nejstaršími doloženými držiteli této
části dolního Posázaví. Z jejich rozrodu
potom pocházeli i nejvýznamnější vlastníci zlenického hradu páni z Dubé v čele
s nejznámějším z nich, panem Ondřejem
z Dubé, kteří rovněž používali shodnou
heraldickou figuru.
Jestliže o obou výše zmíněných symbolech a jejich barevném řešení odpovídajícím historickým faktům jsme nepochybovali, nepochybovali jsme ani o dvou
dalších zásadních symbolech symbolizujících naši obec. Je jím nepochybně
torzo zlenického hradu a pod ním tiše
plynoucí řeka Sázava. Náš pokus o propašování charakteristické siluety zlenic
ké Hlásky známé z propagačních, reklamních a historických obecních materiálů či obrazů Josefa Lady se nám pochopitelně přes odborníky na heraldiku
nezdařil, a tak je hrad znázorněn tradiční věží z kvádrového zdiva, cimbuřím
a charakteristickým gotickým oknem
s lomeným obloukem, odkazujícím na
dodnes stojící torzo velkého paláce hradu Zlenice. Věž je umístěna do zeleného
pole, které vystihuje jeho umístění do
lesního komplexu na jihu obce i skutečnost, že katastr Senohrab je do dnešních
dnů zalesněný na nezanedbatelné části
své rozlohy.

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
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Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
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inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do 20. stávajícího
měsíce. Nevyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce může příspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MK ČR B 12710
Číslo 3/2017, ročník 57
Vychází 5. 4. 2017
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Čtvrtá a poslední základní figura by měla představovat již zmiňovanou řeku Sázavu, přičemž se pochopitelně nabízejí
různé možnosti a varianty vlnek, ať již
stříbropěnných (pouze stříbrná – tedy
bílá), vlnitých (střídání modré a bílé) či
barevně kombinovaných (například jedna zlatá vlna odkazující na zdejší těžbu
zlata či trampský název Sázavy coby Zlaté řeky).
Naše představa o dělení štítu a vlajky na
čtyři pravidelná pole bohužel záhy vzala
zasvé, jelikož od vzniku krajů je čtvrcený
štít zcela nepochopitelně vyhrazen výhradně pro krajskou komunální symboliku. Museli jsme tedy znak rozdělit na dvě
poloviny, z nichž jedna polovina je ještě
dále dělena napůl. Po stanovení způsobu
dělení štítu, určení hlavních figur i barev
bylo přistoupeno k vlastní tvorbě desítek
a stovek možných kombinací na znaku
i vlajce.
V podstatě byly vyzkoušeny všechny možné varianty dělení štítu i vlajky, všechna
možná umístění znaků a figur do jednotlivých polí a postupně vykrystalizovaly
návrhy, které již bylo možno zaslat k oponenturám. Těch postupně proběhlo osm
a veškeré kroky a úpravy znaku či vlajky
byly průběžně konzultovány se dvěma
odborníky na heraldiku (PhDr. Zbyšek
Svoboda a prof. PhDr. Jan Županič, PhD.)
a dvěma na vexilologii (Ing. Petr Exner
a Mgr. Pavel Fojtík) z výše uvedeného
Podvýboru, kterým jsem tímto nesmírně
zavázán a vyjadřuji jim velké poděkování.
V současné době byly na základě připomínek našich oponentů připraveny čtyři
varianty návrhů na podobu znaku a vlajky, které budou předloženy zastupitelstvu obce ke schválení a představeny občanům obce na pravidelném jednání zastupitelstva obce. K žádosti o schválení
obecních symbolů, která se předkládá
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii,
je totiž nutno vedle žádosti a vlastních
návrhů se slovním popisem a odůvodněním použitých figur (motivů) na znaku
a vlajce předložit i usnesení zastupitelstva, kterým předložené návrhy schválilo.
Všechny předložené návrhy jsou dle našich oponentů z řad Podvýboru průchodné a schválitelné, jen jejich doporučení
pro případné rozhodování zastupitelstva
vždy směřuje k co největší jednoduchosti. Je to samozřejmě dané historickými
vědami o znacích a vlajkách s pevnými

z obce

a danými pravidly a konzervativním až
puristickým přístupen tříbícím často
zvrhlý vkus některých návrhů, které se
do Registru komunálních symbolů dostaly v dřívějších letech. Zastupitelstvu
předložené návrhy takové rozhodně nejsou. Doufám v jejich vlídné přijetí zastupitelstvem a především doufám, že se budou líbit i vám, občanům Senohrab. V neposlední řadě bych si nesmírně přál, aby
se obyvatelé s novými symboly identifikovali, přijali je za své a byli na ně hrdí.

Náš pokus o propašování charakteristické
siluety zlenické Hlásky
známé z propagačních,
reklamních a historických obecních materiálů či obrazů Josefa Lady
se nám pochopitelně
přes odborníky na heraldiku nezdařil, a tak
je hrad znázorněn tradiční věží z kvádrového
zdiva, cimbuřím a charakteristickým gotickým oknem s lomeným
obloukem, odkazujícím
na dodnes stojící torzo
velkého paláce hradu
Zlenice.
Pokud by zastupitelstvo do konce dubna
některý z návrhů schválilo, zasedá Podvýbor v prvním květnovém týdnu. A tak
již letos by se paní starostka mohla vypravit do Prahy do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a z rukou jejího předsedy převzít dekret o udělení znaku a vlajky obci Senohraby. Doufám pouze, že až
bude senohrabská vlajka vztyčena před
vstupem do obecního úřadu na dodnes
holou žerď, bude tato významná historická událost důstojně připomenuta a nebude se opakovat prakticky utajená prezentace první samostatné monografie
o historii naší krásné obce.
Vojtěch Kašpar

Zima v ZŠ
Senohraby
Letošní zimu jsme si opravdu užili.
V hodinách tělocviku jsme bruslili,
chodili na běžky, sáňkovali, stavěli
iglů, hledali stopy zvířat ve sněhu.
Dovršením byl lyžařský pobyt
2.–5. třídy na Benecku v Krkonoších.
Ve stejný týden byli prvňáčci společně s dětmi z MŠ na lyžařském výcviku na Šibeničním vrchu v Mnichovicích. I děti, které byly na lyžích poprvé, sjížděly na konci týdne svah jako zkušení lyžaři. Na svah za
námi přišel i kocour Mikeš, který děti učil,
jak se bezpečně chovat na svahu a na vleku.
Děti, které na lyžařském výcviku nebyly,
strávily týden ve škole, kde pracovaly při
skupinové práci na projektech. Zimní období jsme dovršili masopustním průvodem po Senohrabech.
Blížící se jaro nám připraví opět spoustu
aktivit, na které se těšíme.
Zveme tímto všechny budoucí prvňáčky – děti narozené 1. 9. 2010 –
31. 8. 2011 na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY,
který se uskuteční 12. 4. od 13:30
v budově ZŠ Senohraby.
Kolektiv ZŠ a MŠ Senohraby

Jubilanti · březen
Karel Kozák
Libuše Pletková
Miroslav Kubů
Marie Baštářová
Marie Součková
Zděnka Hacmacová
Miroslav Popelka
Vlasta Rousová
Jan Doskočil
Milada Paloučková
Viktor Kopper
Všem našim jubilantům posíláme
blahopřání a přání všeho dobrého.
Pevné zdraví, dobré přátele, laskavou
rodinu a ještě mnoho let v naší obci.
Za OÚ Senohraby Šárka Sovová
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Osobnosti

Hasiči

Stopy slavných – herec Jan Vávra
Senohraby nenavštěvovali pouze vědci, hudebníci, výtvarní
umělci, významní podnikatelé a politici, ale i slavní herci.
Z nichž k nejvýznamnějším bezesporu patřil Jan Vávra.
(15. května 1861 – 19. listopadu 1932).

P

rofesor Vladimír Vondráček ve
svých pamětech píše: „Jedno léto
strávil v Senohrabech; byl to lovec
a kupovali jsme od něj zajíce.“ Pravděpodobně zde pobýval u své švagrové Marie Vávrové, ale mohl bydlet i v jiném podnájmu.
Pocházel z mlynářské rodiny a v mládí studoval na Vyšší hospodářské škole v Táboře, kterou ukončil roku 1880. Hlavně se
ale věnoval divadlu, nejprve ochotnicky
v žižkovském spolku Pokrok, a poté i profesionálně. Jako ochotník používal pseudonym Jan Pachta a pod tímto jménem
hostoval i na prknech Národního divadla.
První angažmá získal v Brně roku 1885
u ředitele F. Pokorného a o čtyři léta později zajistil koncesi pro divadlo Uranie,
kde působil jako herec i režisér. 1. ledna
1900 získal stálé angažmá v Národním

divadle, na jehož prknech hrál až do roku
1925. Slavný dramatik a režisér Jaroslav
Kvapil o něm napsal: „To byl Jan Vávra,
člen té divadelní dynastie vávrovské, z níž
pošel vynikající Antonín Vávra, tenorista
Prozatímního a z prvních let Národního
divadla, i ten Karel Vávra, jeden z nejosobitějších a nejdelikátnějších herců současných... Sám příslušník zámožné starousedlé mlynářské rodiny pražské mohl
se těšiti svými divadelními zálibami, aniž
v nich prozatím hledal existenci, a měl
všechny nutné předpoklady, aby nabyl
divadelní koncese.“
Byl například prvním českým Tuzenbachem v Čechovových Třech sestrách a velice kladného ohlasu se dostalo jeho učinkování ve Strindbergově Otci.
O rodinných vazbách i talentu se rozepsal

také profesor Vondráček: „Jan Vávra, otec
barytonisty Hilberta Vávry a mého kolegy
dr. Miloše Vávry, byl sympatický poctivý
herec. Zdařilé byly zvláště jeho postavy
kupce benátského, mlynáře z Maryši i další.“ Objevil se i před kamerou, nejprve ve
filmu „Josef Kajetán Tyl“ (1925)Svatopluka Innemanna se Zdeňkem Štěpánkem
v hlavní roli. Druhým filmem, ve kterém
vystupoval byl snímek „Loupežníci na
Chlumu“ (1926), natočený Milošem Hajským.
Z jeho bratrů se věnoval herectví vedle
Antonína ještě Václav, který hrál v různých
divadelních společnostech a také v Národním divadle. Ještě je nutno zmínit, že Jan
Vávra vlastnil mlýn v nedalekých Choceradech, který dodnes na průčelí nese jeho
jméno.
Patrik Líbal

Zasedání baráčníků
Dne 18. 2. 2017 proběhlo hodnotící zasedání spolku
„Baráčníků“. Navštívilo nás hodně sousedů a tetiček
z okolních obcí. I když je nás jen 20 členů, snažili
jsme se, jak je to u baráčníků zvykem, přichystat
hezké prostředí s hudbou a pohoštěním.
Náš spolek již oslavil 107 let trvání. Původně se spolky zakládaly k udržení
českého jazyka, když se mluvilo hlavně
německy, a aby byly zachovány tradice
jako Bakchus, Máje, posvícení apod.
Podporovaly se také české školy, které
vznikaly v pohraničí. Podporu jazyka
a starých tradic máme i ve svých regulích, jen škoda, že průměrný věk členů
je přes 70 roků a na větší akce si již
netroufnem. Scházíme se každý druhý
čtvrtek v měsíci a rychtářka nás seznamuje s prací ostatních baráčnickích obcí.
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Vzdělavatelka zase má vždy zprávu z historie k danému měsíci nebo z historie
starých domů v Praze. Nakonec přidá
i několik vtipů. Společně oslavujeme
i svátky a narozeniny. Rádi mezi námi
každého přivítáme.
Vloni jsme pořádali zájezd do Českých
Budějovic a zájezd do Ondřejova na vystoupení TS Impuls z Prahy. Letos v květnu se chystáme do okolí Kácova a další
zájezd v květnu ještě upřesníme.
Nováková

Zprávy od hasičů
Hasičský ples v hotelu SEN

Poslední sobotu v měsíci únoru uspořádali senohrabští hasiči „Hasičský ples“. Ten
se již tradičně konal v zahradní restauraci
hotelu SEN v Senohrabech. Hasičský ples
se těší velké oblibě, proto i letos byla návštěvnost veliká a na ples se přišlo pobavit
bezmála 200 příznivců senohrabských
hasičů. Každý si mohl užít tance nebo vyhrát některou z hodnotných cen v naší
tombole. Za zvuků kapely Bosáci trval
ples až do brzkých ranních hodin. Kromě
kapely se o zábavu návštěvníků staraly
i pole dance tanečnice v doprovodném
programu.

Soutěž mladých hasičů

V sobotu 18. března se senohrabští mladí
hasiči zúčastnili soutěže Mukařovské uzlování. Náš sbor reprezentovalo družstvo
mladších i starších. Mukařovské uzlování je první jarní soutěží v našem okrese.
Prověřuje mladé hasiče v dovednosti vázání nejzákladnějších uzlů, které hasiči
používají. Uzly musí být nejen bezchybně
uvázány, ale musí být také funkční. Závodník je navíc musí uvázat v co nejkratším
čase. Závodníci změřili své dovednosti ve
vázání těchto uzlů: zkracovačka, ambulantní smyčka, lodní uzel, tesařský uzel
a úvaz na proudnici. Celkově se družstva
Senohrab umístila takto: družstvo starších na 11. místě a družstvo mladších na
10. místě.

automobilů na dálnici D1 v úrovni obce
Mirošovice. Senohrabští hasiči společně
s HZS provedli vyproštění raněné osoby
a pomohli ji transportovat do vrtulníku.
Další nehoda na sebe nenechala dlouho
čekat a dne 9. března byla naše jednotka
vyslána na dopravní nehodu čtyř nákladních automobilů. Při nehodě došlo k úniku velkého množství pohonných hmot.

Odstraňování následků této nehody trvalo několik hodin a po dobu záchranných
a vyprošťovacích prací byla dálnice uzavřena.
Pokud vás zaujala činnost senohrabských
hasičů, neváhejte se stát jedním z nás.
Rádi přivítáme nové členy.
Ivana Fajstávrová

Výjezdy senohrabských hasičů
Obecní úřad Senohraby
a redakce Senohrabské hlásky

hledá

redaktorku/
redaktora
Pokud máte chuť a zájem podílet se na
místním časopise s dlouhou tradicí,
napište prosím na:

email: hlaska@senohraby.cz
nebo
volejte 776 103 205

březen . 2017

V lednu a únoru byla naše jednotka vyslána k 23. událostem. Jako tradičně největší
podíl na událostech mají dopravní nehody,
kterých bylo v uplynulém období šestnáct.
Dvakrát vyjeli senohrabští hasiči k požáru, čtyřikrát k požáru automobilu a jednou k technické pomoci. K požáru rodinného domu, byla naše jednotka vyslána
4. ledna společně s HZS Říčany do sousedních Mirošovic. Při příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár
v kouvřovodu.
K hromadné nehodě pěti osobních automobilů, byla jednotka vyslána na dálnici
D1 na 25 km, hromadná nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Druhý týden v březnu byla naše jednotka vyslána dvakrát
k dopravním nehodám automobilů. Dne
6. března došlo k nehodě dvou nákladních
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Zápis ZO č. 1/2017
Zápis č. 1/2017
z jednání zastupitelstva obce Senohraby
konaného dne 13. 3. 2017 od 19 hodin v
kongresovém sále EA Hotelového resortu SEN
· Přítomni:
Ing. Jana Svašková, Milan Kraut, PhDr.
Vladimír Dvořák, PhDr. Viktor Kopper,
Václav Krebs, Jana Vrbová, Zbyněk Průša
Omluveni: Michal Bílý, Ing. Jiří Zahradník
· Kontrola účasti:
Zasedání zastupitelstva obce zahájila
starostka obce v 19:02 hodin.
Starostka konstatovala, že dle prezenční
listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno
7 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

Úprava rozpočtu č. 5/2016.
Úprava rozpočtu č. 1/2017.
Různé.
Diskuse.
Usnesení č. 02/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program jednání tak, jak byl vyvěšen
řádně na úřední desce.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
4. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2016.
Nebyly žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze
zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.
12. 2016.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

Zápis ZO č. 1/2017
Distribuce, a.s. – U hřiště.
Smlouva se týká posílení kabelu vedeného do sokolovny v ulici U hřiště. Starostka informovala, že byla zástupci firmy
ČEZ Distribuce, a.s., požádána, aby byla
kvůli změnám smlouva odložena na
další jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 07/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení
bodu č. 8 na další jednání zastupitelstva
obce.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
9. Smlouva s městem Mnichovice
o zajištění pečovatelských služeb
pro rok 2017.
Město Mnichovice zajišťuje pro obec
Senohraby pečovatelské služby, zejména
pro seniory – rozvoz obědů, zajištění
chodu domácnosti apod. Služba je stále
více využívána. Jde o stejnou smlouvu
jako v roce 2016, včetně ceníku. Na obecním úřadu je pro občany k dispozici ceník
i veškeré kontakty.

Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou
zápisu paní Helenu Osvaldovou. Jiný
návrh na zapisovatele nebyl vznesen.

Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí s ČEZ
Distribuce, a.s. – Na Ježově čpp.
262/7.
Smlouva se týká výměny kabelového
vedení sítí ze vzdušného na zemní, které
bylo před několika lety provedeno firmou ČEZ Distribuce, a.s., v první části
ulice Na Ježově.

Starostka obce navrhla na ověřovatele
zápisu pana Krebse a paní Vrbovou.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Usnesení č. 01/01/2017: Ověřovateli
zápisu byli zvoleni pan Krebs a paní
Vrbová.

Usnesení č. 04/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IP-12-6005848/001 Senohraby, Na Ježově-kNN-č.p.262/7.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

· Program dnešního jednání
zastupitelstva.
Přivítání, kontrola účasti.
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2016.
Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí s ČEZ Distribuce, a.s. – Na Ježově čpp. 262/7.
Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí s ČEZ Distribuce, a.s. – Na Ježově čpp. 250.
Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí s ČEZ Distribuce, a.s. – ulice Školní.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrských sítí s ČEZ Distribuce, a.s.
– U hřiště.
Smlouva s městem Mnichovice o zajištění pečovatelských služeb pro rok 2017.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury se
společností VHS Benešov, s.r.o.
Dar pozemku ppč. 357/9 v k.ú. Senohraby obci.
Tvorba znaku a vlajky obce.
Výstavba veřejného osvětlení Ježov – výběr nejvhodnější nabídky.
Žádost o mimořádnou finanční podporu
pro A-fotbalový tým TJ Sokol Senohraby.

Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí
s ČEZ Distribuce, a.s.
Na Ježově čpp. 250.
Smlouva se týká výměny kabelového
vedení sítí ze vzdušného na zemní, které
bylo před několika lety provedeno firmou ČEZ Distribuce, a.s., ve druhé části
ulice Na Ježově.

Žádost společnosti Tři, o.p.s., která
provozuje hospic Dobrého pastýře
v Čerčanech, o finanční podporu.
Žádají zejména ty okolní obce, které mají
v hospici své občany. Obec Senohraby
tam měla v loňském roce 2 občany, letos
jednoho. Jde o náklady na klienty za rok
2016, které se jim nedaří pokrývat,
u Senohrab je vyčíslili na částku
38 480 Kč. Jde o nenárokovou částku.
Starostka navrhla poskytnutí příspěvku
ve výši 10 000 Kč z paragrafu nespecifikované rezervy.

Usnesení č. 05/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IZ-12-6000330/1 Senohraby, Na Ježově (B1063) kNN, NN.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro

Usnesení č. 9/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
ve výši 10 000 Kč společnosti Tři, o.p.s.,
na úhradu části nákladů klientů z obce
Senohraby v hospicu Dobrého pastýře
Čerčany.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí s ČEZ
Distribuce, a.s. – ulice Školní.
Smlouva se týká již provedeného uložení
kabelového vedení do Školní ulice.

10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury se společností
VHS Benešov, s.r.o.
Společnost VHS Benešov, s.r.o., se od
roku 2002 stará o provoz vodovodu a
kanalizace, které má v nájmu a které jsou
majetkem obce. Zajišťuje mimo dodávky
vody čištění odpadních vod a provoz čističky, včetně oprav havárií. Smlouva se
prodlužuje vždy po 5 letech, ta současná
bude do roku 2022 za těch samých podmínek, jako to bylo v minulých letech.
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Usnesení č. 06/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IP-12-6009226/1, Senohraby, Školní –
kNN - č.p. 71.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí s ČEZ

Usnesení č. 8/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na
výkon pečovatelské služby pro rok 2017
s městem Mnichovice.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

Usnesení č. 10/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek

březen . 2017

č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Senohraby ze dne 3. 5. 2002 se společností
VHS Benešov, s.r.o., IČ 47535865.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

veřejného osvětlení Na Ježově v ceně díla
bez zemních prací ve výši 586 378,- vč.
DPH s firmou ELEKTRO-SPILKA spol. s
r.o., Bulharská 12, Praha 10, IČ 25099507.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

je v havarijním stavu.
17.3 Pozvánka na středu 22. 3. v 18:30,
kdy s koná přednáška o výstavbě dálnice
D1 a zejména o výstavbě dálničního
mostu přes údolí Šmejkalka.

11. Dar pozemku ppč. 357/9 v k.ú.
Senohraby obci.
Jedná se o pozemek o výměře 48 m2, který je ve vlastnictví sester Kateřiny a Radany Veselovských. Darují tento pozemek
obci a obec opraví rozpadající se zídku
kolem jejich pozemku v ulici U školky.
V letošním roce bude tato ulička opravena, v dolní části bude po položení kanalizace vyasfaltována balenou.

14. Žádost o mimořádnou finanční
podporu pro A-fotbalový tým
TJ Sokol Senohraby.
Starostka informovala o žádosti
o mimořádnou finanční podporu ve výši
120 000 Kč pro A-fotbalový tým TJ Sokol
Senohraby na úpravu hřiště – podpěrné
zídky, brány, zábradlí. Navrhuje podpořit
mimořádnou částkou 100 000 Kč, která
půjde z paragrafu nespecifikované rezervy.

Usnesení č. 11/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný
převod pozemku ppč. 357/9 v k.ú. Senohraby ve vlastnictví Kateřiny a Radany
Veselovských na obec Senohraby a zavazuje se k opravě jejich plotu podél ulice
U školky dle vytyčovacího náčrtu
č. 164/2010 vyhotoveným geodetickou
kanceláří Ing. Jan Nedoma.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

Usnesení č. 14/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou finanční podporu pro fotbalový tým
TJ Sokol Senohraby na úpravu a údržbu
hřiště ve výši 100 000 Kč, která bude
čerpána z rezerv obce.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

18. Diskuse.
18.1
Paní Janovská: Aktualizace kontaktů na
servis tlakové kanalizace.
Starostka: Kontakty aktualizujeme.
18.2
Pan Švancar: Bude se opravovat most
přes silnici I/3?
Starostka: Most by se měl opravovat, ale
není známo kdy. Připravuje se projekt.
18.3
Pan Konvička: Bude se mirošovický most
bourat?
Starostka: Zřejmě nepůjde o opravu, ale
o výstavbu nového. Mělo by to být hotové
letos.
18.4
Starostka: Dalšími akcemi v obci jsou:
Statické zabezpečení silnice v zatáčce
u Svašků včetně vybudování chodníku
- aktualizoval se projekt, připravují se
podklady (stanoviska, vyjádření) pro
stavební povolení. Stavbu bude financovat Středočeský kraj, chodník obec
Senohraby.
Pokračují výběrová řízení: Jednak na
opravu komunikace Školní a dále na sběr
a likvidaci odpadů v naší obci. V současnosti není jasné, zda byla obci přidělena
dotace na opravu Školní ulice.
18.5
Pan Švancar: Památná lípa i ta sousední
se stále více naklání. Nutné zabezpečení.
Pan Dvořák: Konzultace s arboretáři, případně zmenšení koruny či jiné ošetření.
18.6
Pan Kopper: Jak probíhalo setkání starostů s vedením Středočeského kraje?
Starostka: Jednotliví radní představili
svoji sekci a to jak na tom kraj je. Vystupovali jako aktivní tým, který má snahu
věci pojmenovat a řešit.
18.7
Pan Konvička: Poděkoval pracovní četě
za zimní úklid a dobrou práci v letošní
zimě.
Navrhuje přesunout umíráček na druhou
lípu.
Starostka: Pozveme dendrologa, aby
zhodnotil stav lípy, a podle toho se to
bude řešit.
18.8
Pan Vaněk: Poděkoval za uklízení v zimě.
Upozornil na díru, která se tvoří po opravě prasklé vody v ulici Sokolská.
Pan Kraut: Dosypeme to a VHS to musí
posléze vyasfaltovat.

12. Tvorba znaku a vlajky obce.
Obec Senohraby doposud nemá, na rozdíl od většiny obcí v ČR, a to i menších,
znak ani vlajku. V našem okolí jsou to
například Hrusice či Kaliště. Starostka
občanům předložila průzkum znaků obcí
s podobnými názvy a seznámila s kroky,
které je nutné udělat k vytvoření návrhu,
i pravidly a symboly, které by případně
mohly být součástí znaku a vlajky obce –
hrábě, řeka Sázava, znak rodu Benešoviců. Pan Konvička navrhl věž jako symbol
hradu Hláska.
Usnesení č. 12/01/2017:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
zahájením činností nutným k vytvoření
návrhů znaku a vlajky obce a jejich projednání s Podvýborem pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
13. Výstavba veřejného osvětlení
Ježov – výběr nejvhodnější nabídky.
V plánu je výstavba veřejného osvětlení
Na Ježově, a to od hotelu SEN na konec
ulice Na Ježově. Stavba má stavební povolení a měla by být realizována v letošním roce. Proběhlo výběrové řízení, nabídku bez zemních prací podaly tři firmy:
ELEKTRO-SPILKA spol. s r.o., Bulharská
12, Praha 10 s cenou 586 378 Kč vč. DPH;
Bohumil Pinc – ELEKTRO, Čížovská
990, Praha 9 s cenou 614 152 Kč vč. DPH
a SEL spol. s r.o., Štiková 5, Plzeň s cenou
693 361 Kč vč. DPH. Vybrána byla firma
s nejnižší nabídkou ELEKTRO-SPILKA
spol. s r.o., Bulharská 12, Praha 10.
Usnesení č. 13/01/2017:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
podpisem Smlouvy o dílo na výstavbu

15. Úprava rozpočtu č. 5/2016.
Starostka předložila členům zastupitelstva na vědomí úpravu rozpočtu č. 5/2016
- příloha zápisu
č. 2.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu
č. 5/2016 činí: 15 086 191,21 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu
č. 5/2016 činí: 16 478 113,15 Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu
č. 5/2016 činí: 16 530 794,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu
č. 5/2016 činí: 15 940 571,00 Kč
Rozdíl je +537 542,15 Kč.
16. Úprava rozpočtu č. 1/2017.
Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh úpravy rozpočtu
č. 1/2017 - příloha zápisu č. 3.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu
č. 1/2017 činí: 14 393 000,00 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu
č. 1/2017 činí: 14 408 800,00 Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu
č. 1/2017 činí: 14 393 000,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu
č. 1/2017 činí: 14 408 800,00 Kč
Usnesení č. 15/01/2017: Zastupitelstvo
obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2017
s těmito změnami: §3419 Podpora sportu – TJ Sokol navýšen o 130 092,09 Kč,
pečovatelské služby navýšeny o částku
23 500,00 Kč a z nespecifikovaných
rezerv čerpáme částku 137 792,09 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro 0 proti
0 se zdržel
17. Různé:
Informace o různých akcích, které v nejbližší době proběhnou v Senohrabech.
17.1 Rozkopán příkop po pravé straně
před železničním mostem. Je pokládáno
potrubí pro lepší odvodnění.
17.2 Připravuje se oprava oplocení kolem
našeho vodojemu na Pelešce, které

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 20:20 hodin.
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Osobnosti

200. výročí narození Františka Ringhoffera
V minulém čísle jsme se zaměřili na rod Ringhofferů a v krátkosti si připomenuli spojení tohoto rodu
s naším krajem. Dnes se jen stručně podíváme na samotného Františka Ringhoffera II, který se narodil
28. dubna roku 1817 v Praze a od jehož narození uplyne letos 200 let. Právě tento muž byl pro kamenický
kraj velmi důležitý a zanechal zde jasně čitelnou stopu. Zejména ve Velkých Popovicích stavbou pivovaru,
ale i zemědělskou i strojírenskou činností v celém okolí. 200 let se zdá hodně let, ale ve skutečnosti to není
tak mnoho. Jsou mezi námi stále ještě blízcí potomci pamětníků těchto dob.
Právě tyto pamětníky hledáme a nejen na ně je zaměřena výzva, kterou dnes uvádíme.

Baron František Ringhoffer II. (1817–1873)
rozšířit, koupil roku 1847 dům čp. 1284/II
na Novém Městě v Mariánské ulici, který
tehdy sousedil s hradbami (dnes Opletalova
37/1284) a přestěhoval tam svoji dílnu. Závod, skládající se z kovárny mědi a továrny
na kovové zboží, se stal jedním z nejvýznamnějších výrobců strojních zařízení
pro cukrovary a lihovary v habsburské monarchii. V roce 1848 bylo Františkovi II.
uděleno zemské tovární oprávnění k výrobě všech druhů měděného zboží a strojů.

F

rantišek se vyučil v otcově závodě,
vystudoval pražský polytechnický
institut, první vysokou technickou
školu ve střední Evropě, a pak podnikl několik studijních cest do Německa, Belgie,
Francie a Anglie. Po návratu domů se v roce 1841 osamostatnil a zřídil novou dílnu
na Mariánském náměstí v čp. 101/I, kde již
v roce 1845 vyrobil první zařízení parní
varny. Roku 1846 koupil od svého otce měděný hamr s obytným stavením a pilu s pozemky v Olešovicích (za 23 000 zl.).
Jelikož produkce staroměstské dílny začala
brzy zaostávat za poptávkou a její provoz
na Mariánském náměstí již nebylo možné

Rostoucí spotřeba surovin přiměla Františka postavit výkonnější hamr. Vybudoval
jej v Kamenici na místě dolního mlýna
(čp. 4), který koupil v roce 1851. Zároveň
správně odhadl budoucí vývoj a za měřil
se na železniční dopravu a strojírenství. Za
tímto účelem koupil v roce 1852 Vratislavskou zahradu na Smíchově a ještě v témže
roce zde vybudoval slévárnu a o rok později i kotlárnu. Roku 1854 pořídil továrnu
na výrobu lokomotivních tendrů, nákladních, osobních a později i salonních vozů.
Válečný rok 1866 zastavil rozvoj firmy, ale
již v příštím roce byla postavena montážní
hala, dřevozpracující závod, šroubárna
a sušárna dřeva. Za několik let se firmě
F. Ringhoffer podařilo z tuzemských železnic vytlačit zahraniční konkurenci,
a začala exportovat. Z Ringhofferova po-

dniku se stala největší vagónka v Rakousku. Dodávala i salonní vozy pro císařovnu
Alžbětu. V té době továrna zaměstnávala
na 2 200 dělníků, 60 úředníků a řadu dalších. Již roku 1854 pro ně František Ringhoffer založil nemocenskou pokladnu
a v roce 1870 i penzijní fond. Roku 1861
byl jednohlasně zvolen starostou Smíchova (znovuzvolen byl ještě v roce 1864)
a město Smíchov ho zvolilo do zemského
sněmu. Roku 1868 získal funkci poštmistra
pro poštovní obvod Kamenice. Vedle strojírenství podnikal i v pivovarnickém průmyslu (pivvovar ve Velkých Popovicích).
Poté, co byly v okolí nalezeny vydatné prameny vody, rozhodl se Ringhoffer v r. 1871
pro výstavbu zcela nového pivovarského
areálu, který byl dokončen r. 1874. Počátkem roku 1873 získal povýšení do stavu
svobodných pánů (StOA Praha, VKPP,
inv. č. 136, k. d3). Zemřel náhle na zápal
plic a zanechal po sobě tři syny, Franze
Seraphima Josefa, Emanuela Josefa Franze a Viktora Josefa, kteří zdědili rodinný
podnik, a dceru Emilii (Emmu).
Zdroj: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/
download/ 120039578/?lang=cs; Bc.
Daniela Korbelíková; Velkopopovická
legenda 2012
Upravila Jana Novodvorská

Výzva občanům Kamenice a okolí
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s uplynutím 200 let od narození Fr. Ringhoffera se
na Vás obracíme s následující výzvou:
Žádáme vás, abyste nás kontaktovali v případě, že jste majiteli historicky hodnotných předmětů a materiálů se vztahem k rodině
a k osobě barona Františka Ringhoffera a současně byste byli
ochotni nám tyto předměty zapůjčit, přinést, abychom si je mohli okopírovat či nafotit za účelem publikace a propagace. Oč máme především zájem? V prvé řadě o listiny, historické fotografie
či pohlednice, ale také různé jiné předměty spojené s tímto rodem.
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Také se rádi setkáme s lidmi, kteří nám mohou zprostředkovat
mluveným slovem vzpomínky na tohoto muže i ostatní členy rodu
Ringhofferů.
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se, že se nám společnými
silami podaří vytvořit co nejbohatší dokumentaci o životě rodiny
Ringhofferů v našem kraji.
Kontakt: Jana Novodvorská
mobil: 608 734 455, E-mail: novodvorska@obeckamenice.cz

březen . 2017
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Přestupky v přísnější úpravě

Do kategorie přestupků proti veřejnému pořádku dále patří křivé svědectví
při podání vysvětlení orgánu činnému
v trestním řízení (pokuta až 50 tisíc
korun), nebo například odmítnutí bezúplatného připevnění tabulky s označením ulice nebo veřejného prostranství,
neoznačení budovy číslem popisným,
neudržováním čistoty a pořádku na svém
nebo užívaném pozemku, kdy je narušený
vzhled obce (pokuta může být až 10 tisíc
korun).

Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb. patří mezi zákony přijaté
krátce po listopadu 1989. Za dobu své účinnosti ho upravuje
89 novelizací. S ohledem na stáří důležitého obecně závazného
právního předpisu je zřejmé, že ne zcela přesně koresponduje
s vývojem společnosti a zájmy, které chce stát chránit.

N

ovela přestupkového zákona ze
17. srpna 2015 proto zpřísňuje
a zpřesňuje celou řadu ustanovení, včetně pokut. Část změn nabyla účinnosti 1. října 2016 a jde například o úpravu
skutkových podstat přestupků, zejména
proti veřejnému pořádku, majetku či proti občanskému soužití, o zavedení recidivy zpřísňující postih a stanovení výše pokuty. Novinkou je zavedení širší škály
omezujících opatření pro pachatele přestupků. Ta spočívají v zákazu návštěv určitých veřejně přístupných míst nebo veřejných sportovních, kulturních nebo
jiných společen-ských akcí. Úplnou novinkou je zavedení evidence přestupků
osob obviněných ze spáchání přestupku,
kterou vede Rejstřík trestů.
Omezující opatření (§ 17 přestupkového
zákona) může přestupkový orgán uložit
pachateli přestupku na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30), proti pořádku ve státní
správě a proti pořádku v územní samosprávě (§ 46), proti veřejnému pořádku
(§ 47 a 48), proti občanskému soužití
(§ 49), nebo proti majetku (§ 50). Opatření musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku a osobním
poměrům pachatele; lze je uložit jen spolu se sankcí (nejčastěji pokutou) a nejdéle
na dobu jednoho roku, a to za předpokladu, že existuje přímá souvislost mezi spáchaným přestupkem a omezujícím opatřením, které má být uloženo. Zde jde
například o výtržnosti na stadionech,
koncertech, trzích apod.

skutkové podstaty a posuzován společenské škodlivosti, která však nedosahuje
intenzity trestného činu.
Podle novelizovaného ustanovení § 47 se
přestupku proti veřejnému pořádku dopustí ten, kdo:
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při
výkonu její pravomoci,
b) maří vykázání z obydlí provedené podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních,
kterým se ukládá násilné osobě povinnost
dočasně opustit společné obydlí a jeho
bezprostřední okolí a zdržet se vstupu
do něj nebo povinnost zdržet se styku
s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní,
c) poruší noční klid, (dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy, zejména

slavnosti nebo obdobné společenské nebo
rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.)
d) vzbudí veřejné pohoršení,
e) znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství,
f) poruší podmínky uložené na ochranu
veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních a jiných společenských
akcí anebo v místech určených k rekreaci
nebo turistice,
g) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej
zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,
h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,

K nejčastěji projednávaným přestupkům
patří přestupky proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití a proti majetku.
I těch se dotýká zpřísnění a rozšíření
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Novela přináší od 1. října 2016 také nové
formulování ustanovení § 49, tj. přestupků proti občanskému soužití. Přestupku
se dopustí ten, kdo
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, nebo
b) jinému ublíží na zdraví. Přestupku se
také dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití tím, že
c) jinému vyhrožuje újmou na zdraví,
d) jiného nepravdivě obviní z přestupku,
e) se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
f) se vůči jinému dopustí jiného hrubého
jednání.

Přestupku proti veřejnému pořádku se
dále dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení.

Ochranou proti uvedené kategorii přestupku se může dovolávat ten, kdo je omezovaný na svých právech jako příslušník
národnostní menšiny nebo pro etnický
původ, pro rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství
nebo činnost v politických stranách nebo
politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav
anebo pro jeho rodinný stav. Za uvedená
jednání lze uložit pokutu až 20 tisíc korun,
při opakování (recidivě podle § 91a)
se zvyšuje na 30 tisíc korun. Současně
s pokutou může přestupkový orgán rozhodnout o zákazu pobytu

Nově jsou upravené sazby pokut:
• Pokutu 10 tisíc korun lze uložit za jednání uvedená pod písm. a) až d), f) a g),
• pokutu 20 tisíc korun za přestupek
znečistění veřejného prostranství.
• Za přestupky uvedené pod písm. h) a i)
pak může být uložená pokuta až 50 tisíc
korun.
• Za přestupky spáchané opakovaně
(§ 91a) mohou být uložené vyšší pokuty,
a to do 15, 30, resp. 75 tisíc korun.
• U vybraných přestupků (písm. c) až h)
lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

Přestupku proti majetku (§ 50) se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku do 5 tisíc korun, nebo se o to
pokusí
a) krádeží,
b) zpronevěrou,
c) podvodem, nebo
d) zničením nebo poškozením věci z takového majetku.
e) Přestupku se také dopustí ten, kdo
úmyslně
f) neoprávněně užívá cizí majetek,
g) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak

jde-li o případy, které nelze postihnout
podle jiných zákonů, nebo
i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

bez přivolení oprávněné osoby, nebo
h) ukryje nebo na sebe nebo na jiného
převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co
za takovou věc bylo opatřeno. A přestupek
může být uložena pokuta do 20 000 Kč,
při opakování až do 30 tisíc korun.
Evidence přestupků
Údaje do evidence přestupků (§ 91), který
vede Rejstřík trestů, zapisuje správní orgán, který o přestupku rozhodoval v posledním stupni. Jestliže pokutu v blokovém
řízení uloží obecní policie, zápis provádí
příslušný obecní úřad. Zápis musí být
provedený do pěti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku.
V evidenci přestupků se evidují pravomocná rozhodnutí o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi podle § 30, na úseku zemědělství a myslivosti podle § 35 odst. 1
písm. c) a f), na úseku obrany České republiky podle § 43, proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1, proti občanskému soužití podle § 49 a proti majetku
podle § 50. Data uložená v evidenci přestupků jsou dostupná pouze určenému
okruhu osob a nejsou dostupná obviněným z přestupků (pachatelům) či jiným
fyzickým osobám.
Fyzická osoba, která se domnívá, že údaje
vedené v evidenci přestupků o její osobě
nejsou v souladu s provedeným řízením
o přestupku anebo s rozhodnutím soudu,
který rozhodl o žalobě proti rozhodnutí
o přestupku, může podat u správního orgánu, který zápis provedl, námitku. Je-li
námitka oprávněná, opraví správní orgán
zápis a vyrozumí osobu, která ji podala,
o provedení opravy.
Vlastimil Zima
poradce OP Říčany
www.cestaintegrace.cz
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Názory

TJ Sokol Senohraby - lyžařský oddíl pořádá

Jarní běh
U
kanálu
54. ročník
Přespolní a lesní běh pro všechny věkové a výkonnostní kategorie

čtvrtek 20. 4. 2017

Senohraby – bývalý kamenolom
U kanálu, ul. U Tunelu
Přihlášky na místě od 17:00
Start první kategorie Pidižactva
roč. 2011 a mladší v 17:30
Další kategorie bezprostředně navazují!
Dospělí cca v 18:45
Tratě od 200 m pro nejmenší až po 5 km
pro dospělé po lesních a lučních cestách
a pěšinách v údolí Mnichovky.

Závod je součástí
Poháru Ladova kraje 2016/2017
http://www.laduv-kraj.cz/pohar-ladova-kraje-/
Podrobný rozpis závodu je k přečtení
na vývěskách u Sokolovny,
na lyžařské chatě na Vávráku a na nádraží
a na webu pořadatelského oddílu:
http://www.senohraby.cz/ski-179/

Srdečně zveme všechny závodníky a diváky a těšíme se na viděnou na startu!

SKOL!

Akce v obci a okolí Senohrab
duben 2017
5. 4. středa · Říčany · od 19:30 v KC Labuť se koná koncert Smetanovo trio (J. Čechová – klavír, J. Vodička – housle
a J. Páleníček – violoncello)
7. – 9. 4. pátek – neděle · Čistá řeka Sázava · projekt vyčištění řeky Sázavy dobrovolníky
8. 4. sobota · Čerčany · od 17:00 v kině v Čerčanech dětský film Trolové.
13. 4. čtvrtek · Říčany · od 20:00 v kině na Fialce nový český film Špunti na vodě.
18. 4. úterý · Říčany · od 20:00 v KC Labuť se koná divadelní představení Žena za pultem II. (Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
v komedii, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda).
21. 4. pátek · Říčany · od 20:00 v KC Labuť se koná koncert ABBA WORLD REVIVAL
22. 4. sobota · Pyšely · od 10:00 se koná II. ročník závodu v krosu a canicrossu „Pyšelský kopeček 2017“
22. 4. sobota · Ondřejov · od 19:00 se v SKC Ondřejov koná mimořádný koncert Spirituál kvintet.
22. 4. sobota · Hrusice · od 19:30 se v Hrusicích v sokolovně koná divadelní představení „Mistr ostrého meče“.
29. 4. sobota · Čerčany · od 19:00 se koná v KD Čerčany koncert folkové skupiny Poutníci.
29. 4. sobota · Čerčany · od 19:30 v kině v Čerčanech Richard Muller: Nepoznaný
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Nebát se a přemýšlet
Nepřesnou parafrází často citovaného hesla T. G. Masaryka „Nebát se a nekrást“
uvádím důležité aspekty kritického myšlení: odvahu k nezávislému myšlení
a odpor ke stereotypům. Opakem kritického myšlení je nekritické, bezduché
až naivní akceptování výrokových doktrín a povrchních informací.

M

ám nezaslouženě štěstí, že výše popsaným způsobem myšlení jsem byl nadán od dětství
a to v kombinaci se vzpouzením se autoritám a pochybovačnosti o jejich kompetentnosti. Někdy mi to ublížilo, častěj pomohlo, ať už v pracovní kariéře, nebo
v osobních vztazích.

ké demence se o to častěji věnuji psaní
o různých jevech s představou, že takto
namáhaný mozek neumírá. Nejde tedy
o projevy narcistní, samolibé osobnosti,
ani výraz elitářství, ale o formát jakési
„důvodové zprávy“ a současně omluvy,
proč a čím chci čtenáře SH oslovit, zaujmout, případně pobavit.

Vzdor vůči některým „mantrám“ úctyhodného pedagogického sboru jsem projevil
v podobě velmi obtížně zvladatelného dítěte, kdy jsem ze školní lavice odmítl slova učitele o velké zradě císaře Zikmunda,
že nedodržel glejt bezpečnosti vystavený
J. Husovi pro kostnický koncil. Pro obra
nu císaře jsem furiantsky vystoupil s názorem svého vzdělaného otce, že císař měl
velký a upřímný zájem na spravedlivém
procesu a že tehdejší církevní právo v podstatě přikazovalo nedržet slovo kacíři, za
kterého byl Mistr Jan prohlášen. Předvolání rodičů do školy bylo vynuceným „odpustkem“ za narušování výchovně vzdělávacího procesu. Plnoletost nezabránila,
abych při výkonu povinné vojenské služby
(1963-65) a účasti na povinném politickém školení mužstva, nechtěně rozčílil
politruka útvaru polemikou s jeho zjednodušeným výkladem, že: ...USA zběsile
zbrojí, neboť přijatý vojenský rozpočet je
nejvyšší v historii... S odvolávkou na novinové údaje jsem poukázal na to, že uvedená částka je sice nejvyšší, ale v celkovém
státním rozpočtu může tvořit menší podíl ve srovnání s loňským podílem, tedy
že lze /demagogicky/ také tvrdit, že USA
vlastně výdaje na zbrojení snižují. Matematický výkon byl oceněn krystalicky pitomým dotazem politruka na jaké straně
barikády stojím, což mi přišlo při službě
na státní hranici dvojnásob pitomé.

Podle médií má ČR v rámci EU statisticky a dlouhodobě nejmenší podíl osob
ohrožených chudobou, resp. příjmovou
chudobou. Statistický fakt je spolu s faktickým růstem průměrných výdělků
propagandisticky vydáván za úspěch politiky vládnoucích elit.

Nyní jsem ve věku, kdy odevzdaně a s respektem vnímám úbytek fyzických sil
a tělesná cvičení včetně dietní stravy považuji za trestuhodné rouhání a slepou
cestu. V zájmu uchránit zbytky bývalé
duševní svěžesti a zbrzdit nástup stařec-

„Vždy můžete
zblbnout někoho,
někdy můžete
zblbnout všechny,
ale naštěstí nelze,
aby vždy byli
zblbnuti všichni.“
Abraham Lincoln

Vedle toho se však veřejně mluví o lidech
v tzv. pracovní chudobě, že na průměrný
příjem v ČR nedosáhne zhruba 70 %, že
většina důchodců, zejména osamělých,
ženy samoživitelky, rodiny s více dětmi se
svými příjmy vyjdou jen s obtížemi. Co je
z uvedeného klamné, co propaganda, co
eufemisticky řečeno jen nevhodná interpretace faktů?
To, že ČR má v EU nejnižší podíl osob
ohrožených příjmovou chudobou není po
dle mne výsledkem příznivé mzdové politiky státu, ale statistickým výsledkem toho, že stát dlouhodobě drží nízkou úroveň
příjmů. V zemích EU je oficiálně stanovena hranice příjmové chudoby na úrovni
60 % tzv. mediánu příjmu, přičemž medián příjmu je, zjednodušeně řečeno příjem,
který se nachází uprostřed všech příjmů
seřazených od nejnižších až po nejvyšší.
Z toho lze snadno odvodit, že ve státě, kde
převažují nízké příjmy, je hodnota 60 %
mediánu příjmu tak nízká, že pod touto
hodnotou je výskyt ještě nižších příjmů tak
nízký, že i podíl osob takto ohrožených chudobou je statisticky nízký. Naopak v zemích s převahou vyšších příjmů je i přes
šedesátiprocentní snížení hodnoty medi
ánu paradoxně zaznamenán větší podíl
osob ohrožených chudobou. Byť má medián příjmů a následně i výpočet příjmové chudoby universální podobu, tak vytvářet z nich mezinárodní srovnání je podle
mne matoucí s nulovou vypovídací schopností. Každopádně platí, že hranice ohrožení chudobou vychází z číselných dat a vůbec nic nevypovídá o životním standardu, o skutečné kvalitě života a jejich různá
interpretace umožňuje jen různý výklad
podle zájmů a cílů politického marketingu.
V příspěvku uvedené nelze ukončit lépe
než výrokem 16. amerického prezidenta,
A. Lincolna: „Vždy můžete zblbnout někoho, někdy můžete zblbnout všechny,
ale naštěstí nelze, aby vždy byli zblbnuti
všichni.“
PhDr. V. Kopper
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Čistá řeka Sázava
– inspiruje a mění myšlení lidí!

L

Projekt Čistá řeka Sázava, při němž dobrovolníci každoročně na jaře uklízejí břehy
známého toku, už dávno není jen honbou za tunami odpadků. Snaží se především
inspirovat a měnit myšlení lidí, podněcuje v nich zájem o místa, kde žijí, motivuje je
k ohleduplnému chování k přírodě a vychovává tak další generace! Již podvanácté
v dubnu bude možné potkat dobrovolníky i ve městech a obcích, které neleží jen
na dohled od řeky Sázavy. Společně budou sbírat vše, co do přírody nepatří
a půjdou tak příkladem ostatním.

etošní Čistá řeka Sázava vyvrcholí
velkou úklidovou akcí od 7. do 9.
dubna. Dobrovolníci při ní vyčistí
břehy prakticky od pramene po soutok
s Vltavou. Organizace nejdelšího, zhruba
90kilometrového úseku z Kácova do Pikovic, bude opět v režii společnosti Posázaví o.p.s. „Dobrovolníci se mohou hlásit už teď prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.cistarekasazava.
cz. Vyzýváme zejména naše skalní příznivce, aby nám přišli pomoct, protože
u řeky je potřeba zlikvidovat ještě něko
lik černých skládek,“ řekla manažerka projektu Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková.
Každému, kdo o to bude stát, je zároveň
připravena poradit, jak podobnou akci
zorganizovat. Jednou z možností je například zařadit úklid do kampaně Zdravá
města, jak to letos udělal Týnec nad Sázavou, Benešov nebo město Sázava.
Podeváté se k projektu Čistá řeka Sázava připojí také MAS Lípa pro venkov z.s.,
pod jejímž vedením budou dobrovolníci
od 7. do 9. dubna uklízet okolí řeky v úseku z Chřenovic do Kácova. Do úklidu by
se tu měly zapojit ZŠ Potěhy, ZŠ Zruč nad
Sázavou, Zvláštní škola ve Zruči nad Sázavou a Dětský domov ve Zruči nad Sázavou. Už tradičně se počítá s účastí členů
spolku Kalňáci, kteří pomohou s úklidem dolního toku Želivky. Ruku k dílu
slíbili přidat také spolky a jednotlivci
z obcí Horka II, Chabeřice, Vlastějovice
a ze Zruče nad Sázavou. Zmíněné obce
a město i podnikatelské subjekty v regionu organizátoři požádali o poskytnutí
finančních či materiálních příspěvků na
úklid. „Letos bychom chtěli akci posunout dál, proto jsme připravili projekt
‚Ukliďme Kutnohorsko 2017‘ a vyzvali
obce a školy, aby se zapojily do úklidu na
svém území,“ uvedl manažer MAS Lípa
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pro venkov z.s. Radek Tvrdík. Podrobnosti jsou na www.lipaprovenkov.cz.

Mezi Chřenovicemi a Havlíčkovým Brodem organizuje úklid pod názvem Čistá
řeka Sázava na Vysočině společnost Královská stezka o.p.s. Uklízet se tu bude od
3. do 8. dubna. V pracovních dnech se
úklidu ujmou školy z Havlíčkova Brodu,
Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou
a obce Okrouhlice, běžně to bývá kolem
450 žáků. V sobotu tu chodí čistit dobrovolníci z řad veřejnosti. „Jsou vítány
všechny ruce pro sběr odpadků a každá
nadšená duše pro dobrou věc! Všichni
dobrovolníci dostanou drobné občerstvení, pracovní rukavice, pytle na sběr
odpadu a drobnost jako vzpomínku na
akci. Ti odvážnější, kteří se nebojí studené vody, a ta je v dubnu opravdu svěží, si
mohou dopředu s námi domluvit, že budou z koryta řeky sbírat a svážet odpad
lodí,“ uvedla Karolína Ortová z pořádající místní akční skupiny Královská stezka
o.p.s. Jako poděkování dobrovolníkům
plánují na 8. dubna do sokolovny v obci
Okrouhlice velký vodácký bál s kapelou WorWaní. Zájemci o úklid se mohou
hlásit na e-mail: ortovka777@seznam.cz
nebo tel.: 774 709 322. Další informace
jsou na www.kralovska-stezka.cz.
Počtvrté v historii projektu se bude uklízet okolí řeky Sázavy už od pramene, tedy od velkého Dářka po Havlíčkův Brod,
respektive mezi obcemi Polnička a Pohled, a to od 6. do 9. dubna. Akci organi-

zuje společnost Havlíčkův kraj o.p.s.
Informace podá Jaroslava Hájková
e-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz
tel.: 774 420 913.
Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční
aktivitou financovanou z dotací od obcí,
z příspěvku sponzorů a dalších dárců.
V prvních ročních se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice,
v současnosti se už čistí napříč dvěma
kraji, Středočeským a Vysočinou. S úklidem více než 200 kilometrů řeky Sázavy
a jejích přítoků loni pomáhaly bezmála
3 000 dobrovolníků, kteří sesbírali přes
30 tun odpadků.
Patronkou projektu, který se od loňského roku koná pod heslem „Drž rytmus
s Čistou řekou Sázavou“, je zpěvačka
Aneta Langerová. Partnery projektu jsou
Povodí Vltavy, státní podnik, společnosti
Bisport s.r.o., ČEPS, a.s. a Lesy ČR, s.p.,
mediálním partnerem Rádio BLANÍK.
Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace:
Denisa Cibulková
manažerka projektu Čistá řeka Sázava
tel.: 608 702 061
e-mail: cibulkova@posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví –
www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví
(Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku
2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje
o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa
s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

březen . 2017
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prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 23.

dubna 2017
Senohraby–u vlakového nádraží 12:30 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek
Cena dle poptávky.

Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel.601 576 270, 728 605 840

16

zájezd

Flora Olomouc
Pátek 21. 4. 2017
Odjezd 6:30 hodin
od nádraží a o deset
minut později od
hasičského domu
Cena 200 Kč

březen . 2017

