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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Nový systém třídění
odpadu v naší obci
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce Senohraby
rozhodlo na svém zasedání
dne 2. 5. 2017 o novém systému třídění odpadu v naší
obci s cílem snížit množství
směsného komunálního odpadu vyváženého z naší obce
a co nejvíce podpořit třídění
odpadu, kterého se vyskytuje
na sběrných místech nejvíce,
tedy plastů (spolu s obaly tetrapack).

D

louhodobě se v naší obci třídění
tohoto odpadu zvyšuje (za což
jsme rádi), a to tak, že dosavadní
počet žlutých kontejnerů přestává stačit.
Bylo tedy na čase vykročit novým směrem
a řešit celou otázku odpadového hospodářství v obci komplexně a nabídnout Vám,
občanům, novou, přívětivější cestu, jak
tento odpad vytřídit, a to zavedením žlutých popelnic o objemu 240 l přímo do
všech nemovitostí ZDARMA.
Tímto Vás chci ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. informovat
o výhodách a důvodech zavedení této služby a dále o tom, jak bude služba v praxi
fungovat.
Hlavní výhodou třídění plastů a obalů tetrapack (tj. obalů od mléka, džusů atd.
– obojí je totiž možné do nově zaváděných

Marie Terezie
300 let od narození
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žlutých nádob dávat přímo z domácností)
je vysoký komfort služby. Každý občan
může třídit odpad pohodlně doma a nemusí chodit s plastovým odpadem k separačnímu stanovišti v obci. Pevně věříme, že se tak zapojí i ti, kteří z různých
důvodů dosud plasty a tetrapacky netřídili. Žluté popelnice o objemu 240 l budou zavedeny do všech domácností, tedy
všech č.p., případně trvale obydlených
č.ev. Přímo k Vaší nemovitosti bude popelnice přivezena a Vám předána proti podpisu ve čtvrtek 8. 6., případně v pátek
9. 6., a to od 14:30 do 20 hodin. Vývoz
těchto nádob bude pravidelný, v intervalu
1x měsíčně (první svoz připadne na 13. 7.,
přičemž každá domácnost obdrží harmonogram svozu všech odpadů pro přehlednost jednotlivých svozových dnů. Zároveň dojde v obci ke snížení počtu žlutých
kontejnerů o objemu 1100 l a k odstranění
oranžových kontejnerů na tetrapacky, neboť svozová firma tyto obaly následně na
nové třídící lince separuje, a proto již nyní
sváží tyto kontejnery najednou.

stoupne cena poplatků na skládkách mimo jiné i proto, aby bylo „výhodnější“ odpad co nejvíce vytřídit a zbytek spálit.
Abychom tedy předešli výraznému zdražení poplatků za černé popelnice na směsný komunální odpad v příštích letech, zavádíme tímto žluté popelnice na plasty
a tetrapacky pro občany zcela zdarma (náklady na službu ve výši 200 000 Kč ročně
bude hradit plně obec Senohraby ze svého
rozpočtu) a zároveň budeme od roku 2018
nabízet pouze 14denní svoz černých popelnic místo týdenního. Při pravidelném
třídění odpadu (nejen plastů a tetrapacků,
ale i papíru, skla a kovů – tyto kontejnery
zůstávají na sběrných místech zachovány) se ušetří místo v černých popelnicích
a 14denní svozy by měly být dostačující,
což nám potvrzuje praxe sousední obce
Mirošovice, která mnoho let praktikuje
a nabízí občanům POUZE 14denní svozy
černých popelnic a vše funguje bez problémů.

Dalším neméně podstatným důvodem zavedení této služby je nový návrh zákona
o odpadech z pera Ministerstva životního
prostředí ČR, který počítá se zvýšením
ekologické daně a plánuje v horizontu
sedmi let zcela zrušit skládkování komunálního odpadu. Místo skládek by se měl
veškerý komunální odpad spalovat. Pro
informaci: spálení jedné tuny směsného
odpadu vyjde i se svozem na částku okolo 2000 Kč. V příštích letech tak výrazně

Příkladné dárcovství
Zprávy od hasičů
str. 6

Senohrabští lyžníci
Letní ohlédnutí
str. 12

Informace
Jde pouze o zvyk a o důsledné vytřídění
všeho, co bychom třídit měli a co vlastně
do černých popelnic vůbec nepatří. Pokud
přesto s dosavadním objemem černé popelnice v roce 2018 při vývozech 1x14 dní
nevystačíte, můžete si na OÚ Senohraby
příští rok při platbě za známku na odpad
požádat o výměnu za větší nádobu. Pro
připomínku, černé nádoby na směsný komunální odpad nabízíme v objemu: 80 l,
120 l a 240 l.

z obce

Pevně věřím, že novou službu obce Senohraby uvítáte, během druhé poloviny
letošního roku vezmete nové žluté popelnice „za své“, zvyknete si na nový způsob
třídění a přispějete tak k množství dále
zpracovávaného odpadu a snížení objemu
směsného komunálního odpadu vyváženého z naší obce.
Děkuji předem za Vaši spolupráci.
Jana Svašková

Š
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Přečíslení autobusové linky
V rámci dalšího postupu integrace ve
Středočeském kraji a uvolnění čísel pro
nové linky bylo nutné vybrané linky přečíslovat do nové řady.

Jelikož se bude měnit zákon o odpadech,
který má ovlivnit i ceny likvidace odpadů
(zákonné poplatky na skládce mají vzrůst
až na čtyřnásobek do roku 2024) a zároveň se má zakázat nejlevnější způsob likvidace odpadů (skládkování) na úkor spalování (nejdražší technologie na likvidaci
odpadů).
Čím méně bude v černých popelnicích odpadů, tím méně se bude muset za skládku
nebo spalovnu zaplatit – a zde si uvědomme, že odpady budou stále dražší a to i při
zavedení těchto opatření. Věříme, že tuto
novou službu a možnost třídění uvítáte.
Papír, sklo a kovy budou zatím i nadále
sbírány tak, jak jste zvyklí, na sběrných
místech v obci (tedy do modrých, zelených
a šedých nádob).
Děkujeme za spolupráci.
Marius Pedersen, a.s.
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hrada, ovocný sad, nebo plocha ostatní.
Vlastníci pozemků, kteří tuto povinnost ze
zákona neplní, ať je důvod nečinnost, nezájem, či liknavost, narušují vzájemné soužití
v obci.
Pokud vlastníci tuto povinnost zanedbávají, mohou být pokutováni dle výše jmenovaného zákona. Výše pokuty není zanedbatelná, zvláště u právnických osob. U fyzických osob může výše pokuty dosáhnout
30 000 Kč, u právnický osob až do výše
500 000 Kč.
Bc. Kristina Machotová
Odbor životního prostředí
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

přednášku o životě v Nepálu. Když jsme
viděli, v jakých podmínkách se děti učí
a jak žijí, rozhodli jsme se děti z Nepálu nějak potěšit. V těchto dnech je paní Matuštíková v Nepálu a za vybrané peníze rozdává svačinové balíčky nepálským dětem.

Jízdní řády zůstávají beze změny.

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

Vlastníci pozemků musí sekat
Vlastníci, případně nájemci travnatých
pozemků jsou povinni o ně pečovat. Tato
povinnost je dána zákonem č. 326/2004
Sb., o rostlinolékařské péči. Péče o tyto
pozemky spočívá v pravidelném sekání
pozemků v období, kdy se šíří plevelné
rostliny, tedy od období května do konce
srpna kalendářního roku. Nejlepším způsobem likvidace plevelných rostlin je
mechanické posekání pozemků. Dalším
způsobem je spásání. Pokud je místo bydliště vlastníka rozdílné s místem, kde
vlastní pozemek, může si vlastník na
údržbu pozemku někoho najmout. Tato
problematika se týká pozemků, které
jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost, orná půda, či za-

Jaro na naší škole bylo opět velmi bohaté na akce, které se konaly.

Linka 401 vedoucí naší
obcí je tímto od 29. 4. 2017
přečíslována na linku 651.

Třídění odpadů v domácnostech
Co do žlutých popelnic můžete
vhazovat:
• igelitové a mikrotenové sáčky, fólie, plastové tašky,
• PET lahve,
• lahve od kosmetiky a drogistického zboží
(aviváží, šampónů atd.),
• plastové obaly, vaničky, kelímky od jogurtů,
• plastové hračky,
• tetrapack (nápojový karton – krabice od
mléka, džusů, vína),
• obalový polystyren z nového zboží jako je
TV, lednice atd. (ne stavební).
Naopak do žlutých nádob
nevhazujte:
• gumu (hadice, duše z kola, atd.),
• znečištěné plasty (např. nevymyté vaničky od masa atd.),
• stavební (izolační) polystyren,
• další odpady, jež nejsou plasty (papír,
sklo, směsný odpad, bioodpad, popel,
nebezpečný odpad atd.)
Důvody zavedení této služby:

Základní škola v Senohrabech informuje

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
Redaktorka: Jana Vrbová
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 61
Tel.: 323 655 336
www.senohraby.cz
Příjem inzerce e-mailem:
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 5/2017, ročník 57
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Děti z Mateřské školy se přišly podívat do
Základní školy. Prohlédly si školu, viděly
výuku v první třídě a potom se těšily na
zápis, který proběhl 12. dubna. V září se
těšíme na 23 nových žáků do 1. třídy.
Ve škole proběhla Noc s Andersenem. Letos byly soutěže ve znamení Čtyřlístku
a celý večer se četly velmi zajímavé knihy.

Ani ve sportu jsme nezaháleli. Sportovci
z naší školy bojovali o Pohár 4 škol. Na
hřiště do Senohrab přijeli žáci 1. stupně
z Mirošovic, Mnichovic a Velkých Popovic. Celé klání v atletice sledovala i Česká
televize. Letos si pohár odvezli žáci z Velkých Popovic.

Páťáci mají jaro spojené se zkouškami, které absolvují, aby se dostali na víceletá gymnázia a specializované třídy 2. stupně.
Na gymnázia se dostalo 5 žáků a ostatní
zkoušky ještě čekají. Gymnazistům gratulujeme a ostatním přejeme hodně úspěchů.
Na konci května odjíždíme na školy v přírodě. 1. a 2. třída jede do krásné krajiny
v okolí Slavonic a 3. – 5. třída do Českého
ráje. Už se moc těšíme.

Každé jaro pořádáme také soutěž v recitaci. Děti kromě recitace básní také básně
skládaly. Máme tedy i novou kategorii:
vlastní tvorba.

Všechny vás zveme 19. června v 17 hod. do
hotelu SEN na naši školní akademii.

Letošní jaro bylo ve znamení projektu Nepál. Do školy přijela paní Matuštíková
z organizace Namaste Nepál a udělala nám

A kdo jste ještě neviděl náš nový labyrint
před školou, přijďte se podívat.
Zaměstnanci ZŠ Senohraby

jubilanti

Poděkování

Vzpomínka

Jiřinka Příhodová
Milada Bláhová
Karel Příhoda
Vladimír Svoboda
Marie Lamačová
Květoslava Doudová
Olga Jirásková
Josef Hašek
Jana Švábová
Zdeněk Mikolášek
Pavel Berka
Milada Šáchová
Jaroslava Janišová
Jiří Novák
František Francl

Děkujeme všem
senohrabským spoluobčanům,
kteří se přišli naposledy
rozloučit s naším Tomášem.

Dne 14. 5. 2017
uplynul rok od úmrtí
mého manžela
Zdeňka Vávry.

U dětí rozvíjíme také rukodělné aktivity.
Žáci 1. – 3. třídy si v dubnu vyzkoušeli techniku plstění a vyrobili krásné motýly.
V květnu jsme vyráběli dřevěné hračky.
Práce s hoblíkem, pilníkem, vrtákem a dalším nářadím byla pro děti velmi atraktivní.

květen

Všem našim jubilantům posíláme
blahopřání a přání všeho dobrého.
Pevné zdraví, dobré přátele, laskavou
rodinu a ještě mnoho let v naší obci.

Přijměte i naše poděkování
za projevy soustrasti.
Rodiny Vozobulových

Poděkování

Děkuji za tichou
vzpomínku na něho.
Dana Vávrová
manželka
Roman Vávra
syn s rodinou

Rodina Burgrových
děkuje všem,
kteří poskytli pomoc
Františkovi a jeho tatínkovi
při nehodě, která se stala
4. 6. u zvoničky.

Za OÚ Senohraby Šárka Sovová
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Osobnosti

300 let od narození Marie Terezie
aneb jak se žilo za Rakouska
Letos 13. května jsme si připomněli třísté výročí narození panovnice Marie Terezie
(1717 – 1780). S manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským měla 16 dětí, ale ne
všechna se dožila dospělosti. Dva synové, Josef II. a Leopold II., se stali císaři.
Právě s vládou Marie Terezie se pojí počátek občanské společnosti a díky všeobecné
povinné školní docházce výrazně stoupala gramotnost obyvatelstva a utvářela
se drobná inteligence, která nepocházela ze šlechtického prostředí.
V té době se také zrodil moderní stát v současném slova smyslu.
Profesor Vladimír Vondráček ve svých
slavných pamětech popisuje tehdejší dobu: „Žili jsme za Rakouska, za Habsburků,
pod nimiž jsme tři sta let úpěli, což byla
téměř oficiální fráze.“ A následně hned
devalvuje toto tvrzení: „Co je to úpět, to
jsme ovšem v pravém slova smyslu poznali až za německé okupace.“ A o svobodě
tisku napsal: „Císař a náboženství byli
censurou chráněni, ale jinak si mohl rakouský občan dělat legraci, z čeho chtěl,
i z císaře spřátelené velmoci Viléma II.
a všech ministrů a ministerských předsedů.“
Další mimořádně významný návštěvník,
kterého již tento časopis zmínil, Max Brod
se dostal do problémů kvůli poznámce
v notesu jednoho exilového politika. „Proces skončil v písku. Staré, černožluté, podle pověsti tak autoritářské a diktátorské
Rakousko bylo přece jen nejliberálnějším státem, jaký jsem zblízka poznal.“

L

oni navíc uplynulo sto let od úmrtí
císaře Františka Josefa I. (1830 –
1916) a napříští rok připadne výročí sta let od zániku tohoto soustátí.
Proto je dobré si historii trochu přiblížit a osvětlit alespoň některá zavádějící
paradigmata. Jelikož již prakticky ne-
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známe žádné žijící pamětníky Rakouska,
resp. Rakousko-Uherska (to de iure
vzniklo až roku 1867), tak v rámci objektivity se jeví nejlepší ocitovat některé
pasáže ze vzpomínkových knih, a to
přímo bývalých obyvatel a návštěvníků
Senohrab.

Rakousko, respektive podunajská monarchie, byl stát, který měl mnoho problémů, revoluční rok 1848, porážka
v Itálii 1859, porážka ve válce s Pruskem
roku 1866, ale také měl mnoho úspěchů.
A k nim patřil vznik konstituční monarchie v 60. a 70. letech 19. století, která
zaručovala rovnost před zákonem, naprostou volnost pohybu, nedotknutelnost
vlastnictví a vznik spolkového života.
Musíme si tedy uvědomit, že nebýt tak
příznivých hospodářských, politických
a kulturních podmínek, nestalo by se
ze Senohrab jedno z nejskvělejších letovisek. A z této podstaty žije proslulost Senohrab dodnes.
Patrik Líbal
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Z historie pochodu Okolo hvězdárny k Ladově chalupě
Turistický pochod okolo hvězdárny k Ladově chalupě se může pyšnit nepřerušenou,
déle než 47 let trvající historií. U jeho zrodu stál pan František Myšák,
nadšenec, který byl zároveň zakladatelem turistiky v Senohrabech
a několik roků i předsedou celé TJ Sokol Senohraby.

P

oprvé se tento turistický pochod
konal v roce 1970, dnes bychom
ho označili jako nultý ročník. Měl
pouhé dvě trasy, 25 a 50 km, obě vedly
přes Hrusice a Ondřejov. Zpočátku měla
akce dva názvy – K Ladově chalupě pro
pětadvacetikilometrovou trasu a Okolo
hvězdárny pro padesátku. Až při 6. ročníku v roce 1976 byly oba názvy spojeny do
podoby používané do dnes. V počátcích
bývala účast velmi malá. Prvního ročníku se zúčastnilo 75 turistů, druhého dokonce jen pouhých 20. Účast nepřesahovala počet 200 až do 5. ročníku. Mapky
a plány tras pochodu vlastnoručně kreslil
a suvenýry vyráběl sám pan Myšák. Rok
1976 se stal zlomovým, když byly poprvé vydány vlastní propozice pochodu.
Díky tomu se počet účastníků 6. ročníku
přehoupl přes 600 a od té doby se zvyšoval. Akce získávala stále větší popularitu
a její oblíbenost rostla, o čemž svědčila
účast turistů nejen z celé tehdejší ČSSR
(Ostrava, Znojmo, Brno, Most, Karlovy
Vary, Plzeň, Košice, Bratislava atd.), ale
i početná skupina turistů z bývalé NDR

v roce 1984. Výsledkem pak byla rekordní (a od té doby nepřekonána) účast téměř 2 000 turistů v roce 1987.
Start a cíl býval v senohrabské sokolovně,
turisté přijíždějící z daleka měli možnost
přenocovat ve vlastních spacácích na podlaze tělocvičny. Vařilo se pro ně několik
hektolitrů čaje.
Vozidla účastníků parkovala na fotbalovém hřišti. To však muselo být uvolněno
zpravidla do 17 hodin z důvodu začátku
fotbalového zápasu. Jednou zůstal na hrací ploše stát jediný vůz – trabant – a jeho
majitel nebyl k nalezení. Začátek utkání
se nezadržitelně blížil a auto bylo pořád
na svém místě, takže před 17 hodinou padlo rozhodnutí. Šestice silných fotbalistů
vzala milého trabanta do „teplých“ a z hrací plochy jej odnesla. Utkání bylo zachráněno – kontumační porážka domácího
družstva odvrácena.
Nejen z těchto důvodů byl v roce 1992
start pochodu přesunut do lyžařské chaty

na Vávrově palouku. Hlavním impulsem
k opuštění sokolovny v centru Senohrab
byla i zvýšená frekvence provozu automobilů v ulici kolem sokolovny a s tím
spojené nebezpečí úrazu, zejména u dětí.
A tak léta plynula a ročníky přibývaly
až do dnešního 47. ročníku. Od počátku
90. let začala účast klesat z důvodu společenských změn v našem státě, díky
kterým se lidem otevřely nové možnosti
trávení volného času a cestování. I tak
se v posledních deseti ročnících ustálila
průměrná účast kolem 400 turistů.
Z archivu Jaroslava Žádníka.
Letošní ročník se sice konal za příznivého
počasí, ale přesto přišlo pouhých 140 dospělých turistů, 40 dětí, 14 cyklistů a 5 minicyklistů. Navíc asi 50 úplně malinkých
turistů do šesti let.
Děkuji všem pořadatelům za bezchybnou
spolupráci.
Za turistický oddíl
Zdena Konvičková

Akce v obci a okolí Senohrab
červen 2017
3. 6. sobota · Senohraby · od 13:30 Dobrovolný železný hasič – za hasičskou zbrojnicí bude probíhat dětská část soutěže
Dětský dobrovolný železný hasič.
3. 6. sobota · Ondřejov · v 10:45 Ondřejovský krpál – závod historických vozidel.
9. 6. - 11. 6. pátek, sobota, neděle · Senohraby · plovárna · Letní lidé 2017 – hudební festival letní pohody
10. 6. sobota · Senohraby · od 9:00 do 16:00 Turnaj fotbalových přípravek – na fotbalovém hřišti
13. 6. úterý · Říčany · KC Labuť · od 19:30 koncert pěveckých sborů FAMIREDO a Mammas & Mammas.
15. 6. čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce · od 20:00 Pobřežní hlídka.
16. 6. pátek · Zámek Berchtold · Večeře s Pitkinem a Petrem Kolářem.
17. 6. sobota · Senohraby · Vávrův palouk · od 8:30 Senohrabské pohádkování/Devatero řemesel.
17. 6. sobota · kino Čerčany · od 17:00 · Zpívej.
17. 6. sobota · kino Čerčany · od 19:30 Všechno nebo nic.
18. 6. neděle · Senohraby · areál hotelu SEN: Dětský triatlon Senohraby.
22. 6. čtvrtek · Říčany · od 17:00 v kině Na Fialce: Transformers: Poslední rytíř (3D).
23. 6. – 24. 6. pátek a sobota · Sázava · ostrov Festival Slunovrat – festival písničkářů a populárních interpretů.
24. 6. sobota · kino Čerčany · od 19:30 Ústava.
28.6. středa · Senohraby · Vávrův palouk · od 10:30 do 15:30 akce Vítání prázdnin
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Hasiči

Hasiči

Zprávy od hasičů

Poděkování

do nemocnice v Benešově celkem 34 dárců z řad hasičů a jejich rodinných příslušníků. Pro polovinu z nich bylo darování
krve premiérou. Právě tato hromadná
akce motivovala některé dárce, aby uskutečnili krok, ke kterému se odhodlávali
delší dobu. Jelikož se všichni znají z hasičských akcí, tak si byli navzájem i oporou. Senohrabští hasiči by chtěli v této
aktivitě pokračovat a krev darovat alespoň jedenkrát ročně. Všem hasičům
patří velký dík za snahu pomoci druhým
i jiným způsobem než je jejich poslání.

Senohrabští hasiči darovali krev
Na 21. dubna naplánovali senohrabští
hasiči společně s kolegy z Okrsku č.2

akci „Hasiči z okrsku č. 2 darují krev“.
Zatím první akce tohoto druhu přivedla
na transfúzní a hematologické oddělení

Výjezdy senohrabských hasičů
V měsíci květnu byla senohrabská jednotka vyslána k 10 událostem. Třikrát vyjeli hasiči ze Senohrab k dopravní nehodě, jedenkrát provedli technickou pomoc
a šestkrát vyjeli k požáru.
Prvního května, vyjeli naši hasiči společně s HZS Říčany do sousedních Mirošovic
k požáru kontejneru na odpad ve sportovním areálu.
Ve středu 10. května vyjeli senohrabští
hasiči opět do Mirošovic k dalšímu požáru. Tentokrát se jednalo o požár lesa
o rozloze zhruba 50 x 100 metrů. Společně s jednotkou Senohraby na místo dorazili profesionální hasiči z Říčan a Benešova a dobrovolné jednotky z Ondřejova,
Mnichovic, Struhařova, Turkovic, Pyšel
a Lojovic. Z důvodu špatného přístupu
a náročnosti zásahu v kopcovitém terénu
byl povolán speciální hasičský automobil
určený pro hašení lesních požárů ze stanice Jílové u Prahy. Tento velmi náročný
zásah trval dlouho do noci. Jednotky hasičů ze Senohrab a Mnichovic byly na
místě ponechány až do brzkých ranních
hodin.
Posledním požárem v uplynulém období,
ke kterému byla naše jednotka vyslána,
byl rozsáhlý požár v bývalých kasárnách
v Benešově. Senohrabští hasiči byli na
místo vysláni po vyhlášení II. stupně požárního poplachu. V době příjezdu naší
jednotky na místě již zasahovali hasiči
z Benešova a dobrovolné jednotky z Bystřice, Soběhrd, Bedrče a Neveklova.
Soutěž mladých hasičů
Druhý květnový víkend proběhlo jarní
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kolo hry „Plamen“. Okresní kolo soutěže
se v letošním roce konalo v nedalekých
Úvalech. Soutěž se několik let těší velké
oblibě a uspět v konkurenci ostatních
sborů je rok od roku těžší. Sbor dobrovolných hasičů Senohraby na soutěži reprezentovalo družstvo žáků mladší i starších.
Síly změřili mladí hasiči v atletických disciplínách (štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m,
štafeta požárních dvojic), útoku CTIF
a nakonec i v klasickém požárním útoku.
Družstvo žáků mladších se umístilo na
8. místě a družstvo žáků starších vybojovalo 4. místo. Všem závodníkům gratulujeme.
V závěru článku bych ráda pozvala všechny
čtenáře a příznivce hasičů na 10. ročník
soutěže Dobrovolný železný hasič, která
se bude konat 3. června v prostoru za hasičskou zbrojnicí v Senohrabech. Od 13:30
bude probíhat dětská část soutěže Dětský
dobrovolný železný hasič.
Ivana Fajstávrová

Jménem Transfuzního a hematologického oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov bych chtěl velmi poděkovat za hojnou účast hasičů ze Senohrab i okolních obcí na mimořádném odběru krve na našem pracovišti. Tento dárcovský odběr se uskutečnil v pátek
21. 4. 2017, dostavilo se 21 mužů a 13 žen, mezi přítomnými byli jak prvodárci, kterých byla
většina, tak i dárci pravidelní.
Zvláštní poděkování patří Janě Hladíkové, která celou akci zorganizovala. Společně doufáme, že se toto milé a užitečné setkání bude v budoucnu opakovat. Pro případný zájem
o dárcovství krve připojuji stručné informace:
Odběrové dny – Út a St 6:00–8:30 hod (bez objednání)
S sebou si, prosím, nezapomeňte vzít platný občanský průkaz a průkaz zdravotního pojištění. Darovat může osoba ve věku 18-65 let s minimální hmotností 50kg. Další posouzení
dárcovství je na základě laboratorního nálezu a po zhodnocení dotazníku, který dárce
vyplňuje před každým odběrem. Pokud je potenciální dárce lékařem doporučen k odběru,
odchází na odběrový sál, kde je mu během několika minut odebráno 450 ml plné krve,
aferetické odběry (např. jen plasmy) se na našem pracovišti neprovádí. Před vlastním
odběrem je žádoucí nasnídat se (dietnější jídlo, zcela nevhodné jsou potraviny s vysokým
obsahem tuku). Občerstvení je dostupné i v čekárně dárců.
Pro případné dotazy: telefonický kontakt: 317 756 494, 317 756 587
e-mail: transf@hospital-bn.cz, petr.sramek@hospital-bn.cz
MUDr. Petr Šrámek

Červnové akce pro děti v Senohrabech
Sobota 10. 6. 2017
Turnaj fotbalových přípravek
Fotbalový oddíl pořádá 10. června na fotbalovém hřišti v Senohrabech od 9 do 16 hodin již 15. ročník turnaje mladších přípravek, při kterém se loučíme s končící sezonou a mladí fotbalisté si
k nám přijedou zahrát ještě poslední turnaj v tomto roce. Určitě
si zde užijí skvělý fotbal a domů odvezou spoustu cen.
Info o turnaji na - www.fotbalsenohraby.eu

Neděle 18.6. Triatlon Senohraby
Po roce opět pořádá TJ Sokol Senohraby ve spolupráci a za podpory EA Hotelového resortu SEN v areálu hotelu 4. ročník triatlonu určený dětem (8-15 let), které už triatlon provozují „profesionálně“, a také pro děti, které si chtějí tento sport podporující
všestrannost jen vyzkoušet. Jako každoročně je tento závod zařazen do Krajské série mládeže a letos poprvé budou vítězové dekorováni jako „Přeborníci Středočeského kraje“.

Sobota 17. 6. 2017
13. ročník tradičního dne pro děti s názvem
„Senohrabské pohádkování“.
Děti každoročně procházejí lesem s pohádkovými bytostmi a pomáhají plněním úkolů zachránit „Senohrabské království“. Za
tuto pomoc jsou odměněny dárky, které si mohou vybrat v jarmarku.

Pro děti jsou připraveny tratě, které jsou uzpůsobeny tak, že distance jednotlivých disciplín jsou dostatečně náročné pro zkušené triatlonisty, ale zvládnou je i začátečníci. Plavání probíhá ve
venkovním bazénu EA Hotelového resortu SEN, cyklistická část
probíhá na přilehlých cestách a louce pod Ježovem v okolí hotelu
a běžecká trasa je vedena překrásnou zahradou zámeckého resortu. Pro nejmenší (4-7 let) je připraven miniduatlon.

Letos se budou muset děti naučit spousty starých řemesel, aby
je pak mohly ukázat a naučit nešikovného prince a princeznu
a tím pomoci panu králi k záchraně jeho království.

Přihlášky na triatlon, propozice, foto a info na webech:
www.sose.cz , www.czechtriseries.cz

Na děti se těšíme od 9:30 do 14:00 na Vávrově palouku
v Senohrabech.

Neváhejte a udělejte si čas s Vašimi ratolestmi a přijďte, přijeďte navštívit některou z našich akcí pořádanou v Senohrabech –
určitě nebudete litovat.

Více informací a on–line rezervace na:
www.senohraby-deni.cz.

Za všechny pořadatele vás tímto zvou: Karel Kumsta, Alena
Skořepová, Petr Štolba
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Zápis č. 2/2017
z jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 2. 5. 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 19:05 hodin.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je
přítomno 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu paní Helenu Osvaldovou.
Starostka obce navrhla na ověřovatele
zápisu pana Dvořáka a pana Koppera.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Usnesení č. 01/02/2017: Ověřovateli
zápisu byli zvoleni pan Dvořák a pan
Kopper.
· Program dnešního jednání
zastupitelstva.
Přivítání, kontrola účasti.
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí s ČEZ
Distribuce, a.s. – ul. Na Požáru.
Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí s GasNet,
s.r.o. – ul. Nad Stráněmi.
Záměr prodeje pozemku 516/21 v k.ú.
Senohraby.
Koupě mulčovače.
Výběr návrhu znaku a vlajky obce.
Výběrové řízení na opravu ulice Školní
– výběr nejvhodnější nabídky a rozsahu prací.
Úprava rozpočtu č. 2/2017.
Výběrové řízení na zajištění sběru,
přepravy a odstranění odpadu v obci –
výběr nejvhodnější nabídky a rozsahu
služeb.
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Různé.
Diskuse.
Usnesení č. 02/02/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí s ČEZ
Distribuce, a.s. – ul. Na Požáru.
Smlouva se týká nově položené přípojky v naší místní komunikaci k domu
pana Opičky v ulici Na Požáru.
Usnesení č. 03/02/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6008462/3
Senohraby Na Požáru - kNN.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí s GasNet,
s.r.o. – Nad Stráněmi.
Smlouva se týká nově položené plynové
přípojky, která je částečně vedena v
naší místní komunikaci - v ulici Nad
Stráněmi, kterou se připojuje pozemek
paní Košťálové.
Usnesení č. 04/02/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 8800074353_2/VB.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Záměr prodeje pozemku ppč. 516/21
v k.ú. Senohraby.
Manželé Urbánkovi požádali obec
Senohraby o odkoupení pozemku ppč.
516/21 o výměře 53 m2 v ulici
U Nádržky. Pozemek je vklíněn mezi
jejich pozemky, jde o pozůstatek bývalé
cesty, která už nikam nevede, obec jej
nepotřebuje.
Navržená cena je 1250 Kč/m2.
Usnesení č. 05/02/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje pozemku ppč. 516/21 v k.ú.
Senohraby o výměře 53 m2 za cenu
1250 Kč/m2.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Koupě mulčovače.
Záměrem koupě mulčovače je efektivní
sekání velkých ploch obecních luk. Vybrán byl nejvhodnější mulčovač, který
lze umístit za náš velký traktor. Mul-
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čovač umožní v krátkém čase posekat
travnaté plochy bez nutnosti hrabání
a svážení trávy.
Usnesení č. 06/02/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi
bočního kladívkového mulčovače
UBALDI PLV/M Plus 160 v ceně
217 415 Kč bez DPH (263 073 Kč
včetně DPH) od firmy Dagros, s.r.o.,
Kostomlaty nad Labem,
IČ 26807203.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Výběr návrhu znaku a vlajky obce.
Starostka informovala, že v posledním
měsíci probíhala intenzivní jednání
s Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR o tom, jak může znak a vlajka obce
Senohraby vypadat, jaké motivy
a barvy jsou přijatelné. Následně autor
výsledného návrhu Vojtěch Kašpar
vysvětlil jednotlivé symboly a barvy
předloženého návrhu, který se
seskládá ze zavinuté střely v červeném
poli – znak rodu Benešoviců, hrábě
odkazující jak na název obce a povinnost služebnosti, tak na rod Kostků
z Postupic, kteří Senohraby vlastnili,
dále heraldická figura hradu Zlenice
(Hlásky), která je výsledkem diskuse,
jaké zobrazení hradní věže je na znaku
a vlajce přípustné, a vlnky jako symbol
řeky Sázavy. Po schválení návrhu znaku a vlajky obce Senohraby bude podána žádost o schválení do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Usnesení č. 07/02/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
znaku obce č. 02a a návrh vlajky
obce č. 02b.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:
Svašková, Dvořák, Vrbová, Krebs,
Průša, Kopper
1 se zdržel: Kraut
Výběrové řízení na opravu ulice
Školní – výběr nejvhodnější nabídky
a rozsahu prací.
Proběhlo výběrové řízení zpracované externí firmou na opravu Školní
ulice, která po zhodnocení a kontrole
tří nabídek hodnotila nabídky v tomto pořadí: 1. Sládek Group, a.s., Jana
Nohy 1441, 256 01 Benešov s částkou
4 721 045,33 Kč bez DPH, 2. Petr Šach
stavební, s.r.o., Dr. E. Beneše 198, 257
51 Bystřice s částkou 4 935 187,59 Kč
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bez DPH, 3. DOT servis s.r.o., Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim s částkou
4 826 798,34 Kč bez DPH. Jde o cenu
za opravu celé Školní ulice. Starostka
informuje, že obec Senohraby nezískala na opravu dotaci z ministerstva
pro místní rozvoj, a navrhuje, aby byla
provedena oprava první části, a to od
hasičárny po křižovatku s ulicí V Břízkách. Oprava by byla financovaná
z rezerv obce, kde je v současnosti našetřeno 13 mil. Kč. Cena za I. úsek by
byla 3 103 576,59 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 08/02/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr
uchazeče Sládek Group, a.s., Jana
Nohy 1441, 256 01 Benešov,
IČ 46356886 ve veřejné zakázce
s názvem „Místní komunikace ulice
Školní, obec Senohraby“ s nejnižší
nabídkovou cenou 4 721 045,33 Kč
bez DPH.
Rozsah prací pro rok 2017 je úsek č.
I v ceně 3 103 576,59 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Úprava rozpočtu č. 2/2017.
V návaznosti na schválení opravy
Školní ulice starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh
úpravy rozpočtu č. 2/2017 - příloha
zápisu č. 2, kdy oprava této ulice bude
financována z přebytků minulých let.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu
č. 2/2017 činí: 14 408 800,00 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu
č. 2/2017 činí: 14 558 800,00 Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu
č. 2/2017 činí: 14 408 800,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu
č. 2/2017 činí: 17 658 800,00 Kč
Usnesení č. 09/02/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2017.
Schválený rozpočet na rok 2017 se touto úpravou stává schodkovým. Schodek
hospodaření je hrazen z přebytku minulých let. Celkem výdaje po úpravě se
navyšují na částku
17 658 800 Kč, příjmy po úpravě
14 558 800 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Výběrové řízení na zajištění sběru,
přepravy a odstranění odpadu
v obci – výběr nejvhodnější nabídky
a rozsahu služeb.
Starostka informovala, že skončila

smlouva na zajištění služeb v oblasti
odpadů s firmou Marius Pedersen a.s.
S pomocí externí firmy jsme vypsali
výběrové řízení na zakázku velkého
rozsahu na zajištění sběru, přepravy
a odstranění odpadu v obci na příštích
5 let. Přihlásila se firma Marius
Pedersen a.s., Hradec Králové. Součástí nabídky sběru odpadů by měla být
i nová služba pro občany Senohrab:
žluté popelnice na tříděný odpad –
plasty a tetrapacky o objemu 240 l do
každého čísla popisného. Tyto popelnice by byly poskytnuty zdarma a vyváženy 1x za měsíc. Popelnice černé na
směsný odpad by do konce roku 2017
byly sváženy 1x týdně, od roku 2018
a dále 1x za 14 dní.

Informace z dění v obci
Starostka: Informace o opravě místních komunikací, zejména těch narušených pokládkou kanalizace, například
ulice U Školky a přilehlých ulic.

Usnesení č. 010/02/2017: Zastupitelstvo obce rozhoduje o výběru
uchazeče Marius Pedersen a.s.,
Průběžná 1940/3, Hradec Králové,
IČ 42194920 ve veřejné zakázce s
názvem „Zajištění sběru, přepravy
a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů a
bioodpadu v obci Senohraby“,
č. zakázky: Z2017-004416 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy s tímto
uchazečem na 5 let. Rozsah služeb dle
ceníku (str. 58 nabídky) pro rok 2017
je tento: ponechání svozů směsného
komunálního odpadu jednou týdně
a zavedení separovaného odpadu –
plastů do každého čísla popisného, pro
rok 2018 a dále zavedení svozů směsného komunálního odpadu jedenkrát
za 14 dní. Svoz bioodpadu ponechán
nezměněn.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

Bude probíhat úprava záhonu před
nádražím, před čp. 106.

Různé.
Dokumentace požární ochrany
obce – doplnění seznamu osob zařazených do výjezdové jednotky a jejich
odbornou způsobilost.
Hasičům se podařilo rozšířit hasičskou
jednotku o dva další kvalifikované
hasiče z nedalekých obcí. Budou držet
pohotovost v dopoledních časech.

V příštím měsíci započne výstavba veřejného osvětlení na Ježově, bude omezená doprava bagrováním a pokládkou
kabelů zejména od hotelu SEN směrem
na Ježov.
Pro lepší informovanost je dobré se
zaregistrovat na webových stránkách
obce buď na zasílání informačních e-mailů nebo informačních sms.

Pan Kraut: Na čističce proběhly personální změny. Pronajímatel VHS
Benešov nahradil pana Ptačinského
novým zaměstnancem z důvodu nespokojenosti s jeho prací. Změna byla provedena VHS Benešov nikoliv Obecním
úřadem Senohraby.
Pan Konvička: Námět na příští rok
na vysazení lípy u příležitosti
100. výročí založení ČSR.
Pan Kopper: Je proti tomu, aby se
musela respektovat při výběrových
řízeních povinnost nejnižší ceny,
která nevypovídá nic o kvalitě.
Pan Vaněk: Námět na opravu
a rekonstrukci Sokolské ulice –
vyřešení prašnosti a hlučnosti.
Po Školní ulici je to druhá nejvytíženější ulice.

Usnesení č. 011/02/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje
přílohu č. 7.1 a 7.2 Dokumentace
požární ochrany obce.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

Starostka: V letošním roce se opraví
nejhorší díry. Na některém z dalších
zastupitelstev je možné se dohodnout,
že další ulicí, která se bude komplexně
řešit, bude ulice Sokolská a nechá se
vypracovat projekt na její rekonstrukci. Je nutné řešit odvod dešťové vody,
zmapování inženýrských sítí.

Diskuse.

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 20:22 hodin.
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Manželství a rozvod
což je nejčastější volba. Další variantou
je například výhrada vzniku společného
jmění manželů ke dni zániku manželství.
Společné jmění lze však také rozšířit
a zařadit do něj to, co by se uzavřením
manželství součástí společného jmění
nestalo, například nemovitost, kterou
postavil jeden z manželů před uzavřením manželství. Mohou také společné
jmění zúžit a tím dosáhnout toho, že
věc, která by po uzavření sňatku tvořila součást jejich společného jmění,
se společnou nestane.

Manželství
Manželství je trvalý svazek muže a ženy
vzniklý způsobem, který stanoví zákon.
Sňatek lze uzavřít tzv. civilní, před úředníkem státu, nebo církevní, před církevním hodnostářem. Sňatek uzavřen v zahraničí musí uznat české úřady, je nutné žádat pověřený úřad v Brně. Hlavním
účelem manželství je založení rodiny,
řádná výchova dětí a vzájemná podpora
a pomoc. (§655 z. č. 89/2012 Sb., Nového občanského zákoníku, dále jen
NOZ). Předpokládá se, že snoubenci
v okamžiku uzavírání manželství vědí,
co činí, a to i s ohledem na zdravotní
poměry, na majetkoprávní vztahy za
trvání manželství a případně že znají
i majetkoprávní následky ukončení manželství. Uzavřením manželství tedy souhlasíte s tím, že budete vše sdílet společně, pokud tedy nemáte předmanželskou
smlouvu, která by upravovala Vaše majetkové poměry jinak.

Předmanželská smlouva
Není-li uzavřena předmanželská smlouva, je (až na věci darované nebo zděděné) součástí společného jmění vše, co
nabyl jeden z manželů nebo co nabyli
oba manželé společně za trvání manželství. Co tvoří součást společného jmění
a které dluhy mají manželé společné,
stanoví Občanský zákoník.
Předmanželská smlouva je účinná okamžikem uzavření manželství, pokud se
manželé nedohodnou, že její účinnost
nastává později. Snoubenci se tak mohou již před sňatkem dohodnout, že budou podléhat režimu oddělených jmění,
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Smlouvy o manželském majetkovém režimu, je-li to v nich ujednáno, jinak na
žádost obou manželů, se zapisují do Seznamu listin o manželském majetkovém
režimu vedeným Notářskou komorou
České republiky. Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou
těchto smluv vůči třetím osobám vždy
dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly
s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy
vůči třetím osobám bez dalšího účinné.
Tím je například zajištěna ochrana před
exekutorem, který nesmí zajistit majetek druhého manžela, pokud je listinou
upraven režim oddělených jmění. Manželé se na smluvní úpravě společného
majetku mohou dohodnout i během trvání manželství. Smlouva ale samozřejmě nebude mít zpětné účinky, což výslovně stanoví i Občanský zákoník.
Ne pro všechny snoubence je však předmanželská smlouva vhodná. Pokud počítáte s tím, že se budete starat o domácnost a o děti a Vaše příjmy tedy budou v příštích několika letech značně
omezené a Váš manžel či manželka zastávají vysokou pozici s vysokým příjmem v prosperující firmě, pak pro Vás
rozhodně není úprava oddělených režimů vhodná. Zatímco pracující manžel/
manželka by si „šetřil“, ten, který bude
vynahrazovat své výdělky péčí o rodinu,
by neměl nic.

Rozvod
Rozvod je jedním ze způsobů zániku
manželství. V Česku byl do 1. ledna 2014
upraven v zákoně o rodině, který byl
nahrazen shora uvedeným Novým občanským zákoníkem. Manželství může

být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení (tzv.
kvalifikovaný rozvrat). O rozvedení manželství vždy rozhoduje soud. Řízení proběhne buď jako sporný rozvod, nebo pokud se druhý manžel k návrhu připojí, na
základě dohody obou manželů (smluvený rozvod). Další způsoby zániku manželství jsou např. úmrtí manžela, prohlášení z mrtvého atd.

Řízení o rozvod manželství
Řízení o rozvod probíhá před okresním
soudem, který je místně příslušný, tedy,
v jehož obvodu měli manželé poslední
společné bydliště, bydlí-li v tomto obvodu alespoň jeden z manželů. Jinak
ten soud, v jehož obvodu bydlí manžel,
který nepodal návrh na zahájení řízení. Řízení je zahájeno na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem
obou manželů. Za návrh je třeba uhradit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč.
Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech
dítěte po rozvodu manželů (tzv. opatrovnický soud, před kterým zájmy dítěte
hájí kolizní opatrovník z orgánu pro sociálně právní ochranu dětí).

Nesporný (smluvený)
rozvod
Soud manželství rozvede, aniž zjišťuje
příčiny rozvratu manželství, dojde-li
k závěru, že shodné tvrzení manželů
(dohoda), pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměru dosáhnout rozvodu,
je pravdivé a pokud
a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo
manželství nejméně jeden rok a manželé
spolu déle než šest měsíců nežijí,
b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého
dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto
dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich
dohodu schválil,
c) manželé se dohodli na úpravě svých
majetkových poměrů, svého bydlení,
a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Sporný rozvod
Soud manželství rozvede, jestliže je tak
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hluboce a trvale rozvráceno, že nelze
očekávat obnovení manželského soužití.
Za tím účelem soud musí především prozkoumat příčiny rozvratu. Vždy však
bude záležet na úvaze soudu, který bude
muset zjišťovat existenci rozvratu manželství a přitom zjišťovat jeho příčiny.
Soud vede účastníky k nalezení smírného řešení. Je-li to účelné a vhodné, může
účastníkům nařídit setkání se zapsaným mediátorem. Mediace je mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé
osoby – mediátora. Mediátor stranám
pomáhá komunikovat a pomáhá jim
v překonání překážek při hledání řešení,
které je pro obě strany přijatelné. Může
také doporučit návštěvu poradny pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Klauzule proti tvrdosti
Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno,
byl-li by rozvod v rozporu
a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti,
který je dán zvláštními důvody, nebo
b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by
byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti
svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

Vypořádání společného
jmění
Spolu s rozvodem zaniká i společné jmění manželů a musí se provést jeho vypořádání, při kterém se vychází z toho, že
podíly obou manželů na zaniklém společném jmění jsou stejné. Pokud nedojde

k dohodě, rozhodne o vypořádání na
návrh jednoho z manželů soud. Pokud
by ani k tomuto vypořádání nedošlo,
nastupuje po 3 letech od zániku společného jmění nevyvratitelná domněnka, že
k vypořádání došlo. V takovém případě
platí, že hmotné movité věci si bývalí
manželé rozdělili podle toho, který z nich
je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník
užívá, u ostatních movitých věcí, dluhů
a u nemovitých věcí vzniká podílové
spoluvlastnictví, přičemž jejich podíly
jsou stejné.
V případě, že rozvádějící se manželé dříve využili společné oddlužení manželů,
nemá samotný rozvod vliv na probíhající oddlužení. Splácení probíhá nadále
beze změny. Skutečnost je však nutné
nahlásit insolvenčnímu správci a mzdové účetní.

Příjmení rozvedeného
manžela

želů. Soud při rozhodování o výživném
vezme na zřetel, jak dlouho rozvedené
manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda
a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním
majetkem,
c) se rozvedený manžel podílel za trvání
manželství na péči o rodinnou domácnost,
d) se rozvedený manžel nedopustil vůči
bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
e) je dán jiný obdobně závažný důvod.
Manželé si mohou mezi sebou ujednat,
že výživné nahradí jednorázovým odbytným.
Nedohodnou-li se manželé o výživném,
může manžel, který rozvrat manželství
převážně nezapříčinil nebo s rozvodem
nesouhlasil a kterému byla rozvodem
způsobena závažná újma, navrhnout,
aby soud stanovil vyživovací povinnost
bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň
(tzv. sankční výživné). Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu
okolnostem přiměřenou, nejdéle však po
dobu tří let od rozvodu. Právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, uzavře-li oprávněný rozvedený manžel nové
manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství.

Ten z manželů, který přijal příjmení
druhého manžela, může do šesti měsíců
po rozvodu oznámit matričnímu úřadu,
že přijímá zpět své dřívější příjmení,
resp. že upouští od užívání společného
příjmení vedle příjmení dřívějšího. Pokud tak včas neučiní, příjmení z období
manželství mu už zůstane.

Vyživovací povinnost mezi
rozvedenými manžely
Není-li rozvedený manžel schopen sám
se živit a tato neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti
s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací
povinnost, lze-li to na něm spravedlivě
požadovat, zejména s ohledem na věk
nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo po skončení
péče o společné dítě rozvedených man-

Občanská poradna
Cesta integrace, o.p.s.
Masarykovo nám. 6, Říčany
Masarykovo nám. 1, Benešov
Masarykovo nám. 83, Mnichovice
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Ohlédnutí za lyžařskou
sezonou 2016/17
Vážení čtenáři, omlouváme se, že i na jaře-v létě strašíme v Hlásce se zimní tematikou,
ale jelikož jsme donedávna na plný pecky na lyžích opravdu závodili, trénovali, pořádali
závody včetně Jarního běhu U Kanálu, tak už zkrátka nezbýval čas o tom všem ještě psát.
Tudíž až nyní se pokusíme přiblížit dění v další části pro nás tolik bohaté lyžařské sezony.

P

očasí nám i nadále celý leden
a únor nebývale přálo, takže jsme
se na ski přímo v Senohrabech vy
řádili dosyta, ani v březnu a dubnu jsme
však ještě nehodili lyže do žita - naopak!
Ve středu 18. 1. proběhlo na Vávráku 2. večerní kriterium a tentokrát se jelo volně
(bruslením). Podmínky skvělé a na bruslení se podařilo připravit i parádní tratě, delší 2 km okruh byl opepřen poměrně náročným výjezdem z Vávráku až ke
„KMK" a následným rychlým sjezdem.
Zúčastnilo se 47 závod níků s opět parádní účastí našich mladých. Mezi dospělými tentokrát nechyběli ani čeští reprezentanti v lyžařském orientačním běhu Radek Laciga zvítězil v kategorii mužů na
7 km a samozřejmě M. Vávrová zvítězila
v kategorii žen na 4 km.
Okruhy na Vávráku byly v podstatě denně využívány k tréninku nejen našimi
mladými sportovci a trenéry ale i lyžaři
z okolí a Prahy a mnohdy i do hluboké
noci bylo možné pozorovat pohybující
se „světlušky“ na lyžích. Po několika letech se podařilo též skútrem najet parádní 5 km okruh „Okolo Altánu“ v pro širokou veřejnost, i zde lyžaři téměř každý
den „točili“ do hluboké noci a na naše
trenérské spanilé jízdy v mrazivých nocích poté, co potěr opustil Vávrák, pravděpodobně nezapomeneme do konce
života. A pokračovalo i pravidelné najíždění stop na „nekonečné“ náhorní plošině pastvin nad Třemblaty - Zvánovicemi
(což bylo dílo Luboše Havla a Radka Skořepy). Další pěkné stopy, jež byly využívány lyžařskou veřejností i k tréninku, najížděli ve spolupráci s L. Havlem
a R. Skořepou kamarádi z Krámských
na tamních pastvinách (M. Tušl, T. Lukeš, T. Matějka). Na lyžích se však dalo
jezdit úplně všude a učiněným rájem se
v tomto směru stala též zamrzlá Sázava,
zkrátka to chtělo dát (alespoň dočasné)
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výpovědi z rodin, zaměstnání, škol, nasadit lyže a jezdit...
Kolotoč závodů nás však „nutil“ vyrážet
též do světa, našim tradičním podnikem
se v posledních letech stala Kašperská 30
o víkendu 21.–22. 1. Do sobotních žákovských závodů klasickou technikou nastoupilo na tratě, na nichž na všechny
olympiády a další světové závody trénovala K. Neumannová, 9 závodníků a závodnic Sokola Senohraby a skoro v každé
kategorii jsme obsadili nebo těsně atakovali stupně vítězů. V závodu na 30 km
se králem a královnou Senostopy stali
Standa Záhorec a Alena Skořepová následováni Honzou „Šuplíkem“ Šmolíkem
a dorostenkou Eliškou Spilkovou. Závod
na 10 km se pak nesl ve znamení parádní jízdy našeho družstva ml. a st. žáků
(Domík Svoboda, Matěj Skořepa, Anička
Růžičková) za doprovodu trenéra Míly
Svobody a družstva zkušených juniorek
(Radka Šimečková, Martina Rudišarová,
Jana Spilková), jež před sebou hnal Radek Skořepa a náš externí člen z Českých
Budějovic Pavel Janák.
Nejstarším závodem ve střední Evropě je
„Chodská 30“ pod nejvyší horou Českého lesa Čerchovem. Letos se v sobotu
21. 1. konal již 96. ročník! Ano, i zde letos závodili Senohrabští lyžaři zastoupení rodinou Veselých. Hned druhý den
v neděli 22. 1. se na stejném místě pod
Čerchovem jela „Výhledská 15“, a i zde
jsme měli na startu závodníka - Lukáše
Techla.
Dalšími závody, jichž se naši lyžaři v lednu a únoru zúčastnili, byli, mj. závody
poháru Libereckého kraje (sourozenci
Matějkovi), nejrůznější závody na České
i Německé straně Krušných hor (sestry
Mišekovy), úspěšné výpravy na všechny
typy závodů v Čechách a na Moravě po-

četné rodiny Záhorcových, jež nejednou
obsadili stupně vítězů od předžáků až
po dospělé, partyzánská účast jednoho
našeho trenéra na závodu serie skiclasics – slavné Marcialonze v Itálii, nebo
úspěšné vystoupení Jana Šmolíka na
dalším Italském závodu serie skiclasics
Cortina-Toblach, závod Pražského pohá
ru ve Velké Chuchli (22. 2. za účasti 15 našich lyžařů) atd. apod. Jako skoro každou
zimu jsme využli parádního a velkorysého
pohostinství chaty Poustka na Benecku
a o víkendu 3. – 5. 2. formou různých
cvičení, her, soutěží, delších výjezdů
apod. pilovali techniku běhu na lyžích
včetně výjezdů a sjezdů malé sjezdovky
se skokánky. To vše za účasti 16 malých
a 16 velkých lyžníků.
Též jsme začali domlouvat pořádání Senohrabské 15 na následující sobotu 11. 2.
Konečné rozhodnutí o uspořádání jednoho z nejdůležitějších závodů Středočeské
lyžařské historie pak učinil Radek Skořepa v nedělním živém rozhlasovém vstupu pro ČRo Radiožurnál, kde kromě
info. o úpravě tratí na běžky v Senohrabech a okolí (Třemblat, Krámský apod.),
též oznámil konání Senohrabské 15 v sobotu 11. 2. od 10 hod na Vávráku. Výkyvy
počasí konání slavného závodu nemohly
ohrozit. V týdnu jsme se věnovali přibližování sněhu na několik kritických míst
a s konečnou úpravou tratí jsme pro náročnější podmínky opravdu „počkali“ až
do poslední chvíle. Nakonec se přesto
povedlo s velkým úsilím pořadatelské
party a velkou řidičskou obratností Míly
Svobody na skútru připravit moc pěkné
stopy pro klasický způsob běhu v délkách
500 m, 1 km, 2 km, 5 km s možnostmi
vzájemného propojení. Závodní tratě
Seno. 15 více-méně kopírovaly již v průběhu zimy najížděné tréninkové a výletní
stopy na samotném Vávráku, ke „KMK“
a „okolo Altánu“, ale přesto jsme hlavní
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okruh profilově trochu ztížili, aby plně
prověřil všechny závodníky jak v běhu
do kopce, tak i sjezdařské schopnosti
apod. 39. (uskutečněného) ročníku Senohrabské 15 se v 15 kategiriích zúčastnilo 70 závodníků a jako při každém
místním závodu panovala radostná atmosféra s nezbytným táborovým ohněm
a pro závodníky i diváky bylo díky sehrané pořadatelské partě vytvořeno skvělé
zázemí. Závod byl též vypsán jako krajský klasifikační závod (KKZ). Souboj dne
předvedli domácí borec Jakub Štolba
s Martinem Gajdou ze Zdravotníku Praha. V cíli byl nakonec o něco rychleji
M. Gajda, když si rozhodující nástup tak
ticky schoval těsně před vrchol největšího stoupání. Jako 3. v pořadí k velké radosti všech domácích fanoušků a trenérů
dojel v kategorii starších žáků svým elegantním klasickým stylem Matěj Skořepa.
Hlavní událostí dne však byly závody na
15 km pro muže a 10km pro ženy. Startovalo se intervalově, do závodu žen nastoupilo a dokončilo 8 závodnic a z vítězství se radovala domácí lyžařka - pořadatelka Iva Veselá, na 2. místě dokončila

zástupkyně Zdravotníku Praha Barbora
Baldriánová a na 3. místě „naše“ věrná
závodnice Markéta Vávrová (ČZU-Rolníci Praha). Z domácích pak na stupně vítězů Ivu na 2. místě (celkově 6) doplnila
Martina Rudišarová a na 3. místě (celkově 7) Martina Doupovcová. Další naše
skvělé závodnice, jež by jistě atakovaly
nejvyšší příčky, Alena Skořepová, Radka
Šimečková a Jana Spilková se plně věnovaly pořadatelským radostem a na závodní povyražení tak již nezbyl čas. Do závodu mužů nastoupilo 11 závodníků a dokončilo 10. S více než minutovým náskokem zvítězil „náš“ věrný závodník Vítek
Řehák (ČZU-Rolníci Praha), na 2. místě
dojel Jan Gajda (Zdravotník Praha) a na
3. místě konečně Vláďa Douda a na 7. místě celkově Obik. Další skvělí domácí lyžaři Honza „Máza“Veselý, Míla Svoboda,
Jarda Plášil, Radek Skořepa, Jirka Šimeček se věnovali pořadatelským radostem.
Za dorost nastoupili celkem 2 závodníci-domácí Matěj Plášil a Jan Gajda ml. ze
Zdravotníku Praha a 1 závodnice Marie
Lacigová, taktéž ze Zdravotníku. Menší
účast v dospělých a dorostu trochu mrzí,
neb tratě byly v rámci možností připrave-

ny opravdu skvěle, ovšem celková účast
70 závodníků byla v kontextu srovnatelných závodů i v horských krajích velice
slušná, ba nadprůměrná. A kvalitou celkového uspořádání si dovolujeme tvrdit, že bychom plně obstáli i v rámci republikových závodů za což ještě 1x patří
dík pořadatelské partě. Speciální dík
v této souvislosti patří mj. Karlovi Kumstovi, ač sám není aktivní závodník, jeho
přesná a spolehlivá práce v roli rozhodčího, časoměřiče a technické podpory při
všech závodech lyžařského oddílu je naprosto nedocenitelná.
Senohrabskou 15 jsme sice uzavřeli pořadatelský účet domácí lyžařské sezony
a bylo nám jasné, že více už v sezoně nedosáhneme, zima přesto zdaleka nekončila. Ještě nás čekaly Jizerská 50, Vasův
běh, republikové finále Hledáme nové
talenty žactva, Norský Birkebainer, MČR
dospělých - Hančův memoriál, Mistrovství Slovenska atd.
Pěkný zbytek jara přejí
Senohrabštlyžníci
Skol!

Tak jsme to vyhráli
Dovolte mi opravu, správně by bylo, tak
jsme to konečně vyhráli. Tato věta zazněla v šatně, když jsme vyhráli druhý finálový zápas Play oﬀ skupiiny B 1. ligy soutěže
amatérských hráčů ledního hokeje v Benešově. Senohrabští hokejisté se již řadu
let účastní NHLH Benešov. Několik let po
sobě jsme se probojovali do konečných
bojů, ale nakonec nás vyřadili nájezdy
a nikdy jsme to prostě nedotáhli.
Tato sezóna byla trochu jiná než ty předchozí, protože jsme občas prohrávali a na
to jsme nebyli moc zvyklí a dále byla tak
dlouhá, že když jsme 6. 9. 2016 začínali, nikoho nenapadlo, že konec bude 23. 4. 2017.
Právě v okamžiku, kdy nás rozlosovali po
základní části do skupiny B, zaznělo prvně: „Tak my Vám to vyhrajeme.“ No nebudeme zbytečně skromně říkat, že bychom
na to neměli, ale nesměl by se nikdo zranit, nesměl by nikdo marodit a jinak chybět a to se samozřejmě stávalo. Poslední
čtyři zápasy semifinále a finále jsme odehráli v 10 dnech a to už je při našem průměrném věku hráčů taky trošku znát.

„Rozumíš, to jste nevyhráli pro mě, ale
pro sebe,“ řekl On. Nebo, kdybyjste nebyli
takoví Blbci a bránili ve třech, nemůžete
dostat takový góly. I to často zaznívalo
z jeho úst a rozčilení mohl každý poznat.
Nakonec ale vše vyvrcholilo vítězstvím
a předáním poháru od ředitele soutěže
Jardy Svobody do rukou našeho kapitána
Jendy Švancara. A protože, jak říká Žíža,
„nejsme kapela, abychom pořád vyhráva-

li“ měli jsme obrovskou radost. A velký
dík na tom nese právě On.
A kdo je On? Je to náš skvělý pan trenér.
Je to náš skvělý kouč. Je to Král Senohrabského hokeje. Je to člověk těšící se ohromné úctě, náš František Havlíček.
Díky!
Za hokejisty
Tomáš Vondrák
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Na výlet s Geofunem
Geofun je bezplatná výletní geolokační
aplikace pro telefony a tablety, která Vás
zábavnou a soutěžní formou provede zajímavými místy. Hra vychází z populárního geocachingu, obohaceného o zábavnou a poznávací nadstavbu. Průvodcem
je vždy někdo, kdo dané místo výborně
zná! Trasu i úkoly, které se cestou plní,
nebudete dopředu znát. Aktivují se až na
startu a během výletu. Návštěvou a úspěšným absolvováním hry můžete postupovat v žebříčku hráčů Geofunu. Jednotlivé hry ale můžete využít také jen jako
netradiční formu průvodcování a poznávání navštívených míst.
Po celé České republice již existuje více
jak 150 míst s tzv. Geosrandami. Od
května k nim přibyla nová v našem regionu. Vznikla u příležitosti oslav 200. výročí narození významného průmyslníka
19. století, Františka Ringhoﬀera. Hra
nese název Krajinou barona Ringhoﬀera
a zavede Vás do tzv. Spojeného dominia
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Ringhoﬀerů na Velkopopovicku a Kamenicku. Absolvovat ji můžete pěšky ve
zkrácené variantě (14 km), nebo na kole
(33 km).

Mobilní aplikace Geofun získala řadu
prestižních ocenění. Je určena pro všechny věkové kategorie, pro rodiny i pro
školní výlety. Aplikaci si lze zdarma stáhnout na www.geofun.cz či prostřednictvím tohoto QR kódu. Vybranou trasu
(hru) absolvujete již oﬀ-line.
Ladův kraj

Žena z lesní školky
Žití
hledá od září

dlouhodobý
pronájem
chaty, boudy
či budky
se záměrem klidného
pracovně tvůřčího zázemí
s možností přespání.
Vděčnost zaručena.
Přátelství možné.
Volejte a pište: 774 947 714
hanzlovat@gmail.com
ZN.: Děkuji.
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FUCHS OIL CORPORATION (CZ),
spol. s.r.o.
Zahraniční společnost s 26letou
zkušeností na českém trhu se sídlem
v Oticích
Přijmeme pracovníka na pozici

logistik
Požadujeme:
pokročilá AJ, pokročilá znalost MS
Ofﬁce, program SAP výhodou
Náplň práce:
• správa skladových zásob,
inventarizace
• správa produktových dat a dodavatelů v systému
• spolupráce s CÚ
• správa zákaznických objednávek
Nástup: srpen 2017
Nabízíme:
Práci na hlavní pracovní poměr,
v menším kolektivu, ﬁremní společenské
a sportovní akce, beneﬁty.
Životopisy zasílejte na Fuchs.
praha@fuchs-oil.cz

Vážení hosté, od 5. 5. 2017 je opět otevřena
řena

restaurace U Kaštánků
ů
v Hrušově.
Provozní doba:
Úterý – sobota: 11 – 21 hod. Neděle: 11 – 19 hod.
Restauraci lze pronajmout na oslavy, svatby a jiné události.
Rezervace na tel.: 731 479 715
Těšíme se na Vás!
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Seřizování a opravy
benzínových

SEKAČEK
VÝKUP NEFUNKČNÍCH STROJŮ
(odvezu – přivezu)

P. Kočí · Tel: 736 623 424
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