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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou
konat v těchto dnech:
• pátek 20. října 2017
od 14.00 do 22.00 hodin
• sobota 21. října 2017
od 8.00 do 14.00 hodin.

ličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o voličský průkaz.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volit budeme v jednom volebním
okrsku v budově Obecního úřadu
Senohraby.

Volební lístky
Všichni občané hlášeni k trvalému pobytu na území obce Senohraby obdrží volební lístky a informace k volbám nejpozději
do 17. 10. 2017 do svých poštovních schránek.
OÚ Senohraby

Tímto si dovolujeme sdělit možnost hlasování na voličský průkaz, pokud ve dnech
voleb budete mimo své trvalé bydliště.
Možnost volby na voličský průkaz:
Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho
žádost voličský průkaz. Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu
voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu takto:
• osobně nejpozději 2 dny před dnem voleb, tj. do středy 18. října 2017 do 16.00
hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu;
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů
před dnem voleb. tj. do pátku 13. října
2017 do 16.00 hodin;
• v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče;

Vítání občánků
Naše tradice
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• v elektronické podobě zaslané POUZE
prostřednictvím datové schránky voliče.
POZOR: podle nové právní úpravy NELZE
podat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!
Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů před
dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 5. října
2017, voličský průkaz
• předá osobně voliči nebo
• předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu nebo
• zašle voliči.
Plná moc opravňuje pouze k převzetí vo-

Meziválečná architektura
Výstava
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Jaroslav Heyrovský
Stopy slavných
str. 8

Informace z obce

Informace z obce

Vítání občánků

Srdečně Vás zveme

Vážení rodiče,
aby zaslali na OÚ (postačí e-mailem na:
ucetni@senohraby.cz) písemný souhlas, a to
nejpozději do 31. 10. 2017. Akce se uskuteční
některou listopadovou sobotu v MŠ Senohraby v dopoledních hodinách, datum bude upřesněno v pozvánce.
Jana Svašková, starostka obce.

bývá v naší obci tradicí uvítat naše nejmenší
občánky. Před předáním pozvánky na tuto
slavnost je naší povinností obdržet Váš souhlas, bez kterého nemůžeme Vaše data zpracovat. Pokud tedy máte zájem se této akce
zúčastnit, prosíme rodiče dětí narozených po
1. 5. 2015 s trvalým pobytem v obci Senohraby,

na přednášku autora, na které podrobněji představí nejen téma výstavy,
ale i další výzkum meziválečné architektury v Dolním Posázaví.
Přednáška se bude konat
v pátek 13. 10. 2017 od 18 hodin
v prostorách sálu.

Š
Škola

Začátek školního roku
Letos jsme v naší škole nově přivítali 21 prvňáčků, 2 nové
učitele, paní vychovatelku, paní asistentku a pana školníka. Po
slavnostním zahájení školního roku jsme najeli již do plného
školního provozu.
Druháčci navštívili muzeum J. Lady v Hrusicích, čtvrťáci byli
na dopravním hřišti v Říčanech a celá škola se zapojila do Olympijského testování.
V odpoledních hodinách mohou děti navštívit zájmové kroužky,
kde si může každý vybrat kroužek podle svého zájmu. Přejemee
všem dětem rok plný nových vědomostí, zážitků a kamarádů.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Senohraby

Akce v obci a okolí Senohrab
říjen 2017

Jubilanti . září
Pavel Souček
Marie Malá
Mária Mašková
Miloslav Rozehnal
Vítězslav Janiš
František Dražil

Naši milí oslavenci, srdečně Vám
blahopřejeme k Vašemu výročí
a ze srdce přejeme, abyste si ve
zdraví, krásné životní pohodě
a v lásce užili ještě dlouhou řadu
šťastných let.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou
uctili památku pana Jiřího NOVÁKA, který
nás v srpnu navždy opustil. Též děkujeme
za projevy soustrasti.
Rodina Novákova a Bayerova.
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4. 10. · středa · Říčany · divadlo pro dospělé:
„Domácí štěstí“. Začátek v 19:30 v KC Labuť.
6. 10. · pátek · Ondřejov · koncert MALINA BROTHERS.
Začátek v 19:00 v SKC Ondřejov.
7. 10. · sobota · Mnichovice · nauční stezka Krásné vyhlídky. Začátek v 9:00. Turistický pochod přes Struhařov
a Klokočnou.
7. 10. · sobota · Čerčany · kino pro děti: Šmoulové:
Zapomenutá vesnice. Začátek v 17:00.
Kino pro dospělé: Život za život. Začátek v 19:30.
7. 10. · sobota · Říčany · Michalovi mazlíčci – Michal
Nesvadba. Michalovo představení pro nejmenší.
Přijde i František. Začátek v 10:30 KC Labuť.
7. 10. · sobota · Strančice · V areálu minigolfu se koná
7.ročník Festival řemesel a Jablečné slavnosti.
VIP host Miluška Voborníková. Začátek od 11:00.
11. 10. · středa · Velké Popovice · Mykologická výstava
v knihovně. Začátek ve 12:00.

13. 10. · pátek · Senohraby · v sále u Andělů se koná
přednáška Patrika Líbala na téma Meziválečná architektura
v Dolním Posázaví. Začátek v 18:00.
14. 10. · sobota · Ondřejov · II. Ondřejovský pochod se psy.
7 km dlouhá procházka Ladovým krajem.
20. 10. · pátek · Říčany · divadlo pro dospělé: Underground
Comedy. Začátek ve 21:00 Na Fialce.
21. 10. · sobota · Čerčany · kino pro dospělé: Přes kosti
mrtvých. Začátek v 19:30.
27. 10. · pátek · Říčany · koncert Robert Křesťan a Druhá
Tráva. Začátek ve 20:00 v KC Labuť.
28. 10. · sobota · Chocerady · Lampionový průvod.
Začátek v 18:00 u Základní školy.
29. 10. · neděle · Říčany · divadýlko Kuba pro děti: Není
drak jako drak. Začátek ve 14:00 Na Fialce.
1. 11. · středa · Říčany · „Hvězdy jak je neznáte“ – zábavná
talk show (Jakub Kohák, Matěj Ruppert a Václav D. Košík).
Začátek ve 20:00 v KC Labuť.
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Zápis
i ZO č
č. 4/2017
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Zápis č. 4/2017
z jednání zastupitelstva obce Senohraby
konaného dne 13. 9. 2017
od 19 hodin v kongresovém sále EA
Hotelového resortu SEN
· Přítomni:
Ing. Jana Svašková, PhDr. Vladimír
Dvořák, Václav Krebs, Milan Kraut, Jana
Vrbová, Zbyněk Průša, Michal Bílý, PhDr.
Viktor Kopper
· Omluveni:
Ing. Jiří Zahradník
· Neomluveni:
1. Kontrola účasti.
Zasedání zastupitelstva obce zahájila
starostka obce v 19:05 hodin. Starostka
konstatovala, že dle prezenční listiny příloha zápisu č. 1 – je přítomno 8 členů
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce
je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu
a jmenování zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou
zápisu paní Helenu Osvaldovou.
Starostka obce navrhla na ověřovatele
zápisu pana Krebse a pana Krauta.
Usnesení č. 01/04/2017:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Krebs
a pan Kraut.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
3. Program dnešního jednání
zastupitelstva.
1. Přivítání, kontrola účasti.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání
zastupitelstva obce.
4. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 se
spol. Tři, o.p.s., o poskytnutí dotace.
5. Rozšíření vodojemu Peleška - studie.
6. Smlouva o prodeji pozemku ppč. 516/21
v k.ú. Senohraby s manželi.
7. Nabídka na odkup pozemků
p. J. – bývalý parčík.
8. Návrh na řešení sporu – p. K.
9. Žádost o příspěvek – Český svaz
včelařů Senohraby.
10. Úprava rozpočtu č. 3/2017.
11. Závěrečný účet za rok 2016
– Ladův kraj, Přivaděč Javorník.
12. Zpráva o proběhlých kontrolách
13. Výroční zpráva ZŠ Senohraby.
14. Různé.
15. Diskuse.
Usnesení č. 02/04/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program jednání.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
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4. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017
se spol. Tři, o.p.s., o poskytnutí
dotace.
Společnost Tři, o.p.s., provozuje hospic
Dobrého pastýře v Čerčanech a požádala
o poskytnutí příspěvku. Zastupitelstvo
obce na zasedání 13. 3. 2017 (usnesení
č. 9/01/2017) schválilo příspěvek ve výši
10 000 Kč. Nyní je třeba schválit na tento
příspěvek veřejnoprávní smlouvu.
Usnesení č. 03/04/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 se
společností Tři, o.p.s., IČ 18623433
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
5. Rozšíření vodojemu Peleška –
studie.
Obec Pětihosty plánuje v obci výstavbu
vodovodu a měla by se napojit na přivaděč
Želivka, nejvhodnějším místem je
napojení na vodojemy na Pelešce.
Současné vodojemy mají dostatečnou
kapacitu pro obec Senohraby
a Mirošovice. VHS Benešov jako
provozovatel vodovodní sítě doporučila,
aby pro napojení další obce byl vystavěn
nový, větší vodojem, a to 2 x 150 m3.
Usnesení č. 04/04/2017:
Zastupitelstvo obce souhlasí
s navrženým záměrem výstavby zemního
vodojemu 2 x 150 m3 v souladu s podmínkami uvedenými společností VHS
Benešov a vyjadřuje ochotu jednat o možnosti odprodeje nezbytně nutného pozemku pro stavbu vodojemu na Pelešce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
6. Smlouva o prodeji pozemku ppč.
516/21 v k.ú. Senohraby s manželi U.
Pozemek ppč. 516/21, k.ú. Senohraby,
o výměře 53 m2 je vklíněn mezi pozemky
manželů U. Na jednání zastupitelstva
obce 2. 5. 2017 byl schválen záměr
prodeje (usnesení č. 05/02/2017), záměr
byl vyvěšen na úřední desce, manželé U.
podali nabídku na odkup tohoto pozemku
ve výši 1 250 Kč/m2, tj. celková cena
66 250 Kč.
Usnesení č. 05/04/2017:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje
kupní smlouvu o prodeji pozemku ppč.
516/21 v k.ú. Senohraby o výměře 53 m2
s manželi L. a A. U. s celkovou kupní
cenou 66 250 Kč.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
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7. Nabídka na odkup pozemků
p. J. Pan J. je vlastníkem pozemků
bývalého parčíku, o které se
nestará.
Chtěl by pozemky zhodnotit. Představa
jeho a obce o ceně se lišila, celý případ
skončil u soudu. Soud nařídil znalecký
odhad, který činí 1 598 890 Kč. Na tomto
místě by obec chtěla zachovat veřejné
prostranství s chodníkem a veřejnou
zelení, plochy upravit, vybudovat
odpočivná místa s lavičkami a hracími
plochami pro děti.
Usnesení č. 06/04/2017:
Zastupitelstvo obce Senohraby
s odvoláním na soudní odhad
č. 578-28/2017 Ing. D. T., Ph.D., činí
nabídku panu J., majiteli pozemků
ppč. 409/20, 409/24, 409/25 a 409/34
a 568 v k.ú. Senohraby na jejich koupi.
Nabízená cen za tyto pozemky je rovna
odhadní ceně ve výši 1 598 890 Kč.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
Kraut se zdržel

8. Návrh na řešení sporu – p. K.
Pan K. je spoluvlastníkem několika
pozemků na konci ulice Školní, jedním
z nich je i část komunikace Svahová.
Domáhal se s minulosti i nyní změny
vedení pozemků v územním plánu
současném i připravovaném, a to
z ekologicky stabilní zeleně na stavební
pozemky. Pro další jednání s panem K.
a dalšími spolumajiteli o těchto pozemcích
by bylo vhodné mít pozemky oceněny.
Usnesení č. 07/04/2017:
Zastupitelstvo obce Senohraby pověřuje
starostku objednáním odhadu ceny
pozemků ppč. 68/95, 68/97, 68/98
a 68/29 v k.ú. Senohraby, který bude
základem pro další jednání s majiteli
pozemků v zastoupení p. JUDr. P. O.
o jejich využití.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
9. Žádost o příspěvek – Český svaz
včelařů Senohraby.
Na obec se obrátil spolek Českého svazu
včelařů v Senohrabech se žádostí
o možnost získat finanční podporu obce,
a to na činnost spolku a ochranu včelstev
v základní organizaci (ZO). Tato ZO má
34 členů, chová 336 včelstev a sdružuje
obce Hrusice, Kaliště, Senohraby,
Mirošovice, Pětihosty a Ondřejov.
Podmínkou ze strany obce je, že bude
spolek v obci více aktivní – nabízení medu
například při zahrádkářských tržnicích,
přednáška a beseda s dětmi ve škole apod.
Usnesení č. 08/04/2017:
Zastupitelstvo obce Senohraby navrhuje
zařadit tento spolek mezi další spolky
podporované z rozpočtu obce částkou
10 000 Kč pro rok 2018. Podmínkou
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podpory je větší prezentace aktivit spolku
včetně nabídky prodeje medu občanům.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
10. Úprava rozpočtu č. 3/2017.
Starostka předložila členům
zastupitelstva ke schválení návrh úpravy
rozpočtu č. 3/2017 - příloha zápisu č. 2.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu
č. 3/2017 činí:
14 558 800,00 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu
č. 3/2017 činí:
14 627 565,00 Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu
č. 3/2017 činí:
17 658 800,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu
č. 3/2017 činí:
17 727 565,00 Kč
Usnesení č. 09/04/2017:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje
úpravu rozpočtu č. 3/2017. Schválený
rozpočet na rok 2017 je schodkový,
schodek hospodaření je hrazen z přebytků
minulých let.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
11. Závěrečný účet za rok 2016
– Ladův kraj, Přivaděč Javorník.
Hospodaření Svazku obcí Ladův kraj
skončilo s přebytkem 111 902,08 Kč.
Při přezkoumání hospodaření
auditorskou společností BOHEMIA
AUDIT, s.r.o., nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí
Ladův kraj.
Hospodaření Dobrovolného svazku obcí
Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov
skončilo se schodkem 4 295 000 Kč.
Při přezkoumání hospodaření
auditorskou společností ATLAS AUDIT,
s.r.o., nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
závěrečný účet za rok 2016 Dobrovolného
svazku obcí Vodovodní přivaděč Javorník
- Benešov.
12. Zpráva o proběhlých kontrolách.
Starostka informovala o výsledku
kontroly dodržování povinností na úseku
archivnictví a spisové služby, která byla
v obci Senohraby provedena dne
10. 5. 2017 Státním oblastním archivem
v Praze-Státním okresním archivem
Praha-východ.
Usnesení č. 010/04/2017:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Protokol o kontrole provedené Státním
okresním archivem v Praze a pověřuje

starostku zavedením nápravných
opatření dle doporučení kontrolní komise
nejpozději do tří měsíců od dnešního
projednání.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Starostka informovala o výsledku
kontroly výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům obce Senohraby, která
byla v obci Senohraby provedena dne
3. 8. 2017 Ministerstvem vnitra České
republiky.
Usnesení č. 011/04/2017:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti provedené u obce Senohraby
Ministerstvem vnitra a pověřuje starostku
zavedením nápravných opatření dle
doporučení kontrolní komise nejpozději
do tří měsíců od dnešního projednání.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
13. Výroční zpráva ZŠ Senohraby.
Starostka předala slovo ředitelce školy
paní Š. H. H., která následně přednesla
Výroční zprávu Základní školy Senohraby
za školní rok 2016/2017. Následně paní
ředitelka požádala o převedení částky
200 000 Kč z rezervního fondu školy
s tím, že částka 100 000 Kč bude uložena
na dotační účet školy a částka 100 000 Kč
na obecní účet školy.
Poté následovala diskuse s přítomnými
občany, která se vztahovala nejen
k přednesené výroční zprávě, ale také
k současné personální situaci ve škole
a k provozu školy v letošním školním
roce. Část diskuse se týkala možnosti
případného rozšíření školské rady, která
má v současnosti 3 členy (zástupce obce,
školy a rodičů), na 6 členů. Výsledky
zjištění ohledně rozšíření školské rady
budou projednány na příštím říjnovém
zasedání zastupitelstva obce Senohraby.
Usnesení č. 012/04/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání
částky 200 000 Kč z rezervního fondu
školy převodem částky 100 000 Kč na
dotační účet školy a částky 100 000 Kč
na obecní účet školy a pověřuje starostku
zjištěním možnosti rozšíření členů školské
rady ze 3 na 6.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
Průša se zdržel
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Výroční zprávu Základní školy Senohraby.
14. Různé.
14.1 Starostka: Informace o instalaci

zpomalovacích bodů ve Školní ulici, a to
ve spolupráci s Policií ČR.
14.2 Pan S.: Budou tyto zpomalovací body
instalované také v ulici Školní za
křižovatkou s ulicí V Břízkách?
Starostka: V současnosti nikoliv, o tom
jsem s policií nejednala, případně to bude
k jednání po opravě dalšího úseku Školní
ulice.
14.3 Pan Průša: Množí se stížnosti občanů
na časté průjezdy aut v ulici U Školky
Starostka: Bude se upravovat vjezd shora,
z obou stran budou značky průjezd
zakázán.
14.4 Starostka: Pozvánka na vernisáž
výstavy Meziválečná architektura
v Dolním Posázaví, a to v pátek
15. 9. 2017 v 18 hodin.
15. Diskuse.
15.1 Pan Ž.: Proč jsou retardéry v ulici
Nad Stráněmi a zůstanou tam?
Starostka: Je to historická záležitost,
případné odstranění a nahrazení např.
bodovými zpomalovacími body je složité,
ponechá se zřejmě až na celkovou opravu
této ulice.
Pan Kraut: Možná je půjde vyříznout
a odstranit.
15.2 Pan S.: Sokol před časem vznesl
požadavek na změnu značení v ulici
U Hřiště.
Pan Kraut: Jedna značka se zákazem
zastavení u obchodu byla odstraněna,
druhá zůstává, není možné parkovat
v obou směrech, musí být zachován
průjezd.
15.3 Paní A.: Plavání ve škole – jiné
možnosti než v Hloubětíně.
Starostka: Otázka na paní ředitelku, která
již odešla, doporučuje se obrátit přímo na
ni. Probere to s ní také.
15.4. Pan K.: Zítra ráno si vzpomeňte, že
14. 9. zemřel pán (T.G.M.), který nás chtěl
naučit demokracii… a bohužel se mu to
nepovedlo...
Starostka ukončila zasedání
zastupitelstva obce v 21:30 hodin.
Zapsal: Mgr. Helena Osvaldová
Ověřovatelé zápisu:
Václav Krebs v.r.
Milan Kraut v.r.
Ing. Jana Svašková v.r.
starostka obce
Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán
dne: 21. 9. 2017
Zápis byl starostkou obce podepsán dne:
22. 9. 2017
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Hasiči

Hasiči

Zprávy od hasičů

následovalo vytažení vraku automobilu
a úklid vozovky.
Během léta byla jednotka vyslána i k několika požárům. Osmkrát k požáru dopravních prostředků a dvakrát k požárům porostů. K jednomu z požárů došlo
v Senohrabech v Hrušově. Při práci na
zahradě došlo při neopatrné manipulaci
s ohněm ke vznícení trávy. Oheň následně
přeskočil na okolní keře a stromy. Požár
byl uhašen během několika minut od
příjezdu našich hasičů. Jelikož se jednalo
o požár zahrady v hustě osídlené a zalesněné oblasti, byla na pomoc vyslána i jednotka profesionálních hasičů z Říčan.

V příspěvku senohrabských hasičů se tentokrát dočtete o výjezdech
v období prázdnin a měsíci září. Také všem příznivcům sdělíme,
jak dopadla okrsková soutěž v požárním sportu, která se konala
u příležitosti oslav 120. let od založení SDH Hrusice.
Výjezdová jednotka
Mezi letními výjezdy senohrabských hasičů opět převažovaly dopravní nehody.
Z celkových 28 výjezdů v uplynulém období byli naši hasiči vysláni 17 krát k dopravním nehodám. Mezi nejzávažnější
z nich patřila dopravní nehoda na silnici č. 3 mezi obcemi Čtyřkoly a Senohraby.
Bohužel při nehodě zahynul jeden člen
posádky havarovaného vozu a jeden její
člen byl těžce zraněn. Na místo nehody
byl proto vyslán vrtulník letecké záchranné služby. Hasiči zajistili vyproštění osob a následné poskytnutí pomoci a zajistili místo pro přistání vrtulníku. Následně pak vyprostili vrak automobilu,
který byl zaklíněn do stromu. Zprávu
o této tragické nehodě jste mohli slyšet
v televizním zpravodajství nebo se o ní
dočíst na Novinky.cz. Bouralo se nejen
na dálnici a silnici č. 3, ale i na okresních
silnicích. Dne 27. 7. 2017 byla naše jed-
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notka vyslána společně s HZS Říčany
k dopravní nehodě mezi obcemi Mirošovice a Dolní Lomnice. Řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost úzké kli-

katé vozovce a při najetí na krajnici se
i se svým automobilem převrátil. Nehoda
je v šetření Policie ČR. Řidič byl předán
do péče zdravotnické záchranné služby,

Okrskové závody v požárním
sportu a oslavy hasičů v Hrusicích
Třetí červencovou sobotu uspořádali hasiči z Hrusic u příležitosti oslav 120. let
založení SDH Hrusice už 11. ročník okrskové soutěže v požárním sportu. Soutěžilo se ve 3 kategoriích: muži mladší, muži starší a ženy mladší. Sbor hasičů ze
Senohrab reprezentovala 2 družstva. Muži mladší se umístili na 4. místě a ženy
mladší se staly vítězkami ve své kategorii. Družstvo žen tak do Senohrab kromě
poháru za 1. místo přivezlo ještě putovní
pohár okrsku č. 2. Během oslav byla předána vyznamenání členům SDH Hrusice,
kteří se zasloužili o rozvoj hasičstva nejen ve své obci. Hrusičtí veteráni také
připravili pro diváky zajímavou podívanou při provedení požárního útoku s historickou stříkačkou v historických uniformách. Návštěvníci oslav měli možnost
prohlédnout si techniku okolních sborů
a také hasičského záchranného sboru.
Na závěr oslav provedli senohrabští hasiči ukázku vyproštění osoby z havarovaného vozidla a poskytnutí první pomoci.
Ivana Jančíková

Zahrádkáři bilancují

J

ako každý rok pořádáme pro své příznivce několik akcí.
V měsíci dubnu jsme tradičně navštívili FLORU OLOMOUC, kde je veliká nabídka pro zahrádkáře a v centru
města mnoho krásných památek. Na zájezdu bylo 34 účastníků.
6. května jsme uspořádali u hasičské zbrojnice prodejní TRŽNICI,
kde říčanský pan Beneda prodává sadbu a květiny. 28. června
jsme jeli na zájezd do lázní BECHYNĚ a na nedaleký zámek MITROWICZ. V Bechyni se nás ujala pracovnice místního informačního střediska a provedla nás po památkách tohoto čistého
a upraveného města. Zámek Mitrowicz, který se díky dvěma
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mladým podnikatelům podařilo zachránit a zrekonstruovat,
nám nabídl prohlídku krásného interiéru. Byly zde vystaveny
repliky korunovačních klenotů a připomínky na Karla IV. Spokojená výprava 48 senohrabských cestovatelů si pochutnala na
jejich výborných koláčích. Jako každý rok na zahájení školního
roku jsme přivítali nastupující prvňáčky květinou. V listopadu
připravíme tradiční ADVENTNÍ TRŽNICI, na kterou Vás srdečně zveme. I přes značné oslabení našeho výboru se zbytek
snaží činnost Klubu zahrádkářů nadále udržet.
Klub zahrádkářů Senohraby.
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Osobnosti

Stopy slavných – Jaroslav Heyrovský
Dalším mimořádně významným vědcem, který svojí návštěvou poctil Senohraby,
byl fyzikální chemik a nositel Nobelovy ceny profesor Jaroslav Heyrovský.

N

arodil se 20. prosince 1890 v Praze a studoval na Universitě Karlově i University College London. Poté, co
se rozpoutala 1. světová válka, narukoval k zdravotnímu oddílu. Prací v nemocničních zařízeních strávil prakticky
celý tento krvavý konflikt.

Spolu s Emilem Votočkem založil roku 1929 reprezentační časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications.
Že šlo více než o pracovní vztah, dokazuje přiložená fotografie.
Zde je v Senohrabech zvěčněn uprostřed sedící spolu s Pavlem
Smetáčkem, Miladou Lejskovou, Václavem Smetáčkem a otcem
Milady, Josefem Lejskem. Fotografii pořídil roku 1940 právě
Emil Votoček a údajně při její přípravě donutil prof. Heyrovského, aby vkleče změřil přesnou vzdálenost mezi objektivem
fotoaparátu a postavami.

Nobelovu cenu za chemii převzal z rukou švédského krále Gustava VI. dne 10. prosince 1959 za objev a rozpracování analytické polarografické metody.

Profesor Jaroslav Heyrovský zemřel 27. března 1967 ve smíchovském sanatoriu.
Patrik Líbal

Kotlíkové dotace pro občany
Středočeského kraje
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Sousedy si nevybíráme. Jak tedy vyjít s těmi, se kterými jsme si nepadli do oka?
Základní zásadou, které by se měl každý z nás držet, nejen v rámci sousedských
vztahů, je že „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“.
souseda přesahují až k Vám, můžete je v přiměřené době
poté, co jste ho o to požádal, šetrným způsobem a ve vhodné
roční době odstranit, působí-li Vám to škodu nebo jiné obtíže
převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. To, co získáte z odstraněných kořenů a větví, je také Vaše.

V roce 1918 předložil na Karlově univerzitě dizertační práci. Při
rigorózní zkoušce se seznámil s problematikou rtuťové kapkové
elektrody, která sloužila k měření povrchového napětí rtuti. Této problematice se usilovně věnoval několik let a jeho pracovní
úsilí bylo korunováno 10. února 1922, kdy objevil elektrolýzu
se rtuťovou kapkovou elektrodou, tj. elektrochemickou metodu
sloužící zejména pro účely chemické analýzy. Jaroslav Heyrovský si byl vědom významu tohoto objevu a ihned se skupinou
spolupracovníků zahájil další výzkumy, přičemž se jeho objev,
od roku 1925 zvaný polarografie, dočkal celosvětového zájmu.
V roce 1922 byl jmenován mimořádným a v roce 1926 prvním
řádným profesorem fyzikální chemie na Universitě Karlově.
Dále spoluzakládal Ústřední ústav polarografický, který vznikl
1. dubna 1950, a v jeho čele stál až do roku 1963. Dnes tato instituce nese název Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
AV ČR.

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek
na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním
přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN
EN 303-5. Podpořena tak bude realizace
výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu
či plynový kondenzační kotel. Dotace se
pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že
slouží k primárnímu vytápění objektu.
Finanční podpora může dosáhnout výše
75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Sousedské vztahy

Podmínkou k získání podpory je splnění
směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje.
K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad
o kontrole technického stavu a provozu
kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou
byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného
do komína a otopnou soustavu povinni
si nechat zpracovat do konce roku 2016.
Pokud fyzická osoba tímto dokumentem
nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný
doklad prokazující třídu kotle (fotografie
štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída
nebyla stanovena lze nahradit čestným
prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

4) Musíte se zdržet sázení stromů v těsné blízkosti společné
hranice pozemků a nebo je odstranit, pokud to po Vás soused
požaduje a má-li pro to rozumný důvod. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro
ostatní stromy 1,5 m.
5) Musíte upravit svou stavbu tak, aby ze stavby nestékala voda
nebo nepadal sníh nebo led, pokud to po Vás soused požaduje.
6) Musíte se zdržet zřizování stavby v těsné blízkosti společné
hranice pozemků, pokud to po Vás soused požaduje a má-li pro
to rozumný důvod.

P

okud není možné se se sousedem o čemkoliv dohodnout, což je vždy nejlepší řešení, stanovuje alespoň základní pravidla sousedských práv a povinností zákon
č.89/2012Sb., občanský zákoník, a to v ustanovení § 1011
a násl.
Začněme ale spíše u sebe. Jsme my dobrými sousedy? Nemá
náš soused právo být na nás naštvaný a chtít po nás určité věci,
na které my nechceme přistoupit?

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na
území Středočeského kraje, a to pouze
ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými
jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní
novinkou je také to, že žádost o podporu
se nově podává pouze elektronicky. Příjem
žádostí bude zahájen dne 4. října 2017
od 8 hodin a ukončen 29. června 2018
ve 14 hodin, nebo do vyčerpání určených
finančních zdrojů.
Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.
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Pokud tedy nevíte, jak se jako dobrý soused chovat, pak
zde je krátký návod:
1) Nesmíte souseda obtěžovat imisemi. Musíte se zdržet všeho,
co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín,
hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek
jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí
i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na
stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní
důvod.

7) Musíte umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek v době,
rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního
pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused Vám však nahradí škodu tím způsobenou.
Pokud Vám ani tyto základní zásady sousedského práva nepomohou a nemůžete se se sousedem dohodnout, nemáte bohužel
moc možností, jak situaci řešit. Jedině soud totiž může Vám nebo sousedovi přikázat, že se má nějakého jednání zdržet. Nechcete-li se soudit, zkuste obecní úřad, zda by Vám v řešení
situace nepomohl, nebo zkuste využít takzvané mediace. Mediace je mimosoudní řešení sporů, při kterém Vám nezávislá
osoba/mediátor má pomoci uzavřít dohodu.

2) Bez zbytečného odkladu musíte vydat sousedovi jeho věc,
pokud se ocitla na Vašem pozemku. V případě, že sousedovi
spadne na Vaši zahradu třeba míč, musíte mu jej vrátit nebo mu
umožnit přístup na svůj pozemek. Totéž platí i pro případ, když
mu k Vám uteče zvíře.
3) Plody spadlé na Váš pozemek ze stromů a keřů souseda jsou
Vaše a nemusíte mu je vracet. Pokud větve nebo kořeny stromů
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Názory
ázory

„Občané Středočeského kraje jsou otevření, bezprostřední,
zapálení. Není jim jedno, co se kolem nich děje.
A to je kapitál a potenciál, který musíme společně využít.
Je to příležitost a možnost jak život v kraji zlepšit.„

Ondřejovský pochod 2017

J. Pokorná Jermanová
Hejtmanka Středočeského kraje
na setkání starostů obcí 31. 8. 2017.

D

louhou dobu projednávalo zastupitelstvo obce Senohraby zřejmě
jen témata nevyvolávající ani odlišné názory, ani dotazy a emoce. I jednání zastupitelstva 12. září t.r. probíhalo, byť
za neobvykle početné účasti občanů-rodičů, téměř idylicky.

A to až do chvíle projednávání posledního
bodu schváleného programu – výroční
zprávy školy, kterou přednesla ředitelka
školy Mgr. Hájková Heřmánková komentovanou formou. V následné polemice
o současné situaci školy mezi rodiči, ředitelkou školy, zastupiteli a starostkou obce
nebylo možno najít uspokojivé odpovědi
na dotazy a připomínky přítomných rodičů. Proto v návrhu na rozšíření současné
tříčlenné školské rady o zástupce rodičů,
školy a zřizovatele školy, spatřovala většina účastníků jednání zastupitelstva
obce snadné, nenákladné a hlavně v danou chvíli relevantní i zklidňující řešení.
Bohužel tento návrh nenašel plné pochopení a podporu starostky obce, opírající
se podle mého o vadný právní názor, že
rozšíření není v průběhu funkčního období rady možné. Polemika s názorem
starostky pak ukázala, že někteří účastníci „sporu“ nepochopili návrh na rozšíření školské rady jako výraz zájmu pomoci
škole, resp. nové ředitelce školy udržet
a dále rozvíjet dosaženou kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Projevila se
i nedostatečná znalost práv a postavení
zřizovatele vůči orgánům školy. Stejně
tak role školské rady, jako obligatorního
orgánu školy zřizovaného obcí, umožňujícího zřizovateli, rodičům a pedagogům
se podílet na správě školy, vyjadřovat se
k návrhům vzdělávacích programů a jejich
realizaci, schvalovat školní řád, pravidla
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hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílet se na zpracování koncepce rozvoje
školy, podávat podněty zřizovateli, řediteli školy, orgánům státní správy atd. Zbytečně konfrontační debata byla na návrh
starostky ukončena přijetím usnesení
zastupitelstva obce odložit rozhodnutí
o rozšíření školské rady na říjnové zasedání zastupitelstva obce.
Příležitostí, jak jinak potvrdit oprávněnost tvrzení hejtmanky kraje uvedené
v záhlaví příspěvku, bude účast občanů
v parlamentních volbách ve dnech 20. a 21.
října t. r. Tímto ne moc povedeným „oslím
můstkem“ bych rád uvedl několik politologických poznámek k průběhu volební
kampaně a obecně k volbám do Poslanecké sněmovny Parlaentu ČR. Člověk typu
„homo politicus“ si období voleb a volebních kampaní užívá, i když jiní mnozí toto
období veřejné, svobodné soutěže idejí
považují jen za politické show ovládané
stále více politickým marketingem, který není nijak vzdálen od marketingu komerčního.
Charakteristické pro tyto parlamentní
volby je změna stylu volební kampaně.
Zatímco dříve převažovaly spíše mítinky, tak současnou strategií je přímé oslovení voličů. Častější je také ústup od propagace volebních stran a hnutí ve prospěch personifikace politiky. Více než
kdy jindy je volební kampaň o lídrech volebních stran a hnutí. Je to dáno také tím,
že pro voliče je snadnější si vytvořit názor
na lídra než na velkou politickou stranu.
Je také jednodušší „vylepšovat“ vlastnosti jen lídra strany, než za velkých nákladů
marketinkově měnit k lepšímu vnímání
té či oné volební strany. Z osobnostních

Datum: 14. 10. 2017
Místo: cvičiště ZKO Ondřejov (pod hvězdárnou)
Čas: cca 11:00 h. (bude upřesněn) do cca 17:00 h.
Startovné: 200 Kč/psa
vlastností lídra strany se často posuzuje
celá strana. Nutno říci, že tento trend není příliš příznivý tzv. historickým stranám. Jaký je možno očekávat výsledek voleb? Podle dosavadních zkušeností, podle
voličských preferencí a při účasti okolo
60 % oprávněných voličů, má šanci překročit 5% hranici pro vstup do poslanecké
sněmovny až 11 volebních stran. První
3 volební strany však získají více jak 50 %
hlasů. A co odlišuje tyto volby od předchozích? Je to nástup tzv. prvovoličů, (cca
400 tisíc), kteří zpravidla nechtějí zavedené strany, volí netradiční strany a netradiční osobnosti. Také je proti minulosti
dostatečně předem sdělováno, s kým kdo
nechce vytvářet koalice, i když to neznamená, že ji nakonec nevytvoří, ale pro
mnohé je to vhodná nápověda pro volbu.
Neboť kdo s kým chce vládnout bývá často důležitější než to, o čem se rozepisuje
ve svém volebním prohlášení. Podle mne
je vítěz voleb vlastně znám a nepřekvapí,
překvapí výběrem koaličního partnera.
Vítěz voleb, pokud nebude chtít vytvořit
menšinovou vládu, bude nutně stát před
rozhodnutím, zda vytvořit koalici s pravicí nebo levicí. V obou případech získá taková koalice téměř jistě v parlamentu ČR
ústavní většinu a to je velmi silný argument pro změnu jakéhokoliv předvolebního slibu. Vzrušená, místy dramatická volební poezie se pak promění v chladnou
prózu pragmatického rozhodování.
Na závěr tohoto krátkého zamyšlení si vypomohu textem ke kreslenému vtipu, jehož autora bohužel neznám: Problémem
neznámých tváří je, že je nikdo nezná.
Problémem profláknutých ksichtů je, že je
zná každý.
PhDr. V. Kopper
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Již druhým rokem ZKO Ondřejov pořádá charitativní pochod se psy.
I tentokrát bude výtěžek z akce věnován na pomoc pejskům v nouzi.
Pro tento rok jsme vybrali neziskovou organizaci Handipet Rescue,
která se zabývá záchranou handicapoavaných pejsků a kočiček bez
domova.

Co Vás čeká?






7 km dlouhá trasa podzimní krajinou Josefa Lady
stanoviště s disciplínami pro dvounohé i čtyřnohé
nové zážitky, socializace pejska, noví kamarádi a spousta legrace
občerstvení
dárek jako poděkování za pomoc organizaci HandipetRescue

Pravidla
¾ Bude nás mnoho, proto prosím uklízejte po svém pejskovi hovínka.
¾ Dodržujte pořádek na cvičišti, v jeho okolí i na trase, neodhazujte odpadky
(na cvičišti i po celé délce trasy budou odpadkové koše!).
¾ Pejska mějte pouze na vodítku! Volné pobíhání psů je obcí zakázáno!
¾ V případě zrušení Vaší účasti po přihlášení nás prosím neprodleně informujte na
email.
Co s sebou?









Pevné boty, batoh, dle počasí pláštěnku,
PROPISKU!
Očkovací průkaz psa
Pro pohodlí pejska delší vodítko a třeba i postroj
Pytlíky na hovínka
Vodu pro pejska i lidský doprovod
Pamlsky
Dobrou náladu!

Současně proběhne i sbírka nepotřebných věcí pro pejsky (vodítka, misky, deky atd.)
Přihlášky zasílejte na mail: akce.zkoondrejov@seznam.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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POTRAVINY ENAPO PYŠELY Přijmou na hlavní pracovní poměr pozice prodavač/prodavačka.
Více informací na tel.: 323 632 008, 720 036 760 nebo v prodejně.

vždy v dobré náladě

.KUŘICE.

POHÁDKOVĚ NAUČNÉ STEZKY

.DOVOZ ZDARMA AŽ DO KURNÍKU !.
Největší druhový výběr ze špičkových nosnic šlechtitelských programů HENDRIX GENETICS
a DOMINANT. Výborná kondice, kompletní vakcinační program proti Markově nemoci,
kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru, aviární encefalomyelitidě.

Šlechtitelský program HENDRIX GENETICS

POHÁDKOVÉ
HRUSICE

Šlechtitelský program DOMINANT

sobota 14. října 2017
od 10.00 do 15.00 hod.
v Hrusicích

Rozvozový plán – podzim 2017
► Rozvozový turnus: 8. - 17. září 2017
Program HENDRIX GENETICS Stáří 18 týdnů Cena 190,- Kč
Druhy: ISA Brown, Bovans Sperwer, ISA Sussex, Moravia BSL
► Rozvozový turnus: 20. - 27. října 2017 Program HENDRIX GENETICS Stáří 15 týdnů Cena 170,- Kč
Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA Sussex, Moravia BSL
► Rozvozový turnus: 30. října - 11. listopadu 2017 Program DOMINANT Stáří 17 týdnů
Druhy Dominantů: Žíhaný, Sussex, Leghorn, Koroptví (Vlaška), Černý, Hnědý, Modrý

Cena 180,- Kč

Kuřice je nutno objednat – dovezeme je na Vaši adresu.
Den a čas dodání upřesníme 5 dní předem.
Doprava zdarma při objednání 10 a více ks. Pod 10 ks příplatek 150 Kč. Minimální odběr 5 ks.

www.kurice.cz
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e-mail: prodejkuric@seznam.cz

tel.: 737 736 775

Program:
Kočovné divadlo Rózy Blechové
Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady
Výstava modelů Antonína Jedličky
Soutěže pro děti
Komentované vycházky po Hrusicích
Výtvarná dílnička

www.laduv-kraj.cz
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