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Památná borovice
padla
Bylo jí bezpochyby sto
i více let. Každý ji znal,
byla vnímána jako
významný bod, místo
setkání i cíl procházek,
prostě když se řeklo,
sejdeme se „u borovice“,
bylo zřejmé, kam naše
kroky zamíří.

ve vývratu znatelná, a že její pád nevěští
pro nás nic zlého. Od chvíle, kdy se vítr
utišil, nepřestávali k ní po týdny proudit
lidé z okolí. Vždyť místo skýtá nádherný
výhled do okolní krajiny. Posadíte-li se na
lavičku umístěnou o několik málo metrů
výš, pochopíte, proč naši předci, kteří ji
sázeli, vybrali právě toto místo.
V dušičkový listopadový čas byl pád této
mohutné borovice dalším důvodem ke
smutnění. Ale pojďme hledět dále a již
nyní přemýšlet, jak borovici nahradit. Myslím, že by tradice měla být zachována
a místo „u borovice“, které je zaneseno
i v mnoha mapách, by rozhodně nemělo

zůstat bez borovice. A tak navrhuji, abychom na tomto místě vysadili v příštím
roce strom nový a pod jeho kořeny zanechali vzkaz dalším generacích, případně
místo označili pamětním kamenem s nápisem. Samozřejmě pouze s laskavým souhlasem majitelů pozemků. Co kdybychom
tak učinili společně s našimi sousedy,
obcí Mirošovice? Pro ně byla borovice

A

čkoliv na katastru senohrabském,
bylo toto místo v polích ve vzdáleném sousedství mirošovického
hřbitova cílem procházek pro řadu občanů nejen od nás, ale především ze sousedních Mirošovic. Lidé se u ní fotili ve
významných dnech, jako byl den svatby,
narození dítěte a či při nejrůznějších výročích. Byla symbolem síly, krásy přírody, solitérem, který neměl v našem okolí
srovnání. Nyní padla. Nepřežila vichřici,
která se přehnala přes naše území ze soboty 28. na neděli 29. října 2017. Možná
to bylo právě v den, kdy jsme si připomínali 99. výročí vzniku samostatného československého státu. Jak symbolické!
Nezbývá věřit, že byla již oslabena stářím a hnilobou, která je u jejích kořenů

Pepa Hoffelner
Štědrovečerní bohoslužby
Jízdní řád
Ohlédnutí za výstavou str. 6 Vánoce
str. 13 Novinky
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také velkým symbolem. Ne náhodou jsem
při pořizování fotografií padlé borovice
potkala občany právě odtud.
A co se starou borovicí? Určitě by bylo
hezké její dřevo použít alespoň na nějakou lavičku či vyrobit z ní něco, co nám
ji bude připomínat. Proto jsme vyhledali
a oslovili tesaře pana Kerepeckého z Chlístova, který se byl na místo podívat a přislíbil dřevo zpracovat tak, jak bychom si
přáli. Má výzva tedy zní: Máte nějaký nápad, co by se dalo z mohutného kmene borovice vytvořit? Asi to není dřevo příliš
vhodné pro vyřezávaná umělecká díla,
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Fotografie
z Vítání
občánků

přesto věřím, že nás společně
napadne něco, z čeho bychom
mohli mít v obci užitek a borovice by zkrátka jen tak nevyletěla komínem jako palivové
dřevo.
A tak bych ráda tento článek
zakončila s nadějí, že místo padlé borovice, svědka časů minulých, zasadíme strom nový,
který bude symbolem pro příští generace. A že se bude jemu, nám i těm po nás dařit…
Jana Svašková

Od čtvrtka 14. prosince 2017 od
10 hodin je možné si na Obecním
úřadu Senohraby vyzvednout fotografie z Vítání občánků.
Cena jedné sady je 350 Kč.

Dovolujeme si upozornit, že obecní úřad bude ve dnech
27. - 29. 12. 2017 z důvodu čerpání dovolených uzavřen.

Betlémské světlo 4. ročník
Na neděli 17. prosince přichystali senohrabští hasiči již počtvrté „Rozdávání Betlémského světla“.

Ti z Vás, kteří se nemohli na Vítání občánků osobně dostavit, si
mohou vyzvednout dárky a pamětní list pro Vaše dítě na OÚ
u paní Sovové.

Kaple Senohraby, z.s.
Vás srdečně zve na štědrovečerní zpěvy
koled do kaple sv. Vojtěcha ve 22 hodin.
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Srdečně zveme všechny k hasičské zbrojnici,
kde bude akce probíhat stejně jako v minulém roce. Betlémské světlo, které je každoročně zapalováno v Betlémě a putuje po celé
Evropě, nám do Senohrab přivezou už poněkolikáté hasiči z obce Lensedly. Domů si
návštěvníci mohou odnést Betlémské světlo,
občerstvit se a užít si trochu předvánoční atmosféry.
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Jindřiška Tůmová
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Eva Matějková
Helena Baráková
á
Věra Doubravová
vá
Jana Oberländerová
Jiří Frič
ová
Blanka Obrhelová
ová
Marie Čermáková

Jubilanti

Známky na popelnice pro rok 2018
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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.
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Prodej známek na popelnice pro rok 2018
bude zahájen ve čtvrtek 1. února 2018. Poslední svoz na známky roku 2017 bude proveden
v úterý 20. února 2018. Tímto upozorňujeme,
že od ledna 2018 budou černé popelnice sváženy u všech nemovitostí pouze v intervalu
1x14 dní (bez ohledu na známku z roku 2017).
První lednový svoz připadá pro všechny
nádoby na úterý 9. 1. 2018 a dále sudé
týdny. 2. 1. 2018 svoz nebude, jde o lichý
týden! Svozový den pro SKO a bioodpad bude
nově stejný, vždy ÚTERÝ. Plasty z nádob 240 l
budou sváženy nově pravidelně, vždy 1. sudý
čtvrtek v měsíci. První svoz plastu v lednu připadá na čtvrtek 11. 1. 2018. Stejně
tak budou od února nabízeny pouze známky
pro rok 2018 se svozem 1x14... Pokud si mys-

líte, že i přes maximální snahu třídit odpad
s velikostí vaší dosavadní nádoby nevystačíte, nahlásíte na OÚ změnu velikosti nádoby
a my zajistíme její výměnu přímo u vaší nemovitosti za nádobu větší. Výše poplatku pro
rok 2018 bude zveřejněna na úřední desce a
na webových stránkách obce v druhé polovině prosince 2017. A dále v příštím čísle SH.
Opět platí možnost platby bezhotovostně na
účet obce, č.ú. 4629201/0100, var. symbol 10
a čp. nemovitosti. (např u čp. 395 uvede vlastník var. symbol 10395). U čísel evidenčních
(chaty) uvádějte var. symbol 50 + č. chaty,
tedy např. 500579. Po připsání částky na účet
obce si vyzvedněte známku na popelnici na
OÚ u paní Sovové.
Jana Svašková
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Listopad
ve škole
Děti ze senohrabské školy
se v listopadu zúčastnily
programů primární prevence –
první setkání byla zaměřena
na osobnostní a sociální
výchovu a vztahy v kolektivu.
Otevřela se různá témata,
kterým se dále můžeme
věnovat – například při
třídnických hodinách nebo
na komunitních kruzích.
Naše škola se nově zúčastnila Přeboru škol v šachu – krásné páté místo je napoprvé naším velkým úspěchem – gratulujeme
družstvu ve složení Vítek Zahrádka, David Schröpfer, Lucka
Čiháková a Kuba Hruška.
Listopad je jak známo většinou měsícem pošmourným a nevlídným – letos jsme se rozhodli ho prosvětlit Barevnými dny – celoškolním čtyřdenním projektem. Mladí reportéři z páté třídy
o tom píší:
Sára Vaisová: „Tento týden se konaly v senohrabské základní

škole barevné dny. O co šlo? Od úterý do pátku byla na každý
den určena jedna barva. Všechny děti ze školy měly za úkol přijít v oblečení – co nejvíc z určené barvy. Zapojily se dokonce
i učitelky s panem učitelem a paní družinářky. Bylo zábavné
vidět všechny ve škole ve stejné barvě. Ve středu, kdy byl červený den, jsme dokonce psali příběh o červené barvě. Barevný
týden se tak objevil i ve vyučování. Myslím, že se všichni velice
pobavili, včetně mě.“
Kačka Šimečková: „Já si myslím, že je to skvělý nápad, protože
listopad je takový smutný měsíc. Takže jsme se alespoň 1 týden
hezky probarvili. A teď vám řeknu, jak. Úterý bylo jako letní
obloha bez mráčku. Středa byla jako maliny, které sbíráme v létě. Čtvrtek byl zelený jak travička. A na pátek se teprve připravujeme. A myslím, že by se to mělo opakovat víckrát na podzim.
Je to totiž moc pěkné!“
Agáta Přibíková: „Škola hrála všemi barvami. V úterý si žáci
pátého ročníku nacvičili skladbu i s doprovodem na hudební
nástroje, konkrétně ‚Modrá je dobrá‘. Všichni se oblékali a pomalovávali modrou. Ve středu si žáci prvního ročníku skládali
červené čepice. Ve čtvrtek se žáci druhého ročníku naučili od
pátého ročníku vtipnou verzi písně ‚Na tý louce zelený‘. V pátek
žáci pátého ročníku zpívali písničku od Beatles ‚Yellow submarine‘. Myslím, že si to všichni žáci užili, ale příště by měly být
dva týdny barev.“

Advent je již za dveřmi. Tímto bychom
vás rádi pozvali na školní vánoční akce.

13. 12. v sále restaurace „U Andělů“
na vánoční dílny a tvoření
a 21. 12. na tradiční
Vánoční koncert žáků školy do hotelu SEN.
4
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Ohlédnutí za víkendovou výstavou Pepa Hoﬀelner
„Senohrabské panoptikum, aneb portréty sousedů
tužkou a olejem“.
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61. ročník Podzimního běhu lyžařů

o právě proběhlé ročníky, tak i o další,
nám dosud neznámá fakta z minulosti.
Samotnému závodu ovšem každoročně
předchází několikaměsíční příprava, jež
vrcholí v předvečer akce závěrečnou úpravou a značením tratí, stavbou „stadionu“
a zázemí v samotném epicentru závodu
u lyžařské chaty TJ Sokol Senohraby na
Vávrově palouku. Pomyslnou třešničkou
na dortu všech příprav pak bývá natažení
historického startovního-cílového transparentu, jenž byl vyroben k 1. ročníku
Podzimního běhu lyžařů v r. 1956 a od té
doby je součástí každého Senohrabského
závodu v běhu, na lyžích, triatlonu, turistického pochodu „Okolo Hvězdárny
k Ladově chalupě“ atd.v
V neděli pak samotný start závodu už
v 9 hodin obstarali účastníci loni premiérově zařazené kategorie Nordic running-běh s hůlkami (odtud už opravdu
není daleko k běhu na lyžích). Na start se
postavilo a v cíli bylov klasifikováno 8 závodníků – mužů i žen.
A konečně v 10 hodin padl startovní výstřel první tradiční běžecké kategorie
dorostenky a mladší dorostenci se vydali na 1,5 km dlouhou trať i s několikanásobným senohrabským zastoupením.
V chlapcích si nejlépe vedl Vojta Kos jenž
vyhrál nejen mezi domácícmi, ale i celkově, a v dívkách Jana Kumstová, jež obsadila 2. místo.

Tradičně ve stejný den (poslední listopadovou neděli), kdy na dalekém
severu otevírají sezonu ve Světovém poháru lyžaři-klasici a biatlonisté,
u nás na Vávrově palouku otevřeli sezonu (ovšem ještě bez lyží) středočeští lyžaři a naopak ji uzavřeli atleti, orientační běžci... Pro vodáky,
cyklisty a jim podobným závod znamená zpestření přechodného
období před začátkem zimního přípravného období.

L

etošní poměrně deštivý podzim
přichystal na lesních cestách, pěšinách a loukách pro závodníky
a závodnice všech kategorií hodně náročné podmínky, přesto bylo v cíli klasifikováno 609 závodníků ve 28 kategoriích!
Tímto hned na úvod díky moc všem závodníkům a blahopřejeme k výkonům!
(Připomínám loňský jubilejní ročník s historickým účastnickým rekordem 622 závodníků ve 28 kategoriích).
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Mezi diváky a závodníky se jako každoročně v Senohrabech objevilo mnoho
známých postav z různých oborů lidské
činnosti. Za všechny jmenujme alespoň
čestnou občanku Senohrab a dvojnásobnou olympijskou vítězku ve vodním
slalomu Štěpánku Hilgertovou či světově
uznávaného kardiochirurga a vášnivého
sportovce Jana Pirka jenž do Senohrab
jezdí závodit už několik desítek let.

Během závodu byla též představena a mezi přítomné „do oběhu dána“ brožura
„Podzimní běh lyžařů – historie 60 ročníků 1956-2016“ autorského dua Honza Veselý a Honza Oberländer. V brožuře jsme
se snažili i doprovodným fotomateriálem
z archivů stručně zachytit všechny podstané události a osoby závodu od 1. až
po lonský jubilejní 60. ročník. Historie-kronika závodu bude též k nahlédnutí na
webu lyž. oddílu a dále doplňována, jak
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Potom už závod nabral na obrátkách, po
mladších dorostencích následovali: starší žactvo a mladší žactvo na 1 km, minižactvo na 500, respektive 300 m a nakonec pidižáci(kyně) na 100, respektive
60 m. Tyto závody s hromadnými starty
přinesly jako vždy líté a nádherné souboje až do posledních cm před cílem, podpořené vřícím kotlem nadšených fanoušků (a bohužel současně někdy až fanatických rodičů). V žákovských kategoriích
jsme i v silné konkurenci dětí z atletických oddílů zazanamenali několik umístění na stupních vítězů, či těsně pod. Za
všechny jmenujme alespoňv vítězství Jakuba Štolby v ktg. starších žáků nebo
2. místo Jonáše Kopeckého v kategorii
mladších žáků. V těchto kategoriích samozřejmě ovšem vůbec nezáleží na umístění, daleko důležitější je radost a nadšení pro věc, jež se naplnilo nejen početnou
účastí senohrabského sportovního potěru v závodu, ale i během pravidelných

tréninků všech žákovských oddílů Sokola
Senohraby.
Letos nám počasí po dvou předchozích
deštivých ročnících přálo, bylo polojasno, přesto velice chladno, hustě zaplněno bylo proto prostranství u táborového
ohně či u stánku s občerstvením. V případě nepříznivého počasí by jistě přišly
velice vhod stanové šatny zapůjčené od
našich kamarádů a partnerů (Ladův Kraj,
Stiga, obří party „stan“ John Deere od
M. Kalendy).
Všechny výše uvedené závody byly zakončeny vyhlášením výsledků s předáním
medailí, diplomů a věcných cen od partnerů závodu (LBS-Sport, Sporticus, Eleven sport, PepsiCola, Stiga, Bike 007) pro
první 3 v každé ktg. Samostatné vyhlášení žákovské kategorie si pak ještě provedlo sdružení „DGP“- tzv. Dusmeni jež v čele se svým náčelníkem Pavlem „Stoupou“

Mrázem též neodmyslitelně patří k historii, přítomnosti a nepochybně i k budoucnosti závodu.
Po vyhlášení výsledků všech dětských
a mládežnických závodů s hromadným
startem už taktovku závodu plně převzali startéři Karel Kumsta, Míla Svoboda,
Petr Štolba a Milan Březovský, aby ve 20s
intervalech po trojicích vstříc 4km trati
„vypouštěli“ nejprve straší dorostenky
a ženy a posléze na hlavní trať dne, pověstnou „Senohrabskou 8“ pouštěli stejným způsobem starší dorostence, muže
a zdatné ženy, to vše ještě pod dohledem spoluzakladatelů a dlouhá destiletí
(1956-2012) hlavních tahounů závodu
a pořádajícícho lyžařského oddílu Jitky
a Ály Syrovatských.
V hlavním závodě žen na 4 km zvítězila
Hana Randáková z pražské Slavie v čase
19:10 min, jež si tak zopakovala vítězství
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TJ Sokol
Petrou Škvorovou a Ivou Veselou – jinak
ředitelkou závodu. Celkem se na 4km
trať vydalo 10 senohrabských žen a dorostenek.
V kategorii domácích žen na 8 km zvítězila Alena Skořepová – jinak ředitelka závodu, před Irenou Procházkovou a Lenkou Kunstovou – jinak naší tréninkovou
asistentkou.
V kategoriích domácích dorostenců a mužů na 8 km bylo v cíli klasifikováno celkem 12 závodníků. Nejrychlejším byl Matěj Plášil před našimi trenéry Honzou
Štastným a Obikem.
A pak už se nad Vávrákem začalo pomalu
smrákat a po velkém závodu přišel za svitu táborového ohně velký úklid...

z loňska a z roku 2013 (tehdy v traťovém
rekordu 17:53 min. jenž loni vylepšila
její oddílová kolegyně Anna Kryšková na
17:50 min.).

V kategorii mužů se do historie závodu
pátým vítězstvím zapsal Petr Pechek,
čímž vyrovnal historický rekord Oty Trmala ze 60.-70. let.

V závodu žen na 8 km zvítězila Kamila
Gregorová, jež vylepšila vlastní tratový
rekord z lonska (32:46 min.) na 32:22 min!
Kamila ke svým 2 triumfům na 4km trati přidala i třetí vítězství na 8km trati
a stala se tak jednou z nejúspěšnějších
osobností v dosavadní historii závodu!

Nutno dodat, že K. Gregorová i P. Pechek
závodili i den předtím na MČR v přespolním běhu...

Tímto díky moc všem kamarádům-pořadatelům za mnoho hodin strávených jak
při přípravách (brigády na tratích apod.),
tak při vlastním závodu.
61. ročník je za námi. Ať žije 62. ročník
opět poslední listopadovou neděli
25. 11. 2018 na Vávráku!
SKOL!

V kategorii domácích žen a dorostenek
na 4 km zvítězila Martinka Rudišarová
– jinak naše tréninková asistentka – před

Za TJ Sokol Senohraby – lyžařský oddíl
Obik

A nyní už opravdu do bílé stopy – termínovka lyžařských závodů pořádaných
lyžařským oddílem TJ Sokol Senohraby v nadcházející sezoně 2017/18
sobota–neděle 6.–7. 1. 2018
Mistrovství Prahy a Středočeského kraje v běhu na lyžích 2018, kvalifikační závod Středočeského kraje na ZODM 2018 v ktg. ml.
a st.žactva (sobota bruslení, neděle klasika), VŠ Liga, veřejný a náborový závod. Benecko VSK ČVUT FEL Praha, TJ Sokol Senohraby, KSL Praha, KSL Středočeského kraje.
http://vskelektro.sweb.cz/
http://www.senohraby.cz/ski-179/

středa 10. 1. 2018
Večerní kriterium v běhu na lyžích, klasicky, Senohraby Vávrův palouk. Veřejný a náborový závod

středa 17. 1. 2018
Večerní kriterium v běhu na lyžích, volně, Senohraby-Vávrův palouk, veřejný a náborový závod

středa 7. 2. 2018
Náhradní termín – večerní kriterium, Senohraby–Vávrův palouk

sobota 10. 2. 2018
Senohrabská 15 – 40. ročník. KKZ, veřejný a náborový závod. Senohraby–Vávrův palouk (náhradní tratě Ondřejov–Třemblat)
Poznámka: termíny senohrabských lyžařských závodů jsou orientační, zvláště středeční večerní kriteria jsou často vypisována
operativně dle aktuál. sněhové situace. Nicméně, pro tuto sezonu vypsané termíny vyšli minulou zimu 100 %
(uskutečnili se obě kriteria i Senohrabská 15), tak snad nám i tentokrát zůstane Manitou příznivě nakloněn.
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Advent a Vánoce

ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY – 2017

Na rozdíl od občanského roku, církevní rok začíná první nedělí adventní, čtyři neděle před Vánocemi.
Adventní věnce proto mají čtyři svíčky, které se postupně v neděli zapalují.
Některé adventní věnce ale mají svící pět a pátá se zapálí až na Štědrý večer.

OBEC
Čestlice

D

oba vánoční je zaměřena na narození Ježíše a začíná 24. prosince
večer, když vyjde první hvězda
a končí 8. ledna na Křest Páně. Štědrý
večer se liturgicky označuje jako vigilie
(předvečer slavnosti) Božího hodu vánočního. První svátek vánoční 25. prosince je
narození Páně v Betlémě.
Rok a měsíc narození Ježíše bohužel neznáme, ale bylo to pravděpodobně na jaře mezi lety 7 až 1 před našim letopočtem
v jeskyni v Betlémě. Přesněji nám na to
neřekne ani bible, kde evangelia Matouše,
Marka a Lukáše se shodují (jsou synoptická), ale evangelium Jana se liší. Na základě prvního Nikájského koncilu, který
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se konal v roce 325 církev v souvislosti
s velikonočním cyklem stanovila narození
Krista na 25. prosinec. Nad jeskyní, kde
se Ježíš z rodu Davida narodil, v roce 339
postavil císař Konstantin Veliký baziliku
Narození Páně. Bazilika byla několikrát
přestavěna a dnešní podoba je z 11. století. Pod bazilikou a v jejím okolí je podzemní systém vápencových jeskyní. Z baziliky je vstup do Jeskyně Zrození, kde
je místo narození Ježíška vyznačeno čtrnácticípou stříbrnou hvězdou, která znázorňuje 14 pokolení od Davida po Ježíše.
Na tomto místě plane věčné betlémské
světlo, které se v předvánočním čase letadlem dopravuje do Evropy, u nás ho

Skauti rozváží do měst i obcí naší republiky. Původní hvězda byla zlatá, ale ztratila se po obsazení Betléma arabskými
uprchlíky v roce 1948. Bazilika Narození Páně je ve vlastnictví Palestinců a spravuje ji řecká pravoslavná církev a na provozu se podílejí také katolíci a arménští
křesťané. Mnohdy při správě tohoto kostela a to bohužel, dochází mezi těmito
církvemi k značným neshodám. Vánoční
oslavy křesťanů se v Betlémě z důvodu
různých kalendářů konají od 24. prosince do 18. ledna. Západní křesťané mají
kalendář gregoriánský a východní církve
ještě juliánský, rozdíl je mezi těmito kalendáři 10 dnů.
J. Boček
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ČAS

CÍRKEV

Kostel sv. Prokopa

24:00

ŘKK

Dolní Jirčany

Kostel sv. Václava

21:00

ŘKK

Hrusice

Kostel sv. Václava

16:00 (i pro děti)

ŘKK

Jažlovice

Kostel sv. Václava

x

ŘKK

Jílové

Kostel sv. Vojtěcha

24:00

ŘKK

Kamenice

Filiální kostel sv. Františka z Assisi 16:00

ŘKK

Kostelec u Křížku

Kostel sv. Martina

23:30

ŘKK

Kunice

Filiální kostel sv. Máří Magdalény

x

ŘKK

Mnichovice

Kostel Narození Panny Marie

24:00

ŘKK

Mnichovice

Husův sbor Mnichovice

22:00

CČH

Mukařov

Kostel Panny Marie

16:00

ŘKK

Olešky

Filiální kostel Panny Marie

x

Ondřejov

Kostel sv. Šimona a Judy

8:00 (mše sv.)

ŘKK

Otice

Kostel sv. Mikuláše

x

ŘKK

Popovičky

Kostel sv. Bartoloměje

21:00

ŘKK

Pyšely

Kostel Povýšení sv. Kříže

15:00 ( i pro děti)

ŘKK

Říčany

Kostel sv. Petra a Pavla

16:00, 24.00

ŘKK

Senohraby

Kaple sv. Vojtěcha

22:00 (zpěvy koled) ŘKK

Stránčice

Kaple sv. Anny

x

CČH

Tehov

Filiální kostel sv. Jana Křtitele

x

ŘKK

Velké Popovice

Kostel Panny Marie Sněžné

22:00

ŘKK

Všestary

Kaple Panny Marie Lurdské

x

ŘKK

Zvánovice

Kaple sv. Jana Nepomuckého

x

ŘKK
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Dětem se nedostává včasná
pomoc klinických psychologů.
Na vyšetření čekají i rok.
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Siveková
Tel. 725 830 830 www.modredvere.cz
Kostelec nad Černými lesy – Psychologická péče pro děti v regionu Praha-východ
je nedostatečná. Počet odborníků, kteří
se specializují na dětské pacienty a jejichž
péče je hrazena ze zdravotního pojištění,
je nízký. Prvotní vyšetření a určení diagnózy hrají přitom klíčovou roli v poskytování další pomoci dítěti i rodině. Ta se
kvůli dlouhým čekacím dobám na vyšetření často ocitá ve složité sociální a ekonomické situaci.
„První měsíce a roky života jsou klíčové
pro další vývoj každého člověka. U dětí,
které mají podezření na autismus nebo
je jejich psychomotorický vývoj narušený, je včasný zásah o to důležitější. Čím
dříve je dítěti stanovena diagnóza a poskytnuta vhodná péče, tím lépe se dítě i rodina mohou adaptovat na novou situaci.
Málokdo si uvědomuje, co všechno se od
stanovené diagnózy odvíjí,“ říká PhDr.
Kateřina Siveková, generální ředitelka organizace Terapeutické centrum Modré
dveře.

Chlapec trpěl zřejmou mentální retardací. Měl podezření na autismus. Jeho matka s ním byla doma. Chlapec vyžadoval
péči 24 hodin denně. Matka tedy nemohla pracovat. Vzhledem k nízkým příjmům
v rodině nebylo možné využít placené
služby klinického psychologa. Rodina musela čekat rok, než na ně přišla řada v zařízení, které mělo smlouvu s jejich pojišťovnou. Teprve poté – tedy více jak po roce, když chlapci byla stanovena diagnóza, byla rodině přiznána finanční podpora od státu a mohli začít bezplatně využívat služeb pro rodiny s autistickými dětmi.
Malý počet odborníků je zaviněn několika faktory. Jednak je to nedostatečná
vůle ze strany pojišťoven uzavírat nové
smlouvy a navyšovat tak množství smluvních zařízení. Svou roli v tom také hrají
vysoké pořizovací náklady na vzdělání
a na velké množství psychodiagnostických metod, které jsou pro práci s dětmi
potřeba. „Každý věk a každá diagnóza

mají svá specifika, vyšetřovacích metod
je potřeba velká řada a jsou velmi drahé.
Dětí v ordinacích přitom přibývá. Jsou
čím dál mladší,“ upozorňuje Siveková na
narůstající počet velmi malých dětských
pacientů.
Jedno z míst v regionu Praha-východ, které má smlouvu s pojišťovnami, je centrum
Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy. To se rozhodlo řešit nevyhovující stav
klinických psychologů na Praze-východ.
Od prosince 2018 navyšuje svou kapacitu. Zároveň s tím otevřelo ve spolupráci
s Nadačním fondem pomoci crowdfundingovou sbírku. Prostřednictvím té sbírá finanční prostředky na zakoupení potřebných psychodiagnostických metod. Po
jejich zakoupení budou moci přijímat do
péče i velmi malé pacienty.
Více informací o sbírce a službách centra
naleznete na:
www.modredvere.cz
www.nfpomoci.cz

Spadá listí ze sousedova stromu
na můj pozemek...

9. 12. · sobota · Chocerady · Staročeská zabijačka – jelita,
jitrnice, tlačenka a guláš za lidové ceny.
Začátek v 10:00 na fotbalovém hřišti.
10. 12. · neděle · zámek Štiřín · Sukův hudební Štiřín
Pavla Vykopalová (soprán) a Lucie Pirochová (klavír).
Začátek 17:00
10. 12. · neděle · zámek Jemniště · Adventní benefiční
koncert pro Hospic Dobrého Pastýře (Čerčany). Začátek 16:00
10. 12. · neděle · Říčany · Na Fialce · divadelní hra pro děti
„O Kačence a Raráškovi“. Začátek 14:00
12. 12. · úterý · Benešov · divadlo Na Poště · divadelní hra
pro děti „Putování za vánoční hvězdou“. Začátek 17:00
12. 12. · úterý · Benešov · KD Na Karlově · Vánoční koncert
Evy Pilarové. Začátek 19:30
14. 12. · čtvrtek · Říčany · Na Fialce · kino · Star Wars:
Poslední z Jediů. Začátek v 17:00 a 20:00
14. 12. · čtvrtek · Říčany · KC Labuť · Jazzové vánoce –
Sestry Havelkovy, Víťa Marek a přátelé swingu, Collegium Boba
Zajíčka a František Havlíček. Začátek 19:00
16. 12. · sobota · Chocerady · divadelní hra „Slaměný
klobouk“ do sokolovny zve občanská vzdělávací jednota
Komenský. Začátek 19:30
16. 12. · sobota · Čerčany · kino · Hurvínek a kouzelné
muzeum. Začátek 17:00
16. 12. · sobota · Říčany · Na Fialce · divadelní hra pro děti
„Vánoční pohádka“. Začátek 14:00
16. 12. · sobota · zámek Štiřín · VOKO BERE (Jiří Vondráček,
Petr Kocman, Tomáš Berka). Začátek 19:30
17. 12. · neděle · Říčany · kino Na Fialce · – Louskáček.
Záznam z moskevského Bolšoj baletu. Začátek 13:30
20. 12. · středa · Říčany · Na Fialce · UNDERGROUND
COMEDY – Lucie Macháčková, Tigran Hovakimyan, Jan
Studnička. Začátek 20:30

21. 12. · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce · Špindl.
Začátek 20:00
21. 12. · čtvrtek · Benešov · divadlo Na Poště ·
Slavnostní vánoční koncert. Hrají: Miroslav Kejmar (trubka),
Hana Hašplová (violoncello), Aleš Bárta (varhany),
Jarmila Mrkusová (soprán) a Philippe Castagner (tenor).
Začátek 19:30
21. 12. · čtvrtek · Říčany · KC Labuť · Richard Pachman
a Dita Hořínková. Adventní koncert. Začátek 19:00
9. 1. · úterý · Říčany · KC Labuť · První říčanská veřejná
tančírna – příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba.
Neformální oblečení. Začátek 19:00
13. 1. · sobota · Čerčany · kino · Po strništi bos.
Začátek 19:30
14. 1. · neděle · Říčany · Na Fialce · divadelní představení
pro děti „Cirkusácká pohádka“. Začátek 14:00
17. 1. · středa · Říčany · KC Labuť · České filharmonické
kvarteto – smyčcové kvarteto složené s členů České filharmonie.
Začátek 19:00
18. 1. · neděle · Benešov · divadlo Na Poště · divadelní hra
pro děti v „Princezna je hloupá Madla“. Začátek 17:00
20. 1. · sobota · Čerčany · kino · Polibek od Beatrice.
Začátek 19:30
24. 1. · středa · Říčany · KC Labuť · Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers – koncert oblíbené kapely, která hraje muziku
20. – 30. let.
24. 1. · středa · Benešov · divadlo Na Poště ·
divadelní představení „Divadelní lože“.
Hrají: Alois Švehlík a Stanislav Zindulka. Začátek 19:30
27. 1. · sobota · kino Čerčany · Nemilovaní. Začátek 19:30
28. 1. · neděle · Říčany · Na Fialce ·
divadelní představení pro děti „Vílí poklad“.
Začátek 13:30

...spáchám dopravní přestupek? Jaký a jak vlastně můžu spáchat? Kolik mne to může stát?

S přestupky v dopravě nově

Nestane se vůbec nic. Podle nového občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb jsou plody (i listí) spadlé na Váš pozemek ze
stromů a keřů souseda, Vaše a nemusíte mu je vracet.

Po zrušení zákona o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb.) je celá
oblast přestupků v dopravě upravená v zákoně č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu). Konkrétně problematiku
přestupků upravují §§ 125c až 125j na více než sedmi stranách
formátu A4.

Pokud větve nebo kořeny stromů 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.

V současné době může fyzická osoba jako řidič způsobit přestupek v dopravě v 11 oblastech, další pak jako fyzická osoba – provozovatel vozidla. V zákoně je uvedeno více než 45 skutkových

To, co získáte z odstraněných kořenů a větví je také Vaše.
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Akce v obci a okolí Senohrab
prosinec 2017
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podstat přestupků. Kromě toho je také v případech hrubého porušení pravidel a vysoké společenské škodlivosti jednání možné
řidiče trestně stíhat. Platí, že přestupky v dopravě projednávají
správní orgány pověřených obecních úřadů, za některé lze na
místě uložit blokovou pokutu. Za bodované
dopravní přestupky lze získat 2-7 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku
udělují sankce (obvykle pokuty) v blokovém
nebo ve správním řízení, lze uložit i ochranná oaptření, např. zákaz činnosti.
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ázory
Názory

Co se vlastě změnilo
Nedávno bylo vzpomenuto výročí „sametové revoluce“
která zásadním způsobem změnila obsah i organizaci veřejné správy,
tj. správy veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Co se změnilo?

P

řed rokem 1990, za centralistického pojetí státu, byl nositelem
a vykonavatelem veřejné správy
v obcích pouze stát.
Po roce 1989 byla provedena reforma veřejné správy. Novým obecním zřízením
byla odstraněna soustava národních výborů a obnovena obecní samospráva i tradiční orgány obce (zastupitelstvo, starosta, obecní úřad). Uvedené orgány obce
mají, vyjma let 1945–1989, na našem území tradici, a to od roku 1848. Nová Ústava
ČR přisoudila obci nezastupitelnou roli
a obec chápe jako základní územní samosprávní celek, jako základní jednotku veřejné správy, jako společenství občanů,
které má ústavní právo na samosprávu
tj. sám sebe spravovat, mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu. Ústava ČR zaručuje samosprávu územně samosprávných celků tím, že stát a jeho orgány nemohou zasahovat do samostatné a nezávislé činnosti obcí a pokud
ano, tak jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.

Tzv. socialistická ústava se definováním
postavení obce vůbec nezabývala. Obec
byla vzpomenuta jen v souvislosti s tehdejší soustavou národních výborů jako
nositel a vykonavatel státní moci v obci
a jako součást státního rozpočtu. Ústavní změna postavení obce se pochopitelně
projevila i v postavení jednotlivých orgánů obce. Zatímco národní výbor byl orgánem státní moci a prodlouženou rukou
„centra“, tak současný obecní úřad je výhradně orgánem obce plnícím úkoly uložené mu zastupitelstvem, který autonomně rozhoduje v případech stanovených
zákonem a vykonává státní správu v obci
s výjimkou věcí, které zasahují do pravomoci zastupitelstva obce.
Rovněž proces rozhodování v obcích doznal změn. V rozhodování národních výborů se uplatňoval princip závaznosti usnesení vyšších orgánů, podřízenosti niž-
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šího stupně (místního) vyššímu stupni
(okresnímu, příp. krajskému) což spolu
s tzv. uplatňováním vedoucí úlohy KSČ
a demokratickým centralismem usnadňovalo ústředním orgánům státní správy
prosazování svých vlastních stanovisek
a rozhodnutí mnohdy bez ohledu na místní zájmy a potřeby.
Naproti tomu rozhodování dnešního zastupitelstva obce je zcela bez vnějšího zasahování a vlivů. Zastupitelstvu obce je
zákonem svěřena správa obce a členové
zastupitelstva nejsou vázáni žádnými příkazy, pouze veřejně složeným slibem, že
se budou řídit zákony ČR a že svou funkci
budou vykonávat svědomitě v zájmu občanů a obce. Veřejné projednávání a rozhodování jsou zákonnou podmínkou pro
to, aby shromáždění zastupitelů obce bylo možno považovat za jednání zastupitelstva. Neveřejné rozhodování není možné.
Podmínka veřejného zasedání zastupitelstva je zajišťována obecním úřadem,
který předem informuje občany, kdy
a kde se zasedání koná a s jakým programem, tak, aby občané měli šanci se na jednání připravit a zúčastnit se ho. Program
jednání zastupitelstva nezávisle připravují orgány obce podle svých záměrů
a potřeb obce přijmout rozhodnutí.
Postavení a práva občanů obce (podmínkou je plnoletost a trvalý pobyt v obci)
v prostředí samosprávy jsou upraveny
zákonem o obcích. Nejsilnějším právem
občana, vedle práva volit a být volen do
zastupitelstva obce, je právo účasti a svobodného se vyjádření na jednání zastupitelstva ke všem projednávaným věcem.
Právo vyjadřovat se k projednávaným
věcem mají i osoby bez trvalého bydliště
v obci, vlastnící nemovitost v jejím katastru. Aktivní účast občanů na správě
své obce a kontrole činnosti orgánů obce
je fundamentálním požadavkem a zároveň podmínkou efektivního fungování
samosprávy. Účastí občanů se posiluje
legitimita rozhodování orgánů obce, kon-

trola a hodnocení kompetentnosti těchto
orgánů pro dané kompetence. Samospráva obcí, jako prvek přímé demokracie, se
tak stává nejširší účastí občanů na správě
a řízení obce, nejefektivnější správou věcí
veřejných ve veřejném zájmu.
Traduje se, že autorem územní samosprávy tzv. svobodné obce byl F. L. Rieger
po pádu bachovského absolutismu. K samosprávě se vyjádřil i T. G. Masaryk výrokem: V demokracii neběží o panování,
ale o správu a samosprávu.
Tento krátký exkurs do historie a vývoje
veřejné správy obcí prokazuje, že ústavou
zaručená samospráva obce umožňuje občanům samostatnou a nezávislou správu
své obce. Je jen na občanech, jak dalece
a s jakou intenzitou využívají svých zákonných práv. Přirozeným místem pro
uplatňování „moci“ občanů prostřednictvím sdělování svých stanovisek, návrhů
a námětů jsou veřejná zasedání zastupitelstva obce. To není nadužívaná floskule,
to je nepopiratelný fakt.
Přes určité zlepšení v poslední době je
stále účast občanů Senohrab na těchto jednáních velmi nízká. Jakoby v obci
v tomto směru převládala tzv. mlčící většina, která se o veřejnou správu a problémy s ní spojené příliš nezajímá. Absence
zájmu občanů o využívání tohoto prvku
přímé demokracie způsobuje, že se k vlastní škodě ze samosprávného společenství
pomalu vytrácí občan jako jeho suverén.
Někteří občané zřejmě nemají zcela důvěru v samosprávný systém a podceňují
schopnosti a možnosti orgánů obce řešit
jejich zájmy a potřeby. Uvedený stav je také
v rozporu s nárůstem hlasů volajících po
formách přímé demokracii. Možná se tak
projevuje někdy nepřesná interpretace obsahových a organizačních změn veřejné
správy, užívání zastaralých postupů, nebo názorová setrvačnost na rozsah kompetencí orgánů obce. Ale o tom snad příště.
PhDr. V. Kopper
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Novinky v jízdním řádu na železnici
od 10. 12. 2017
Celostátní změna jízdního řádu na železnici,
která proběhne v neděli 10. prosince 2017,
přinese nejen významné rozšíření platnosti
integrovaných jízdenek systému PID na
Benešovsku, Kolínsku a Kutnohorsku,
ale také rozšíří počet vlaků jak na území
Prahy, tak Středočeského kraje.
Významnou novinkou zejména pro návštěvníky hlavního města ze středních Čech je zavedení nočního víkendového rozjezdu
vlaků z Prahy do hlavních sídel Středočeského kraje, například
do Benešova. Kromě toho bude rozšířena nabídka večerních
vlaků na více tratích ve Středočeském kraji. Potřebného posílení i přes den se dočkají také nejvytíženější tratě ve Středočeském kraji ve směru na Kolín, Beroun, Benešov, Lysou nad Labem či Milovice, a to v rámci kapacitních možností kolejové infrastruktury.
Posílení provozu a zkrácení intervalů na hlavních příměstských
tratích; prodloužením „krátkých“ spojů do vzdálenějších stanic

Prodám nebo vyměním
za byt v Praze + doplatek

dojde k posílení přeplněných „dlouhých“ spojů, a též ke zvýšení
atraktivity železniční dopravy zkrácením intervalu.
K rozšíření rozsahu provozu dochází dle možností kapacity
infrastruktury (především na začátku nebo konci přepravní
špičky resp. ve večerním období, na lince S9 Praha - Benešov
u Prahy též o víkendu v letní sezoně).
Zdroj: PID Pražská integrovaná doprava, Informační zpravodaj
č. 22/2017

Vánoční vycházka
„Okolo Senohrab“

starší zemědělskou usedlost
v obci Zaječice okr. Benešov
Dům má 4 roky novou střechu je připojen na
kanalizaci.
Voda a plyn vyveden na pozemku.
U domu je pozemek 2 464 m2 a je rozdělen na
2 stavební pozemky.
Na spodním 1 004 m je postaven RD, stodola,
domeček s dvojgaráží, místností na zahradní
věci a podzemní sklípek na brambory a ovoce.
2

Na horním 1 460 m je možné stavět, nyní slouží
jako ovocný sad.

se bude konat
ce
e 20
017,
v pátek 29. prosince
2017,
ošt y.
sraz ve 13 hod. u pošty.
Předpokládaná trasa::
cca 5 km.
Pozvánky budou jako obvykle
b kl vyvěšeny.
ěš

2

Horní patro je po rekonstrukci.
Info na tel: 603 299 749

Srdečně zve
turistický oddíl
TJ Sokol Senohraby
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Sedmičky
Josefa Lady
15. 11. 2017 – 1. 4. 2018
Tančící dům

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pracovník
odlehčovací
služby terénní
a pobytové

Vážení přátelé díla Josefa Lady,
rádi bychom vás informovali
o nadcházející výstavě
Josefa Lady.
Jak název napovídá, jedná se
o výroční výstavu, a to 130 let
od narození a 60 let od úmrtí
tohoto umělce.

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
hledá do svého týmu samostatného,
zodpovědného a zkušeného spolupracovníka na pozici asistent/ka odlehčovací služby terénní a pobytové.

Výstava přinese obsáhlý vhled
do malířovy tvorby i osobního
života. Ve čtyřech patrech
Tančícího domu bude vystaveno
na 400 děl, některá z nich poprvé
od roku 1957. Expozice zobrazí
nejznámější Ladovy obrazy,
ilustrace, dětskou tvorbu,
interaktivní exponáty i umělcovy
osobní věci. Výstava Sedmičky
Josefa Lady je největší
přehlídkou Ladovy tvorby
v Praze za posledních deset let.

Nabízíme zajímavou a samostatnou
práci v domácím prostředí našich
klientů. Díky této práci můžete
pomáhat lidem, kteří se neobejdou
bez pomoci druhých, pomůžete zkvalitnit jejich život a nebudete sedět na
jednom místě.
Náplň práce:
▪ osobní asistence
(pomoc s úkony péče o osobu)
v místě bydliště našich klientů
(osob se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního
postižení) nebo v budově hospice
▪ administrativní činnost

Děkujeme a přejeme krásnou
podívanou

Požadujeme:
▪ minimální vzdělání kurz
pracovníka v sociálních službách
▪ samostatnost, odpovědnost
▪ fyzickou zdatnost a odolnost vůči
stresu
▪ ochotu a schopnost se dále vzdělávat
▪ řidičský průkaz sk. B
▪ čistý trestní rejstřík

Za pořadatele JosefLada.cz, s.r.o.
Martin a Viktor Ladovi

Prodám
2x pozemek

Nabízíme:
práci, která má smysl
zajímavou a různorodou práci
zázemí stabilní organizace
malý pracovní tým
další vzdělávání a supervize
pracovní úvazek na dohodu,
po zapracování možný hlavní
pracovní poměr
▪ dovolenou 5 týdnů
▪ příplatky na stravování
▪ plat 95,- Kč/hod (práce na DPP)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

15 km j. od Prahy

17 000 m2 u Kamenice
150 Kč/m2

a 7 000 m2 u Senohrab
100 Kč/m2
Obojí přístup obecní komunikací,
150 m od zástavby. Žádná ochranná pásma a zatím vyjma zemědělských staveb nestavební.

Pokud máte zájem o nabízenou pozici,
zašlete nám strukturovaný životopis
a motivační dopis na email:
tumova@hospic-cercany.cz
tel.: 731 480 350

Tel. na majitele: 603 442 474
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Těšíme se na Vás.

listopad - prosinec . 2017

19

OBECNÍ ÚŘAD SENOHRABY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
POSEZENÍ PŘI HUDBĚ A POHOŠTĚNÍ

DNE 8.12.2017
OD 16.00 HODIN
V SÁLE RESTAURACE U ANDĚLŮ

PROGRAM:
Pásmo lidových písní a básní v podání žáků ZŠ Senohraby
Ladův národopisný soubor z Hrusic vystoupí s pásmem vánočních říkadel
a koled
Vystoupení mažoretek „SMETANKY“ z Chocerad

K tanci a poslechu hraje Kvartet Václava Krebse
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