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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Výsledky hlasování
volby prezidenta republiky

KANDIDÁT
ČÍSLO

PŘÍJMENÍ, JMÉNO, TITULY

1 Topolánek Mirek Ing.

2. KOLO
% HLASY

%

bezpp

58

8,44

x

x

občan

bezpp

85

12,37

x

x

3 Fischer Pavel Mgr.

senátoři

bezpp

86

12,51

x

x

4 Hynek Jiří RNDr.

poslanci

REAL

5

0,72

x

x

5 Hannig Petr Mgr.

poslanci

Rozumní

1

0,14

x

x

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

poslanci

ODA

5

0,72

x

x

občan

SPO

150

21,83

senátoři

bezpp

67

9,75

x

x

občan

bezpp

230

33,47

474

66,57

7 Zeman Miloš Ing.
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

postupující
kandidát

POLITICKÁ
PŘÍSLUŠNOST HLASY

senátoři

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D.

zvolený
kandidát

1. KOLO
NAVRHUJÍCÍ
STRANA

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

238 33,42
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Výměna kontejnerů na sklo za zvony
V měsíci lednu probíhá v naší obci výměna zelených plastových kontejnerů o objemu 1100 l za nové nádoby ve tvaru zvonu.
Důvodem výměny v celém regionu je snaha zvýšit kapacitu nádoby, aniž by se musel na stanovištích zvýšit počet nádob,
a dále špatná kvalita vytříděnosti skla.
Sklo z 1 100 l kontejnerů bývá smícháno
s jiným odpadem a obsah kontejneru je
tím znehodnocen. V Říčanech již tyto zvonové nádoby fungují několik let a osvědčily se. Jejich hlavní výhodou je omezená
velikost vhozu, která neumožňuje do nádoby vhodit např. záchodovou mísu, autosklo, drátosklo, luxfery a další nevhodný
materiál. Zvon má zvětšený vhoz i na 5 l
sklenice a průřez na tabulové sklo tak, že
veškeré vhodné sklo do nádoby vložit lze.
Další výhodou zvonu na sklo je jeho životnost - nádoba se sklem je velmi těžká a docházelo k poškození plastové nádoby pod
náporem váhy, např. k vylomení koleček.

Nové sklolaminátové zvony se vysypávají
zcela jinou technikou - autem s rukou, která
má mnohem vyšší nosnost, tedy problém
s váhou odpadá, nádoba nemá kolečka a je
umístěna přímo na zemi.
Doufáme, že tato změna přinese výhody
a dojde ke zlepšení vzhledu sběrných míst.
Dále upozorňujeme, že svozová firma
bude namátkově kontrolovat obsah
černých nádob na směsný komunální odpad a nalezne-li v černé popelnici sklo, plasty, plechovky či bioodpad, tedy odpad, který lze vytřídit
a do černé nádoby NEPATŘÍ, nebude
černá nádoba svezena.
Bohužel se stále setkáváme s reakcí mnohých občanů, kteří odmítají třídit s tím, že
nebudou se sklem nebo plechovkou přece
„někam chodit“. Toto tvrzení však není argumentem, všichni někam chodíme a ne-

ní problém dávat tento odpad do igelitové
tašky stranou a jednou za čas např. při
cestě na nákup je vhodně vytřídit na svozových stanovištích.
Upozorňujeme, že povinnost třídit odpad
je stanovena Vyhláškou č.1/2016 obce Senohraby o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Senohraby, která byla schválena dne 15. 3. 2016 ZO Senohraby. Navíc
za vytříděný odpad získává obec do svého rozpočtu finanční odměny. Čím více
tedy třídíte, tím více přispíváte ke zvýšení rozpočtu obce a tím méně platí obec
za směsný komunální odpad, který se
pouze skládkuje a nemá další využití.
O šetření našeho životního prostředí
ani nemluvě.
Jana Svašková

Kontejner na textil
V letošním roce 2018 dochází ke změně partnera, který bude
z naší obce svážet vytříděný textil. Tento kontejner, umístěný
nyní v ulici Příčná nedaleko OÚ (před budovou CETINu), obsluhovala do konce roku 2017 Diakonie Broumov. V minulosti
nastávaly nemalé problémy s odvozem přeplněného obsahu
kontejneru a Diakonie Broumov nebyla schopna vyvážet kontejner pravidelně a v kratších intervalech dle jeho naplněnosti.
Po dohodě s majitelem kontejneru - svozovou firmou Marius
Pedersen - byla pro naši a okolní obce
nasmlouvána služba u společnosti
Coretex. Projekt sběru textilu prostřednictvím této společnosti je známý pod názvem Textil Eco, jde o sbírku pro Červený kříž, tedy veškeré oblečení půjde i nadále na charitu. Je
nutné, aby se v kontejnerech nacházel
jen použitelný textil, nikoliv textilní
odpad (např. použité hadry na podlahu, mokré polštáře, zbytky molitanu
apod.) Nová svozová firma začne kontejnery na textil v jednotlivých obcích
přestříkávat na červenou barvu a polepovat právě informacemi, o jakou
sbírku jde a co do kontejneru patří.
Nově bude sběr textilu probíhat pravidelně a častěji, a to 1x týdně kvůli
zajištění vysoké kvality textilu. Pokud je textil v kontejneru delší dobu,
může dojít k jeho plesnivění a takový
textil je pro charitativní účely nepo-
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užitelný. Tím bude zajištěn i větší pořádek kolem kontejneru.
Služba bude i nadále pro obec Senohraby ZDARMA. Pokud by se
však stávalo, že v kontejnerech bude končit spíše odpad než použitelný textil, svozová firma pořídí fotodokumentaci a textil bude
muset být zlikvidován jako odpad za poplatek. Věříme, že tato
služba bude fungovat lépe než v minulých letech a Vámi vytříděný
textil bude sloužit dále dobročinným účelům.
Jana Svašková

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
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 1/2018, ročník 58
Vychází 7. 1. 2018
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Známky na popelnice pro rok 2018
Prodej známek na popelnice pro rok 2018
probíhá od 1. února 2018 – výše poplatku viz níže. Poslední svoz na známky
roku 2017 bude proveden v úterý
20. února 2018.
Tímto upozorňujeme, že od ledna 2018
jsou černé popelnice sváženy u všech
nemovitostí pouze v intervalu 1x14
dní (bez ohledu na známku z roku 2017).
Svozový den pro SKO a bioodpad je nově
stejný, vždy ÚTERÝ. Plasty z nádob 240 l
budou sváženy nově pravidelně, vždy
1. sudý čtvrtek v měsíci.
Při zaplacení známky pro rok 2018 obdrží každý harmonogram svozu všech nádob. Pokud si myslíte, 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. 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.
Co dělat, nebyla-li nádoba (černá či
žlutá) ve svozový den svezena? Po dohodě se svozovou firmou Marius Pedersen
volejte přímo call centrum firmy:
739 682 634 (od 8:00 do 16:00 hod),
a to nejpozději NÁSLEDUJÍCÍ DEN
po dni svozu, tedy středy 1x za 14 dní pro
černé popelnice a pátek 1x za měsíc pro
žluté popelnice. Pokud zavoláte v tyto následující dny, firma zareaguje náhradním

svozem. Možné je ve stejný termín poslat
email na: mpricany@mariuspedersen.cz
s uvedením adresy, kde nádoba nebyla
svezena. Urychlíte tak vyřízení reklamace
a svozová firma může pružněji zareagovat
na dodatečný svoz, než voláte-li na OÚ
Senohraby, kde zprávu o nesvezené nádobě pouze předáváme.
Dovolujeme si upozornit, že je nutné nádoby přistavit na svozová místa již v předvečer svozového dne, svoz může probíhat již
v ranních hodinách.
Jana Svašková

četnost svozů

objem
nádoby

1 x 14 dnů / 26 svozů za rok

80 l

1 450 Kč

120 l

1 950 Kč

240 l

2 500 Kč

1 100 l

1 030 Kč
Nádoby slouží výhradně pro rekreační objekty

bioodpad
120 l
240 l

Svozy budou probíhat dle
zvláštního harmonogramu

1 300 Kč
1 500 Kč

Pozor na nevhodný odpad ve žluté nádobě!
Tímto upozorňujeme, že obsahuje-li žlutá nádoba určená
výhradně na PLAST a obaly
TETRAPAK jiný odpad, tedy
např. papír, směsný komunální odpad či dokonce bio
odpad, nebude nádoba
svezena!!! Důvody, proč
nedojde k výsypu nádoby:
1) Tříděný systém je zaveden proto, aby se
maximálně třídil domovní odpad a snížil
se směsný komunální odpad z černých
nádob. Je tedy nežádoucí, aby barevné
nádoby byly využívány na jiné druhy odpadu. Pokud má občan nedostatek barev-

ných nádob, může si další dokoupit.
2) Nádoby jsou barevně rozlišeny, aby svozová četa poznala, jaký druh odpadu je
v nádobě a kterou nádobu má vysypat.
Pokud by musela četa každou nádobu otevřít a zjistit, o jaký odpad se jedná, prodlužuje se čas svozu a náklady na systém.
Obsah v nádobě musí skutečně odpovídat
barvě nádoby.
3) Možné poškození - vzhledem k tomu, že
plast je lehčí než bioodpad nebo směsný
komunální odpad a výrobce s tím při výrobě počítá, může se stát, že dlouhodobě
chybně používaná nádoba se poškodí.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Marius Pedersen a.s.
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Architektura

Obecně závazná vyhláška

Švýcárna

Obce Senohraby
Číslo č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Senohraby se v souladu s ustanovením § 10
písm. a), § 35, § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání dne 14. 12. 2017 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

restauračních zařízení
b) na ohlášené akce Obecnímu úřadu Senohraby
c) na dny 31. prosince a 1. ledna, Velikonočním pondělí, Pálení
čarodějnic 30. 4., Mikulášská nadílka 5. 12.
d) v době konání tradičních slavností: Masopust, Máje, Historické slavnosti obce, Pouť, Memoriál S. Baťchy, Železný hasič, Lampionová procházka, Rozsvícení vánočního stromu, Betlémské
světlo.

Čl. 1: Úvodní ustanovení
Cílem této vyhlášky, v rámci zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku a dobrých mravů zejména u dětí a mladistvých.

Čl. 4: Vztah k jiným předpisům
Výjimkami uvedenými v čl. 3 odst. 2 nejsou dotčeny zvláštní
právní předpisy, které upravují konzumaci alkoholu na veřejných
prostranstvích a ochranu veřejného zdraví.

Čl. 2: Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Čl. 3: Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství
1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích uvedených v příloze č. 1
2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dle odst. 1 se nevztahuje:
a) na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí

Čl. 5: Sankce
Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zákona zvláštních právních předpisů.
Čl. 6: Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ing. Jana Svašková v. r.
Milan Kraut v. r.
starostka obce
místostarosta obce

J

vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 12. 2017
sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2017
nabytí účinnosti: 31. 12. 2017

Příloha k obecně závazné vyhlášce
Příloha č. 1
Veřejná prostranství:
1) Celé ulice: Družstevní, Hlavní, K Ježovu, K ostrůvku, Klánovka, Krátká, Malostranská, Morušová, Na dolích, Na Ježově,
Na Kopečku, Na Ostrůvku, Na Pískovně,
Na Požáru, Na Úhorech, Na Visňovce, Nad
Stráněmi, Nad Žlábky, Pětihostská, Pod Ježovem, Posázavská, Příčná, Rekreační, Sázavská, Slepá, Sokolská, Svahová, Školní,
U dálnice, U Hrušova, U hřiště, U Nádržky, U Ozdravovny, U Rybníčku, U Školky,
U Transformátoru, U Tunelu, U Višňovky,
U Zdravotního střediska, U Zvoničky, Úzká,
V Břízkách, V Lipách, V Nové Čvrti, V Zahradách, V Zátiší, Ve Smilovci, Ve Stráni,

4

Stylově velice zajímavý dům se nachází v Hrušově ve svahu pod
lokalitou Na Požáru. Toto území získala rodina Ladů, resp. větev Otakara,
který se oženil s Miluší rozenou Brdlíkovou.

Ve Vilách, Za Starou Poštou.
2) Plochy veřejného prostranství – viz
mapy s vyznačením ploch veřejného prostranství
A) Mapa č. 1
• plocha kolem obchodu – ulice Sokolská,

U hřiště
• hřiště – ulice Sokolská
• plocha veřejného prostranství – mezi ulicemi Hlavní a Ve Vilách

leden . 2018

ejí otec Josef Brdlík provozoval známé perleťářství. Otakar byl synem
Václava Lady, který vystavěl horní
senohrabskou kolonii, a tedy bratrem Jaroslava, Ladislava a Vlastimila. Miluše Ladová pozemky rozparcelovala a měla zde
v úmyslu vybudovat domky ve stylu amerického bungalovu, schleswig-holštýnské,
tyrolské a švýcarské architektury. Inspiraci
pro tento celek získala při svých cestách po
zahraničí.

„Švýcárna“ je dům na kamenné podezdívce a má patro z velké části dřevěné.
Mírný sklon střechy skutečně vychází ze
švýcarské architektury a stavba působí jako vytržená přímo z Alp. Tento typ
se rozšířil ve středoevropské oblasti již
v období romantismu, ale v první polovině dvacátého století patřil spíše k ojedinělým příkladům. Ale pěkně doplňuje
architektonickou pestrost Senohrab.
V suterénu, který však odspodu působí

• plocha kolem budovy školy a školky –
mezi ulicemi Hlavní, Školní, Příčná
B) Mapa č. 2
• plocha veřejného prostranství – mezi

ulicemi Svahová a Morušová
C) Mapa č. 3
• plocha veřejného prostranství – ulice
Hlavní
D) Mapa č. 4
• plocha veřejného prostranství – mezi
ulicemi Hlavní, Družstevní, U Zvoničky

jako přízemí, se nacházel sklep a byt domovníka a v horním podlaží obytné místnosti, tedy jídelna a ložnice. Také zde
byly předsíň, lázeň, kuchyně a spíž. Dům
vystavěl známý senohrabský stavitel Vojtěch Kulhánek, který vypracoval roku
1930 plány a téhož roku je úřad schválil.
Ještě je nutno dodat, že původně měla
vila částečně otevřený balkon, zde zvaný
pavlač, ale později došlo k jeho zasklení.
Tento dům prodala Miluše Kaderovým.
Pan Jan Kadera pracoval v pojišťovně
a působil tam jako ředitel. V šedesátých
letech 20. století koupili dům Josef a Marie Řehákovi, kteří jej roku 1985 prodali Marii Bromové. V devadesátých letech
jako dědictví vilu získal Vladimír Brom.
V pozdějších letech byla „Švýcárna“ prakticky opuštěna a trpěla dlouhodobým
neudržováním, což se podepsalo i na jejím technickém stavu. Také okolí působilo značně zanedbaně a díky vzrostlé
zeleni nebyla vila prakticky z dolní cesty
viditelná.
V současnosti se však zřejmě domu blýská
na lepší časy, neboť prochází důkladnou
rekonstrukcí, která by však měla zachovat
jeho původní ráz. Postupnou revitalizaci
čeká i přilehlá zahrada.
Patrik Líbal
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Škola

Vývoj člověka v jednom týdnu

Kudy jsme chodili...

Zprávy ze školy
Jak je již na naší škole zvykem, uskutečnil
se ve dnech od 8. do 12. ledna jeden z dalších
skvělých projektů. Tentokrát žáci dostali
za úkol v rámci tématu vžít se do rolí
jednotlivých etap vývoje člověka.

J

ako první v pořadí byla fáze miminek. Každý z nás se
vrátil o určitý čas zpět, a tak nebyla nouze o velmi vtipné
a mnohdy strhující přeměny zejména mezi pedagogy. Nebylo tedy žádné překvapení, když pan učitel ve čtvrté třídě přednášel z deky.
Dalším vývojovým stupněm pro následující den bylo zvoleno období školních povinností.

Jelikož se jedná o současnost, ve které se děti nacházejí, nebyla
tak úloha nejsložitější ze všech. Proto byla pro žáky třetí třídy
zpestřena přeměnou ve školáka z časů první republiky. Vzhledem
k bohaté kreativitě jednotlivých dětí jsme pořídili tematické fotografie u obrazu J. A. Komenského ve vestibulu naší školy.
Následně jsme se přesunuli do blízké budoucnosti, aby si děti
mohly vyzkoušet období svého dospívání. Módní a moderní oblečení dotvářely doplňky v podobě mobilních telefonů, slunečních brýlí a barevných kšiltovek. Dokonce došlo i na přeměnu
některých chlapců v dívky a naopak. Vyučování tak bylo zpestřeno cool výrazy s trendy probíranou látkou. Po bláznivém dni
plném mladické nerozvážnosti jsme plynule přešli k zodpovědné
dospělosti. Abychom ozvláštnili věk dospělosti, byl v páté třídě
mimo tematických kostýmů tento den doplněn uspořádáním konference o českém jazyce. Hovořili jsme obsáhle, spisovně a k tématu, přesně tak, jak to dělají dospělí.v

Posledním zadáním byl podzim života, tedy stáří. Děti občas připomínaly pohádkové babičky a dědečky. Děti v první třídě byly
pro tento čas tak zapálené, že v rámci dne muselo vyučování probíhat pomalu, s hlasitým opakováním některých slov a s občasnou nápovědou pro zapomenutí řečeného.
Zhodnotíme-li týden s názvem „O člověku“, musíme uznat, že
jsme se všichni skvěle zabavili a měli jsme jedinečnou možnost
hromadně cestovat v čase. Děti do budoucnosti, pedagogové povětšinou do minulosti.
Těšíme se tak již nyní na další z projektů, které pedagogický tým
vymyslí.
Pohledem dětí:
Viktorie Malá: „V pondělí jsme se měli obléct za mimina a dělali
jsme, že neumíme mluvit.“
Marek Novák: „V úterý jsme měli přijít jako normální děti, ale
děti z 3. třídy si připravily překvapení. Přišli jako děti z první
republiky.“
Ladislav Vaněk: „Ve středu jsme byli za teenagery a spolužáci
přišli v teplákách s kšiltovkami a čepicemi. Měli s sebou věci,
které normálně nenosí, jako jsou sluchátka s hudbou a telefony.“
Matyáš Filip: „Ve čtvrtek jsme si to všichni užili, byli jsme jako
dospělí. Skoro všichni byli kandidáti na volby.“
Adam Hrdlička: „Poslední den v pátek to byli ve škole samí stařečci a stařenky. Měli jsme hůlky a brýle. Celý týden byl moc
fajn.“
Kolektiv ZŠ Senohraby

Jubilanti . leden
Juraj Holovač
Stanislav Pohořelý
František Hanzl
Václav Smeták
Jiří Barda
ová
Dana Vávrová
vá
Jiřina Svašková
Marie Horníková

Jaroslava Peterová
Vlasta Černá
J
Jitka
Syrovatská
B
Božena
Nováčková
Věra Künzelová
Karel Krasnický
Emil Šourek
Marie Kumstová

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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Poděkování
Děkujeme všem, kteří tichou
vzpomínkou uctili památku
pana Karla Čápa,
který nás v prosinci
navždy opustil.

j
Též děkujeme
za projevy
soustrasti.
Rodina Čápova.

leden . 2018

I

ve druhém pololetí jsme dodrželi plán
- jedna vycházka měsíčně. Červencovou jsme naplánovali k vodě – dojet
na Novou Živohošť, přívozem na Starou
Živohošť a obejít část přehrady zpět a zakončit vykoupáním. S jízdním řádem přívozu v ruce (získaným v informačním
centru) jsme dorazili na místo a zjistili, že
už rok přívoz nejezdí – od doby, kdy se jedna loď potopila. Nad mapou jsme rychle
vymysleli jinou trasu a s pěkným šplháním do svahu nad přehradu udělali okruh
přes Nahoruby a vrátili se k autům. Po
obědě a vykoupání v přehradě (alespoň to
se dalo z původního plánu splnit) jsme se
ještě dojeli podívat a projít se po mostě
přes přehradu a do nového kláštera v Poličanech. Bylo nás 7 a km cca 10.
Také srpnová vycházka se držela vody. Ze
Senohrab jsme pochodovali do Poddubí,
Hvězdonic a po druhém břehu zpět do Zlenic s obědem v Kormoránu a vykoupáním
na naší plovárně. Bylo vedro, nás bylo 5
a kilometrů 10.
V září jsem spojili turistiku s trochou kul-

tury. Z Benešova
kolem motorestu
na Konopiště, obejití Konopišťského
rybníku, návštěva
výstavy o Marii
Terezii na zámku
a zpět do Benešova. Bylo 8 účastnic
a 9 km.
V říjnu nás nalákaly Voděradské bučiny, ale protože byla
vycházka krátce po vichřici a kvůli polomům a vývratům byla původní trasa nebezpečná, šli jsme z Jevan jen okrajem lesa podél jevanských rybníků do Louňovic
a na okraj Vyžlovky. Bylo 5 účastníků
a 9 km. Ze stejného místa pak začala listopadová vycházka – naučnou stezkou „Po
stopách kameníků“. Stezka nebyla dobře
značená, orientační tabule neukazovaly
pokračování trasy a ani v lese popadané
stromy a bláto nám cestu neusnadnily.
Nakonec jsme ušli víc kilometrů než byl
plán a všichni se těšili do tepla. Bylo nás
7 a km 14.

Tradiční vánoční vycházka vedla jako obvykle okolo Senohrab a nostalgicky bylo
cílem rozloučení s vyvráceným kmenem
„borovice“, symbolem Senohrab. Po přípitku a obvyklém zapálení prskavek jsme
šli na chvíli posedět k „Andělům“. Bylo nás
18, kilometrů 5 a jako na většině vycházek
nám přálo počasí a „u borovice“ krásně
svítilo sluníčko v těch dnech velice vzácné.
A abychom si prodloužili vánoční pohodu,
začne lednová turistika návštěvou „betlému z másla“ v Máslovicích.
Za turistický oddíl TJ Senohraby
Eva Matějková

Co dělat když:
rodič řádně neplatí výživné?
Vyživovací povinnost rodičů trvá do doby, než jsou děti samy
schopny se živit. Nijak to nesouvisí s věkem. Pokud dítě i po 18.
narozeninách dále studuje, trvá vyživovací povinnost až do konce studia. Oba rodiče mají vyživovací povinnost vždy vůči všem
svým dětem, nejen k těm, které mají svěřené do své péče. Výživné se platí v pravidelných měsíčně se opakujících dávkách, které
jsou splatné vždy na měsíc dopředu.
Pokud jeden z rodičů neplatí, je v prvé řadě nutné dlužné výživné vymáhat. Pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné
a při vymáhání výživného, včetně pomoci při podávání návrhu
soudu, vám můžou poskytnout občanské poradny nebo OSPOD.
Podle občanského soudního řádu lze návrh na výkon rozhodnutí
podat k okresnímu soudu, v jehož územním obvodu má bydliště
oprávněné nezletilé dítě. Ustanovení § 260 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu stanoví, že pokud jde o vymáhání výživného
pro nezletilé dítě, poskytne soud na žádost účastníka pomoc při
zjišťování bydliště toho, komu z rozhodnutí vyplývá povinnost,
a dále se na žádost dotáže soud toho, komu je zaplacení peněžité
částky uloženo, zda a od koho pobírá mzdu nebo jiný pravidelný příjem, popřípadě u kterého peněžního ústavu má své účty
a jaká jsou jejich čísla.

Další možností, jak situaci řešit je podat trestní oznámení pro
podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy. Povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení skutečnost, že
není plněna vyživovací povinnost, má i orgán sociálně-právní
ochrany dětí. Trestní zákon nestanoví žádnou časovou podmínku pro neplnění vyživovací povinnosti, která by byla nutná k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu. V rozhodovací
praxi soudů se tato lhůta (6 měsíců) objevuje, ale nikoliv jako
nezbytná podmínka. V závislosti na okolnostech případu může
o trestný čin jít i při kratší době jednání pachatele, která by se
však měla době šesti měsíců blížit.
Dalším faktorem, který může povinného vyjma hrozby exekuce
či trestního stíhání motivovat k placení výživného, je skutečnost, že od
1. září 2008 došlo k novele zákona
o pomoci v hmotné nouzi, kdy negativní postoj povinné osoby k placení
výživného znamená, že částka živobytí, ze které se vychází při stanovení výše dávky pomoci v hmotné nouzi, bude stanovena na úroveň existenčního minima.
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Zápis
i ZO č.
č 6/2017
6/2

Zápis
i ZO č.
č 6/2017
6/2
Zápis č. 6/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne
14. 12. 2017 od 19 hodin v kongresovém sále EA Hotelového resortu
SEN
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze
dokumentu z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Neupravená verze zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na Obecním úřadu Senohraby. Plné
znění zasedání zastupitelstva je možné
si vyslechnout na audionahrávce na
webových stránkách obce Senohraby:
http://www.senohraby.cz/obec/
zapisy-zastupitelstva-2/.
Přítomni:
Ing. Jana Svašková, PhDr. Vladimír
Dvořák, Václav Krebs, Jana Vrbová,
Zbyněk Průša, PhDr. Viktor Kopper
Omluveni:
Ing. Jiří Zahradník, Milan Kraut, Michal
Bílý
Neomluveni:
1. Kontrola účasti.
Zasedání zastupitelstva obce zahájila
starostka obce v 19:02 hodin.
Starostka konstatovala, že dle prezenční
listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno
5 členů zastupitelstva obce, pan Dvořák
je na cestě. Zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné. Dále sdělila, že průběh
zasedání bude nahráván na záznamové
zařízení.
Přítomní zastupitelé i občané uctili
minutou ticha památku dnes zesnulého
K.Č., bývalého starosty obce Senohraby.
2. Volba ověřovatelů zápisu
a jmenování zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou
zápisu paní H. O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele
zápisu pana Koppera a pana Krebse.
Usnesení č. 01/06/2017:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan
Kopper a pan Krebs.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Na zasedání zastupitelstva obce přišel
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pan Dvořák v 19.06 hod., je přítomno
6 členů zastupitelstva obce.
3. Program dnešního jednání
zastupitelstva.
1. Přivítání, kontrola účasti.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání
zastupitelstva obce.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu – ČEZ, ul. Klánovka.
5. Prodej části obecního pozemku ppč.
338/41 v k.ú. Senohraby.
6. Kupní smlouva na odkup pozemků
ppč. 156/3, 158/2 a 277/2 v k.ú.
Senohraby obcí.
7. Pronájem části obecního pozemku ppč.
378/8 v k.ú. Senohraby.
8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce pro rok 2018 – Posázaví o.p.s. a
veřejnoprávní smlouva s Posázaví o.p.s.
9. Úprava ceny vodného od 1. 1. 2018.
10. Úprava rozpočtu č. 5/2017.
11. Příloha č. 7 k obecně závazné vyhlášce
č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad
pro rok 2018.
12. Výše odměn pro členy zastupitelstva
obce platné od 1. 1. 2018
13. Zpráva finančního výboru.
14. Rozpočet obce na rok 2018.
15. Obecně závazná vyhláška o zákazu
požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství.
16. Řešení sporu – chodník před čp. 68.
17. Různé.
18. Diskuse.
Usnesení č. 02/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program jednání.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
4. Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a
smlouva o právu provést stavbu
– ČEZ, ul. Klánovka.
Jde o položení elektrického kabelu
v místní komunikaci Klánovka, která je
ve vlastnictví obce, pro nově budovaný
dům pana B. Následovat bude smlouva
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 03/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-6021988 Senohraby,
Klánovka, p.č. 33/34, kNN p. Brož.

Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
5. Prodej části obecního pozemku
ppč. 338/41 v k.ú. Senohraby.
Jde o prodej části pozemku ppč. 338/41
o rozloze 35 m2 na Višňovce, o kterou
projevila zájem majitelka sousedního
pozemku pro parkování svého
invalidního syna. Zastupitelstvo obce
schválilo záměr prodeje na minulém
zasedání. Záměr byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Nabídku podala pouze paní
J., která souhlasí s cenou 1250 Kč za m2,
tj. celková cena 43 750 Kč.
Usnesení č. 04/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvu na prodej části pozemku ppč.
338/41 v k.ú. Senohraby o výměře 35 m2
dle geometrického plánu č. 1218-20/2017
geodetické kanceláře Ing. M. N., za
celkovou cenu 43 750 Kč s paní J. J.,
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
6. Kupní smlouva na odkup
pozemků ppč. 156/3, 158/2 a 277/2
v k.ú. Senohraby obcí.
Jde o schválení kupní smlouvy na odkup
tří pozemků od pana D. o celkové výměře
647 m2 za celkovou cenu 485 250 Kč.
Nabídku odkupu zastupitelstvo obce
schválilo na minulém zasedání. Jde
o pozemky u mostu, které obec již nyní
využívá jako deponium.
Usnesení č. 05/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvu na odkup pozemků ppč. 156/3,
158/2 a 277/2 v k.ú. Senohraby obcí
o celkové výměře 647 m2 za celkovou
cenu 485 250 Kč s panem M. D.
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
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7. Pronájem části obecního
pozemku ppč. 378/8 v k.ú.
Senohraby.
O pronájem části pozemku ppč. 378/8
u ostrůvku projevil zájem pan Š., resp.
spolek Zaobzor, z.s., a to pro zázemí
zookroužku, který vede pro místní děti.
Bude zde několik kusů zvířat, stan,
zázemí pro zvířata i pro děti, vše dřevěné,
lehce demontovatelné. Pan Š. by pozemek
vyčistil od náletů (bez kácení vysokých
stromů) a upravil. Záměr pronájmu byl
řádně vyvěšen na úřední desce.
Spolek Zaobzor, z.s., podal nabídku,
ve které splnil podmínky záměru a nabídl
pronájem 500 Kč/rok.
Usnesení č. 06/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní
smlouvu se spolkem Zaobzor, z.s.,
se sídlem V Břízkách 299, Senohraby,
IČ 28553128 na pronájem části obecního
pozemku ppč. 378/8 v k.ú. Senohraby
o výměře 2096,06 m2 dle vyvěšeného
záměru na 4 roky s možností prodloužení
za cenu 500 Kč za rok a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
8. Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce pro rok 2018
– Posázaví o.p.s. a veřejnoprávní
smlouva s Posázaví o.p.s.
Společnost Posázaví o.p.s. pomáhá
s propagací regionu a vypracovává
podklady pro dotační tituly. Letos
zastřešovali např. studii, kterou
mapovali školství v regionu, nebo studii
o povodních a vodních tocích - odtokové
poměry v povodí Sázavy, díky nim byly
na Mnichovce instalovány měřiče.
V současnosti pro obec vypracovávají
žádost na MMR ČR o dotaci na místní
komunikace. Žádají o podporu ve výši
100 Kč na obyvatele, tj, 120 200 Kč,
návrh ze strany obce je 116 400 Kč.
Usnesení č. 07/06/2017:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost Posázaví o.p.s. o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce pro rok 2018 a schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace na poskytování
obecně prospěšných služeb na území
obce Senohraby ve výši 116 400 Kč pro
rok 2018 se společností Posázaví o.p.s. se
sídlem Jemniště 1, 257 01 Postupice.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti

0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Úprava ceny vodného
od 1. 1. 2018.
Důvody pro navrhované zvýšení ceny
vodného od 1. 1. 2018 jsou následující:
společnost Želivská provozní a.s.
investuje do své zastaralé úpravny vod,
do nových čisticích zařízení, a dále DSO
Přivaděč Javorník, jehož součástí je
i obec Senohraby, bude vytvářet rezervní
fond ve výši 2-3 mil. Kč ročně na opravu
starých vodojemů často ze 70. let. Jde
o zvýšení ceny vodného o 1,91 Kč bez
DPH, resp. 2,20 Kč s DPH.
Cena stočného se nemění.
Usnesení č. 08/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu
ceny vodného od 1. 1. 2018
na 31,93 bez DPH (36,72 s DPH).
Cena stočného se nemění.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
10. Úprava rozpočtu č. 5/2017.
Starostka předložila členům
zastupitelstva ke schválení návrh úpravy
rozpočtu č. 5/2017 - příloha zápisu č. 2.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu č.
5/2017 činí:
16 095 743,56 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č.
5/2017 činí: 17 680 643,56 Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu
č. 5/2017 činí:
20 631 830,20 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu
č. 5/2017 činí: 21 058 974,20 Kč
Usnesení č. 09/06/2017:
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravu
rozpočtu č. 5/2017.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
11. Příloha č. 7 k obecně závazné
vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za
komunální odpad pro rok 2018.
Starostka předložila členům
zastupitelstva ke schválení návrh
poplatků za komunální odpad pro
rok 2018 - příloha zápisu č. 3. Pro rok
2018 dochází ke změně četnosti svozu
netříděného komunálního odpadu
(černých popelnic): místo svozu 1x za
týden bude svoz 1x za 14 dní. Důvodem je
jednak zvyšující se cena za skládkování
netříděného odpadu a dále to, že každá
nemovitost má žlutou popelnici na třídění

plastů. Objem netříděného odpadu by
se tak měl snížit. Majitelé nemovitostí,
kterým nebude stačit současná velikost
nádoby na svoz 1x za 14 dnů, mají
možnost od nového roku požádat na
Obecním úřadu Senohraby o výměnu
nádoby za větší.
Usnesení č. 010/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu
č. 7 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011
o poplatku za komunální odpad pro rok
2018 s těmito cenami: nádoba 80 l, svoz
1x za 14 dní – 1 450 Kč; objem nádoby
120 l – 1 950 Kč; objem nádoby 240 l –
2 500 Kč; nádoby sloužící výhradně pro
rekreační objekty – 1 030 Kč; bioodpad:
nádoba 120 l – 1 300 Kč, nádoba 240 l –
1 500 Kč za rok.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
12. Výše odměn pro členy
zastupitelstva obce platné od
1. 1. 2018.
Od 1. 1. 2018 se dle vládního nařízení
č. 318/2017 Sb. mění výše odměn
uvolněných i neuvolněných zastupitelů.
U neuvolněných zastupitelů je nutné
schválit výši odměny. Jak je zvykem,
dostává neuvolněný člen zastupitelstva
odměnu v maximální míře: předseda
výboru 3 068 Kč, člen výboru 2 557 Kč,
člen zastupitelstva 1 534 Kč. Výše odměn
by platila do konce funkčního období
tohoto zastupitelstva.
Usnesení č. 011/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje dle nařízení
vlády ČR č. 318/2017 Sb. měsíční odměnu
neuvolněnému členu zastupitelstva
s účinností od 1. 1. 2018, a to ve výši:
předseda výboru 3 068 Kč, člen výboru
2 557 Kč, člen zastupitelstva 1 534 Kč. Toto
usnesení pozbývá platnosti ukončením
funkčního období zastupitelstva obce,
které odměnu stanovilo.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. Zpráva finančního výboru.
Finanční výbor se sešel 28. 11. 2017
a měl na programu dva body: kontrola
plnění rozpočtu obce za rok 2017
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Zápis
i ZO č.
č 6/2017
6/2
s výhledem do konce roku 2017 a návrh
rozpočtu obce na rok 2018. Finanční
výbor konstatoval, že vzhledem k větším
investičním akcím: oprava Školní ulice,
výstavba veřejného osvětlení Na Ježově,
skončí letošní rozpočet jako schodkový,
se schodkem cca 3 mil. Kč, který bude
hrazen z přebytku předchozích let.
Co se týká návrhu rozpočtu na rok 2018,
projednal jednotlivé položky, s návrhem
se ztotožnil, měl pouze doporučení, aby
v případě příznivého plnění rozpočtu
zastupitelstvo zvážilo zvýšení zdrojů na
opravy místních komunikací.
Usnesení č. 012/06/2017:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu finančního výboru.
14. Rozpočet obce na rok 2018.
Starostka předložila členům
zastupitelstva ke schválení návrh
rozpočtu obce na rok 2018 - příloha
zápisu č. 4. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný. Starostka přečetla
a okomentovala jednotlivé kapitoly na
straně příjmů i na straně výdajů.
Celkové příjmy činí: 16 655 500,00 Kč
Celkové výdaje činí: 16 655 500,00 Kč
Usnesení č. 013/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet
obce na rok 2018 ve znění, v jakém byl
vyvěšen na úřední desce obce. Celkové
příjmy a výdaje obce jsou vyrovnané,
a to ve výši 16 655 500 Kč.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Obecně závazná vyhláška
o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství.
Vyhláška byla navržena zastupiteli
za TJ Sokol, prošla připomínkami na
poradě zastupitelů a byla dopracována
ve spolupráci s MV ČR, které následně
schválilo závěrečnou verzi. Navrhovaná
vyhláška má zamezit popíjení
alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, což je problém zejména
v okolí sokolovny či obchodů. Jsou
v ní zohledněny svátky i různé akce
pořádané obcí či místními spolky, kdy
bude konzumace alkoholu na veřejném
prostranství povolena.
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Usnesení č. 014/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2017 o zákazu
požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství obce Senohraby.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
16. Návrh řešení sporu - manželé M.
Zastupitelé na minulém zasedání
zastupitelstva navrhli finanční příspěvek
manželům M. na vybudování opěrné
zdi při pozemku darovaném obci
na vybudování obecního chodníku.
Po poradě zastupitelů je navrhován
příspěvek ve výši 27 000 Kč, a to formou
daru - darovací smlouvy.
Usnesení č. 015/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
ve výši 27 000 Kč majitelům nemovitosti
čp. 68, manželům J. a V. M., na
vybudování opěrné zdi při obecním
chodníku před jejich nemovitostí
a pověřuje starostku podpisem darovací
smlouvy na tuto částku s manželi M.
V případě odmítnutí částky či
nepodepsání smlouvy ze strany manželů
M. do 30. 6. 2018 usnesení pozbývá
platnosti.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

restaurace U Andělů koná divadelní
představení Jakuba Kolára Pokoje
s tchýněmi.
18. Diskuse.
V následné diskusi se objevilo několik
různorodých témat:
pan M.: v návaznosti na nově opravené
ulice v obci navrhl opravit ulice V Zahradách a Klánovka, které jsou ve
špatném stavu, a dále navrhl vybudování
odvodňovacího příčného kanálu na konci
Klánovky na křižovatce s Hlavní;
pan Ch.: zajímal se o to, jakým způsobem
bude řešen vjezd rodiny Č. na jejich
pozemky z obecních pozemků; dále se
vyjádřil, že památným stromem byl
vyhlášen nejhorší strom, lípa, která brzy
spadne, a že by neměla být poražena
menší lípa, která byla na návsi zasázena
v roce 1968 při příležitosti 50. výročí
založení ČSR;
pan S.: navrhl, aby se vyzvala firma,
která udělala sondu na mostě, k jejímu
zasypání;
pan K.: navrhl, aby se ve Školní ulici
odstranil jeden díl retardéru v každém
směru, aby mohli lépe projíždět cyklisti;
dále aby lípy nikdo nekácel a také dal
k úvaze, zda nepřesunout zvon-umíráček
z lípy jinam.
Starostka odpověděla na veškeré dotazy,
podněty a připomínky s tím, že se jimi
bude zabývat.
Starostka ukončila zasedání
zastupitelstva obce v 20:51 hodin.
Zapsal: Mgr. H. O.

17. Různé.
Starostka:
V neděli 17. 12. 2017 od 13 hodin budou
senohrabští hasiči u hasičárny rozdávat
Betlémské světlo.
V neděli 17. 12. 2017 v 17 hodin se koná
v hotelu SEN koncert hudebního kroužku
Písklata.
V úterý 19. 12. 2017 v 16:30 hodin se
v sále restaurace U Andělů koná Vánoční
besídka MŠ Senohraby.
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 17 hodin se
koná v hotelu SEN Vánoční koncert ZŠ
Senohraby.
V pátek 12. 1. 2018 v 19:30 se v sále

Ověřovatelé zápisu:
---------------------------------------Václav Krebs v.r.
PhDr. Viktor Kopper v.r.
---------------------------------------Ing. Jana Svašková v.r.
starostka obce
Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán
dne: 21. 12. 2017
Zápis byl starostkou obce podepsán dne:
22. 12. 2017
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Mobilní aplikace „DPP info“ se mění
v „PID info“ a přináší nová vylepšení
Po dvou měsících veřejného testování přechází po úpravách a dolaďování nová
mobilní aplikace “PID info” do ostrého provozu a zároveň postupně nahrazuje
stávající aplikaci Dopravního podniku hl. m. Prahy. Oproti ní přináší uživatelům
mnoho novinek, z nichž těmi nejdůležitějším jsou upozornění na aktuální výluky
a mimořádnosti a také rozšíření o kompletní informace o celé síti Pražské integrované
dopravy včetně železnice a regionálních autobusů ve Středočeském kraji.
Novinky oproti stávající aplikaci DPP info:
• Upozornění na výluky a mimořádnosti ve
vyhledaném spojení
• Zobrazení trasy na mapě
• Mapa zastávek a prodejních míst jízdenek
• Propojení s příměstskou dopravou a železnicí
(linky S)
• Informace o aktuálním zpoždění
(kde dopravce umožňuje).

„Největším přínosem nové aplikace je propojení informací
o jízdních řádech s aktuálními výlukami či mimořádnostmi.
Uživatel aplikace získá všechny aktuální informace na jednom
místě. U vlaků a části autobusů ukazuje aplikace navíc i aktuální polohu vůči jízdnímu řádu,“ dodává ředitel ROPID Petr
Tomčík.
„Od poloviny tohoto roku spustíme zcela nový a moderní systém v oblasti placení v dopravě. Platby v pražské MHD a ve
Středočeském kraji budou moci cestující provádět přes mobilní aplikaci. Navíc si lidé budou moci nahrát jízdné nejen na
zelenou kartu Lítačka, ale také na běžnou platební kartu používanou v České republice či například na IN kartu Českých
drah. Vytvoříme také uživatelsky přívětivý e-shop, který podpoří nákup kupónů online. Úzce spolupracujeme s ROPID, proto do projektu virtuální Lítačky zahrneme také aplikaci PID
info. Tímto krokem Praha získá moderní systém dopravního
odbavování, budeme mít funkční prostředí, které se bude maximálně soustředit na pohodlí cestujících,“ doplňuje generální
ředitel společnosti Operátor ICT Michal Fišer.
„Městská hromadná doprava v Praze slouží nejen místním,
mnozí naši cestující dojíždí ze Středočeského kraje. Jsme proto velice rádi, že také oni díky vylepšené mobilní aplikaci budou moci dostávat aktuální informace o svých spojích. Doprava po Praze a jejím blízkém okolí se tak stává opět efektivnější
a pohodlnější,“ říká Ladislav Urbánek, dopravní ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Aplikace „PID info“ je
dostupná na obou nejpoužívanějších platformách (Android +
iOS). Uživatelům stávající aplikace „DPP
info“ se tato automaticky aktualizuje na
novou pod názvem
„PID info“. Uživatelé
testovací verze „PID
info“ budou automaticky vyzváni, aby si
stáhli již finální verzi
„PID info“.
Dalšími novinkami je
přehledná mapa zastávek až do podrobnosti jednotlivých nástupišť, v mapě lze najít také všechna pro
dejní místa s aktuální otevírací dobou i záchytná parkoviště s jejich aktuální obsazeností. Nechybí ani oblíbené informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení.
Více informací o nové mobilní aplikaci včetně odkazů na její
stažení zdarma: https://pid.cz/mobilni-aplikace.
Zdroj: Informační zpravodaj PID č.2/2018
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TJ Sokol

TJ Sokol

Senohrabští lyžaři jedou,
až sníh za patkama víří...
Ač letošní zima v Senohrabech zimním sportům zatím moc nepřeje, senohrabští lyžaři
rozhodně nezahálí, každý cm sněhu a každý den, kdy se takzvaně „dalo“, jsme využili
k tréninku na Vávráku nebo na Ondřejovské hvězárně. Bohužel na uspořádání
populárního večerního kriteria to dosud opravdu nebylo, uvidíme dále, co přinese únor,
hlavně pak sobota 10. 2., kdy je v kalendáři termín Senohrabské 15...

N

a horách je ovšem situace docela
jiná, např. v Krkonoších se lyžuje od listopadu a celý prosinec od
Šumavy k Beskydům byla přímo zimní pohádka, kterou jsme si mimo jiné užili na
předvánočním víkendovém soustředění
u p. Krakonoše na Černé hoře za účasti 30
malých i velkých Seno.lyžníků.

První závodní vrchol sezony přišel první lednový víkend 5.–7. 1. na Benecku na
tradičním Přeboru Prahy, jež se od loňského roku zároveň koná jako přebor Středočeského kraje. Organizace středočeské
části závodu se stejně jako loni ujal náš
oddíl a senohrabští lyžníci se zúčastnili
opravdu velkolepě: v sobotu se závodilo
volnou technikou (bruslením), v neděli
se hlavní mistrovský závod jel klasicky
a oba soutěžní dny k závodům nastoupilo
33 senohrabských závodníků a závodnic
v ktg. od předžáků až po dospělé. Vzhledem k tomu, že závody na Benecku byly
pro kategorie mladší a starší žáci zároveň kvalifikací na Zimní olympiádu dětí
a mládeže 2018, konkurence byla proti
loňsku o poznání větší, přesto jsme rozhodně neodjeli s prázdnou a řada našich
závodníků a závodnic ve všech výše zmíněných kategoriích se podívala „na bednu“,
včetně stupínku nejvyššího. Na Benecku ovšem nakonec nezávodila jen Praha
a střední Čechy, ale vzhledem ke špatným
sněhovým podmínkám v Jablonci n. Nisou, respektive v Trutnově se onen první
lednový víkend na tratích pod vrcholem
Žalý sešli k pohárovým závodům též lyžaři libereckého a královehradeckého kraje, což sečteno/podtrženo přineslo účast
více než 600 závodníků a závodnic v bílé
stopě.
Další tradiční lednovou štací senohrabských lyžařů je Šumava a zde závod „Ka-
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šperská 30“. Tento závod ze seriálu dálkových běhů Ski-tour po několika letech
„hledání“ našel moc pěkné a inspirativní zázemí na Zadově – středisku proslaveném dlouhá léta zde trénující Kateřinou
Neumannovou. Letos jsme o víkendu
19.–21. 1. vstříc Šumavskému dobrodružství vyjeli v počtu 27 závodníků, závodnic a trenérů-servismanů, zažili jsme přímo fantastické podmínky a šumavskou
zimní pohádku nestačili ani vstřebávat.
Závodní víkend otevřeli v sobotu v pravé
poledne nejmladší adepti „úzkých divokých prkének“ a opět jsme v počtu 11 závodníků a závodnic obsadili všechny věkové kategorie od předžactva až po starší
žactvo. Nekorunovaným králem těchto
závodů se stal v kategorii staršího žactva
M. Skořepa, jenž díky vytříbené klasické
technice běhu zvítězil na 2,5 km hodně
náročné trati následován D. Svobodou,
L. Svobodovou a F. Pantákem. Na stupně
vítězů se v mladší kategorii dále podívali
sestry Šimečkovi a sourozenci Záhorcovi
následováni sourozenci Štastnými. V následném odpoledním závodu na 30 km
volnou technikou jsme letos zastoupení
neměli, tak jsme se alespoň v klidu vydali
na vyjíždku zasněženou Šumavou a po
cestě fandili závodníkům, na nichž jsme
mohli „z očí do očí“ často vidět, že běh
na lyžích je krásný sport v krásném prostředí, ale dostat se do cíle často pěkně
bolí. Sobotní večer pak patřil jako vždy
přípravě lyží na hlavní nedělní závod na
30, respektive na 10 km klasicky. V neděli úderem 10. hodiny za stálého sněžení
vyjeli na 30km pouť 3 naše závodnice:
A. Skořepová, E. Spilková a L. Záhorcová
+ 2 naši závodníci S. Záhorec a V. Spilka.
O 45 minut později vyjeli na trať naši reprezentanti na 10 km. J. Spilková, R. Šimečková a smečka mladých: K. Šimečková, M. Skořepa, sourozenci Svobodovi

a sourozenci Štastní s trenérským doprovodem M. Svobodou, H. Štastným
a H. „Šuplíkem“ Šmolíkem.
Na královské 30km trati se dle očekávání
jako první z našich v cílové rovince objevil Standa Záhorec na celkovém 20. místě
(z 264 v cíli klasifikovaných závodníků)
a 2. místě v ktg. Výborně jela též Alena
Skořepová, jež na 2 místě v kategorii doprovodila Standu na stupně vítězů, v kategorii do 18 let se na 30km trati z vítězství
radovala Eliška Spilková. Vynikající výkony na 30km trati ovšem předvedli i L. Záhorcová a V. Spilka. Na 10km trati se reprezentanti senohrabského lyžování též
nezratili J. Spilková zde ve své kategorii
zvítězila, R. Šimečková obsadila 3. místo
a kapitola sama pro sebe pak byla jízda
smečky našich mladých v čele ve skvělé pohodě letos jezdícím M. Skořepou (21. místo celkově z 89 v cíli klasifikovaných závodníků), těsně pronásledován D. Svobodou a dívčím duem K. Šimečková, L. Svobodová, P. Štastným a L. Štasnou. Kašperská 30 se nám, letos obzvláště vydařila a pro nás trenéry je již teď velkým potěšením a zadostiučiněním fakt, že po 6 letech tréninku našim „nejstarším“ svěřencům pomalu nestačíme. Pro svěřence pak
bude doufejme tento fakt povzbuzením při
dalším sportovním snažení a na běžkách
zvlášť, zde musí být člověk obzvláště trpělivý a nečekat, že to bude jezdit „samo“
po 1–2 letech tréninku.
Tímto ještě 1x i touto cestou velká gratulace a poděkování všem našim závodníkům, trenérům a dalším členům realizačního týmu k první části sezony a dále „Ať
to frčí“!
Za Lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby
Obik

leden . 2018
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Centrum sklářského umění Huť František
se chce více zaměřit na spolupráci
s designéry a architekty
Na spolupráci s designéry a architekty se chce více zaměřit Centrum
sklářského umění v Huti František v Sázavě na Benešovsku. V nabídce
unikátního zařízení, které vzniklo rekonstrukcí historické sklářské huti
z roku 1882, ale zůstanou i nadále také tvůrčí dílny pro laickou veřejnost.
„Chceme zvát architekty, pořádat setkání s odbornou veřejností. Hledáme cestu,
jak vyrábět na míru prostoru huti i aktivitám, které v ní děláme. Musíme se chovat ekonomicky, jsme neziskovka, která
chce dostat do povědomí české sklo. Není
to primárně o zisku, ale chceme, aby se
dařilo uhradit provozní náklady a vydělat na investice potřebné na obnovu. Objekt je v provozu 3,5 roku a už potřebuje nějakou údržbu a opravy,“ řekl Václav
Pošmurný, nový ředitel společnosti CESTY SKLA o.p.s., která sázavské centrum
provozuje.

Centrum sklářského umění Huť František
je otevřeno celoročně od úterý do neděle.
Zavřeno bude od 23. do 26. 12. a 31. 12.
2017 a 1. 1. 2018.

V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR.
Její záchranu si vzala
za své Nadace Josefa
Viewegha Sklářská huť
František. Rekonstruovala ji nákladem přes
130 milionů korun s pomocí dotace z Integrovaného operačního programu a otevřela v ní
Centrum
sklářského
umění. Je v něm k vidění mimo jiné část unikátní sbírky moderního
skla vytvořené sklářskými výtvarníky na
Mezinárodních sklářských sympoziích IGS
v Novém Boru v letech
1982 až 2006. Centrum
nabízí vzdělávací programy pro školy, rezidenční a tvůrčí pobyty pro studenty, začínající umělce, od-

borníky i širokou veřejnost.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Obyvatelé Středočeského kraje mohou
stále žádat o kotlíkové dotace

P
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Centrum bude i nadále nabízet vzdělávací
programy pro mateřské a základní školy,
spolupracovat se středními a vysokými
uměleckými a sklářskými školami i odbornou veřejností. Pro laickou veřejnost připravuje tvůrčí dílny broušení a pískování
skla, tiﬀany techniky nebo výroby vitráže. Chystá také oblíbené tematické programy, například Velikonoce na Františku.

Bývalou sklářskou huť František postavil
v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po
svém otci. Po vybudování nových provozů
skláren a nových výrobních hal v Sázavě
ale její význam klesal a pomalu chátrala.

rovoz Centra je v současnosti závislý na Nadaci Josefa Viewegha,
která ho vybudovala, a na donátorovi, jenž podporuje její činnost. „Naším
úkolem je docílit, aby huť byla soběstačná,
což je vzhledem ke kvalitám více než reálné,“ konstatoval Václav Pošmurný a dodal: „Velkou výhodou je, že na jednom místě máme většinu sklářských technologií.“
Huť i díky tomu spolupracuje s významnými výtvarníky. Patří mezi ně mimo jiné
úspěšní čeští skláři Vladimír Klein a Martin Janecký nebo jeden z nejlepších světových sklářů současnosti Janusz Pozniak.
„V odborné veřejnosti se o nás díky aktivitám bývalé ředitelky sklářského centra Martiny Kulhavé hodně ví. Na druhou
stranu máme velký prostor se rozvíjet
i v oblasti vlastní výroby. Samozřejmě ne
klasické sériové, tomu není provoz uzpůsobený, vždycky to budou limitované edice ve spolupráci s designéry a architekty
a tvorba na zakázku,“ poznamenal Václav
Pošmurný. Designové kousky už se v huti vyrábějí – jezdí do ní na vzdělávací pobyty skláři z celého světa a jeden výrobek

me jim dát prostor, aby si mohli něco dopředu udělat. Plánujeme také pobyty známých sklářů, jednáme například s Emilem Kováčem,“ uvedl Václav Pošmurný.

k sousedům

Začátkem měsíce října začal
úřad Středočeského kraje přijímat
žádosti v takzvané „2. Výzvě na
kotlíkové dotace“. V celém programu je připraveno 502,23 milionu
korun, které nejsou dosud zcela
vyčerpány. V tuto chvíli stále
zbývá více než 90 milionů korun,
o něž mohou občané kraje na výměnu svých starých kotlů za nové
požádat.
tu vždy zanechají. Rozšiřují tím takzvaný Skleněný poklad – soubor ateliérového skla, z nějž se každoročně několik děl
vydraží ve prospěch huti. Historicky první
dílo pro Skleněný poklad vytvořil v červenci 2014 Janusz Pozniak v nově zapálené pánvové peci František.
V sázavské huti mají výtvarníci k dispozici kromě sklářských pánvových pecí
a dílen s pecemi na tavenou plastiku také
brusírnu, malírnu, rytebnu a fotoateliér

s profesionálním vybavením. Každá technologie je různě finančně náročná, například výroba velké tavené plastiky se
pohybuje ve statisících korun. Aby se pánvová pec zaplatila, musí jet aspoň deset
hodin denně, v provozu proto není celoročně. Nejbližší termín pro její spuštění je
15. leden 2018, „pojede“ tři měsíce a v současnosti se plánuje výroba pro muzejní
obchod a místo bude i pro kurzy foukání
skla. „Potřebujeme připravit materiál na
kurzy i na soutěž mladých sklářů – chce-
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Administrativní systém kotlíkových dotací registruje k 30. říjnu 2017 zatím
3 793 podání, což jsou žádosti o finanční
částku v celkové výši 408,3 milionu korun.
Do celkové částky 502,23 milionu korun
tak zbývá vyčerpat ještě 93,93 milionu
korun. Obyvatelé, kteří mají zájem o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech, si proto stále mohou podat žádost, a pokud splní všechna pravidla, obdrží patřičné finanční prostředky.

„Pokud jste se dosud do programu kotlíkových dotací ještě nezapojili a máte o podporu ze strany Středočeského kraje zájem, rozhodně neváhejte a přihlaste se.
V tomto dotačním programu stále zbývá
dostatek peněz a dosud ani nebyl vyčerpán čas na to, abyste mohli svoji žádost
podat,“ vyzývá občany kraje k podání žádosti v rámci poslední výzvy kotlíkových
dotací hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).
„Skutečně zatím máme ještě dostatečné
množství finančních prostředků, které
bychom velmi rádi rozdělili mezi naše
obyvatele. Další žádosti však neustále přicházejí, a tak doporučujeme všem, kteří
mají zájem o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva, aby rozhodně neváhali a svou
žádost podali co nejdříve,“ dodal náměstek pro oblast financí a evropských fondů
Gabriel Kovács (ANO 2011). Upřesnil také, že žádosti o dotaci je podle pravidel
možné podávat až do 29. 6. 2018 do 14 hodin, případně do vyčerpání finančních
prostředků připravených pro tento pro-

jekt. Čím dříve ale bude žádost podána,
tím roste i šance na brzké získání dotace.
„Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinných domech poskytne obyvatelům možnost mít doma mnohem modernější zařízení na vytápění, která jsou dnes koncipována s ohledem na menší energetickou spotřebu a která celkově snižují ekologické
zatížení krajiny. To vše jsou pozitivní důvody, proč má smysl tuto výměnu v domech
realizovat,“ závěrem připomněl G. Kovács.
Veškeré informace potřebné k podávání
žádostí a k celému programu naleznete
na webové adrese: www.kr-stredocesky.
cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu
/kotlikove-dotace
<http://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove
-dotace>.
K dispozici jsou Vám také pracovníci Odboru řízení dotačních projektů v oddělení
skupinových projektů Středočeského kraje.
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Milostné příběhy středních Čech

Prvé kolo přímé volby kultivovaně,
bez afér, ale i emocí

Na romantické zážitky spojené s návštěvou Středočeského kraje láká deset
milostných příběhů, které se odehrály v dávné nebo blízké historii na
zámcích a dalších místech ve středních Čechách.

Středočeská centrála cestovního ruchu představuje brožuru s názvem
Milostné příběhy středních Čech popisující šťastné i smutné příběhy žen,
mužů, mileneckých i manželských
dvojic. Dočtete se o múze hudebního
skladatele Antonína Dvořáka, o lásce spisovatele Karla Čapka a herečky

Olgy Scheinpflugové i o dalších láskách významných českých panovníků.
Inspirativní průvodce, který vychází
v češtině, němčině, angličtině a ruštině, je určen nejen těm, kteří 14. února oslaví svátek svatého Valentýna.

I když v tomto roce zaznamenáváme již 100. výročí vzniku ČSR a 25 let ČR, tak vstupujeme
teprve do druhé přímé volby prezidenta státu, přestože přímá volba je dlouhodobě uplatňována v polovině států EU. Základem úvah o přímé volbě u nás byla neschopnost politických
stran zvolit v roce 2008 prezidenta republiky parlamentní volbou. Dlouhou dobu však tato
úvaha neměla dostatečnou ústavní podporu. Proto teprve od roku 2013 máme přímou volbu
prezidenta republiky, která mu dává větší demokratickou legitimitu, opřenou nikoliv o zákulisní dohody politických sil, ale o podporu a důvěru občanů státu. Prezident republiky, hlava
státu, dlouhodobě u nás patří k nejdůvěryhodnějším ústavním institucím. Je reprezentantem
státu navenek a doma díky masarykovské tradici morální a mravní autoritou.

V

yhlášení termínu přímé prezidentské volby v roce 2018 doprovázel
závazek prezidenta M. Zemana, že
se nezúčastní volební kampaně a nebude
útočit na protikandidáty. Domnívám se,
že toto prohlášení velmi výrazně ovlivnilo průběh a obsah volební kampaně v prvém kole. Od samého počátku se tak volební kampaň stala jen přehlídkou vymezování všech kandidátů vůči M. Zemanovi. Kampaň se tak stala vlastně bojem
osmi kandidátů o druhé postupové místo. Ze zveřejněných tzv. „cévéček“ kandidátů, nepochybně veleúspěšných a vážených
osobností, bylo zřejmé, že v boji o prezidentský stolec má jen M. Zeman účast
v druhém kole zcela jistou a že J. Drahoš
je z registrovaných kandidátů jeho jediným relevantním protikandidátem.
Výsledek volby v prvém kole mne proto
nezaskočil ani nezklamal. Nezklamalo,
až na výjimky, také sedm neúspěšných
prezidentských kandidátů, kteří vzájemně téměř nerozlišitelní, vedli nudnou volební kampaň bez schopnosti zaujmout
a vyvolat emoce. Obdivuji ty, kdo od neúspěšných kandidátů slyšeli něco jiného
než, že „budou naslouchat všem, že budou
slušní a odpovědně nakládat s kompetencemi“. Ve svých vystoupeních vyjadřovali
sice potřebu vizí, ale sami žádné neuvedli.
Bylo zřetelné, že kandidují proti někomu
a jen málo za sebe. Zklamal také M. Topolánek, který podle mého jako jediný
„politický“ kandidát mohl vnést do kam-

E-verze brožury ke stažení:
www.centralbohemia.eu
Tomáš Pospíšil
PR, média
T +420 220 190 441
M +420 731 206 536
E tomas.pospisil@sccr.cz
Středočeská centrála
cestovního ruchu
Husova 156/21
110 00 Praha 1 – Staré Město
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paně atraktivitu svou schopností vyvolávat pozitivní i negativní emoce a donutit
ostatní kandidáty k „silnějším“ vyjádřením. Byl jediný, kdo se vymezil jak vůči
M. Zemanovi, tak vůči svým protikandidátům a přesvědčoval voliče o vhodnosti
vlastní kandidatury. Neslaná, nemastná
volební kampaň mediálně vedená heslem
„Česko hledá prezidenta“ v mnohém místy připomínala spíše úroveň reality show
„Farmář hledá ženu“.
Výsledky volební kampaně v prvém kole
potvrdily, že většina lidí očekává, že do
politických voleb vstupují lidé obeznámení s politickým prostředím, dostatečně veřejně známí, kteří pak ve volební kampani
před voliči prokazují, že jsou způsobilí danou politickou pozici zastávat. Kandidát
musí v kampani ukazovat své silné osobnostní stránky a správná kampaň má vyvolávat emoce voličů, protože důvěra je
emoce a kandidující se přece o důvěru
ucházejí. V kampani jde v podstatě o to
najít slabá místa protikandidátů a zviditelnit vlastní kompetentnost a státnické
schopnosti. Politika, politická činnost, je
zvláštní obor lidské činnosti, který vyžaduje plnění zcela specifických kvalifikačních znaků.
Myslím si, že je mylné se domnívat, že
úspěšnou činností ve vrcholových manažerských funkcích lze nahradit letitou
úspěšnou a třeba i neúspěšnou politickou
činnost. V druhém kole prezidentských

voleb, které se bude podle mne od prvého kola odlišovat jak formou, tak obsahem, se budou volební výsledky oproti
výsledkům prvého kola výrazně lišit. Původní pevnost rozhodnutí voličů o důvěře
v kandidáta v prvém kole bývá již menší,
vychází více z proměnlivých sympatií voličů. Oba kandidáti také jistě budou voličům nabízet svou tvář poněkud odlišnou
než činili dosud. Nevypočitatelné je rozhodnutí zejména voličů-sympatizantů
neúspěšných kandidátů. Jde o těžko zařaditelný elektorát voličů, který podle mne
moc nedá na výzvy svých lídrů. Volbu
prezidenta rozhodnou dva faktory: účast
voličů v druhém kole a kdo bude označen
za menší zlo. Volba menšího zla je hojně
užívaným politologickým fenoménem právě demokratických voleb. Volební výsledek
tedy ovlivní faktory, které se obtížně předvídají. Například jak velké bude množství
mileneckých párů, příp. trojek, které vyslyší neobvyklou výzvu stávajícího prezidenta republiky a přijdou k volbě prezidenta v druhém kole? Rozhodne četnost
účasti voličů, kteří si M. Zemana na Hradě nepřejí. Kdo z nich nepřijde, ho totiž
ve skutečnosti volí. Tak uvidíme.
S jistotou lze pouze říci, že magický „osmičkový“ rok, ve kterém bude zvolena hlava
státu, se jistě zařadí do série osmičkových
roků, které se celkem pravidelně a osudově zapisují do života naší vlasti. Sepsáno
dne 17. ledna 2018.
PhDr. V. Kopper
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prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell–typu Arakauna.
Stáří 15- 20 týdnů. Cena 159 -195,- Kč/ ks.

Prodej: 24. března 2018

Senohraby – u vlakového nádraží 12:30
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Informace: Po–Pá 9:00–16:00
tel. 601 576 270, 728 605 840

PRODÁM POZEMEK

7 000 m2 u Senohrab 100 Kč/m2
a 17 000 m2 u Kamenice 150 Kč/m2.

Obojí přístup k obecní komunikací, 150 m od zástavby
a žádná ochr. pásma. Pozemky vyjma zemědělských
staveb nebo staveb bez základů zatím nestavební.
Tel. majitel: 603 442 474

KOUPÍM

RODINNÝ DŮM
nebo

STAVEBNÍ PARCELU
zde v Senohrabech

Karel Kutina, volejte 608 862 698

Představení společnosti Marius Pedersen a.s.
dánská společnost, která se specializuje na:
• nakládání se všemi druhy odpadů • kompletní řešení pro města
a obce v oblasti údržby veřejných prostor • vývoj vlastních technologií na přepravu, zpracování a využití odpadů.

Představení společnosti Marius Pedersen a.s.
dánská společnost, která se specializuje na:
• nakládání se všemi druhy odpadů • kompletní řešení pro města
a obce v oblasti údržby veřejných prostor • vývoj vlastních technologií na přepravu, zpracování a využití odpadů.

Do našeho týmu hledáme zaměstance na pozice:

Do našeho týmu hledáme zaměstance na pozice:

ŘIDIČ

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

Požadavky:
• řidičské oprávnění sk. C nebo C+E • dopravně psychologické
vyšetření • průkaz profesní způsobilosti řidiče • karta do digitálního
tachografu

Požadavky:
• dobrý zdravotní stav • smysl pro zodpovědnost, spolehlivost
• vysoké pracovní nasazení • práce ve dvousměnném provozu

Náplň práce:
• obsluha vozidel svozu odpadů
• obsluha vozidel – nosičů kontejnerů

Náplň práce:
• provádět určené práce při zajišťování svozových oblastí • provádět
manipulaci s odpadovými nádobami • pečovat o svěřené prostředky
a provádět jejich údržbu • provádět nové práce dle pokynů vedoucího

Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr

Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr • možnost výplaty týdenních záloh mzdy

V případě Vašeho zájmu o tuto pracovní pozici
volejte na tel. 739 682 634, nebo zašlete životopis na
tereza.mullerova@mariuspedersen.cz (pí. Müllerová).

V případě Vašeho zájmu o tuto pracovní pozici
volejte na tel. 739 682 634 nebo zašlete životopis na
tereza.mullerova@mariuspedersen.cz (pí. Müllerová).
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