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Pojmenování nových ulic
Po mnoha letech nastává v Senohrabech situace, kdy se zastupitelstvo obce musí
vypořádat s nevšedním a dá se říci i příjemným úkolem, kterým je nalezení názvů
tří nových ulic, které vznikly v rozparcelované lokalitě na svahu pod ulicí Nad Stráněmi.

J

ak dochází k postupnému prodeji jednotlivých parcel, vyvstala potřeba nalézt vhodné názvy těchto ulic, nesoucí
se v duchu, v jakém byly ulice v Senohrabech v minulosti pojmenovávány. Historicky šlo tedy spíše o jména vystihující místo, polohu či popis ulice (např. Hlavní, Svahová, Krátká,
Úzká, U Rybníčku, U Dálnice atd.). V Senohrabech tedy není tradicí pojmenovávat ulice po osobnostech. Tuto nepsanou zvyklost by bylo dobré zachovat a pokud možno nalézt nová „neutrální“ jména ulic hodící se k této oblasti. Úkol jednoduchý pouze
zdánlivě.
Tuto problematiku upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
který v § 84 svěřuje rozhodování o zřízení a názvech částí obce,
o názvech ulic a dalších veřejných prostranství do pravomoci
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo tedy musí názvy nových ulic
schválit, ale vymyslet, navrhnout či doporučit je může kdokoliv.
Rádi bychom, abyste to byli vy, občané Senohrab, kteří těmto ulicím navrhnou taková jména, která jim budou slušet. Dovolujeme
si obrátit se na vás s prosbou, zda byste se mohli nad touto lokalitou zamyslet a návrhy nám zaslat či osobně předat v písemné
podobě na adresu Obecního úřadu Senohraby nebo zaslat elektronicky na e-mail: obec@senohraby.cz nejpozději do 15. 5. 2018.
K lepší orientaci otiskujeme mapku lokality, nové ulice čekající
na svá jména jsme vyznačili barevně. Vaše návrhy poté zhodnotí
zastupitelstvo obce na své pracovní schůzi a nejvhodnější z nich
doporučí ke schválení na veřejném zasedání plánovaném na počátek měsíce června. Na autory vítězných návrhů čeká drobná
odměna. Pojďte se aktivně zapojit do dění v obci a svým návrhem
vystihnout charakter této nové senohrabské čtvrti.
Za zastupitele obce
Jana Svašková
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120. výročí svého založení
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Pečovatelské služby na území obce Senohraby
Obec Senohraby uzavírá každoročně veřejnoprávní smlouvu
na výkon pečovatelské služby s městem Mnichovice pro občany
s trvalým pobytem v naší obci. Předmětem této smlouvy je zajištění služeb především pro seniory tohoto charakteru: pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o osobu, pomoc při úkonech
osobní hygieny, dovoz nebo donáška teplého jídla, pomoc při
zajištění chodu domácnosti (např. donáška vody, topiva, nákup),
dovoz k lékaři nebo na úřad. Úkony pečovatelské služby jsou
zajišťovány v pracovních dnech mezi 7:00 a 15:00 hod. Pečovatelské služby se poskytují osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku či onemocnění, především seniorům starším
65 let na základě doporučení jejich praktického lékaře na zajištění pečovatelských služeb dle ceníku služeb, který je k dispozici

na těchto webových stránkách http://www.mnichovice.info/
index.php/sluzby/pecovatelska-sluzba.
V případě zájmu
o tyto služby kontaktuje
pečovatelku
paní Jelínkovou
na tel. 728 887 784.
Jana Svašková

Jubilanti . únor
Marie Kozáková
Miluše Pšeničková
Tatiana Tomková
Jan Krejčí
Pavel Barák
Ludmila Blanková
Marta Mikolášková

Růžena Malá
Jana Popelková
Jana Táborská
Anna Čiháková
Stanislav Ptačinský
Marta Přibíková
Jiří Douda

Miloš Jirák
La
Ladislav
Svoboda

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

Poděkování

Poděkování

Děkujeme všem, kteří tichou
vzpomínkou uctili památku
pana Václava Smetáka,
který nás 22. února ve věku
80 let navždy opustil.

20. února 2018 v nedožitých
96 letech zemřela
paní Ludmila Bělská.
Byla nejstarší členkou
senohrabských spolků
Obce baráčníků
a Klubu zahrádkářů.

Rodina Smetákova.
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Co se děje ve škole?

Vzpomeňte s námi.

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 2/2018, ročník 58
Vychází 13. 3. 2018
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Je za námi ozdravný pobyt s lyžováním – tentokrát jsme byli ve Velké Úpě
v penzionu Mileta. Sněhové podmínky
byly ideální, lyžování na větších kopcích
umožnilo zkušenějším lyžařům zdokonalení jejich stylu, začátečníci také udělali velké pokroky. Bohužel nás provázela
smůla v podobě chřipky, ale vše jsme nakonec zvládli. Už se těšíme na příští rok.
Páťáci se letos nově zapojili do projektu
„Abeceda peněz“, který pro žáky základních škol připravila Česká spořitelna.
Děti si založily firmu „Velikonoční sen“,
vytvořily logo, pracují na rozpočtu s výchozím kapitálem, který jim zapůjčila
banka. Vyrábí věci k prodeji, vymýšlí občerstvení i program koncertu. Vše vyvrcholí jarmarkem v pobočce ČS v Říčanech
ve středu 14. 3. od 15.00 hodin. Přijďte
se podívat, něco hezkého si koupit a děti
tak podpořit v jejich prvním podnikání!
Nejbližší akcí je nyní celoškolní projekt
„Historický týden“ (5. – 9. 3.), ve kterém budeme pátrat nejen v rodinných
archivech po stopách historie minulého
století. Pokusíme se podrobněji skrze
osobní zkušenosti a vzpomínky žijících

předků zpracovat toto událostmi nabité
období, které je při výuce často neprávem
opomíjeno.
Výsledek našeho snažení bude ke shlédnutí v prostorách školy při Dnu otevřených dveří – ten bude v pondělí 12. 3.
od 9.00 do 16.00 hodin. Tímto srdečně
zveme všechny zájemce k návštěvě naší
školy – můžete nahlédnout do vyučování,
žáci pátého ročníku vás provedou i s „odborným“ komentářem, k dispozici budou
členové pedagogického sboru pro případné poskytnutí informací.
Zápis do první třídy se bude konat
18. 4. od 13.30 do 17.00 hodin v budově školy.
Co naše škola nabízí?
● rodinné prostředí s individuálním pří-

stupem, osobnostní výchovu – všichni se
známe
● kvalifikovaný pedagogický sbor, proškolený v moderních metodách výuky – víme,
jak na to
● důraz na ekologickou výchovu – jsme
v přírodě a s přírodouv
● angličtinu od 1. ročníku – umíme se domluvit
● spoustu výukových akcí, výjezdy na ozdravné pobyty – jsme spojeni se světem
● kvalitní družinu, velké množství kroužků – nuda u nás nebydlí
Jsme škola, ve které máme na děti
čas!
Podrobné informace k zápisu najdete na
webu školy: www.zssenohraby.cz.
Kolektiv ZŠ Senohraby

Základní škola a Mateřská škola Senohraby
raby
přijme

Kuchaře/ku do školní kuchyně
výuční list v oboru, úvazek 1,0
Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: skola.senohraby@centrum.cz
Další informace na tel. čísle: 725 781 366
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Zápis
á i č
č. 1/2018
1/2
/ 0

Zápis
á i č.
č 1/2018
1/2
/ 0
Zápis č. 1/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne 5. 3.
2018
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, Ing.
Jiří Zahradník, Milan Kraut, Michal Bílý
Omluveni:
Neomluveni:
1. Kontrola účasti.
Zasedání zastupitelstva obce zahájila
starostka obce v 19:01 hodin.
Starostka konstatovala, že dle
prezenční listiny - příloha zápisu č.
1 - je přítomno 9 členů zastupitelstva
obce. Zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné. Dále sdělila, že
průběh zasedání bude nahráván na
záznamové zařízení.

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání
zastupitelstva obce.
4. Smlouva na výkon pečovatelské služby
pro rok 2018 s městem Mnichovice.
5. Veřejnoprávní smlouva o vzájemné
spolupráci při plnění úkolů jednotky
požární ochrany mezi obcemi
Mirošovice a Senohraby.
6. Veřejnoprávní smlouva o zajištění
provozování veřejného pohřebiště v
jiné obci mezi obcemi Mirošovice a
Senohraby.
7. Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č.
1/2016 o stanovištích na tříděný odpad a
příloha č. 2 o umístění nádob o objemu
1100 l na směsný komunální odpad.
8. Realizace akce Senohraby – lokalita
Hrušov – kanalizační a vodovodní řad.
9. Veřejná zakázka „Lokalita Hrušov –
kanalizační a vodovodní řad“ – výběr
nejvhodnější nabídky.
10. Nabídka na odkup pozemků obcí –
bývalý parčík.
11. Úprava rozpočtu č. 6/2017 k 31. 12.
2017.
12. Úprava rozpočtu č. 1/2018.
13. Studie na výstavbu nového
hasičského domu.
14. Studie úpravy návsi.
15. Různé.
16. Diskuse.
Usnesení č. 2/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program jednání.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Starostka obce navrhla na ověřovatele
zápisu paní Vrbovou a pana Dvořáka.
Usnesení č. 1/2018:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní
Vrbová a pan Dvořák.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

4. Smlouva na výkon pečovatelské
služby pro rok 2018 s městem
Mnichovice.
Touto smlouvou zajišťuje město
Mnichovice pro obec Senohraby
pečovatelské služby, zejména pro
seniory – rozvoz obědů, zajištění
chodu domácnosti apod. Služba je
kladně hodnocena a je rok od roku více
využívána.
Usnesení č. 3/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
na výkon pečovatelské služby pro rok
2018 s městem Mnichovice.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

3. Program dnešního jednání
zastupitelstva.
1. Přivítání, kontrola účasti.

5. Veřejnoprávní smlouva o
vzájemné spolupráci při plnění
úkolů jednotky požární ochrany

2. Volba ověřovatelů zápisu a
jmenování zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou
zápisu paní H.O.
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mezi obcemi Mirošovice a
Senohraby.
Jde o smlouvu o vzájemném využívání
služeb se sousední obcí Mirošovice
o využívání senohrabské Jednotky
dobrovolných hasičů na jejich katastru
po dobu příštích 10 let. Částka 50 000
Kč, kterou Mirošovice ročně zaplatí obci
Senohraby, by měla výjezdy pokrýt.
Usnesení č. 4/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o vzájemné
spolupráci při plnění úkolů jednotky
požární ochrany mezi obcemi
Mirošovice a Senohraby.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
6. Veřejnoprávní smlouva o
zajištění provozování veřejného
pohřebiště
v jiné obci mezi obcemi Mirošovice
a Senohraby.
Jde o navazující smlouvu o vzájemném
využívání služeb s obcí Mirošovice o
zajištění provozování mirošovického
pohřebiště po dobu příštích 10 let.
Částka 50 000 Kč, kterou obec
Senohraby zaplatí ročně, je za provoz
pohřebiště a opravy.
Usnesení č. 5/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o zajištění
provozování veřejného pohřebiště
v jiné obci mezi obcemi Mirošovice
a Senohraby.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7. Příloha č. 1 obecně závazné
vyhlášky č. 1/2016 o stanovištích
na tříděný odpad a příloha č. 2 o
umístění nádob o objemu 1100 l na
směsný komunální odpad.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o komunálním odpadu zůstává v
platnosti, navrhuje se aktualizace
přílohy č. 1 o stanovištích na tříděný
odpad
a přílohy č. 2 o umístění nádob o objemu
1100 l na směsný komunální odpad
- příloha zápisu č. 2 a příloha zápisu
č. 3. Nejvýraznější změnou je zrušení
stanoviště na křižovatce ulic Pětihostská
a Nad Stráněmi.
Usnesení č. 6/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje
aktualizované přílohy č. 1 a č. 2 obecně
závazné vyhlášky č. 1/2016, které
nahrazují předchozí přílohy. Příloha
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č. 3 zůstává v platnosti.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
8. Realizace akce Senohraby –
lokalita Hrušov – kanalizační
a vodovodní řad.
Jde o vybudování kanalizace a vodovodu
v Hrušově. V současnosti jsou tyto
dvě akce ve 2. kole žádostí o dotace na
Ministerstvu zemědělství ČR. Pokud by
byla dotace přidělena, byla by ve výši 55
% celkové částky, zbytek by financovala
obec Senohraby s tím, že by zažádala o
dofinancování Středočeský kraj. Pokud
by dotace nebyla poskytnuta, realizace
obou akcí se odloží.
Usnesení č. 7/2018:
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací
akcí „Senohraby – Hrušov – vodovod“
a „Senohraby – Hrušov – kanalizace“
za podmínky obdržení dotace na akce
z dotačních programů Ministerstva
zemědělství ČR. Finanční spoluúčast na
obě akce je obec připravena financovat
z rozpočtu obce na rok 2018 a z přebytků
hospodaření minulých let.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Veřejná zakázka „Lokalita
Hrušov – kanalizační a vodovodní
řad“ – výběr nejvhodnější
nabídky.
Pro podání žádosti o dotace na
ministerstvu zemědělství je třeba, aby
byla soutěží vybrána budoucí firma,
která bude vybudování kanalizace a
vodovodu v Hrušově realizovat. Zadávací
řízení na podlimitní veřejnou zakázku
s neomezeným počtem přihlášených
bylo zveřejněno na profilu zadavatele.
Výběrová komise se sešla 20. 2. 2018
a vybírala z nabídek dvou uchazečů:
Vodohospodářská společnost Benešov
s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov
a Výstavba sítí Kolín, a.s., Polepy 235,
280 02 Kolín. Na základě vyhodnocení
nabídek komise vybrala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku společnosti
Vodohospodářská společnost Benešov
s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov
Usnesení č. 8/2018:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o hodnocení a posouzení nabídek
na veřejnou zakázku „Lokalita Hrušov
– kanalizační a vodovodní řad“ a dle
doporučení komise vybírá uchazeče č. 1
– Vodohospodářská společnost Benešov
s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov,

IČ 47535865, který podal nejvýhodnější
nabídku ve výši 11 708 290,20 Kč bez
DPH a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
10. Nabídka na odkup pozemků
obcí – bývalý parčík.
Jde o odkoupení obcí pozemků parčíku
u bývalé samoobsluhy o rozloze 1992 m2.
Majitel Ing. P.J. nabízí tyto pozemky k
odkupu za cenu dle znaleckého posudku
z roku 2015 zvýšenou o 50% valorizaci
podle indexu růstu cen pozemků.
Celková cena činí 2 188 360 Kč. Po
zakoupení by byla možnost vybudovat
zde upravené veřejné prostranství
sloužící občanům Senohrab.
Usnesení č. 9/2018:
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou
na odkup pozemků pana Ing. P.J. ze dne
26. 2. 2018 a schvaluje koupi pozemků
ppč. 409/20, 409/24, 409/25, 409/34 a
568 v k.ú. Senohraby o celkové výměře
1992 m2 za celkovou částku 2 188 360
Kč (tj. 1 098,57 Kč za 1 m2) a pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy na
tyto pozemky s panem Ing. P.J. Nákup
pozemků bude financován z přebytků
hospodaření minulých let.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
1 - Zahradník proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
11. Úprava rozpočtu č. 6/2017.
Starostka předložila členům
zastupitelstva na vědomí úpravy
rozpočtu č. 6/2017 - příloha zápisu č. 4.
Schodek rozpočtu ve výši 3 023 615,64
Kč byl uhrazen z přebytku hospodaření
minulých let.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu č.
6/2017 činí:
17 680 643,56 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č.
6/2017 činí:
18 161 493,56 Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu č.
6/2017 činí:
21 058 974,20 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu č.
6/2017 činí:
21 185 109,20 Kč
Usnesení č. 10/2018:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
úpravu rozpočtu č. 6/2017.
Pan Zahradník nesouhlasí s úpravu
rozpočtu č. 6/2017.
12. Úprava rozpočtu č. 1/2018.

Starostka předložila členům
zastupitelstva ke schválení návrh úpravy
rozpočtu č. 1/2018 - příloha zápisu č. 5.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu č.
1/2018 činí:
16 655 500,00 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č.
1/2018 činí:
16 693 542,00 Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu č.
1/2018 činí:
16 655 500,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu č.
1/2018 činí:
18 859 902,00 Kč
Usnesení č. 11//2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu
rozpočtu č. 1/2018.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
1 - Zahradník proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. Studie na výstavbu nového
hasičského domu.
Jde o záměr vypracování studie na
stavbu nového hasičského domu podle
současných požadavků na velikost
požárních automobilů i zázemí pro
hasiče. Jako nejvhodnější se jeví
lokalita u mostu, kde má v současnosti
obec deponium materiálu. Stávající
hasičárna by sloužila jako zázemí pro
pracovní četu obce, jako sklad i pro
parkování techniky. Současné zázemí v
plecháči je nevyhovující, což se projevilo
i za mrazivého počasí, kdy technika
zamrzala.
Usnesení č. 12//2018:
Zastupitelstvo obce souhlasí
s vypracování studie na výstavbu nového
hasičského domu na pozemcích obce
ppč. 158/2, 156/3, 477/1, 277/2, 483/5
v lokalitě současného deponia materiálu
u mostu.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
1 - Zahradník proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
14. Studie úpravy návsi.
Jde o zahájení diskuse o budoucí podobě
návsi. Měla by být vypracována studie
na úpravu návsi, která bude představena
veřejnosti, a z diskuse s občany by měl
vzejít návrh, jakou podobu by náves
měla mít.
Usnesení č. 13/2018:
Zastupitelstvo obce souhlasí
s vypracováním studie na úpravu návsi.
Osloven bude odborník na úpravu
veřejného prostranství, občané
a studenti. Návrhy budou v průběhu
roku prezentovány veřejnosti a proběhne
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Zápis
á i č.
č 1/2018
1/2
/ 0
diskuse o nejvhodnější budoucí podobě
návsi obce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
1 - Zahradník proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Různé.
Po letech vyvstala potřeba pojmenování
nových ulic, což je plně v kompetenci
zastupitelstva obce.
Jde o tři ulice pod ulicí Nad Stráněmi.
Starostka vyzvala občany ke spolupráci,
návrhy nových názvů se podávají
písemně osobně nebo e-mailem na
Obecní úřad Senohraby.
16. Diskuse.
V následné diskusi se objevilo několik
různorodých témat:
pan K.:
zda bude se obnovovat vodorovného
dopravního značení – středová čára –
v ulici Hlavní, jsou problémy s výjezdy
z ulice Klánovka; obnovení, resp.
vyčištění propustku pod cestou u KMK;

pan K.
návrh řešení nedodržování rychlosti
na Hlavní ulici instalací zařízení na
snímání SPZ automobilů;
pan Zahradník: jak je to se zasypáním
díry na mostě; v jakém stavu je akce
Statické zajištění silnice III/6031 ulice
Hlavní; jak to vypadá s přístavbou
mateřské školy; bude se pokračovat
v akci Školní ulice; kolik stály zemní
úpravy V Zátiší pod skokanským
můstkem;
pan Š.:
jaká je výše vodného;
pan Kopper:
jak dopadla nabídka zastupitelstva obce
manželům M.; jaký je výsledek ohledně
voleb do školské rady;
paní Vrbová:
jak pokračuje pan Š. na pronajatém
pozemku;
pan Š.:
jak bude naloženo s kmenem po padlé
borovici;
pan K.:
návrh na využití kmene padlé borovice;
pan M.:

Starostka odpověděla na veškeré dotazy;
podněty a připomínkami se bude
zabývat.
Starostka ukončila zasedání
zastupitelstva obce v 20:40 hodin.

Vážení občané,
oznamujeme Vám tímto, že ve spolupráci
s Územním pracovištěm finančního úřadu se sídlem v Říčanech bude umožněno
občanům Města Mnichovice a přilehlých
obcí opět vyřídit si své zákonné povinnosti vůči svému správci daně tj. podat
daňová přiznání za rok 2017 a bezplatně
získat pomoc při vyplnění daňového přiznání v místě svého bydliště či v jeho dosahu a to bez „front“ a v domácím prostředí.
Pracovníci Finančního úřadu ÚP Říčany budou přítomni na Městském úřadu
v Mnichovicích – v sále Informačního centra v Mnichovicích, Masarykovo nám. 83,
Mnichovice a to: v úterý 20. 3. 2018 od
15.30 – 18.00 hod.
Informace z Územního pracoviště finančního úřadu se sídlem v Říčanech nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny
na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány v „Novinkách“. Podávat lze daňová
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Interaktivní formuláře DAP k DPFO
a DPPO jsou k dispozici na stránkách
Finanční správy v záložce „Daňové tiskopisy“. Leták k podávání daňových přiznání k daním z příjmů je již vyvěšen na
www.financnisprava.cz pod záložkami
„Daňové tiskopisy – Databáze aktuálních
daňových tiskopisů – Daň z příjmů (FO
i PO) – Letáky“.
Zároveň v průběhu měsíce února – března 2018 budou v Informačním centru
v Mnichovicích k dispozici: formuláře

K dalším velice zajímavým návštěvníkům
Senohrab patřili sochař Damian Pešan
a jeho žena, sochařka a malířka
Vlasta Dohnalová-Pešanová.

Zapsal: Mgr. H.O.
Ověřovatelé zápisu:
Jana Vrbová v.r.
PhDr. Vladimír Dvořák v.r.
-------------------------------------------Ing. Jana Svašková v.r.
starostka obce
Zápis byl ověřovateli zápisu
podepsán dne: 9. 3. 2018
Zápis byl starostkou obce podepsán
dne: 9. 3. 2018

Využijte možnosti podat daňové přiznání za rok 2017
na Městském úřadě v Mnichovicích
přiznání přes aplikaci EPO na Daňovém
portálu, dostupném též na adrese
www.daneelektronicky.cz.

Stopy slavných – Pešanovi

zprohýbané zábradlí na mostě u nádraží.

na podání daňového přiznání fyzických
a právnických osob a k dani z nemovitých věcí včetně pokynů k vyplnění a to
v úředních hodinách Informačního centra v Mnichovicích:
PO – PÁ: 8.00 – 12.00
a 13.00 – 17.00 hod.
SO: 8.00 – 12.00 hod.
Na všech Finančních úřadech a jejichúzemních pracovištích v rámci rozšíření úředních hodin je zajištěno přijímání
daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených v termínu: od 26. 3.
do 29. 3. 2018 ve všech pracovních dnech
vždy od 8.00 do 17.00 hodin a v úterý
3. 4. 2018 od 8.00 do 18.00 hodin. Informační linka ÚzP v Říčanech bude zprovozněna v době od 1. 3. – 3. 4. 2018 na
tel. čísle 323 627 444.
Doufáme, že využijete nabízených služeb daňové správy a věříme, že nabízené
služby Vám usnadní plnění Vašich daňových povinností.
Ing. Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

březen . 2018

D

amian Pešan (1887 – 1969) vystudoval pražskou Uměleckoprůmyslovou školu u Jana Evangelisty Kastnera,
Celestýna Kloučka a Josefa Drahoňovského. Od roku
1923 vytvářel sochařské práce pro Pražský hrad, například sochy býků při vstupu na III. nádvoří. Velký soubor Pešanovy
tvorby nalezneme ve Svatyni Krista Krále v pražských Vysočanech, který vznikl v letech 1930 až 1943. Jedná se o oltář Krista
Krále, boční oltáře Panny Marie a sv. Václava a sochy sv. Anežky
České, sv. Antonína, sv. Ivana, sv. Josefa, sv. Ludmily, sv. Mikuláše, sv. Jana Nepomuckého, sv. Petra a Pavla, sv. Prokopa a sv.
Víta. Dále pro kostel navrhl křtitelnici, keramický betlém a Boží
hrob.
Jedna z jeho nejvýznamnějších realizací se nachází v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, který navrhl slovinský
architekt Josip Plečnik. Velká socha Krista pochází z roku 1933
a postavy sv. Vojtěcha a sv. Václava jsou datovány rokem 1937.
Následujícího roku vznikly sv. Anežka, sv. Ludmila a sv. Prokop,
ale socha sv. Jana Nepomuckého zůstala nedatována. Při vstupu
do kostela sv. Václava v pražských Vršovicích stojí socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem a v kostele sv. Prokopa na Žižkově v jižním rameni transeptu nalezneme sochy sv. Josefa (1933),
sv. Anežky České (1934), sv. Judy Tadeáše (1943) a sv. Terezky
(1932). Pro Michli vytvořil pomník padlých ve dvou světových
válek, odhalený roku 1945. V kostele sv. Jakuba Většího v Stodůlkách je na jižní straně lodi umístěna socha Panny Marie s Ježíškem (1946) a ve zlíchovském kostele svatých Filipa a Jakuba se
nachází socha Nejsvětějšího Srdce Páně z roku 1957. Z funerální
plastiky je možno uvést reliéf Madony na náhrobku lékaře Václava Maxe na Olšanských hřbitovech. Z mimopražského díla patří

k zajímavým pracím výzdoba Obytných domů v Ostravě - Porubě z let 1952 až 1954, které navrhli Jaroslav Kándl a Jiří Kadeřábek, nebo reliéfy na budově Hutnické fakulty v centru Ostravy
(1954–1956). Damian vyučoval na žižkovské Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze.
Vlasta Dohnalová-Pešanová (1897 Chrudim - ?) také vystudovala
Uměleckoprůmyslovou školu u Josefa Drahoňovského. Tvořila
spíše menší keramické, porcelánové a skleněné práce, ale k jejím
dílům také patří například busta Josefy Havlíčkové, matky Karla
H. Borovského, v Havlíčkově Brodě nebo socha Čistota na Pražském hradě.
Dle vzpomínek paní Evy Matějkové zajížděli Pešanovi do Senohrab k rodině Čížků poměrně často. (Tímto také paní Evě Matějkové velice děkuji za poskytnutí mnoha zajímavých informací
a materiálu). Na fotografii je v kočárku paní Matějková, nad ní
její maminka a dále Vlasta a Damian. Ten se měl vyznačovat veselou a přátelskou povahou, kterou oceňovali zvláště děti. Každopádně oba manželé, přes jejich umělecké úspěchy velice skromní
lidé, obohatili Senohraby o další velmi významné osobnosti.
Patrik Líbal

Mimozemšťani – začalo to v pondělí večer 5. února 2018

O

kolo našeho domu na rohu ulic
Hlavní a U Hřiště se pomalu pohybovalo podivné vozidlo, které
zvláštně bručelo. Nad sebou mělo dva silné veliké reflektory, které vypadaly, že
vlastně lezou nahoře po našem plotě.
S vnoučaty jsme se dohodli, že tady asi
přistál někdo z Marsu a uvidíme, co z toho bude. To ale nebyl konec. Když jsem
se podívala z okna v půl druhé v noci, vozidlo si to zase šinulo okolo. Ale prozradilo se tím, že zajelo do garáže vedle sokolovny.

A ráno bylo jasno. Všechny chodníky, cesty,
silnice vzorně posypané a upravené, že to ani
trochu neklouzalo. Byla to práce onoho podivného vozidla, kterému se říká „malý traktor“
a obsluhují ho pánové z „rychlé čety“.
A tož zpátky do reality!!! Moc rychlé četě děkujeme, že se tak obětavě stará o to, aby bylo v Senohrabech všechno v co nejlepším pořádku.
S pozdravem
Věra Tomášová
U Hřiště 373
251 66 Senohraby
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Hasiči

Zprávy od hasičů

připravili překvapení v podobě vystoupení „Michaela Jacksona“.

Vážení čtenáři, rok 2018 je významným rokem pro senohrabské hasiče. Sbor dobrovolných hasičů
v Senohrabech oslaví v letošním roce 120. výročí svého založení. Sto dvacet let fungování sboru
je důkazem práce několika generací na poli požární ochrany. Práce lidí odhodlaných zachraňovat
životy a bránit majetek ať už svůj anebo cizí, pomáhat druhým v nouzi a připravovat další generace
na nelehké úkoly hasičů.
Ples se už poněkolikáté uskutečnil poslední únorovou sobotu.
Místem konání plesu se stejně jako v předešlých letech stala zahradní restaurace hotelu SEN v Senohrabech. Celým večerem
hosty provázela hudební skupina Studio 95 a v tombole bylo připraveno mnoho hodnotných cen. Hasiči si pro návštěvníky plesu

Dovolte mi pozvat vás na další akce plánované v roce 2018 v rámci oslav založení sboru dobrovolných hasičů:
Dobrovolný Železný hasič
2. června 2018 – u hasičské zbrojnice.
Den s hasiči
16. června 2018 (představení techniky, ukázky práce hasičů SDH
Senohraby a Okrsku č. 2)
Soutěž v požárním sportu Okrsku č. 2
září 2018
Závod požárnické všestrannosti (soutěž dětí a dorostu)
6. října 2018
Mikulášská zábava Okrsku č. 2
prosinec 2018
Ivana Jančíková

Co lze zažít pří vyjížďce historickým vlakem.

Z historie sboru v Senohrabech
Historie senohrabského sboru se začala psát v roce 1898, kdy
v Senohrabech došlo k požáru několika stavení a hospodářských
budov. Větší počet požárů a výhružky neznámého žháře byly důvodem vzniku místního sboru dobrovolných hasičů, stalo se tak
na ustavující schůzi v září 1898. Dne 4. září byla vysvěcena veledůstojným pánem p. P. Josefem Růžičkou, farářem z Hrusic první stříkačka. Již 12. září byl sbor povolán k hašení požáru do sousedních Turkovic. Sbor pořídil další náčiní pro hasiče a to 2 voznice, 2 žebříky, 1 hák a 4 košíky na nošení vody. Byla zakoupena
stříkačka od fy Smékal za 1 000 zlatých. Tehdejší vybavení hasičů bylo uskladněno v usedlosti č.p. 5 u Trojníčků, následně byla
vybudována zbrojnice u rybníčku (č.p. 114). Začátky senohrabských hasičů nebyly jednoduché, hasiči neměli dostatečné vybavení a k dispozici měli jen málo finančních prostředků. V roce
1901 byl hasičský sbor rozšířen o nové členy a ve sboru byly registrovány první ženy – hasičky. Členové hasičského sboru se účastnili župních sjezdů, místních a okrskových cvičení. Každoročně
byly pořádány taneční zábavy a závody v kuželkách. Hasiči také
založili ochotnický spolek a zřídili knihovnu.
V době okupace činnost sboru utichla a sbor plnil pouze nařízené
úkoly. Po osvobození opět nastala výrazná činnost, jednotka se
stala zdatnou nejen v místním, ale i v okresním měřítku. Odměnou za poctivou práci byl pro hasiče nový automobil, který byl do
Senohrab přidělen v roce 1957. V roce 1958 proběhla výstavba hasičské zbrojnice (v akci Z). V roce 1974 bylo místnímu sboru za
úspěšnou činnost při sportu a při zdolávání požárů přiděleno
první cisternové vozidlo. Práce hasičů se postupem času stále
zdokonalovala. Důkazem toho jsou úspěchy na soutěžích v požárním sportu i množství zásahů a jejich stále se zvyšující náročnost.
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Výroční valná hromada
První akcí uspořádanou k oslavám 120. výročí založení SDH
Senohraby byla výroční valná hromada konaná 20. ledna v hotelu SEN. Pozvání na Výroční valnou hromadu přijalo několik
významných hostů – plk. Ing. Daniel Miklós, náměstek generálního ředitele HZS, zástupce HZS SČK M. Langer z územního
odboru Kladno, velitel hasičské stanice Říčany Roman Hejzlar,

Všechny výlety parním vlakem
směřují České dráhy za významnými památkami, kulturními
akcemi, slavnostmi a zajímavými
událostmi. Oblíbenou akcí v květnu
je jízda do Podblanicka až do
Vlašimi, kde kromě ParaZOO lze
také navštívit zámek Jemniště
(nádraží Postupice). Pro mnohé
však bude zajímavější návštěva
pivovaru Ferdinand v Benešově.

Z

ačátkem léta a o prázdninách lze
naplánovat jízdu do Posázaví. Neopakovatelné scenérie řeky Sázavy nebo návštěva památek určitě stojí za
to. Z nejznámějších lze jmenovat Týnecký hrad, Sázavský klášter nebo hrad Český
Šternberk. Děti zaujme určitě vyhlášená
Sázavská nebo Kácovská pouť. Tu Kácovskou lze obohatit návštěvou pivovarské
hospody, kde si mohou milovníci zlatavého moku a dobrého jídla opět přijít na
své.
Svézt se parním vlakem znamená ponořit se do doby první poloviny 20. století,

kdy parní trakce byla na výslunní a zajišťovala největší podíl jak osobní tak nákladní přepravy. Dnes je to jen ukázka,
jak naši předkové dokázali ovládat tak
krásné stroje s obrovskou sílou. Vozy tzv.
Rybáky, ve kterých se můžete svézt, jezdily ve 40.–50. letech minulého století.
Je z čeho vybírat, tak si přijďte zakoupit
jízdenky do předprodeje na některou z vyjmenovaných akcí dopravce České dráhy,
a.s. Jízdenky a rezervace místa se prodávají v Praze na Masarykově nádraží v mezinárodní pokladně a v osobní pokladně
Praha Braník měsíc před akcí.

Nostalgické jízdy ČD a.s. do Posázaví a do Podblanicka v r. 2018

starosta krajského sdružení hasičů SČK Oldřich Lacina
Lacina, Ing
Ing. Svaš
Svašková, starostka obce Senohraby, a mnoho dalších hostů z okolních sborů. Výroční valná hromada byla zahájena přednesem
zpráv z jednotlivých oblastí činností. Následně byla předána
ocenění členům SDH. Hlavním bodem večera bylo představení
nového hasičského praporu, který je vůbec prvním praporem senohrabských hasičů.

TERMÍN

NÁZEV AKCE

TRASA VLAKU

26. 5.

Ferdinand
Zahájení sezony v Lešanech
Pivovar Ferdinand
Para ZOO Vlašim

» Parní vlak v trase Praha Braník – Jílové u Prahy – Čerčany

23. 6.

Posázavské linky
Sázavský klášter

» Parní vlak v trase Praha Braník – Týnec nad Sázavou

7. 7.

Posázavské linky
Sázavský klášter

» Parní vlak v trase Praha Braník – Týnec nad Sázavou

18. 8.

Posázavské linky
Kácovská pouť

» Parní vlak v trase Praha Braník – Praha hl. n. – Praha-Libeň

1. 9.

Ferdinand
Tankový den v Lešanech
Pivovar Ferdinand
Para ZOO Vlašimv

» Parní vlak v trase Praha Braník – Vrané n. Vlt. – Krhanice

– Benešov u Prahy – Postupice – Vlašim

– Čerčany – Sázava / Sázava – Ledečko

– Čerčany – Sázava / Sázava – Ledečkov

– Říčany – Čerčany – Sázava – Kácov /
Kácov – Čerčany – Pha Hostivař – Pha Vršovice

Týnec n. S. – Čerčany – Benešov u Prahy – Postupice
(zámek Jemniště) – Vlašim

Hasičský ples
Další letošní akcí, kterou hasiči připravili, byl Hasičský ples.

Pořadatel :GŘ Regionální obchodní centrum ČD, a.s. kontakt: Lemberk@gr.cd.cz
Podrobnější informace: www.cd.cz Kontakt: pavlik@zap.cd.cz
* Některé jízdy mohou být z důvodu výluky SŽDC nebo přesunutí programu organizátorem zrušeny nebo posunuty do jiného termínu
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TJ Sokol

Lyžaři v únoru do úmoru aneb
„jde to, ale dře to, až se od skluznic jiskří...“
V týdnu po šumavské zimní pohádce (viz. minulé číslo hlásky) jsme si
v Senohrabech na lyžích opět tzv. ani neškrtli a poslední lednový
týden počasí spíše připomínalo začátek dubna...
nebo na zimu rovnou své ratolesti přesidlují do hor). Zvláště ve st. žácích a žákyních jsme tak měli velice silnou sestavu,
kde se oba kluci i obě holky dlouhodobě
výkonostně řadí do 10. místa v republice.
Na takto silnou konkurenci letos trochu
„doplatili“ senohrabští st. žáci Matěj Skořepa, Dominik Svoboda a Filip Kohout
(Matěj s Dominikem jinak účastníci předloňské olympiády). Středočeský kraj tak
měl letos v běhu na lyžích velice silnou
sestavu, již nám paradoxně záviděli i mnohé horské kraje.

Z

imní sezóna navzdory rozmarům
paní Zimy jela nicméně na plné
obrátky dál a v týdnu od neděle
28. 1. do pátku 2. 2. se v Pardubickém
kraji uskutečnily Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže (ZODM), soutěžilo
se ve všech tradičních zimních olympijských sportech, včetně běhu na lyžích
a lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby byl
lyžařským svazem Středočeského kraje opět pověřen zajištěním běžeckého
družstva pro reprezentaci Středočeského
kraje.

Trenérsky a servismansky sestavu dále
zajištovali trenéři Míla Svoboda a Jan
Oberlander (oba Senohraby), servisman
Radek Eliáš (Příbram) a asistenti Petr
Štolba a Tomáš Matějka (oba Senohraby).
Ambice naší výpravy byly tedy (oprávněně) poměrně vysoké, jak se ovšem ukázalo, konkurence byla též skvěle připravena a zvláště lyžaři a lyžařky Liberckého
kraje ve stopě doslova lítali. Na vysněnou
medaili jsme nakonec v žádném ze závodů nedosáhli, nicméně umístění 3x na velkém podiu (do 6. místa), několik dalších

do 10. místa respektive bodovaného 12.
místa nás po individuálních závodech
zařadilo na 3. místo ze všech krajů a z této pozice jsme též startovali do závodu
smíšených štafet (3 kluci + 3 holky). Nakonec to tzv. „necinklo“ ani zde a naši
svěřenci dojeli na 7. místě, v konečném
součtu celé ZODM se však Středočeský
kraj umístil na 4. místě, což je historický
úspěch, k němuž velkou dávkou bodů přispěli i naši lyžaři-běžci.
Souboje v bílé stopě na dětské olympiádě si v mnohém v ničem nezadali s těmi,
jež jsme o 14 dní později mohli sledovat
na velké olympiádě v Koreii (včetně divácké kulisy a TV přenosů), tak doufejme, že mladým lyžařům vydrží nadšení
a elán, u sportu vydrží a za 10 let budou
prohánět celý svět v čele s Nory a Norkami.
Všechny soutěže ZODM v běhu na lyžích,
v biatlonu a částečně i lyž. orientačním
běhu proběhly v malebném městečku na
úpatí Orlických hor Letohradu, respektive ve zdejším útulném biatlonovém

Tímto ještě 1x velká gratulace a poděkování všem senohrabským závodníkům
a dospělým činovníkům za zajištění běžeckého družstva na ZODM 2018, včetně
nominačního závodu - přeboru Středočeského kraje a Prahy na Benecku (viz.
minulé číslo Sh).
Informace a zpravodajství ze ZODM 2018:
https://odm.olympic.cz/2018
Nejen olympiádou je však živ senohrabský lyžník, naopak! Začátkem února se
paní Zima i ve středočeské pahorkatině
konečně trochu nadechla a mohli jsme
začít alespoň s improvizovaným soustavnějším tréninkem na sněhu. Všechny
tréninky našeho oddílu jsme tak v únoru
uskutečnili opravdu na lyžích v léty prověřených sněhových enklávávch na Ondřejovské hvězdárně (např. minisoustředění 10.–12. 2.), pastviny Třemblat apod.
a samozřejmě na ledovci Vávrák. Na uspořádání Senohrabské 15 ani Kritéria to
sice fakt nebylo, ale opět se ukázalo, že
při troše nadšení pro věc nám ke štěstí
a radosti z pohybu na lyžích stačí pár desítek metrů čtverečných a 1–5 cm dobře
uježděného sněhu, zkrátka kdo měl chuť,
mohl celý únor na lyžích každý den trénovat i u nás aneb dře to, až se od skluznic
jiskří, ale jde to!
Trénovat jsme tedy byť imprivizovaně
mohli doma, na závody jsme vyjížděli
do hor na všechny světové strany. Mimo
jiné 10.–11. 2. slavný krušnohorský závod
Karlův běh na Božím Daru (účasti senohrabských lyžařů jsou zde zaznamenány
od prvních ročníků v 70. letech-Syrovatský a spol.). Letos na 22 km Iva Veselá
4. místo celkově a 1. místo v kategorii.
Blahopřejeme! 44 vkm Jan Veselý 63. místo celkově a 15. místo v kategorii. Blahopřejeme! Naše žákyně sestry Mišekovy
zde v žákovských závodech též řádily stejně jako celou zimu na dalších závodech
na české i německé straně Krušných hor.

V běhu na lyžích se jako vždy soutěžilo
v kategorii ml. žactva (holky, kluci ročník
2007-06) a staršího žactva (holky, kluci
ročník 2005-04), v každé kategorii mohli
za každý kraj závodit vždy dvě holky a dva
kluci, celkem tedy 4 holky + 4 kluci. Ze
závodníků evidovaných v našem oddíle
se do sestavy nominovali ml. Vžákyně
Anička Matějková, ml. žák Tomáš Štolba
a starší žák Adam Záhorec. Sestavu dále
doplnili mladí lyžaři z celého Středočeského kraje, jež ovšem vesměs trénují a závodí v horských oddílech (díky nadšeníšílenství svých rodičů, jež neváhají na
tréninky dojíždět i několik desítek km
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areálu Šedivský lom, domovském místě
našich velkých olympioniků Ondřeje Moravce, Michala Šlesingera a dalších. Jak
zmíněno úvodem, v době konání her zimní počasí nebylo ani náhodou a pořadatelům se horko těžko podařilo v několika
málo lednových mrazivých dnech zasněžit alespon 1 + 1.5 km dlouhé okruhy, na
nichž se odjely všechny závody, za daných
podmínek však byli technicky náročné
tratě na každý den skvěle připraveny.

březen . 2018

16.–18. 2. se v Bedřichově uskutečnil 51.
ročník našeho nejslavnějšího lyžařského
závodu Jizerská 50. V pátek závodilo žactvo, z našeho oddílu sourozenci Doudovi,
sestry Mišekovy, Venca Veselý a sourozenci Matějkovi v čele s vítěznou Aničkou. V sobotu se konal závod na 25 km,
kde Iva Veselá obsadila 22. místo celkově
a 3. místo v kategorii. V hlavním nedělním závodě na 50 km si ze senohrabských
lyžařů nejlépe vedl Vláďa Douda, když
obsadil velice dobré 348. místo v čase
3:08 h. Blahopřejeme! Dále Luboš Havel
528. místo v čase 3:13 h.
Od 14. 2. do 20. 2. další část senohrabských lyžařů (M. Svoboda, Obik, rodina
Spilkova, J. Šmolík-Šuplík, Z. Šulc) též
uskutečnila výjezd na závody v Jižním
Tyrolsku „Gsieser Tall Lauf“, Jižní Tyrolsko-Dolomiti je oblast běžeckému lyžování zaslíbená, v údolích jsou denně upravovány stovky km tratí a v kombinaci
s krásou tamních hor, italskou pohostiností a rakouskou důsledností je tato oblast pro každého lyžaře a milovníka hor
rájem na zemi. Samotné závody byly též
parádní a byť jsou součástí evropského
poháru dálkových běhů, zachovaly si svůj
„rodinný“ charakter.
V sobotu 17. 2. se závodilo klasicky a nastoupili jsme zde ve složení Eliška Spilková – 30 km – 30. místo celkově a 8. místo v kategorii. Míla Svoboda na 30 km byl
77. celkově. Vojta Spilka na 42 km obsadil 100. místo celkově. Obik na 42 km byl

103. celkově. V neděli 18. 2. se závodilo
bruslením a nastoupili jsme zde ve složení: M. Svoboda – 30 km, V. Spilka a Obik
42 km s výsledky podobnými těm sobotním.
24. – 25. 2. se Evropský pohár v dálkových
bězích přesunul na Šumavu, kde se na
Kvildě péčí Ski klubu Vimperk uskutečnil 33. ročník Šumavského skimaratonu.
Na Šumavu jsme opět vypravili větší výpravu lyžařů všech věkových kategorií.
V sobotu závodilo naše žactvo ve složení
Pavlík Štastný, Ondra Doupovec, Katka
Šimečková, Lucka Štastná, Laura Svobodová a Matěj Skořepa a na tratích 1–5 km
bruslením si v konkurenci převážně šumavských borců vedli velice zdatně. Blahopřejeme!
V neděli se pak uskutečnily hlavní závody
na 23 respektive 45 km klasicky, na 23 km
nastoupily naše ženy Iva Veselá a Alena
Skořepová a obsadili 3. respektive 5. místo ve svých kategoriích. Matěj Skořepa
(ročník 2004) si v závodě na 23 km odbyl
pemiéru na půlmaratonské trati a v souhrnné kategorii do 18 let obsadil 9. místo,
Ivě, Aleně a Matějovi blahopřejeme!
Do závodu na 45 km pak nastoupil Obik
a obsadil 89. místo celkově. Poslední únorový víkend na Šumavě se opět povedl
parádně - sněhu dost, slunce svítilo a mrzlo až praštělo, zkrátka zimní pohádka.
Ve stejném termínu se ještě uskutečnil
Jesenický lyžařský maraton (Jelyman)

11

Okénko

TJ Sokol
ze seriálu Czech-ski tour a tam pro změnu závodili naši závodníci Záhorcovi. Únor
tedy máme za sebou a na lyžích nás ještě
čeká celý březen a část dubna.
Fotky z našeho snažení je možné si prohlédnout v oddílové fotogalerii:
http://skisenohraby.rajce.idnes.cz/
Tímto Díky Mílovi Svobodovi za fotodokumentaci.
Symbolická tečka za zimní sezonou a přechod do jara se pak uskuteční ve čtvrtek
19. 4. při 55. ročníku Jarního běhu U Kanálu.
SKOL!
Za lyžařský oddíl TJ Sokol, Obik

V Senohrabech to se ví, že
každý novorozeně dostane do kolébky kosu, hrábě, míč a lyže...
Jsme ski sportu zaslíbená ves uprostřed Čech,
jen na ten sníh tu máme trochu pech...
Už jsme se však naučili, že k radosti na ski
nám stačí startovní výstřel Karla Straky,
na Vávráku vlhký mech a trochu jinovatky,
tak nás to naučil Otec Syrovatský (měl to určitě od Jitky).
A nic si z toho děti nedělejte,
kdyby se vám za to někdo smál,
vždyt i Vasa švédský král už dávno ví,
jak na lyžích umí senohrabská chasa,
zkrátka od Itálie až po Norsko,
když přijedou Senohraby, soupeřům je ouzko...
Skol! Obik

Okolo hvězdárny
k Ladově chalupě
Turistický pochod okolo hvězdárny k Ladově chalupě
se pyšní mnohaletou nepřerušenou historií.
U jeho zrodu stál zakladatel turistiky v Senohrabech
a několik let i předseda TJ Sokol Senohraby
pan František Myšák a na jeho práci navázal letitý
předseda turistického oddílu pan Jaroslav Žádník.
Především díky těmto dvěma
nadšencům se koná letos již 48. ročník,
na který vás chceme pozvat.

Pochod se koná
v sobotu 5. května 2018,
start je v 6-14 hodin
na „Vávrově palouku“
v Senohrabech.
Trasy pro pěší jsou v rozmezí 8 až 51 km
a 23 až 73 km pro cyklisty.
Chodí se a jezdí po lesních cestách a málo frekventovaných
silnicích. S dětskými kočárky je možno absolvovat
i krátkou trasu 4 km po Senohrabech.
Účastníci jsou očekáváni v cíli, který je také na
„Vávrově palouku“, do 18 hodin a čeká je zde i malá odměna.
Zveme všechny milovníky turistiky i cykloturistiky.
Turistický oddíl TJ Sokol Senohraby
bližší informace:
Zdenka Konvičková
tel.: 732 210 213
e-mail: zdenakonvicko@seznam.cz
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Zážitkový
průvodce
PID 2018

Ski Senohraby

OD NEVIDIM DO NEVIDIM

k sousedům

V březnu 2018 bude
vydána nová informační
brožura Zážitkový
průvodce PID, ve které
najdete vmnoho zajímavých
tipů na výlety do turisticky
významných destinací
v Praze a Středočeském
kraji, kam se můžete
vydat pomocí dopravních
prostředků Pražské
integrované dopravy.

rožura obsahuje přehledný soupis významných jednorázových
akcí, které jsou zaměřeny především na dopravní tématiku. Dále se
dozvíte potřebné informace pro aktivní
využití volného času s pomocí specifických výletních vlaků, jakými jsou například Pražský motoráček, cyklovlaky Českých drah vč. Cyklohráčku, nebo nostalgické motoráčky a rekreační rychlíky
dopravce KŽC Doprava. Na výlet se ale
můžete vypravit i Cyklobusem, tedy
autobusem speciálně upraveným pro
přepravu jízdních kol, dále pražskými
turisticky významnými tramvajovými
linkami 23 a 41, lanovou dráhou na Petřín nebo přívozy.
Všichni výletníci jistě ocení i přehled zajímavých hradů, zámků, měst, muzeí,
skanzenů, rozhleden a dalších pozoruhodných míst. Některé výlety si můžete užít i díky slevovým kupónům, které
nabízejí vybraní partneři Zážitkového
průvodce PID. Brožura bude k dostání
v turisticky významných místech v Praze i Středočeském kraji.
Zdroj: Informační zpravodaj PID č. 5/2018

5.ročník

Dne 21. 4. 2018 v 11.30 hod.
se ve Stříbrné Skalici koná
CHARITATIVNÍ běh
Běžecký závod pořádaný nevidomým běžcem
a horolezcem Honzou Říhou.
Trasy 12 km, 5,5 km start v 11:30 hod.
Dětská trať 1 km start v 9:40 hod.
a 1 km nesoutěžní dobročinný běh pro všechny,
kteří chtějí libovolně pomoci a proběhnout se,
nebo se jen projít, start v 10:15 hod.
Veškerý výtěžek bude věnován
Lukáškovi Havelkovi,
postiženému chlapci z Říčan.
Závod začíná na náměstí ve Stříbrné Skalici
a pokračuje cca. 850 m po silnici a dále
po zpevněných lesních cestách
Registrace: od 8:30 – 11:00 hod.
Bohatý doprovodný program (horolezecká stěna,
masáže zdarma pro běžce, skákací hrad,
malování na obličej, různá vystoupení na pódiu...)
Více informací a online registrace:
www.odnevidimdonevidim.cz
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Akce v obci a okolí Senohrab
březen 2017
10. 3. · sobota · kino Čerčany ·
Zahradnictví: Dezertér. Začátek 19:30 hodin.
10. 3. · sobota · Zámek Štiřín ·
Květinový ples. Moderuje Hana Heřmánková
a Václav Větvička. Hraje Josef Hlavsa & orchestra
Prague. Začátek v 19:30 hodin.
14. 3. · středa · Říčany · KC Labuť · Jan Mráček –
housle, klavírní doprovod Lukáš Klánský.
Jeden z našich předních houslistů nastupující nové
generace. Začátek v 19:30 hodin.
16. 3. · pátek · Říčany · Na Fialce ·
UNDERGROUND COMEDY – Stand-Up show.
Začátek v 20:30 hodin.
16. 3. · pátek · Zámek Berchtold · Oldies disco –
hrajeme písničky na Vaše přání. Začátek ve 20 hodin.
17. 3. · sobota · kino Čerčany · Absence blízkosti.
Začátek v 19:30 hodin.
18. 3. · neděle · Zámek Štiřín · Sukův hudební
Štiřín – Lobkowicz trio (housle, violoncello, klavír).
Začátek v 17 hodin.
20. 3. · úterý · Říčany · Na Fialce · přednáška
Vybrané osobnosti francouzského umění.
Začátek v 13 hodin.

23. 3. · pátek · Říčany · KC Labuť ·
ABBA WORLD REVIVAL – koncert s hity
legendární skupiny ABBA. Začátek ve 20 hodin.
23. 3. · pátek · Říčany · kino Na Fialce ·
Králíček Petr. Začátek v 17 hodin.
24. 3. · sobota · Říčany · Na Fialce ·
Kocour v botách – divadlo pro děti.
Začátek v 14 hodin.
24. 3. · sobota · kino Čerčany · Dukátová skála.
Začátek v 17 hodin.
24. 3. · sobota · kino Čerčany · Plážoví povaleči.
Začátek v 19:30 hodin.
25. 3. · neděle · Chocerady · Maškarní pro děti –
Začátek v 15 hodin.
30. 3. · pátek · Zámek Berchtold · Oldies disco –
hrajeme písničky na Vaše přání. Začátek ve 20 hodin.
30. 3. · pátek · Říčany · KC Labuť ·
KRAUSBERRY – koncert. Začátek ve 20 hodin.
31. 3. · sobota · kino Čerčany · Nikdys nebyl.
Začátek v 19:30 hodin.
11. 4. · Říčany · KC Labuť · OLYMPIC tour 2018 –
koncert. Začátek 20 hodin.
Jana Hanzlová
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Hospic Dobrého Pastýře - přehled služeb

Co dělat když:

Dříve vyslovené přání
Při léčení nemocí spojených s dlouhodobou hospitalizací jsem
vždy podepisoval souhlas pacienta s průběhem léčby. Nyní jsem
ale ve stavu, kdy už nemohu od života očekávat mnoho radostí
a nechci nikomu přidělávat starosti v případě, že bych byl uměle přidržován při životě na přístrojích. Rozhodl jsem se, že učiním prohlášení, že v případě, kdy nebudu moci sám rozhodnout
o případné léčbě, požádám o její ukončení. Jak mám takové prohlášení udělat?
Rozhodování o pokračování léčby v případě, že to již není v zájmu konkrétního pacienta, je věc z hlediska etického, odborného
a právního velice citlivá. V našem právním řádu je již zakotvena
zásada uplatněná v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně,
podle které je třeba brát na zřetel dříve vyslovená přání pacienta v souvislosti s lékařským zákrokem v případě, že sám není
ve stavu, kdy své přání či souhlas může učinit.
Podrobnou úpravu stanovuje zákon o zdravotnických službách
(zák. č. 372/2011 Sb.) tak, že „pacient může pro případ, kdy by se
dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních
služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit“ (dříve vyslovené přání, § 36, odst. 1).
Dříve vyslovené přání musí být písemné, opatřené úředně ověřeným podpisem. Přání bude vyhověno, jen bude-li doprovozené
písemným poučením pacienta o důsledcích rozhodnutí. Poučení

musí provést pacientův praktický lékař, u kterého je evidovaný,
nebo ošetřující lékař v oboru konkrétní zdravotní péče. Pacient
může své dříve vyslovené přání vyslovit při zahájení hospitalizace či jejím průběhu – takové přání se zapisuje do zdravotnické
dokumentace a podpisy ho potvrzuje jak pacient, tak zdravotnický pracovník a svědek. Jinak poskytovatel zdravotní péče
bude brát dříve vyslovené přání na zřetel jen v případě, že ho
má k dispozici a za podmínky, kdy pacient je ve stavu, kdy není
schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas.
Dříve vyslovené přání nelze uplatnit u pacientů nezletilých nebo
s omezenou svéprávností.
Dříve vyslovené přání však není třeba respektovat v případě, že
vývoj poskytování zdravotnických služeb předčil stav v době,
kdy pacient rozhodl o dříve vysloveném přání.
Dříve vyslovené přání, (ne)souhlas,
nelze respektovat, jestliže nabádá ke
způsobům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, mohlo by jeho
provedení ohrozit jiné osoby nebo
by byly započaté takové zdravotní
výkony, jejichž přerušení by vedlo
k aktivnímu způsobení smrti (blíže
viz § 36, odst. 5 zák. č. 372/2011 Sb.).

Centrum denních služeb je prostor pro setkávání lidí, kteří nemohou či nechtějí být sami. Společně strávený čas pomáháme
naplnit nejen smysluplnou činností, ale především vzájemným
respektem, pohodou a porozuměním.
Klientům nabízíme přátelské prostředí plné klidu, zajímavé hry,
trénování paměti, možnost vyzkoušet si nejrůznější ruční práce,
výtvarné techniky, keramiku, za pěkného počasí aktivity na zahradě, společné zpívání, muzicírování.
Kdo jsme
Multidisciplinární tým zdravotnicko-sociálního zařízení, ve
kterém poskytujeme specializovanou paliativní péči i řadu sociálních služeb.
Multidisciplinární tým Hospice Dobrého Pastýře tvoří: lékaři,
sestry spolu s ošetřovateli, sociální pracovníci, psychologové,
duchovní, rehabilitační pracovník, nutriční terapeut, pacient
sám a jeho blízcí, dobrovolníci, (a další lidé, bez kterých by provoz hospice nebyl možný).
Hospic Dobrého Pastýře (www.hospic-cercany.cz) má kapacitu 30 lůžek, 3 dvoulůžkové pokoje a 24 jednolůžkových pokojů
s možností přistýlek pro pobyt blízkých během hospitalizace
pacienta, umožňující doprovázení pacienta.

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
není jen poskytovatelem lůžkového hospice a domácí hospicové
péče, ale nabízí i řadu sociálních služeb, které pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám a jejich rodinám.

Co dělat když:

Když někdo zemře
Po obdržení oznámení o úmrtí se rodina obrátí na pohřební
službu, která spolupracuje s matričním úřadem. Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož matričním obvodu
osoba zemřela.
Oznámit úmrtí osoby mimo zdravotnické zařízení je potřeba
praktickému lékaři v rámci provozní doby nebo lékaři vykonávajícímu lékařskou pohotovostní službu, nebo lékaři, se kterým
má místně příslušný krajský úřad pro tyto účely uzavřenou
smlouvu (koronerovi).
Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl, nebo
nalezl lidské ostatky a neví, zda úmrtí nebo jejich nález již bylo
oznámeno. Nález lidských ostatků lze oznámit na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.
Do 96 hodin od převzetí „Listu o prohlídce zemřelého“ zajistit
pohřbení dle způsobu, který zemřelý vyjádřil za svého života,
objednáním služeb u provozovatele krematoria nebo veřejného
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pohřebiště. Po uplynutí uvedené lhůty má pohřbívací povinnost
obec, na jejímž území k úmrtí došlo.
Pohřbení lidských ostatků lze provést pouze uložením do hrobu
nebo hrobky na veřejném či neveřejném pohřebišti, nebo zpopelněním v krematoriu. Odlišný způsob pohřbení i na základě
přání zemřelého nebo pozůstalých nemůže být respektován.
V této věci jsou oprávněni jednat osoby dle § 25 písmene a)
odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – manžel, rodiče, děti, prarodiče,
vnuci, sourozenci a zmocněnci těchto osob. Dále pak osoby, které prokáží právní zájem nebo osoby, které
žili se zemřelým v době jeho smrti
ve společné domácnosti nebo osoba,
která je vypravitelem pohřbu.

březen . 2018

Odborné sociální poradenství pomáhá při řešení nepříznivé životní situace. Zaměřujeme se i na poradenství pro pozůstalé.
Zapůjčíme potřebnou kompenzační pomůcku, která může přispět ke zvýšení soběstačnosti a zkvalitnění života (elektrické polohovací lůžko, invalidní vozík, chodítko, antidekubitní matrace
a mnoho jiných).

Převezeme Vás k lékaři, na úřad, na nákup či na návštěvu k přátelům. Součástí služby je pomoc a doprovod řidiče. Naše auto je
přizpůsobené k přepravě osob na vozíku.

Pro koho je paliativní péče v našem zařízení určená
Pro nemocné v konečné fázi nevyléčitelného onemocnění.
Paliativní péči poskytujeme také nemocným v jakékoliv fázi
vážného onemocnění, u kterého příznaky či jejich intenzita přesahují možnosti obecné paliativní péče anebo přesahují možnosti blízkých pečovat o nemocného v domácím prostředí.

Odlehčovací služba pobytová
Pečujete doma o svého blízkého a potřebujete si odpočinout, načerpat novou energii, odjet na dovolenou? Sami nastupujete hospitalizaci? Vrací se Váš blízký z nemocnice a potřebuje provést
úpravu jeho přirozeného domácího prostředí? Službu poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, maximálně po dobu 90 dnů
v kalendářním roce.

Nedílnou součástí specializované paliativní péče je psycho-sociální a spirituální péče nemocným a jeho blízkým a pokračující
péče či podpora pozůstalým v období zármutku.

Nově od 1.1.2018 nabízíme novinku „Odlehčovací den“, který
zahrnuje pobyt na pokoji s vlastním sociálním zařízením a televizí, stravu, koupel ve vaně s plošinou (vhodné pro klienty
s omezenou pohyblivostí), aktivizační program a individuálně
domluvené služby za příplatek (manikúra, pedikúra, masáž, rehabilitace, kadeřnice).

Co udělat pro přijetí do hospice
Žádost o přijetí do hospice může podat kdokoliv, nemocný anebo jeho blízcí, praktický nebo jiný ošetřující lékař, sociální pracovník. K žádosti je nutné přiložit aktuální lékařskou zprávu.

Usilujeme o zajištění co nejvyšší kvality života a pohody nemocným a jeho blízkým, strávení zbývajícího času života spolu
a naplno.

Bližší informace:
317 777 381
731 480 350
tumova@hospic-cercany.cz
www.hospic-cercany.cz/

Odlehčovací služba terénní
nabízí pomoc zkušené asistentky v místě bydliště. Pomůžeme
s osobní hygienou, přípravou a podáním stravy, zajistíme aktivizační činnosti a další úkony dle domluvy.
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Poznámka k prezidentské volbě
V lednovém vydání Senohrabské hlásky jsem po
prvém kolu prezidentské
volby kriticky posuzoval
průběh i obsah volební
kampaně, vedené neúspěšnými prezidentskými kandidáty. Dodnes
se pozastavuji nad smyslem
jejich odvážného rozhodnutí
vstoupit do zápasu o pozici
hlavy státu, když někteří
ve volební kampani
hodnotili své reálné šance
velmi skromně (10% hlasů).

Pochválil jsem se za správný výběr dvou
kandidátů s reálnou a jedině možnou
šancí postupu do druhého kola volby.
Současně jsem vyjádřil nikterak objevné
přesvědčení, že volbu prezidenta rozhodnou dva faktory: účast voličů v druhém
kole, resp. účast těch, kteří si M. Zemana
na Hradě nepřejí a faktor volby „menšího
zla“. Tato volba je uplatňována zejména
v dvoukolových volbách, kdy oba kandidáti nesplňují představy daného voliče
a obava z neuplatnění svého volebního
práva (mýtus ztraceného hlasu) ho vede
pragmatickým příklonem k tzv. taktické
volbě menšího zla. Celostátní výsledky
druhé přímé volby prezidenta v podstatě
potvrdily uvedená vyjádření, která vycházejí z obecných politologických pravidel.
Nic na tom nemění ani fakt, že v naší obci
„vyhrál“ prezidentský kandidát J. Drahoš,
který výrazně „porazil“ celostátního vítěze M. Zemana. Jsem si jist, že k určení,
kdo tedy představuje menší či větší zlo
v obcích s převahou hlasů pro J. Drahoše pomohlo obecné preferování slušnosti
a odmítání arogance. Již prvé kolo volby
vcelku jasně ukázalo, kdo z obou kandi-
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dátů má v naší obci důvěru voličů. Prvého kola se zúčastnilo 687 voličů, kteří
odevzdali celkem 230 hlasů pro J. Drahoše a 150 hlasů pro M. Zemana. Zbývajících 307 hlasů obdrželi tzv. neúspěšní
kandidáti. V druhém kole prezidentské
volby volilo 712 voličů, tj. o 25 voličů více,
přičemž M. Zeman obdržel 238 hlasů
a J. Drahoš získal 474 hlasů. Z uvedených dat je možné pouze teoreticky odvodit, že voliči obou kandidátů z prvého
kola znovu odevzdali hlasy svým favoritům i v druhém kole volby. Z 307 voličů neúspěšných kandidátů z prvého kola
pak dalo 219 hlasů v druhém kole volby
J. Drahošovi a 88 hlasů M. Zemanovi.
Při zachování stejné optiky výpočtu lze
tvrdit, že všech 25 voličů, kteří se rozhodli volit až v druhém kole, dalo hlas
J. Drahošovi. Je však zřejmé, že jsem se
zmýlil v tvrzení, že voliči-sympatizanti
neúspěšných prezidentských kandidátů
moc nedají na jejich volební výzvy pro
druhé kolo. Stejně tak se nepotvrdila
zkušenost, že účast voličů v druhém kole
bývá nižší. Pro obec Senohraby také neplatí tvrzení statistiků, že se M. Zemanovi podařilo vyburcovat voliče k druhému
kolu.
Političtí analytici nepokrytě fandící J. Drahošovi celostátní výsledek volby prezidenta, tedy vítězství M. Zemana, přisuzují a v jistém slova smyslu z toho viní
seniorskou veřejnost s nedostatečným
vzděláním a s nízkými příjmy. Při absolutizaci daného tvrzení a troše cynismu
nelze než senohrabským voličům blahopřát k nestárnoucí a vzdělané mysli a dobrým příjmům. Neztotožňuji se s názory,
že sociologická stratifikace voličů (staří,
nezaměstnaní, nízkopříjmoví, neúspěšní) měla významný vliv na výsledek volby. Domnívám se, že znatelnější vliv na
výsledek prezidentské volby měla vyslovená či nevyslovená stanoviska a postoje
obou kandidátů k církevním restitucím,
zákazu kouření, problémům migrace,
Krymu, vlastnictví zbraní, reorganizace
policie, apod. Podle mne nikoliv nevýznamným postojem voličů preferujících
J. Drahoše také bylo, že upřednostnili
svůj nárok na politickou kulturu, svou
představu o důstojném vystupování
politiků před obecným politickým pro-

gramem. Akcent významné části voličů
na důstojnost, reprezentativnost a slušnost kandidujících na prezidentský úřad,
lze v Senohrabech dokumentovat na výsledku prvého kola, kdy kandidáti P. Fischer, M. Horáček a M. Hilšer obdrželi
v procentuálním vyjádření více hlasů,
než činil celostátní výsledek. Určitou výjimkou se v tomto směru stal M. Topolánek, který jako jediný se nejen vymezoval vůči M. Zemanovi a přesvědčoval
voliče o vhodnosti vlastní kandidatury,
ale i pochopil, že postavit proti M. Zemanovi jen tzv. Antizemana na úspěch
nestačí. Oponenti M. Zemana však s heslem „Slušnost je síla“ v daných obcích
jednoznačně uspěli. Na druhé straně moc
neuspěl silně publikovaný odsudek
M. Zemana, že posouvá naši zemi na Východ, přičemž veřejnost je současně s tím
trvale ujišťována o našem pevném ukotvení v transatlantických strukturách,
NATO a Evropské unii. Ukotvení relativizuje posouvání.
Věřím, že existují čtenáři, kteří by na
tomto místě uvítali pokračování v podrobnější a hlavně odbornější analýze
jak prezidentských voleb, tak jiných událostí a společenských jevů. Není však
mou ambicí vytvořit v oblíbeném měsíčníku nějakou pravidelnou kvazi politickou rubriku ke komentování událostí,
k prezentaci názorů, stanovisek a sám
tam exhibovat. Příspěvky pro SH vytvářím ve snaze navodit kritické myšlení ve
veřejném diskurzu, nikoliv vnucovat názor, ale vyvolávat zamyšlení nad danými
události, jevy a informacemi přesvědčivě
sugerujícími jak žít, čemu věřit a nevěřit,
jaký postoj zaujmout, co odmítnout. Prezidentskou volbou 2018, zakončenou zamítnutím téměř 70 stížností zaslaných
NSS na její průběh, volební aktivita nekončí, již na podzim jsou volby do zastupitelstev obcí a někde i do Senátu. V roce
2019 budou volby do Evropského parlamentu, v dalším roce volba krajských zastupitelstev a části Senátu, atd. Volební
maraton, ve které budou v každém roce
minimálně jedny volby „skončí“ pokud
dobře počítám až v roce 2026. To však za
předpokladu, že nebudou předčasné volby
a že nebudeme pod diktátem referend.
PhDr. V. Kopper
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Šance pro amatérské skláře
– přijďte si do Hutě František v Sázavě
vyfouknout křehkou kouli!
Dřevěná, kovová, varhanní, pastýřská, vlaková, etnická, irská,
Galtonova... hodně variant má píšťala. Nemusí se na ni ale jen
hrát, umí i kouzlit. Jak? Přesvědčit se o tom na vlastní oči mohou
návštěvníci Huti František v Sázavě. Do provozu tady poprvé
v letošním roce uvedli sklářskou pánvovou pec. A zájemci si zde
mohou pod dohledem mistrů sklářů sami vyfouknout pomocí
píšťaly třeba barevnou kouli či z horkého skla vytvarovat květinu.
Šanci vyzkoušet si křehké řemeslo mají do konce dubna.
„Pánvová pec není v provozu celoročně,
takže vyrobit si něco ze skla u nás návštěvníci mohou jen příležitostně,“ řekl
Václav Pošmurný, ředitel společnosti
CESTY SKLA o.p.s., která Huť František
provozuje. Dobrou zprávou je, že se amatérští skláři všech věkových kategorií tentokrát nemusí předem objednat a svou
dovednost si mohou vyzkoušet v rámci
běžné otevírací doby od úterý do neděle
mezi 10:00 až 16:00. „Pokud by je hraní
si se sklem zaujalo, mohou se pak přihlásit na některý z našich workshopů,“ doplnil Pošmurný.
Výroba horké koule nebo květiny netrvá
déle než 20 minut, k vyzvednutí jsou po
vychladnutí (do dvou dnů), nebo si je zájemce může nechat poslat.
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. 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. V Huti František
je 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. Huť nabízí vzdělávací programy pro školy, rezidenční a tvůrčí pobyty pro studenty, začínající umělce, odborníky i širokou veřejnost.
Jaroslava Tůmová,
PR Posázaví o.p.s.

Kontakt pro další informace:
Václav Pošmurný
ředitel společnosti

CESTY SKLA, o.p.s.
tel.: 604 890 190, e-mail: reditel@cestyskla.cz
www.cestyskla.cz
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Dobrovolníci drží rytmus
s Čistou řekou Sázavou 2018
Zajímáme se o místa,
kde žijeme? Víme proč?
Jdeme příkladem ostatním?
Odpovědět na tyto i další
otázky se pokusí tradiční
jarní úklid jedné z nejnavštěvovanějších českých řek
známý jako Čistá řeka
Sázava. Pod heslem
„Drž rytmus s Čistou
řekou Sázavou“ letos
od 6. do 8. dubna dobrovolníci už po třinácté sesbírají
vše, co do přírody nepatří.

Kontakt pro další informace:
Denisa Cibulková, manažerka projektu
Čistá řeka Sázava, tel.: 608 702 061,
e-mail: cibulkova@posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví
– www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví
(Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku
2004. Ve spolupráci se svazky obcí,
orgány samosprávy, podnikatelskými
subjekty a neziskovými organizacemi
usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví
jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní
život obyvatel regionu.
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KOUPÍM

RODINNÝ
DŮM
nebo

STAVEBNÍ PARCELU
zde v Senohrabech

Karel Kutina, volejte 608 862 698

Nabízím zdarma
(za odvoz)
zeminu ze
základů domu
a zahrady

„Už 13 let ‚držíme rytmus‘ s Čistou řekou
Sázavou. Uklízet nám pomáhají nejen
skalní příznivci, ale každoročně také řada
nových dobrovolníků. A vždy se objeví
nové nápady, které akci posunou dopředu.
Loni například dobrovolníci na jednom
úseku sesbíraný odpad ještě třídili. Byla
bych moc ráda, kdyby se k nim letos přidali další,“ vyzvala manažerka projektu
Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková z pořádající společnosti Posázaví o.p.s.

Jedním z výstupů projektu Čistá řeka Sázava budou letos také pracovní listy pro
předškoláky a děti prvního stupně základní školy. Prostřednictvím malovaných
příběhů, kterými je budou provádět vydra,
mlok, ledňáček a volavka, se seznámí se
zákonitostmi přírody i koloběhem života.
„Vyprávějící“ obrázky by měly nejen vzbudit zájem dětí o okolí a odpovědět jim na
jejich „proč“, ale také podpořit jejich fantazii.

Řeka Sázava se bude pátým rokem uklízet už od pramene až po soutok s Vltavou,
tedy kolem 200 kilometrů. Projekt už dávno není jen honbou za tunami odpadků,
těch v posledních letech pomalu ubývá,
na druhou stranu ale stále přibývá těch,
kterým místa, kde žijí, nejsou lhostejná.
Projekt tím získal nový smysl – pomáhá
měnit myšlení lidí ve prospěch přírody
a nás samotných.

Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční
aktivitou financovanou z dotací od obcí,
z příspěvku sponzorů a dalších dárců.
V prvních ročních se řeka Sázava uklízela
mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se už čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Spolu se společností Posázaví o.p.s. akci organizují MAS
Lípa pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s
a Havlíčkův kraj o.p.s. S úklidem více než
200 kilometrů řeky Sázavy a jejích přítoků loni pomáhalo na 2 800 dobrovolníků,
kteří sesbírali téměř 39 tun odpadků.

Oslavou řeky Sázavy a všech, kterým není
příroda lhostejná, pak bude celodenní
„Festival Drž rytmus“, který se uskuteční v rámci projektu Čistá řeka Sázava 12.
května v Týnci nad Sázavou. Festival nahradí tradiční Večer pro dobrovolníky. Nabídne zábavu i prostor pro setkání všech,
kteří se zajímají a starají o své okolí. „Chceme pozvat i účastníky podobných akcí,
kterých v republice přibývá,“ dodala Denisa Cibulková.

Patronkou projektu Čistá řeka Sázava je
už deset let zpěvačka Aneta Langerová.
Generálními partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik, ČEPS, a.s., Lesy
ČR, s.p. a od letošního roku také VIG RE
zajišťovna, a.s., mediálním partnerem je
Rádio HEY.
Jaroslava Tůmová
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Mohu zajistit
naložení i odvoz
za dohodnutých
podmínek.

Nejlépe
BŘEZEN 2018

Koupím suché
i syrové dřevo,
měkké i tvrdé
v různé délce
i množství do
10 km v okolí
Senohrab
Nejlépe přímo z lesa.
Přijedu, porazím,
nařežu, zaplatím
a odvezu. Jednání
pouze s přímým
majitelem!

Ladislav Paštika
Hlavní 39
Senohraby

Tel: 777 441 440
19
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