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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Úspěchy naší školy
„Jediným učitelem
hodným toho jména
jest ten, který vzbuzuje
ducha svobodného
přemýšlení a vyvinuje
cit osobní odpovědnosti.“
J. A. Komenský

V

ážení čtenáři Hlásky, dovolila jsem
si začít citátem J. A. Komenského.
Kvalitní vzdělávání považuji za odraz duševní zralosti a vyspělosti každého učitele, který své úspěchy může vidět
v konání svých žáků.
Dovolte mi, abych v závěru školního roku
poděkovala především učitelům a vychovatelům, kteří zajišťovali kvalitní vzdělávání a postarali se o řadu mimoškolních
aktivit. Velice si vážím každého z nich
a jsem ráda, že atmosféra ve škole je přátelská a přívětivá. Mé poděkování patří
i provozním zaměstnancům, bez kterých
by chod školy fungoval velmi obtížně.
V uplynulém školním roce jsme zrealizovali tradiční aktivity (zimní ozdravný pobyt v Krkonoších, jarní ozdravné pobyty
s cyklovýlety, vánoční koncert, sportovní
soutěže, matematické soutěže, závěrečnou
školní akademii a mnohé další). Novinkou,

Školní akademie
Vystoupení žáků ZŠ
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kterou jsme tento rok uskutečnili, byl projekt Edison. Koncepcí školy je nejen kvalitně vzdělávat v elementárních předmětech,
ale rozvíjet i jazykovou gramotnost. Projekt
Edison nám umožnil setkat se se zahraničními stážisty z různých částí světa (Brazílie, Itálie, Kanady a Taiwanu). Žáci se během týdne zapojovali do předem připravených aktivit, měli možnost seznámit se
s tradicemi a zvyklostmi v jiných státech,
ale především rozvíjeli své dovednosti v cizím jazyce. Vzhledem k tomu, že výuka angličtiny se v naší škole podporuje již v předškolním vzdělávání a následně se vyučuje
již od 1. třídy, žáci na připravené programy
reagovali s nadšením a se zaujetím. Byla to
naše první zkušenost, která nám přinesla
řadu poznání, a těšíme se, že v příštím školním roce opět tuto aktivitu zopakujeme.
Další zajímavou aktivitou za přítomnosti
České televize byl projekt zvaný „Abeceda
peněz“. Uskutečnil se pro žáky 5. třídy pod

vedením třídní učitelky Moniky Přibíkové.
Jednalo se o projekt podporující finanční
gramotnost ve spolupráci s Českou spořitelnou. Žáci měli možnost vyzkoušet si
soukromé podnikání a uvážlivě hospodařit s penězi. Od České spořitelny dostali
vstupní kapitál 3 tisíce korun českých, který mohli využít a zúročit. Dvouměsíční
projekt vyvrcholil velikonočním trhem žáků na samotné pobočce České spořitelny
v Říčanech. Žáci zde prodávali výrobky,
které sami vyrobili, a nechybělo ani hudební vystoupení. Celý úspěch žáků byl korunován výtěžkem z prodeje ve výši 7 tisíc
korun českých. Část vydělaných peněz žáci zaslali do psího útulku, část využili na
zábavu v Jump parku a zbytek použili na
výlet. Tato akce sklidila u žáků i rodičů veliký ohlas a již nyní zajišťuji další spolupráci s Českou spořitelnou.
Velké úspěchy jsme dosáhli ve sportovních
soutěžích. Celý rok se vybraní žáci účastnili
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Ohlédnutí za festivalem str. 10 Úspěšný 15. ročník

str. 12

1

Š
Škola
V závěru bych zmínila zajímavý výlet do zahraničí, který jsme uskutečnili na konci školního roku pro žáky
4. a 5. třídy. Zavítali jsme do Polska
na místa Bludné skály, zhlédli muzeum hraček a miniatur a dostali se
k místu, kde se vyskytují geomagnetické anomálie. Výlet byl náročný, ale velmi zajímavý a přínosný.

série prestižních plavecko-běžeckých závodů, na kterých vybojovali nejlepší vítězná místa. Tradičně naše škola organizovala atletický Pohár 4 škol. Opět byli pozváni
žáci ze základní školy Mirošovice, Mnichovice a Velké Popovice.

Informace
o dění v obci

Š
Škola

Školní akademie

připravenosti prvňáčků, na které se již
v září těšíme.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála příjemné léto a dětem plno krásných zážitků
z dlouho očekávaných prázdnin.
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková,
ředitelka školy

Zajímavé tradiční aktivity se
konaly i v mateřské škole (výlety,
kulturní představení, ekologické
programy a mnohé další). Ráda bych
vyzdvihla i náročnou práci paní
učitelek právě s těmi nejmenšími.
Jejich výsledek snažení se ukáže na
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ednou ze služeb, které obec Senohraby nabízí občanům, je
zasílání informačních e-mailů a informačních SMS zpráv
s upozorněním na naléhavé situace v obci (např. havárie inženýrských sítí, uzavření ulice, ztráty či nálezy) nebo s informacemi tom, co se děje v obci, jako jsou akce kulturní či sportovní.
Pro posílání jak informačních e-mailů, tak informačních SMS
zpráv se musí zájemce z řad občanů zaregistrovat. Pro posílání informačních SMS zpráv se můžete osobně registrovat na Obecním
úřadu Senohraby nebo z pohodlí domova na webových stránkách
obce: https://www.senohraby.cz/. Pro zasílání informačních
e-mailů se registrace provádí pouze na webových stránkách obce.

Příslušné formuláře naleznete na titulní stránce v pravém sloupci
zhruba uprostřed. Ti z občanů, kteří se osobně zaregistrovali pro
posílání SMS zpráv v průběhu letošního roku na Obecním úřadu
Senohraby nebo obnovili registraci pomocí e-mailu, se už nemusí
nově registrovat.

V úterý 26. 6. 2018 proběhla v hotelu SEN závěrečná akademie,
kde vystoupili všichni žáci ZŠ Senohraby.

Mnozí z vás se však registrovali před několika lety a náhle jim
SMS zprávy nebo informační e-maily přestaly chodit. Je to z toho
důvodu, že počínaje 25. 5. 2018 musel obecní úřad vymazat všechny kontakty, které nebyly nově registrovány podle zásad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé pod zkratkou GDPR. Pokud tedy máte zájem o zasílání aktuálních informací z dění v obci, neváhejte a registrujte se.
Obecní úřad Senohraby

Jubilanti
Jména jubilantů mohou být zveřejněna
dle nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
pouze v tištěnéé p
podobě měsíčníku.

Děkujeme za pochopení
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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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 6-7/2018, ročník 58
Vychází 10. 7. 2018
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T

uto povedenou akci moderovalo
sourozenecké duo Žofie a František Šustovi.

Jako první vystoupil hudební kroužek
s představením Červená Karkulka. Předlohou jim byla Červená Karkulka od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.
Jelikož jsou prvňáci známí svojí láskou
k pohádkám, připravili si vystoupení inspirované jejich nejoblíbenější pohádkou,
a tou je – Ať žijí duchové.
Druháci jsou pro změnu hmyzomilci, a tak
si pro svou inscenaci vybrali píseň s názvem „Nech brouka žít“. Okouzlující pěvecko-taneční kreaci chlapců doplnilo lehké
hmyzí poletování dívek.

Na tuto letní entomologickou tematiku
volně navázalo vystoupení žáků třetí třídy
v podobě vodního tance ladných akvabel.
Celé vystoupení bylo pojato jako trénink
akvabel, které bylo řízeno přísným plavčíkem, a ihned po nástupu cvičenců jsme se
dočkali překvapivých vodních sestav.
Čtvrťáci pojali své vystoupení v duchu trochu jiných tradic, kdy na úvod se představily dívky s krátkou ukázkou cvičení 24 forem tai-či. V rámci časového plánu jsme
však měli možnost vidět jen prvních 6 forem. Chlapci nás poté přenesli mezi indiány. Když se sejdou různé indiánské kmeny,
první věc, kterou musí udělat, je připravit si místo pro společnou slavnost, proto
nám bojovníci všech kmenů předvedli tanec na ušlapávání trávy.

V samotném závěru předstoupili žáci páté třídy, kteří své představení nazvali „Lezeme do světa“. Výchozí myšlenou zde byla škola. Toto téma bylo velmi promyšleně
propojeno gymnastickými a parkurovými
prvky. Dívky tak učily chlapce a chlapci
dívky. Celé vystoupení bylo zakončeno defilé žáků za zvuku hudby Gaudeamus Igitur a předáním květin učitelskému sboru.
Celá akademie byla zakončena promítáním fotografií, které byly chronologicky
sestaveny jako průřez celého období žáků
5. třídy od jejich nástupu na naší ZŠ. Úplnou tečku za krásným úterním odpolednem udělala starostka Senohrab paní Jana
Svašková svým závěrečným slovem.
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková,
ředitelka školy
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Zápis č. 2/2018 ze zasedání
Zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne
5. 6. 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. Znění zasedání zastupitelstva je možné si vyslechnout na au-

Vážení občané,
každým rokem společně vytřídíme více a více odpadu, což je výborný trend. Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, které naše obec v roce 2017 vytřídila
a předala k dalšímu využití. Zároveň uvádíme výši odměn, kterou obec získala od
společnosti EKO-KOM, a.s., zpět do rozpočtu obce:

Připravujeme
na září

Odměna celkem za první čtvrtletí roku 2018 (zaokrouhleno)
46 633,00 Kč.
Děkujeme, že odpad třídíte a přispíváte tak ke zvýšení příjmu rozpočtu obce a k lepšímu vzhledu
svého okolí.
Jana Svašková
ve spolupráci se společností
EKO-KOM, a.s.
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Ing. Jana Svašková, PhDr. Vladimír DvoPrůša, PhDr. Viktor Kopper, Milan Kraut
Omluveni:
Michal Bílý

Tento pozitivní trend pokračuje i v roce 2018,
kdy jsme v období 01. 01.–31. 03. 2018 obdrželi:
- odměnu za zajištění zpětného odběru 8 547,00 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
- odměnu za zajištění využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)

4,721 t
6,258 t
3,147 t
0,491 t
14,617 t

Přítomni:
řák, Václav Krebs, Jana Vrbová, Zbyněk

Rok 2017 - celkem 78,719 tun 242 242,- Kč celková odměna obci
1. čtvrtletí 2017
14,778 t
41 155,00 Kč
2. čtvrtletí 2017
17,587 t
52 743,50 Kč
3. čtvrtletí 2017
28,612 t
89 839,50 Kč
4. čtvrtletí 2017
17,742 t
58 504,00 Kč

Papír
Plast
Sklo
Kovy
Celkem

dionahrávce na webových stránkách obce
Senohraby: https://www.senohraby.cz/
obec/zapisy-zastupitelstva-2/.

Neomluveni:
Ing. Jiří Zahradník
–––––––––––––––––––––––––––
1. Kontrola účasti.
Zasedání zastupitelstva obce zahájila
starostka obce v 19:04 hodin.
Starostka konstatovala, že dle prezenční

5 130,78 Kč
28 155,99 Kč
3 302,46 Kč
1 496,57 Kč
38 085,81 Kč

listiny – příloha zápisu č. 1 – je přítomno
7 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
Dále sdělila, že průběh zasedání bude
nahráván na záznamové zařízení.
OÚ Senohraby si Vás dovoluje pozvat na
oslavu konanou u příležitosti udělení obecních symbolů – vlajky a znaku naší obci
Senohraby. Slavnost se bude konat v neděli 16. září 2018 v odpoledních hodinách.
Prosíme spolky registrované v naší obci
o účast svých členů na slavnostním průvodu, do kterého zveme srdečně všechny
občany. Podrobný program slavnosti bude
zveřejněn v průběhu léta na webu obce,
vývěskách a v srpnovém čísle SH.
Jana Svašková
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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 Krauta.
Usnesení č. 14/2018:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan
Kopper a pan Kraut.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
3. Schválení programu jednání
zastupitelstva obce.
1. Přivítání, kontrola účasti.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání
zastupitelstva obce.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s., - kNN
Nad Stráněmi ppč. 67/40.
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ
Nerudova s městem Říčany.
6. Žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace společnosti Tři,
o.p.s., Čerčany (Hospic Dobrého pastýře).
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
veřejných zadavatelů – akce
„III/6031 Senohraby, ul. Hlavní“
– statické zajištění.
8. Smlouva o smlouvě budoucí na
bezplatné darování pozemku obci.
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce na další volební období.
10. Zpráva kontrolního výboru.
11. Spolufinancování dotace Sokol –

SDH Senohraby Vás srdečně zve na

zastínění sokolovny.
12. Žádost o dotaci ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství
na rok 2018 – kanalizace Hrušov.
13. Přijetí dotace z MMR – Oprava místní
komunikace ul. Školní.
14. Úprava rozpočtu č. 2/2018.
15. Žádost o převod prostředků ZŠ a MŠ
Senohraby z rezervního fondu.
16. Pojmenování nových ulic.
17. Projekt Pošta partner.
18. Různé.
19. Diskuse.
Usnesení č. 15/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program jednání.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s., –
kNN Nad Stráněmi ppč. 67/40.
Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., se týká již
položených kabelů kNN, které zasahují
do ulice Nad stráněmi.
Usnesení č. 16/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-6013602/1 s ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ 24729035.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ
Nerudova s městem Říčany.
Do ZŠ Nerudova v Říčanech chodí ze

Hasičský den,

který se bude konat v sobotu 1. září 2018
na louce pod bývalým skokanským můstkem.
Na programu jsou: letecké hašení, ukázka hasičské techniky
a soutěž v požárním útoku.
ČASY BUDOU UPŘESNĚNY NA PLAKÁTECH.
Zároveň Vás zveme na Den otevřených dveří hasičské zbrojnice
v sobotu 22. září 2018 v odpoledních hodinách.
Těšíme se na Vaši účast. SDH Senohraby
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Senohrab tři žáci. Město Říčany žádá
o příspěvek na tyto žáky ve výši 3 325 Kč
na žáka na školní rok 2017/2018, celkem
jde o částku 9 975 Kč.
Usnesení č. 17/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. VS/00308/2018/OŠK
o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za
žáka v ZŠ Nerudova s městem Říčany.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
6. Žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace společnosti Tři,
o.p.s., Čerčany (Hospic Dobrého pastýře).
Společnost Tři, o.p.s., která provozuje
hospic Dobrého pastýře v Čerčanech,
požádala o poskytnutí příspěvku pro
senohrabské občany, kterým poskytuje
sociální služby, na rok 2018. Starostka
navrhuje příspěvek ve stejné výši jako
v loňském roce: 10 000 Kč.
Usnesení č. 18/2018:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč společnosti
Tři, o.p.s., a schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Senohraby č. 1/2018 se
společností Tři, o.p.s., se sídlem
Sokolská 584, 257 22 Čerčany,
IČ 18623433.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
veřejných zadavatelů – akce „III/6031
Senohraby, ul. Hlavní“ – statické zajištění.
Jde o dodatek č. 1 ke smlouvě mezi obcí
Senohraby a Středočeským krajem, která
byla uzavřena v roce 2016, a týká se statického zajištění Hlavní ulice v zatáčce
u pošty. Samotné statické zajištění financuje Středočeský kraj, chodník obec
Senohraby. Rozpočtované náklady na
chodník před vypsáním veřejné soutěže
jsou 475 648,40 Kč.
Usnesení č. 19/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných
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zadavatelů číslo S-16600/DP/2016
„III/6031 Senohraby, ul. Hlavní“ se Středočeským krajem, IČ 70891095 zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, IČ 00066001
oba se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5-Smíchov.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
8. Smlouva o smlouvě budoucí na
bezplatné darování pozemku obci.
Jde o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi manželi Š., kteří chtějí obci bezplatně darovat část svého pozemku
ppč. 47/2, k.ú. Senohraby, o výměře 29 m2,
která bude změněna na komunikaci.
Usnesení č. 20/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí darovací mezi obcí
Senohraby a manželi Š.
o uzavření darovací smlouvy na bezplatný převod části „B“ pozemku ppč. 47/2
v k.ú. Senohraby o velikosti 29 m2 dle
přiloženého geometrického plánu.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce na další volební období.
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro další volební
období. Jak je již tradicí měla předchozí
zastupitelstva 9 členů a takto by to mělo
pokračovat i nadále.
Usnesení č. 21/2018:
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů
Zastupitelstva obce Senohraby pro volby
do zastupitelstev obcí na 9 členů.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
10. Zpráva kontrolního výboru.
Dne 16. 5. 2018 proběhlo jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce, a to kontrola plnění usnesení přijatých zastupi-
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2/2
telstvem obce, a to od zápisů č. 3/2017 po
zápis č. 1/2018. Kontrolou bylo zjištěno,
že většina usnesení byla splněna, několik
jich trvá a jedno usnesení – projekt řešení
dopravního značení v obci – nebylo pro
jeho složitost v rámci dopravní obslužnosti v obci splněno. Příloha zápisu č. 2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
11. Spolufinancování dotace Sokol
– zastínění sokolovny.
TJ Sokol Senohraby předložil obci žádost
o spolufinancování obdržené dotace ve
výši 25 % na zastínění sokolovny ze západní strany. Celkové náklady jsou ve
výši 188 816 Kč, spolufinancování obce
je ve výši 47 204 Kč. Realizace se předpokládá do října letošního roku.
Usnesení č. 22/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování obdržené dotace Sokol Senohraby
na projekt Instalace zastínění v tělocvičně
ve výši 47 204 Kč.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
12. Žádost o dotaci ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství
na rok 2018 – kanalizace Hrušov.
Starostka informovala, že se otevřel nový
dotační titul z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství a je možné požádat o dotaci na výstavbu kanalizace
v Hrušově.
Usnesení č. 23/2018:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje
podání žádosti o dotaci ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství
na rok 2018 a schvaluje závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce
Senohraby ve výši uvedené v žádosti
o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. Přijetí dotace z MMR – oprava místní
komunikace ul. Školní.
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Starostka informovala, že byla MMR přislíbena dotace na akci oprava místní komunikace ve Školní ulici ve výši 1 mil. Je třeba
dotaci přijmout a souhlasit s dofinancováním z rozpočtu obce ve výši 1 608 888 Kč.
Usnesení č. 24/2018:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím
dotace na opravu místní komunikace
Školní ve výši 1 000 000 Kč a schvaluje
závazek spolufinancování projektu
z rozpočtu obce Senohraby ve výši
1 608 888 Kč.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
14. Úprava rozpočtu č. 2/2018.
Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh úpravy rozpočtu
č. 2/2018 – příloha zápisu č. 3.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu
č. 2/2018 činí: 16 693 542,00 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu
č. 2/2018 činí: 16 873 816,39 Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu
č. 2/2018 činí: 18 859 902,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu
č. 2/2018 činí: 19 035 232,00 Kč
Usnesení č. 25/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu
rozpočtu č. 2/2018.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Žádost o převod prostředků ZŠ a MŠ
Senohraby z rezervního fondu.
Ředitelka školy požádala o převod částky
70 000 Kč z rezervního fondu, kde je
v současnosti naspořeno 560 000 Kč,
do investičního fondu s tím, že částka
bude použita na zakoupení nového
nábytku do sborovny výměnou za starý,
který již dosluhuje. Realizace bude během
letních prázdnin.
Usnesení č. 26/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje převod
částky 70 000 Kč z rezervního fondu
ZŠ a MŠ Senohraby do investičního fondu
a následné čerpání za účelem pořízení
nového vybavení sborovny.

Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
16. Pojmenování nových ulic.
Jde o lokalitu pod ulicí Nad Stráněmi,
kde vyvstala potřeba pojmenovat tři nové
ulice. Na výzvu v Senohrabské hlásce se
sešlo několik návrhů občanů. Vybrány
byly názvy, které odráží polohu nově pojmenovávaných ulic – příloha č. 4.
Usnesení č. 27/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje názvy
nových ulic dle přiložené mapky: ulice
zelená – Nad Vávrákem, ulice červená –
Slunečná a ulice modrá – Jižní.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
17. Projekt Pošta partner.
Starostka informovala o projektu České
pošty, který se nazývá Pošta partner,
a představili ji na obci její manažeři.
Jde o projekt, díky kterému by se v menších obcích nemusely rušit ztrátové pošty.
Česká pošta hledá partnera – obec, soukromník, který by poštu provozoval.
Pošta zajistí vnitřní vybavení, zaškolení
a poradenství, ostatní náklady – nájem
a personální náklady by byly na spolupracujícím partnerovi. Obec nevlastní žádné
prostory, kde by pošta mohla sídlit.
Pošta v Senohrabech se zatím rušit
nebude, ale výhledově musí dojít k popsané změně.
Usnesení č. 28/2018:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí projekt Pošta partner a konstatuje, že obec
nemůže vzhledem k nedostatku vhodných prostor poštu provozovat či nabídnout vhodné prostory k jejímu provozu.
Je ochotna být nápomocna s hledáním
vhodného provozovatele a otevřena jednání o možnosti finanční podpory
projektu.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

18. Různé.
1. Starostka informovala, že obci byly
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
uděleny znak a vlajka. V červnu budou
slavnostně předány starostce a místostarostovi. Druhý nebo třetí víkend v září
bude obecní slavnost, na které by občané
Senohrab tuto významnou událost oslavili společně s výročím 100 let založení
Československa.
2. Příští zasedání zastupitelstva obce se
bude konat ve středu 27. 6. 2018,
na programu bude zejména schválení
Účetní závěrky obce za rok 2017
a Závěrečného účtu obce za rok 2017.
19. Diskuse.
V následné diskusi se objevilo několik
různorodých témat:
paní Vrbová: ptala se na vydání výroční
Senohrabské hlásky;
pan S.: poděkoval za podporu Sokola při
přidělení dotace ze strany obce a představil tři akce k 100. výročí založení Sokola
v Senohrabech: jednak slavnost s oceněním zasloužilých členů, dále postavení
památníku v oblasti hřiště a také vydání památného přehledového časopisu.
Současně informoval o projektu Modrá
úsporám – podpora regionů dlouhodobě
postižených suchem.
Starostka odpověděla na veškeré dotazy;
podněty a připomínkami se bude zabývat.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva
obce v 20:10 hodin.
Zapsal: Mgr. H. O.
Ověřovatelé zápisu:
PhDr. Viktor Kopper v.r.
Milan Kraut v.r.
Ing. Jana Svašková v.r.
starostka obce
Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán
dne: 12. 6. 2018
Zápis byl starostkou obce podepsán dne:
15. 6. 2018
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Zápis č. 3/2018 ze zasedání
Zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne
27. 6. 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. Znění zasedání
zastupitelstva je možné si vyslechnout na
audionahrávce na webových stránkách
obce Senohraby: https://www.senohraby.
cz/obec/zapisy-zastupitelstva-2/.
Přítomni:
Ing. Jana Svašková, PhDr. Vladimír Dvořák, Václav Krebs, Jana Vrbová, Zbyněk
Průša, PhDr. Viktor Kopper, Michal Bílý
Omluveni:
Milan Kraut
Neomluveni:
Ing. Jiří Zahradník

–––––––––––––––––––
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
6 členů zastupitelstva obce (Jana Vrbová
se dostavila v 19:35 hodin). Zastupitelstvo
obce je tedy usnášeníschopné. Dále sdělila, že je pořizován zvukový záznam, který
bude následně vyvěšen na webových
stránkách obce.
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 Krebse a pana Bílého.
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Usnesení č. 29/2018:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Krebs
a pan Bílý.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 31/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce za rok 2017.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

3. Schválení programu jednání
zastupitelstva obce.
1. Přivítání, kontrola účasti.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání
zastupitelstva obce.
4. Účetní závěrka obce za rok 2017.
5. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Senohraby
za rok 2017.
6. Závěrečný účet obce za rok 2017.
7. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018
s TJ Sokol Senohraby – spolufinancování
dotace.
8. Darovací smlouva o bezplatném
darování pozemku obci.
9. Kapacita MŠ – příspěvek na nepřijaté
dítě.
10. Příprava oslav dne 16. 9. 2018
u příležitosti udělení obecních symbolů.
11. Různé.
12. Diskuse.

5. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ
Senohraby za rok 2017.
Základní škola a Mateřská škola Senohraby má majetek ve výši 3 793 596,49 Kč.
Hospodařila za rok 2017 se ziskem.
Ve výkazu zisku a ztráty činí výnosy
celkem 11 403 745,57 Kč a náklady činí
celkem 11 311 933,11 Kč. Hospodářský
výsledek tedy činí 91 812,46 Kč.
Výsledky hospodaření jsou vždy
převáděny do rezervního fondu.
Usnesení č. 32/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku Základní školy a Mateřské školy
Senohraby okres Praha-východ příspěvkové organizace a souhlasí s převodem
hospodářského výsledku za rok 2017 ve
výši 91 812,46 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 30/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program jednání.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
4. Účetní závěrka obce za rok 2017.
Účetní závěrka se skládá z výkazu hodnocení plnění rozpočtu, rozvahy, výkazu
zisku a ztráty, přílohy a inventarizační
zprávy. Majetek má obec ve výši
151 596 645,09 Kč. Obec nemá žádné
dluhy a půjčky. Ve výkazu zisku a ztráty
činí výnosy celkem 18 864 641,32 Kč
a náklady činí celkem 20 533 236,55 Kč.
Hospodářský výsledek tedy činí
1 668 595,23 Kč.
Vše bylo zkontrolováno krajským úřadem,
který 1. 6. 2018 provedl přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017.

6. Závěrečný účet obce za rok 2017.
Závěrečný účet obsahuje, mimo již projednávaných věcí v předchozích bodech,
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně. To znamená dotace,
které obec obdržela v roce 2017. Hospodaření obce za rok 2017 bylo uzavřeno
na příjmové stránce ve skutečnosti ve výši
18 110 469,52 Kč a na výdajové stránce ve
výši 20 869 253,69 Kč. Rozpočet skončil
se schodkem 2 758 784,17 Kč. Rozpočet
obce za rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný, ale provedením rozpočtových
opatření byl upraven jako schodkový,
a tak byl také uzavřen. U Základní školy
a Mateřské školy činily výnosy celkem
11 403 745,57 Kč a náklady celkem
11 311 933,11 Kč. Hospodářský výsledek
tedy činí 91 812,46 Kč. Dále závěrečný
účet obsahuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
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Přezkoumání hospodaření provedl
Krajský úřad Středočeského kraje dne
1. 6. 2018. Při přezkoumání nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Viz příloha zápisu č. 2.
Usnesení č. 33/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018
s TJ Sokol Senohraby
– spolufinancování dotace.
Jde o smlouvu mezi obcí Senohraby
a TJ Sokol Senohraby ohledně spolufinancování dotace na zastínění sokolovny
ve výši 47 204 Kč.
Usnesení č. 34/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Senohraby č. 2/2018
s TJ Sokol Senohraby.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
8. Darovací smlouva o bezplatném
darování pozemku obci.
Jde o uzavření darovací smlouvy mezi
obcí a manželi Š., kteří chtějí obci
bezplatně darovat svůj pozemek ppč.
47/4, k.ú. Senohraby, o výměře 29 m2,
který bude změněn na komunikaci.
Usnesení č. 35/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací
smlouvu mezi obcí Senohraby a manželi
Š. o bezplatném darování pozemku ppč.
47/4 v k.ú. Senohraby o velikosti 29 m2
dle geometrického plánu č. 2187/2017
ze dne 20. 12. 2017.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

9. Kapacita MŠ – příspěvek
na nepřijaté dítě.
Paní ředitelce se podařilo navýšit kapacitu mateřské školky o 3 místa, přesto
školka nemá dostatek míst pro všechny
přihlášené děti, jde o 9 dětí. Starostka
navrhuje, aby byl každému dítěti
s trvalým bydlištěm v Senohrabech,
které nebylo z kapacitních důvodů přijato
do MŠ a je umístěno v jiné MŠ, vyplácen
ve školním roce 2018/2019 po dobu
nejdéle 10 měsíců měsíční příspěvek
700 Kč.
Usnesení č. 36/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
700 Kč měsíčně (za školní rok maximálně
10 měsíců) z rozpočtu obce Senohraby
pro školní rok 2018/2019 na každé dítě
s trvalým bydlištěm v obci Senohraby,
které nebylo přijato do Mateřské školy
Senohraby z důvodu nedostatečné
kapacity a které nastoupilo v daném
školním roce docházku do jiné mateřské
školy.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
10. Příprava oslav dne 16. 9. 2018
u příležitosti udělení obecních
symbolů.
Rozhodnutím Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR z 3. 5. 2018 byly obci
Senohraby uděleny obecní symboly –
znak a prapor. V pondělí 25. 6. 2018
převzala starostka s místostarostou toto
rozhodnutí z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Radka Vondráčka.
Udělení obecních symbolů by měli
senohrabští občané společně oslavit
v neděli 16. 9. 2018.
Usnesení č. 37/2018:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
přípravou obecní oslavy dne 16. 9. 2018
u příležitosti udělení obecních symbolů
a k zadání výroby vlajky a znaku obce
včetně drobných propagačních předmětů
s obecními symboly.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

11. Různé.
Starostka předložila zastupitelstvu
schválený Závěrečný účet svazku obcí
Ladův kraj za rok 2017 a Střednědobý
výhled rozpočtu 2019–2023.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za
rok 2017 a Střednědobý výhled rozpočtu
2019–2023 svazku obcí Ladův kraj.
Na závěr projednávání bodu 11.
Různé přišla zastupitelka Jana Vrbová
(19:35 hodin).
12. Diskuse.
1. Starostka na žádost majitelky nemovitosti restaurace U Andělů informovala,
že obchod a restaurace U Andělů budou
otevřeny následující 3 měsíce a poté budou uzavřeny. Je nutné vyřešit nesoulad
s reálným stavem. Pauza bude trvat
neznámo jak dlouhou dobu.
2. Starostka informovala, že další zasedání zastupitelstva obce bude v září, na programu bude mimo jiné zpráva o školské
radě.
3. Michal Bílý informoval o akcích hasičů
1. a 22. 9. 2018.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva
obce v 19:40 hodin.
Zapsal: Mgr. H.O.
Ověřovatelé zápisu:
Václav Krebs v.r.
Michal Bílý v.r.
Ing. Jana Svašková v.r.
starostka obce
Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán
dne: 2. 7. 2018
Zápis byl starostkou obce podepsán dne:
2. 7. 2018
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Ohlédnutí za hudebním festivalem

letní pohody „Letní lidé 2018“

V letech 1964 – 1990 vznikl na plovárně Senohraby známý cyklus
snímků českého fotografa Františka Dostála „Letní lidé“.

U

nikátním způsobem na nich zachytil atmosféru různorodé společnosti lidí, kteří o víkendech

odjížděli z ruchu velkoměsta do kouzelné přírody v okolí řeky Sázavy, kde se
společně bavili, odpočívali a mnohdy se

zde snažili utéct před nesvobodou socialistického režimu. Výstava těchto fotografií v areálu plovárny připomněla
toto období „slávy“ senohrabské plovárny a dala podnět k organizaci festivalu
se stejným názvem, jehož první ročník
jsme mohli prožít v roce 2017. Letošní
ročník se konal na senohrabské plovárně
ve dnech 15. – 17. 6. 2018.
I letos bylo možné se osobně potkat s autorem snímků panem Františkem Dostálem a po dobu tří dnů zhlédnout vystoupení několika slavných hudebníků.
Na programu byly tyto skupiny a interpreti: v páteční večer kapely Nové struny, Ve čtvrtek v pět, Heuréka a Taxmani,
v sobotu dorazila (stejně jako v loňském
roce) oblíbená Jana Koubková, po jejímž
energickém vystoupení oslnil publikum
svým výkonem a nezdolnou vitalitou
světově známý trumpetista Laco Déczi
a v neděli odpoledne završila třídenní
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festival Aneta Langerová se svojí kapelou.
Poděkování patří organizátorovi akce –
majiteli aukční síně Art Mozaika (www.
artmozaika.eu) a vydavateli listu pro výtvarné umění a kulturu Mozaika (www.
mozaika-magazin.cz) panu Jiřímu Jaskmanickému za odhodlání uskutečnit tento ročník festivalu a za příjemnou atmosféru, která festival provázela.
Za spokojené diváky
Jana Svašková.
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TJ Sokol

TJ Sokol

15. ročník Senohrabského pohádkování
úspěšně za námi

Je to tak, již po patnácté se na Vávrově palouku zachraňovalo senohrabské království.
A opět se to dětem povedlo. 373 dětí se vydalo v sobotu 23. června na pohádkovou cestu
a většina z nich se vrátila usměvavá, spokojená, plná zážitků a dojmů.

P

očasí také přálo, a tak si děti po své cestě mohly užít bohatý doprovodný program (jízdu na koních, lukostřelbu, tvořivé dílničky, skákací hrad, chůzi na chůdách, jízdu na koloběžkách). Do království
zavítal i sám zbloudilý rytíř a předvedl své šermířské a žonglérské umění.
Tuto radost by děti nesdílely, pokud
by nebylo Vás všech, kteří jste se na
pohádkování podíleli. Patří Vám velké díky!!!
Poděkování patří také štědrým sponzorům, kteří materiálně, finančně, nebo vypůjčením svého zařízení akci podpořili.

Tak třeba za rok opět na viděnou
organizační tým
Senohrabského pohádkování

12
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TJ Sokol
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Lyžaři bez lyží...
Lyžaři se bez lyží rozhodně nenudí, ba právě naopak!
Až mám trochu strach, aby nám na zimu ještě vůbec zbyla nějaká energie...

TJ. Sokol Senohraby–lyžařský oddíl, KOPEC Praha pořádají

20. ročník běhu do vrchu
Hvězdonice-Ondřejov
aneb z Meridy na Žalov
Bodovaný závod „Poháru v běhu do kopců v Praze a okolí“ a poháru „Běžec Podblanicka“

Sobota 14. 7. 2018

KATEGORIE:

Osada Merida, občerstvení „u Padyho“
Start v 11:00 u břehů Sázavy na osadě Merida, cíl u kopule 2m dalekohledu hvězdárny Ondřejov.
Délka tratě je 5,7 km, převýšení 255 m
Přihlášky: předem do pátku 13. 7.
http://behydokopcu.cz/zavody/
na místě: od 9:45
Junioři a Juniorky do 19 let
Ženy 20-34 let, 35-44 let, 45-54 let, 55-64 let, 65 a více let
Muži 20-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70 a více let
Domácí-Senohraby

L

yžaři se zkrátka bez lyží v lyžařských i dalších oddílech TJ Sokol
i mimo věnují nejrůznějším sportům: hrajou fotbal, běhaj po svých, věnují se gymnastice, orientačnímu běhu
a mtbo, plavou, jezděj na kole, závoděj
v triatlonu, moderním pětiboji, jezděj na
koni, hrajou tenis, volejbal, florbal..., a to
vše a mnohé další je pro nás skvělá příprava na lyže!

Pro členy tréninkových skupin lyžařského oddílu, konkrétně ročníky 2012–03,
se jedním z hlavních bodů jarního programu stala účast v závodech Junior cup
Běžec Podblanicka. Jak jsme již na stránkách Hlásky informovali, pohár byl zahájen 19. 4. naším Jarním během U Kanálu,
dále pokračoval 1. 5. Karlovským Kopcovákem v Benešově, 12. 5. Májovým během ve Zruči n. Sázavou a posledním jarním kolem 10. 6. Konopišťskou 10. Po 4 jarních závodech v soutěži družstev těsně
soupeříme o průběžné 1.–3. místo se Zručí
n. Sázavou a Benešovem. Dále následují:
Vlašim, ŠSK Újezd nad Lesy a BK Cycling
(Benešovský cyklistický klub). Výborně
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Vyhlášení výsledků v místě startu na Meridě po návratu závodníků z cíle.
Pro přítomné děti bude po startu závodu uspořádán na Meridě krátký tréninkový běh
do kopce a z kopce a obratnostní běh.
Podrobné propozice a další informace o závodu:
http://www.senohraby.cz/ski-179/
http://www.sose.cz/
http://behydokopcu.cz/
si naši závodníci ve svých kategoriích
vedou také v individuálním hodnocení
poháru, za všechny jmenujme alespoň
P. Štastného, jenž 4 starty proměnil ve 4 vítězství! Dále je to E. Skořepová, K. Kosová, A. Straka, B. Tlamichová, K. Poslušná,
A. Šimečková, K. Straková, M. Možíšová,
K. Šimečková, L. Svobodová, D. Svoboda,
F. Kohout, L. Štastná, B. Zelená, V. Zahrádka, Z. Lichtenbergová, J. Kos a další.
Je ovšem hlavně skvělý, že zmínění borci
jsou ve svém pohárovém snažení podpořeni svými mladšími či naopak staršími
sourozenci a parťáky, včetně dospělých:
trenérů a rodičů. Na Karlovském Kopcováku tak za Sokol Senohraby závodilo 17,
ve Zruči nad Sázavou 22 a na Konopišťské desítce dokonce rovných 30 závodníků od nejmladší kategorie až po dospělé!
A to vše za velké podpory dalších členů
realizačního týmu. Pohár vyvrcholí dvěma podzimními závody: 23. 9. Benešovskou 10 a finálovým Během zámeckým
parkem ve Vlašimi 6. 10. Držte nám palce!
Pozornost zaslouží i náš lyžník junior Matěj Plášil, jenž zatím po pěti odběhnutých

závodech ČP v běhu do vrchu vede průběžné pořadí právě juniorské kategorie.
Další člen naší tréninkové skupiny Jiří
Bína vyhrál celkové pořadí v 7dílném
Poháru Ladova kraje 2017/18, Matěj Plášil obsadil 6. místo a další nadšený senohrabský běžec Mirek Kočovský si vybojoval 7. místo. V kategorii žen pak obsadila
Alena Skořepová celkové 4. místo. Všem
blahopřejeme!
V období letních měsíců se budeme snažit
dále trénovat a závodit a zvláště triatlonová skupina pod vedením P. Štolby bude
mít velice na pilno. Havním tréninkovým
bodem o letních prázdninách pro náš potěr a trenéry bude 7. ročník týdenního lyžařského soustředění, a od září pak opět
pravidelné tréninky obohacené o již speciálnější cvičení směrem k zimě na kolečkových lyžích a bruslích apod.
Všem čtenářům přejeme pěkné léto
a školou povinným též povedené
prázdniny!
Za senohrabské lyžníky
Obik
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Těšíme se na viděnou na startu! Pořadatelé
Nejrychlejší závodníci
ze Senohrab Hvězdonice
– Ondřejov 2017
Jana Kumstová
a Matěj Plášil

Pětinásobný vítěz našeho
Podzimního běhu lyžařů,
několikanásobný mistr
ČR v maratonu a traťový
rekordman Hvězdonice
– Ondřejov Petr Pechek
na trati závodu v r. 2017
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Volby do zastupitelstev obcí jsou nejen
o tom proč a koho volit, ale i jak volit

Volby do zastupitelstev obcí se liší od ostatních typů voleb v zemi.
Liší se hlasováním, liší se i vyšší účastí, neboť osobní zainteresovanost voličů
na výsledku volby je větší. Odlišnost spočívá také v tom, že volič např.
v parlamentních volbách má k dispozici vedle hlasu pro volbu vybrané
volební strany ještě preferenční hlasy pro kandidující osobnosti.

V

komunálních volbách volič preferenční hlasy nemá, ale má k dispozici tolik hlasů kolik je voleno
zastupitelů obce. Systém umožňuje označit (křížkem) tolik kandidátů, kolik se
volí zastupitelů, bez ohledu na jejich volební stranu a vyvolává dojem, že umožňuje vlastní výběr jednotlivých kandidátů, což voliči velmi příznivě vnímají.
Ve skutečnosti hlasy pro některého z kandidátů jsou v prvé řadě hlasem pro jeho
volební stranu, za kterou kandiduje. Z této stručné charakteristiky volebního systému, který se jinak tváří a jinak funguje, nevyplývá nic o problémech, které tento systém přináší.
Nechci vyvolávat nějaké neblahé reminiscence, ale dopad fungování komunálního volebního systému byl v obecních volbách v r. 2014, kdy „propadlo“ více jak
230 hlasů, pro kandidáty TJ Sokol Senohraby obzvlášť nepříznivý, i když podle
obdržených hlasů volby přesvědčivě vyhráli. Sokol jako volební strana však zí-
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skala jen 3 mandáty, přestože téměř všichni její kandidáti obdrželi více hlasů
než kandidáti jiných volebních stran, včetně zařazených na předních místech kandidátky. Zatímco ing. J. Zahradníkovi
(ANO 2011) stačilo k získání mandátu zastupitele 131 hlasů, tak J. Vrbová (Sokol)
se ziskem 208 hlasů mandát nezískala.
Příkladů je pochopitelně víc a jsou uváděny jen jako doklad k tvrzení autora příspěvku.
Komunální volební systém voličům nabízí několik možnosti jak s hlasy naložit.
Dovolte mi tyto možnosti předvést např.
v podmínkách volby devítičlenného zastupitelstva obce Senohraby. Volič má
k dispozici celkem 9 hlasů. Pokud má
volič jasno, že chce dát všech 9 hlasů své
oblíbené vol. straně, které důvěřuvje, zakřížkuje ji na volební listině. Pokud chce
dát hlas této straně, ale nelíbí se mu např.
její lídr, zakřížkuje 8 kandidátů v pořadí za ním a zbývající 1 hlas buďnechá
propadnout, nebo označí jiného kandi-

dáta z jiné volební strany. Možností je
také dát hlas své oblíbené straně a také
některým oblíbencům z jiných volebních
stran. V tom případě označí svou oblíbenou stranu a křížkem označí např. 3 kandidáty z jiné volební strany, což znamená, že 6 prvních kandidátů oblíbené volební strany dostane po 1 hlasu a zbývající 3 hlasy si rozdělí 3 kandidáti označeni
křížkem. Další možností je tvořit „vlastní“
zastupitelstvo z oblíbených kandidátů různých stran. Volič zakřížkuje 9 kandidátů,
z nichž každý obdrží 1 hlas. Při označení
více kandidátů než 9 je volba neplatná,
při označení menšího počtu, např. 7 bude
volba platná s tím, že 2 hlasy propadají.
Pro volební strany je však nejdůležitější
získání mandátů, skrze které se chtějí
podílet na moci a rozhodování v obci.
Mandáty, jejichž počet je dán počtem zastupitelů v obci se přiznávají volebním
stranám podle počtu hlasů, které volební strana obdrží jako celek, které se sečtou s hlasy voličů udělené jednotlivým

červen / červenec . 2018

kandidátům. Za použití tzv. ďHondtova
dělitele (dělitel největšího průměru) se
mandáty rozdělují volebním stranám postupně v jednotlivých kolech, vždy po
jednom mandátu podle tzv. kolového počtu hlasů. V prvém kole získá první mandát strana s nejvyšším počtem hlasů na
1 mandát. V každém dalším kole se pro
každou volební stranu určí počet hlasů
a té volební straně, která má v daném
kole nejvíce hlasů, se přidělí 1 mandát.
V dalších kolech se kolový počet hlasů
každé vol. strany určí jako podíl hlasů
získaných volební stranou ku počtu mandátů, které získala v předchozích kolech,
zvýšeným o 1. Kolový počet hlasů těch
volebních stran, které mandát neobdržely, zůstává oproti předchozímu kolu
beze změny, protože se nezměnil počet
mandátů, které získaly.
Takto se postupuje až do rozdělení všech
mandátů. Přiznané mandáty se pak uvnitř
dané volební strany přidělují kandidátům
podle pořadí na kandidátce. Přidělování
mandátu neprobíhá podle volebního výsledku kandidátů, ale podle jejich pořadí
na kandidátce. Změnit toto pořadí lze
v případě, že kandidát získá minimálně
o 10 % více hlasů než je průměrný počet
hlasů na jednoho kandidáta volební strany. Nestačí mít jen o trochu víc hlasů než

Důvěra a sympatie voličů
vyjádřená odevzdáním hlasů
pro celou volební stranu
je současně i oceněním dané
volební strany, že odpovědně
sestavila kandidátku.
kandidát před ním. Virtuální příklad:
V obecních volbách 15ti členného zastupitelstva získala jedna z volebních stran za
podpory 167 hlasů od 16 voličů 1 mandát.
Každý volič měl k dispozici 15 hlasů (křížků). 10 voličů této strany nemělo v oblibě lídra této strany, ale stranu jako takovou chtěli podpořit a označili tedy křížkem
všechny její kandidáty vyjma lídra. Jeden
volič označil celou volební stranu a zbylých 5 voličů rozdělilo své hlasy mezi kandidáty různých volebních stran. Sečtení
hlasů ukázalo, že lídr obdržel 1 hlas, každý ze zbývajících 14 kandidátů získal 11 nebo 12 hlasů (celkem 167). Volební strana
tak dosáhla průměru 11,13 hlasů (167,15)
na 1 kandidáta této strany. Pro přeskočení lídra bylo nutno mít minimálně 12,24
hlasů (11,13+1,11), avšak maximum hlasů, kterého bylo dosaženo činilo 12 hlasů.
Mandát tak získal „nechtěný“ lídr, protože byl v čele kandidátky.

V souvislosti s uvedeným nechápu, proč
se někteří kandidáti brání zařazení na
1. místo kandidátky, když chtějí být zvoleni. Zařazení kandidáta na přední místa
kandidátky je totiž jediným přesvědčivým
výrazem zájmu volební strany o jeho zvolení. Promýšlet svou volební strategii by
měli zejména ti voliči, kteří chtějí volit jim
blízkou volební stranu a současně podpořit
jednotlivé kandidáty z dalších volebních
stran. Stejně tak ti, co mají zájem si vybírat
z kandidátní listiny své oblíbené kandidáty a vytvořit z nich jakýsi vlastní „ideální“
tým zastupitelů obce. Při této volební strategii by si měli klást otázku, zda takto vybrané osobnosti mají také schopnost dobré vzájemné komunikace a práce v týmu.
Volební strany mají sice na svých kandidátních listinách také soubor individualit,
avšak již s ověřenou schopností vzájemné
kooperace a společných postupů. Důvěra
a sympatie voličů vyjádřená odevzdáním
hlasů pro celou volební stranu je současně
i oceněním dané volební strany, že odpovědně sestavila kandidátku. Hlasy voličů
věnované volební straně jsou pak přesvědčivou známkou podpory i reálné pozice
dané strany v obci. Má strategie rozhodně
nebude spočívat v tvorbě vlastní kandidátky, protože tvrdím, že to nefunguje.
PhDr. V. Kopper

Kulturní akce červenec a srpen 2018
8. 7. · neděle · Lštění · Kostel svatého Klimenta na Hradišti
– harfový koncert Barbory Plaché. Začátek 16 hodin.
10. 7. · úterý · Říčany · kino Na Fialce · Než přišla bouře.
Začátek 20 hodin.
13. 7. · pátek · Říčany · kino Na Fialce · Úsměvy smutných
mužů. Začátek 20 hodin.
13. 7. · pátek · Čerčany · kino · Kolo zázraků.
Začátek 19:30 hodin.
14.–15. 7. · sobota, neděle · Zlenice · Oživlý středověk
na hradě Zlenice. Ukázka tradičních řemesel.
14. 7. · sobota · Chocerady · fotbalové hřiště/letní kino
· Sněhulák. Začátek 21 hodin.
19. 7. · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce · Mamma Mia:
Here We Go Again. Začátek 19 hodin.
20. 7. · pátek · Stříbrná Skalice · Olympic Tour 2018.
Začátek 20:30.
21. 7. · sobota · Chocerady · Výlet do Hrusic.
Turistický klub TJ Sokol Chocerady zve na pěší výlet z Chocerad do Hrusic. Začátek v 9:30 na návsi v Choceradech.
21. 7. · sobota · Čtyřkoly · Čtyřkolský fesťák. Začátek 14 hod.
2. ročník Čtyřkolského fesťáku se uskuteční na bývalém
fotbalovém hřišti ve Vávrovkách. Vystoupí: Hana Lounová,
Grošáci, Ruce nohy rock, Parafín, Procity rock, Blek Flek,
Velorex, Czech It.

21. 7. · sobota · Čerčany · kino · Nádech pro lásku.
Začátek 19:30.
21. 7. · sobota · Zámek Berchtold · Den rytířů.
26. 7. · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce · Chata na
prodej. Začátek 20 hodin.
28. 7. · sobota · Zlenice · Dětský den na Hlásce.
Začátek 13:30 hodin.
28. 7. · sobota · Čerčany · kino · Gangsterdam.
Začátek 19:30 hodin.
4. 8. · sobota · Čerčany · kino · Tři billboardy kousek za
Ebbingem. Začátek 19:30 hodin.
10.–12. 8. · pátek až neděle · Chocerady · Choceradská
pouť. Pouťové atrakce budou na hřišti u školy.
10. 8. · pátek · Čerčany · kino · Planeta Česko.
Začátek 19:30 hodin.
11. 8. · sobota · Čerčany · kino · Mamma Mia! Začátek
19:30 hodin.
18. 8. · sobota · Čerčany · kino · Manželka a manžel.
Začátek 19:30 hodin.
24. 8. · pátek · Čerčany · kino · Hastrman.
Začátek 19:30 hodin.
25. 8. · sobota · Chocerady · fotbalové hřiště/letní kino ·
Dvě nevěsty a jedna svatba. Začátek 21 hodin.
25. 8. · sobota · Zámek Berchtold · Vidovický havran
a výstava veteránů.
Jana Hanzlová
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Okénko

k sousedům

Obec baráčníků Vás zve dne 13. 9. 2018 na

zájezd do skanzenu Veselý Kopec, Hlinsko, Nové Hrady
(prohlídka zámku)
Bližší informace budou na plakátech. Baráčníci Senohraby - Eva Nováková

LADŮV KRAJ

www.laduv-kraj.cz
Svazek obcí
Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany
IČ: 708 99 088
Kancelář – Říčany, Olivova ul. 1800/2 (budova Na růžku)

hledá

zaměstnance

• Specialistu na 0,3 úvazek (12 hod/týdně), od 1. 10. 2018,
místo výkonu práce - Říčany
• Hrubá měsíční odměna cca 8 000 Kč / 0,3 úvazek
Pracovní činnosti a úkoly převážně:
• podílení se na činnostech směřujících k propagaci činností
svazku obcí (aktualizace sociálních médií-web, FB, Instagram,
propagace svazku na regionálních akcích)
• příprava Informačního zpravodaje o činnosti CSS a svazku obcí
• organizování a příprava setkání, vzdělávacích seminářů
pro starosty obcí
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Kontakt:
Ing. Jana Kolorosová
tel.:727 865 138
laduv-kraj@laduv-kraj.cz

• komunikace se zástupci obcí vyhledávání příležitostí pro společné
postupy obcí, zajišťování přenášení informací mezi jednotlivými
obcemi, aby mohlo efektivně docházet ke sdílení dobré praxe
• organizační pomoc při přípravě a realizování projektů meziobecní
spolupráce a projektu obcí (např. stezky, akce pro veřejnost)
• plnění dalších úkolů spojených s realizací projektu
Centra společných služeb
Více informací: Jana Kolorosová
tel. 727 865 138, laduv-kraj@laduv-kraj.cz
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