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ŘÍJEN 2018

VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Senohraby
konaných ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018

Počet volebních okrsků
1
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 1
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
–––
Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu
voličů a jejich dodatků
923
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
564
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
564
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Poř. zvolení Jméno a příjmení

B) Jména a příjmení náhradníků:
Poř. náhrad. Jméno a příjmení

Věk Poř. na HL Počet hlasů

Volební strana č. 1 – „Sdružení občanů pro Senohraby“
1.
Miroslav Matyska
63
4.
2.
Václav Krebs
64
5.
3.
Daniela Jobertová
47
6.
4.
Tatiana Tomková
71
7.
5.
Petr Šťastný
36
8.
6.
Anna Cholevová
68
9.

184
210
186
182
197
157

Volební strana č. 2 – Hasiči Senohraby
1.
Pavel Saro
42
2.
Petr Hanzl
41
3.
Petr Šrámek
36
4.
Martin Brož
36
5.
Petr Švancar
42
6.
Vladimír Prchlík
28

132
141
159
117
137
123

Věk Poř. na HL Počet hlasů

Volební strana č. 1 – „Sdružení občanů pro Senohraby“
1.
Jana Svašková
42
1.
2.
Vladimír Dvořák
44
2.
3.
Anna Voňavková
33
3.

265
206
162

Volební strana č. 2 – Hasiči Senohraby
1.
Milan Kraut
64
2.
Michal Bílý
42
3.
Jan Beneš
47

213
174
170

1.
2.
3.

Volební strana č. 3 – TJ Sokol Senohraby, sdružení nezávislých
kandidátů
1.
Lucie Pancířová
37
3.
203
2.
Radek Skořepa
44
1.
182
3.
Alexandra Kloužková 54
2.
167

Debata s architektem Vávrou
str. 2
depo33

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volební strana č. 3 – TJ Sokol Senohraby, sdružení nezávislých
kandidátů
1.
Zbyněk Průša
45
4.
182
2.
František Čermák
64
5.
162
3.
Dana Maršíková
46
6.
184
4.
Michal Kučaba
53
7.
168
5.
Barbora Anderlová
42
8.
150
6.
Martin Fuksa
31
9.
148

Sokol
Podzimní běh lyžařů

str. 4

Senohrabská beseda
Lampionová procházka str. 7

Informace z obce

Š
Škola

ŠUMNÝ
BENEŠOV A
Promítání dílu z cyklu Šumná města
věnovaného architektuře Posázaví
a následná debata s jeho autory,

divadelním režisérem

Radovanem Lipusem
a hercem divadla Sklep
a architektem

Davidem Vávrou

8. 12. 2018
od 17 hodin
v prostorách
depo33
Hlavní 33
Senohraby

pořádá
Okrašlovací spolek
pro Senohraby
a okolí, z.s.
ve spolupráci
s depo33 s.r.o.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zprávy ze školy

ni na podzim jsme se ve škole nenudili. Čekala nás řada akcí
– výukových, sportovních i uměleckých. Prvňáčci se pilně učí
nová písmenka, čtení a psaní. Druháci připravovali projekt o pravěku. Zjišťovali, jak žili „lovci mamutů“, vyráběli pravěké zbraně a nádoby. Čtvrťáci se proměnili v badatele a zkoumali půdu. Žáci 3. a 4. ročníku se vypravili do divadla Minor, kde zhlédli nonsensové představení
Toodle-noodle. Páťáci se zapojili do projektu zaměřeného na finanční
gramotnost „Abeceda peněz“.

Volební strana č. 1 Sdružení občanů pro Senohraby
a volební strana č. 2 Hasiči Senohraby děkují všem občanům
Senohrab za hlasy přidělené jejich kandidátům ve volbách
do zastupitelstva obce a za projevenou důvěru.

Pravidelně se scházíme na společných komunitních kruzích (1.–2. třída,
3.–5. třída). Zde máme možnost sdílet vzájemné zkušenosti, řešit problémy nebo si popovídat. Nezapomínáme ani na vlastní dramatickou
tvorbu. Tentokrát si prvňáci připravili pro druháky divadelní představení o životě sv. Václava. Ani čtvrtá třída nezůstala pozadu a dětem
ze školky a následně svým spolužákům zahrála loutkové divadlo o příběhu sv. Václava.
S novým školním rokem začala další série závodů Plavecko-běžeckého
poháru, kde naši žáci dosahují výborných výsledků. Zúčastnili jsme se
základního kola logické olympiády, výtvarné soutěže a sběru papíru.
Velmi zajímavá byla přednáška na téma ledovce (3.–5. třída) a pralesy
(1.–2. třída). Řada z nás si uvědomila, jak důležité je přírodu chránit.
Ani ve školní družině nezahálíme – každý den něco vyrábíme, hrajeme
si, a pokud to počasí dovolí, sportujeme na zahradě.
A co nás ještě čeká? Ve středu 31. října se uskutečnily volby nových zástupců rodičů do školské rady, bohužel se sešel nedostatečný počet rodičů nutný pro platnost voleb. Volby se tedy budou opakovat 22. 11.
od 17:30 v prostorách ZŠ.

Jubilanti
Jména jubilantů mohou
být zveřejněna dle nařízení
o ochraně osobních údajů
(GDPR) pouze v tištěné
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.

Vážení občané,
jako každý rok Vás již nyní srdečně zveme na

rozsvícení vánočního stromu
na naší návsi, které se bude konat
v sobotu 1. 12. 2018 od 17 hod.
Všichni jste srdečně zváni!!
Tímto se omlouváme, že se v letošním roce nebude konat
tradiční akce „Vánoční posezení se seniory“ z důvodu absence vhodných prostor pro tuto akci. Věříme, že je
letošní rok výjimkou a že se ve zdraví sejdeme v roce 2019.
OÚ Senohraby
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Po celý říjen a listopad probíhají ve škole
projekty věnované stému výročí založení
republiky, během kterých si každá třída
připraví krátký program.
Kolektiv ZŠ Senohraby

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 10/2018, ročník 58
Vychází 8. 11. 2018
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TJ Sokol

Odstartoval 3. ročník běžeckého seriálu
s názvem Pohár Ladova kraje
Opět je tady sedm jedinečných amatérských běžeckých závodů pro sportovní
běžce i pro širokou veřejnost, které jjsou
zasazeny do přírodního terénu
u maleb-

ného kraje rozkládajícího se mezi Prahou a Sázavou. Pod hlavičkou Ladova kraje
j je organizují sportovní oddíly,
místní sp
spolky nebo sami občané.

Z

ávody, kterých se mohou zúčastnit jedinci i celé rodiny včetně dětí a seniorů, začaly v sobotu 13. října v Říčanech a končí v září 2019 v Mnichovicích, kde budou po posledním závodu vyhlášeni i celkoví vítězové běžecké
šňůry. Podmínkou pro zařazení do boje
o trofej a cenu Poháru Ladova kraje je
účast na nejméně šesti bězích. Závody je
možné si zaběhnout také jednotlivě,
na všech bývá jedinečná atmosféra a i zde
čekají na vítěze ceny. Účast na všech závodech Poháru Ladova kraje není podmínkou, spíše vítaným bonusem. „Každý rok
osloví jednotlivé závody v dané obci několik stovek lidí, což je myslím skvělý výsledek. Tím, že se jedná o sérii běhů, je lidem
navíc nabízena příležitost k aktivnímu
poznání jiných vesnic či měst než jen těch,
kde přímo bydlí,“ uvedl Miloš Smrčka, organizátor Lesního běhu v Říčanech, prvního ze série běhů Poháru Ladova kraje.
Běžeckých klání v kraji přibývá a stává
se, že termíny závodů se překrývají. To je
škoda, protože se tím paradoxně zužuje
nabídka pro amatérské běžce.

byla použita časomíra využívající čipů,
takže závodníci mohli průběžně vidět své
výsledky na monitoru v cíli. Běžel se už
neuvěřitelný 37. ročník, z toho potřetí
s podporou Ladova kraje.
Výsledky jsou zveřejněny na:
www.ricany.cz/org/bezeckyklub/

To se u závodů Poháru Ladova kraje neděje, protože jednotliví organizátoři jsou
v kontaktu, navzájem se informují a pomáhají si. Celý seriál zastřešuje svazek
obcí Ladův kraj, který vzájemnou komunikaci a spolupráci pořadatelů podporuje.
„Žijeme v nádherném regionu, kde je radost vyběhnout, jet na kole nebo se projít.
Chceme motivovat lidi, aby žili aktivně
a ještě více poznávali i vzdálenější okolí
svého bydliště. Také proto se v obcích Ladova kraje snažíme pomáhat při organizaci podobných sportovních akcí,“ vysvětluje Ing. Jana Kolorosová, tajemnice svazku obcí Ladova kraje.
Prvního závodu s názvem Lesní běh Říčany se zúčastnilo 250 běžců. Poprvé zde

„Přestože je konkurence podobných víkendových běhů stále větší, měli jsme
účast jako loni. Naši závodníci se také
mohli neplánovaně pozdravit s atletickou
legendou Romanem Šebrlem. Jeho žena
a dcera si přišly náš závod zaběhnout
a Roman je povzbuzoval. Možná je uvidíme i na dalších bězích celého Poháru Ladova kraje,“ naznačil Miloš Smrčka.
Na další závod se mohou příznivci běhů
v krásné přírodě těšit v sobotu 1. prosince.
Mikulášský lesní běh se uskuteční ve Struhařově, což je obec asi 10 kilometrů od Říčan směrem na Jevany blízko Státní přírodní rezervace Voděradské bučiny. Běh
už bude mít Mikulášsko vánoční atmosféru a bude to jistě vítaná příležitost se před
svátky ještě trochu protáhnout.

Přehled následujících závodů Poháru Ladova kraje:

Občerstvení na místě zajištěno, na zahřátí bude jako vždy hořet táborový ohen, u stánků partnerů závodu bude
k zakoupení za výhodné ceny výstroj a výzbroj na běh, běžecké lyžování a další příbuzné sportovní aktivity v přírodě.
Závod se koná za podpory akce „Sportuj s námi“ pro rok 2018 a SLČR. Těšíme se na viděnou na startu! SKOL!

Poděkování voličům TJ Sokol Senohraby
Dovolte nám, abychom všem našim
voličům poděkovali za důvěru a hlasy
v uplynulých komunálních volbách, díky kterým TJ Sokol Senohraby získal
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tři mandáty. Budeme aktivně pracovat
na naplnění našeho volebního programu, byť to bude z opozice. Věříme ve
společnou práci ve prospěch naší obce.

říjen . 2018

Mikulášský lesní běh
Pyšelský kopeček
Jarní běh U kanálu
Běh Krásné vyhlídky
Štiřínský kros
Mnichovická běhna

1. 12. 2018
13. 4. 2019
18. 4. 2019
1. 5. 2019
18. 5. 2019
9. 6. 2019

Svazek Ladův kraj byl založen před sedmnácti lety starosty 24
obcí ležících mezi Prahou a řekou Sázavou. Nazývá se podle oblíbeného malíře a spisovatele Josefa Lady. Autor s nezaměnitelným stylem, který dal vzniknout pohádkám o kocouru Mikešovi
a zaměřoval se v tvorbě na vesnický život, čerpal svou inspiraci
z okolí kolem rodných Hrusic po celý život. Ideou mikroregionu
je podpora vzájemné spolupráce obcí, veřejného dění, místních
spolků a sdružení. Svazek Ladův kraj se stará o údržbu, značení a modernizaci turistických a cyklistických stezek v kraji a plá-

Struhařov (www.struharov.cz)
Pyšely (www.run-4ever.cz/Pyselskykopecek/)
Senohraby (www.senohraby.cz, www.sose.cz)
Struhařov (www.behkrasnevyhlidky.cz)
Kamenice (www.kros-stirin.cz)
Mnichovice (www.mnichovickabehna.cz)
nuje realizace tras nových. Obce Ladova kraje: Černé Voděrady, Čestlice, Hrusice, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Kostelec
u Křížků, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice,
Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary, Zvánovice

www.laduv-kraj.cz
e-mail: akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz
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Není pozdě bycha honiti
Čtenářům Senohrabské hlásky jsem slíbil, že mé příspěvky budou obsahově poetičtější,
že už nebudou tolik vázány na téma samosprávy a voleb. Je ale těžké se nevyjádřit k záležitosti, která celkem brutálně a hlavně neprávem níže uvedeným osobám znemožnila
nejen kandidovat za volební stranu TJ Sokol Senohraby, sdružení nezávislých kandidátů
(dále jen SNK), ale ve svých důsledcích i v možnosti uplatnit zákonné právo být volen.

R

ád bych tímto příspěvkem také
chtěl obhájit jejich „nekandidování“ před těmi, co byli připraveni je znovu ve volbách podpořit, a současně umožnit čtenářům vlastní vhled
do problému. Zveřejnění kandidátky volební strany TJ Sokol Senohraby, SNK,
pro volby do zastupitelstva obce r. 2018
vyvolalo dotazy, proč nekandidují J. Vrbová a V. Kopper, kteří veřejně projevovali o kandidaturu zájem a byli velmi
úspěšní v minulých komunálních volbách,
a proč Z. Průša, historicky nejúspěšnější
kandidát této vol. strany, je uveden na
téměř nevolitelném místě. Podobné otázky zazněly i po volbách zastupitelstva
2018, když volební strana TJ Sokol Senohraby, SNK, získala nejnižší počet hlasů
(důvěru) od r. 2006.

Odpověď je jednoduchá, ale bohužel bez
citace zákonných podmínek voleb, málo
přesvědčivá: O tom, koho je možno předložit volbě do zastupitelstva obce, o tom,
kdo se může ucházet o důvěru spoluobčanů a v jakém pořadí, rozhodl neprávem
výkonný výbor tělovýchovného spolku
v naší obci. Nikoliv volební strana TJ Sokol Senohraby, SNK, která má oprávnění
k výkonu volebních práv, ale orgány tělovýchovného spolku. Registrovaný spolek,
s vlastní právní subjektivitou, TJ Sokol
Senohraby, resp. jeho orgány (valná hromada, výkonný výbor) si zjevně neoprávněně přivlastnily práva volební strany
typu „nezávislých kandidátů“, práva, která spolek nemá a ani ze zákona mít nemůže. Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, který
uvádí podmínky výkonu volebního
práva a organizaci komunálních voleb, totiž jasně stanoví, že komunálních voleb se mohou zúčastnit a kandidovat jen volební strany. Volebními stranami podle zákona (§20 a § 21),
které mohou vstupovat do voleb a činit
úkony ve volebních věcech, mohou být
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volební strany typu politické strany či
politického hnutí a nezávislí kandidáti
(a jejich sdružení) a také jejich koalice.
Volební strany si volí obsah i formu své
volební kampaně, formulují svůj volební
program, sestavují svou kandidátku, lídra i pořadí kandidátů. Volební strana
nezávislých kandidátů postupuje stejně
s tím, že jde o zcela neformální seskupení osob, nikde neregistrované, bez právní subjektivity, které se utvoří podpisy
voličů pod petici, jako volební strana ad
hoc k volbám, ve kterých chce kandidovat. Volební strana nezávislých kandidátů vzniká svobodným rozhodnutím osob,
které spojuje shoda názorů na „problém
a jeho řešení“, který není z různého důvodu řešen volebními stranami typu politické strany či politického hnutí.

„

O tom, koho je možno
předložit volbě do
zastupitelstva obce, o tom,
kdo se může ucházet
o důvěru spoluobčanů
a v jakém pořadí, rozhodl
neprávem výkonný výbor
tělovýchovného spolku
v naší obci. Nikoliv volební
strana TJ Sokol Senohraby,
SNK, která má oprávnění
k výkonu volebních práv,
ale orgány tělovýchovného
spolku.

“

V rozporu s dikcí zákona, prokazatelně,
orgány spolku TJ Sokol Senohraby projednávaly (ještě před ustavením volební
strany nezávislých kandidátů) sestavování kandidátní listiny, volební program,
rozhodovaly bez projednání s kandidujícími, kteří vyjádřili souhlas se svou kandidaturou, změny kandidátky volební
strany a pořadí jednotlivých kandidátů.
Pro korektnost nutno uvést, že podobné
zásahy do volební strany nezávislých kandidátů prováděli funkcionáři TJ Sokol
ve větší či menší míře i v minulosti, a jistě
v dobré víře, ale hlavně ve shodě s kandidáty dané (své) volební strany. Někteří
funkcionáři TJ Sokol přistoupili k současným obecním volbám také v tomto
modu, ale svým diletantským přístupem
a bezskrupulózním jednáním, zejména
vůči J. Vrbové, dlouholeté člence spolku,
vytvořili situaci, ve které se odmítnutí
kandidáti mohli domáhat svých práv
u příslušných volebních orgánů (§6 a §12
zákona o volbách do zastupitelstev obcí).
Problém neskončil soudním sporem jen
s ohledem na jiné obětavé funkcionáře
(včetně předsedy) a členy TJ Sokol, kteří
s nadšením sobě vlastním činí život v obci příjemnějším. Nesouhlas s postupem
TJ Sokol v dané věci vyjádřili „nekandidující“ v nekonfliktním Prohlášení zveřejněném v Senohrabské hlásce č. 8 tak,
aby nebyl narušen klidný průběh voleb.
Nutno dodat, že kritika chybného postupu výkonného výboru spolku nijak nezpochybnila ustavení volební strany typu nezávislých kandidátů, ani její kandidaturu
v obecních volbách 2018.
Dalším důkazem mylného přístupu funkcionářů TJ Sokol bylo, že všichni původní
kandidáti volební strany nezávislých kandidátů, Z. Průša, J. Vrbová a V. Kopper, považovali ve shodě s celým zastupitelstvem
obce za žádoucí udržet personální kontinuitu správy a vedení obce i po volbách
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2018. Jiného názoru však byli někteří
funkcionáři TJ Sokol, kteří stále nechápou,
že zastupitelstvo obce není tvořeno „zastoupením“ byť sebevýznamnějších spolků v obci. Stejně jako není zastoupením
jednotlivých lokalit obce, sociálních či věkových skupin. Mám proto radost z celkového volebního výsledku, který je podle
mě nepřímým vyjádřením silné podpory
občanů volebnímu sloganu „nekandidujících“, tj. zachovat „kontinuitu kompetencí
kompetentních“, tedy pokračovat v umu
a schopnostech schopných.
Rozumím tomu, že uvedené a jiné příklady odhalování nesprávných interpretací,
omylů, není jejich zastánci vítáno. Zvlášť,
když se dlouholetým a bezproblémovým
užíváním staly už jakousi „virtuální pravdou“. A obzvlášť, když odhalení vychází
od osoby doživotně odsouzené k pozici
„náplavy“ v obci a k tomu ještě z Prahy.
Více mne však dojímá, že upřímná snaha
odstraňovat mnohdy letité nánosy jen povrchních znalostí problematiky územní
samosprávy, projevy naivity a diletantství,
není doprovázena porozuměním těch, kterých se to týká, ale nepochopením těch,
kterých se to přímo netýká v podobě ochlazení dříve přátelských, sousedských vztahů, dokonce v podobě osočování z „převlékání kabátů“, z netolerance i arogance.
Zvoleným zastupitelům přeji úspěšný výkon svěřeného mandátu a celému zastupitelstvu hodně radosti z práce ve prospěch
občanů a obce Senohraby
PhDr. V. Kopper

Senohrabská beseda a TJ Sokol Senohraby
srdečně zvou

Lampionovou
procházku
Sraz je v neděli 11. 11. 2018
v 17:30 před školou
Konec je, jako obyčejně,
u hřiště, kde bude připraveno
překvapení a občerstvení.

S sebou lampión,
nebo jiné vsvětýlko
a dobrou náladu!

Akce v obci a okolí Senohrab · listopad 2018
9. 11. · pátek · Říčany · KC Labuť · koncert Petre Lipa
Band. Začátek ve 20 hodin.
11. 11. · neděle · Říčany · Na Fialce · křest dětské knihy
od Jiřího Žáčka a CD od Magdy Malé. Host Karel Vágner.
Začátek v 11 hodin.
11. 11. · neděle · Senohraby · Lampionový průvod
– začátek u školy, konec na fotbalovém hřišti,
kde bude připraveno malé občerstvení.
15. 11. · čtvrtek · Říčany · KC Labuť · divadlo
Dokonalá svatba – komedie. Ty-já-tr/Hrobeso Praha.
Začátek v 19:30 hodin.
17. 11. · sobota · kino Čerčany · Zloději.
Začátek v 19:30 hodin.
18. 11. · neděle · Chocerady · Deskohrátky – TJ Sokol
Chocerady pořádá odpoledne plné deskových her.
Začátek v 16 hodin.
18. 11. · neděle · Říčany · Na Fialce · pohádka pro děti
Tři prasátka. Začátek v 16 hodin.

20. 11. · úterý · Říčany · KC Labuť · Honza Vančura
& Plavci. Vzpomínají na Plavce a Rangers.
Začátek v 19:30 hodin.
22. 11. · neděle · Říčany · kino Na Fialce · Pat a Mat: zimní
radovánky. Začátek v 17 hodin.
23. 11. · pátek · Říčany · KC Labuť · Prague Queen
+ Projekt 76. Společný koncert. Začátek ve 20 hodin.
24. 11. · sobota · kino Čerčany · Dívka. Začátek v 19:30 hod.
25. 11. · neděle · Chocerady · Beseda s Michalem
Vieweghem v místní knihovně. Začátek v 17 hodin.
29. 11. · úterý · Říčany · KC Labuť · Pavel Kohout: Válka
ve třetím poschodí – komedie. DS Tyl Říčany – premiéra.
Začátek v 19:30 hodin.
29. 11. · neděle · Říčany · kino Na Fialce · Čertí brko.
Začátek v 17 hodin.
1. 12. · sobota · kino Čerčany · Když draka bolí zub.
Začátek v 17 hodin.
Jana Hanzlová
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Konec nahrávání nových kupónů na Opencard
Cestující městskou hromadnou dopravou v Praze a příměstskou dopravou ve Středočeském
kraji v rámci Pražské integrované dopravy si již od 1. listopadu 2018 nebudou moci
nahrávat nové dlouhodobé časové kupóny na kartu Opencard.

T

datem zakoupili časový kupón, samozřejmě mohou s Opencard dál jezdit, dokud
jim kupón nevyprší. Nový si ale již nenahrají. V současné chvíli má asi 90 000 cestujících na své Opencard nahrán dlouhodobý časový kupón. Do tohoto čísla jsou
ovšem započteni i cestující, kteří mají nárok na bezplatnou přepravu, to znamená děti do 15 let a senioři.

i, kteří si nahráli dlouhodobé kupóny do 31. 10. 2018, ovšem můžou
bez jakýchkoliv starostí jezdit dál.

Konec možnosti nahrávání dlouhodobých
časových kupónu na kartu Opencard je
posledním krokem ke kompletnímu konci této dopravní karty v hlavním městě.
Od konce srpna je v provozu nový odbavovací systém PID Lítačka, který cestujícím významným způsobem rozšířil možnosti, na které nosiče si mohou nahrát
dlouhodobé časové kupóny – kromě karty Lítačka také nově na bezkontaktní bankovní karty Visa a Mastercard či na In
Kartu Českých drah.

Kartu Lítačka dnes využívá okolo 670 tisíc cestujících. Karta Lítačka zůstává samozřejmě nadále v platnosti. Pokud ji
budou chtít její stávající držitelé používat
i dále, nic se pro ně nemění. Cestující,
kteří nyní používají Opencard, si budou
muset vybrat jeden z nabízených nosičů. Pokud si vyberou Lítačku, výměnu
karty poskytne město bezplatně, a to až
do 30. 9. 2019.

Od letošního prvního listopadu již nelze
nahrávat nové časové kupóny na kartu
Opencard. Cestující, kteří si před tímto

Mikulášské jízdy a oslavy 25 let ROPID
1. a 2. 12. 2018

O

rganizace ROPID slaví 25 let své
existence, a tak ve spolupráci nejen s Českými drahami chystáme
na první adventní víkend velkou dopravní akci k tomu významnému jubileu.

V sobotu 1. prosince 2018 se můžete těšit
na tradiční Mikulášské jízdy parního vlaku a Cyklohráčku, který se opět promění v Čertohráček. Hrajvedoucí tak doplní
mikulášská družina, která navodí atmosféru blížících se Vánoc. Speciální vlaky
budou vyjíždět z Prahy-Smíchova na různé tratě po Praze i jejím okolí. Po setmění vás ještě navíc čeká jízda na nádraží
Praha-Krč, která bude zakončena slavnostním ohňostrojem.
Na smíchovském nádraží bude v rámci výročí připraven bohatý program. Těšit se můžete opět na jízdy historickými autobusy
nebo na vyhlídkovou jízdu Měsíčkem, te-
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dy speciální tramvají s programem pro děti. Doprovodný program připravuje i Dům
dětí a mládeže Praha 5 či Výtopna Zlíchov.
Další dějiště mikulášských oslav – střešovickou vozovnu s muzeem MHD – spojí
se Smíchovem speciální tramvajová linka.
V neděli 2. prosince 2018 budou z Prahy
-Smíchova pokračovat další jízdy Čertohráčkem a parním vlakem po Praze a okolí v zajímavých trasách. I v tento den bude
na děti čekat Mikuláš s andělem a čertem.
V Čertohráčku a parním vlaku bude platit zvláštní jízdné. Jízdenky je možné
od 12. 11. 2018 zakoupit v předprodeji
v železničních stanicích Praha-Braník,
tel. 725 859 462 a Praha Masarykovo
nádraží, tel. 972 246 161. Při nákupu jízdenky v předprodeji bude místenka zdarma. V historických tramvajích a autobusech bude přeprava zdarma.

říjen . 2018
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Okénko

k sousedům

Mám nějaké dluhy, za výdělkem
se proto občas stěhuji na jiné místo
než je adresa trvalého pobytu.
Zatím nemám z domova zprávy o tom, že
by mne uháněl nějaký exekutor. Jak vlastně exekutoři doručují?
Soudní exekutor je ze zákona povinný doručovat účastníkům řízení na adresu trvalého pobytu uvedenou v Centrální evidenci obyvatel. Pokud si přejete, aby doručoval na jinou adresu, je nutné soudního exekutora o změnu písemně požádat.
Máte-li obavy, že by vám mohly nějaké zásilky od orgánů tzv. veřejné moci,
které doručují také podle trvalého pobytu, uniknout jako nedoručené, můžete
na místně příslušném matričním úřadě
požádat o zavedení doručovací adresy
do Centrální evidence obyvatel. Na své
doručovací poště byste také mohl aktivovat službu tzv. dosílání zásilek.
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Komunikace s exekutorem prostřednictvím elektronické pošty je možná pouze
za předpokladu, že máte registrovaný tzv.
zaručený elektronický podpis, který slouží k podepisování samotného e-mailu
i příloh k němu.
Bez elektronického podpisu můžete také
exekutora obeslat, ale musíte mu pak
do tří dnů svoje podání doručit i písemně
se svými podpisy. Jinak k němu exekutor
nebude přihlížet.
Fyzická osoba si může také zřídit vlastní
datovou schránku, do které pak orgány
veřejné moci musí přednostně doručovat.
Informace o zřízení schránky prostřednictvím České pošty (správce systému)
jsou na www.justice.cz.

Řešil jsem splácení
exekuce a zjistil
jsem, že jsem nakonec
přeplatil stanovenou
částku. Jak se takový
přeplatek vrací?

Jestliže vznikne přeplatek exekuce, je
nutné exekutorovi písemně sdělit, jakým
způsobem chcete přeplatek vrátit. To znamená, zda žádáte o platbu složenkou nebo
na bankovní účet a musíte sdělit jeho číslo.
Přeplatky se vrací ve většině případů jednou za měsíc, ale je možné s exekutorem
vyjednat jiný termín.

říjen . 2018
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