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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Lyžaři na lyžích III.

týdnu po Senohrabské 15
jsme ještě na „místě činu“
na ondřejovské hvězdárně stihli na sněhu jeden trénink.
O následujícím víkendu 23.–24. 2.
se na Kvildě konal druhý největší
lyžařský maraton v ČR – Šumavský
skimaraton, jenž je mj. součástí Evropského poháru lyžařských maratonů, tzv. Euroloppetu. Šumavský
maraton zvaný „Šumavák“ je nejen
velký, ale především krásný závod
se skvělou organizací pořádajícího
Ski klubu Šumava a tomuto faktu
odpovídala i početná výprava senohrabských lyžařů: v sobotu a v neděli se do bílé šumavské stopy
se startovním číslem vydalo 26 našich závodníků takřka ve všech věkových kategoriích!
V sobotu se za jasného, mrazivého
počasí a na velice zmrzlém sněhu
závodilo volným stylem (bruslením),
úvod programu patřil žákovským
kategoriím a hned mezi nejmladšími naše závodnice Eliška Skořepová
vybojovala skvělé 5. místo, následovali Anička Šimečková, Pavel Šťastný
(jenž svým 4. místem zároveň vyjel
nejlepší senohrabský výsledek víkendu) a Tobík Anderle. V kategorii mladšího žactva (roč. 2008–2007) si též skvěle počínal Ondra Doupovec následován Matyášem Anderlem. Nakonec přišli
na řadu starší žáci (2005–2006), kteří absolvovali 5 km. V této
kategorii jsme měli velice početnou dívčí sestavu, která díky
vzorné spolupráci obsadila 8.–11. místo v pořadí: Katka Šimečková, Laura Svobodová, Tereza Lichtenbergová a Lucka Šťastná.
Mezi kluky jako vždy „na krev“ závodil Dominik Svoboda, jenž
v ostré konkurenci šumavských lyžařů obsadil cenné 10. místo.

Sobotní program pokračoval závodem na 8 km, v němž jsme
měli dvě zástupkyně: Báru Anderlovou a Andreu Lichtenbergovou. Vrchol sobotního programu obstaral závod na 23 respektive 46 km. Na 23km trati se představila jedna naše závodnice, Martina Doupovcová, jež do závodu operativně nastoupila za Ivu Veselou, a jeden náš závodník, Míla Svoboda.
Na 46km trať se vydal a velice statečný výkon pak podal Martin Lichtenberg.
(pokračování na straně 12)
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Revitalizace parčíku u bývalé samoobsluhy

Uzavírka komunikace
z Mirošovic do Mnichovic

a začátku března byly zahájeny práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Mirošovice–Hvězdonice. Práce provádí EUROVIA CS pro investora (Ředitelství
silnic a dálnic) do roku 2021. Tímto upozorňujeme na uzavírku pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/508 a mostu ev.č. 508-004 přes dálnici D1 u Mirošovic z důvodu demolice starého mostu (již stržen o víkendu 16.–17. 3. 2019) a následné stavby nového mostu. Kolaudace nového mostu je plánována na 15. 10. 2019.
Od 1. 4. začne rekonstrukce silnice II/508 (úsek od mostu do Mnichovic), trvat by
měla 3–4 měsíce, práce budou probíhat po úsecích při zachování částečného provozu
ze strany od Mnichovic. Objízdná trasa pro celou uzavírku je stanovena přes komunikaci D1 Exit 15 (sjezd na Všechromy-Strančice), dále po III/101 přes Všechromy,
Strančice, III/1012 Všestary, II/508 - Mnichovice, a to pro oba směry. Ze Senohrab je
možná objízdná trasa též přes Hrusice–Mnichovice. V letošním roce by měl být též
dokončen most vedoucí ze Senohrab do Mirošovic přes komunikaci č. III/3352 (okolo
hřitova), který se v současné době již buduje.
Modernizace úseku dálnice D1 Mirošovice–Hvězdonice je dlouhý 7,646 km (vyjma
mostu Šmejkalka, který je vedený jako samostatná zakázka modernizace D1). Na trase se nachází 6 mostů, z toho 5 dálničních v trase a 1 nadjezd. /Práce budou probíhat
postupně za provozu tři stavební sezóny (jaro–podzim) do roku 2021./
OÚ Senohraby

Vážení rodiče,

Škola

Představujeme vám
mimořádnou možnost
pomoci při ochraně
kriticky ohrožených
druhů zvířat.

V

úterý, dne 23. 4. 2019 od 17:00
proběhne veřejná aukce dětských obrazů žáků ZŠ Senohraby. Tato akce proběhne v prostorách
TJ Sokola Senohraby (U Hřiště 272,
Senohraby). Výtěžek poputuje spolku
Prales dětem na nákup fotopastí.

Základním pilířem monitorovacího programu kriticky ohrožených zvířat je využítí fotopastí. Nákup tohoto zařízení
spolku umožní získávání důkazů o existenci ohrožených druhů zvířat za účelem jejich ochrany a odhalování ilegálních aktivit pytláctví a dřevorubectví.
Přijďte pomoci i Vy.
ZŠ Senohraby

bývá v naší obcí tradicí uvítat naše nejmenší občánky. Před předáním pozvánky na tuto slavnost je naší
povinností obdržet Váš souhlas, bez kterého nemůžeme data Vašeho děťátka zpracovat. Pokud tedy
máte zájem se této akce zúčastnit, prosíme rodiče
dětí narozených po 1. 9. 2017 s trvalým pobytem
v obci Senohraby, aby zaslali na OÚ (postačí e-mailem na ucetni@senohraby.cz) písemný souhlas, a to
nejpozději do 30. 4. 2019. Akce se uskuteční v sobotu 1. 6. 2019 v prostorách MŠ Senohraby
od 10:00 hod.
Rodiče, kteří nedají souhlas se zpracováním osobních údajů, nemohou být na akci pozváni.
Jana Svašková

Jubilanti březen 2019
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.

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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arčík u bývalé samoobsluhy patří mezi několik málo veřejných prostranství, které v centru naší obce máme. Již
druhým rokem je majetkem obce Senohraby. Předchozí
majitel nechal tuto plochu „svému osudu“, zeleň neupravoval,
parčík nesekal a mnoho let se jednalo o zanedbané území, které
k posezení lákalo jen pramálo. Proto nyní obec Senohraby přistoupila k celkové úpravě prostoru tak, aby se parčík proměnil
v příjemné místo, kam si rádi půjdete posedět, vyvenčit pejska
či se podívat, co v parčíku právě kvete. V dnešním stavu nenabízí parčík kromě několika starých rhododendronů nic zajímavého, nízké smrčky jsou využívány jako rychlé WC a při větším
větru se stává místo nebezpečným. To nám ukázala zimní nadílka mokrého sněhu i nedávné silné větry, které pod letitými
douglaskami tisolistými navršily hromady polámaných větví.
Bohužel jsou větve těchto dřevin křehké a náchylné k praskání.
Umístění douglasek v blízkosti cest a jejich nahuštěná výsadba
nebyla vhodná pro takto malé prostranství v centru obce. Jedná
se o mohutné jehličnany, dorůstající až do výše 65–70 metrů, které mají své uplatnění v rozlehlých parcích a lesích, nikoliv v ma-

Vážení majitelé psů,

stále se množí stížnosti týkající se znečištěných chodníků, zeleně podél ulic a veřejných prostranství v obci psími výkaly.
Chodníky a trávníky slouží všem, nejenom majitelům psů, kteří své pejsky venčí
na ulicích obce. Tímto vás žádáme o to, co
je ve slušné společnosti samozřejmostí,
a to je výkaly po svých psech sebrat a vyhodit do odpadu. Největším problémem je
právě zmiňovaná zeleň podél ulic. Buďteohleduplní, i děti zde rády pobíhají
a bez rozmyslu do ní uskočí v případě projíždějícího vozidla.
Exkrementy vašich mazlíčků obsahují desítky parazitů (různé druhy škrkavek a háďátek). Díky výkalům se vajíčka parazitů
dostávají ven a v půdě mohou přežít i několik let. Nemylte se, nakazit se může každý
nejen bezprostředním kontaktem s výkaly,
ale i vzduchem. Výkaly po nějaké době vyschnou, rozpadnou se a prach vznášející se
všude kolem nás je nebezpečný pro všechny. Paraziti se tak mohou do těla snadno
dostat a způsobit velké zdravotní problémy.
A fakt, že je člověk nakažen a že v jeho těle
žijí paraziti, často ani sám nezjistí. Teprve
po letech se objevují skutečné potíže.
Obdobným problémem je nekontrolovatelné volné pobíhání psů na katastru

lém parčíku v centru obce. I mně je kácení těchto stromů líto,
na okraji obce či v lese by mohly růst dále. Ale málokdy se myslí
při výsadbě takto rychle rostoucích dřevin na to, co bude s místem za několik desítek let. Kdysi jsem slyšela při návštěvě průhonického parku od tamějších odborníků radu, že zahrady a parky
se mají plánovat s výhledem na příštích 50 a více let.
Tímto vás chci ujistit, že o zelenou oázu v centru obce nepřijdete,
naopak. Místo bude promyšleně koncipováno, jehličnany budou
nahrazeny vhodnými listnatými stromy, které se budou během
roku zbarvovat a parčík se stane po mnoha letech příjemným
a upraveným místem pro odpočinek i setkávání lidí.
V současné době se na celý parčík zpracovává projekt odbornou
firmou Šíp – zahradní architektura a služby, s.r.o., který je konzultován s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky,
jejichž doporučení budou do projektu zapracována. Realizace je
plánována na období podzim/jaro 2019/2020.
Jana Svašková

obce. Tuto problematiku upravuje Obecně
závazná vyhláška č. 10/2011 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Senohraby (pro úplnost otiskujeme její platné znění). Její dodržování je
pro každého chovatele psů v naší obci
závazné a její porušení je přestupkem,
za který může být uložena pokuta.
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost
k ostatním spoluobčanům a pevně věříme, že se vzhled našich chodníků a veřejných travnatých ploch změní ve prospěch
všech jejich uživatelů.
OÚ Senohraby
OBEC SENOHRABY
Obecně závazná vyhláška č. 10/2011
kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Senohraby
Zastupitelstvo obce Senohraby se
na svém zasedání dne 28.06.2011 usnesením č.12/05/2011 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10
písm. d) a § 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci je
možný pohyb psů pouze na vodítku,
b) na veřejných prostranstvích v obci se
zakazuje výcvik psů,
c) veřejným prostranstvím jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
2. Splnění povinností stanovených v odstavci 1. zajišťuje fyzická osoba, která má
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
21. 7. 2011 (patnáctým dnem po dni vyhlášení).
Milan Kraut v.r., místostarosta
Ing. Pavel Pangrác v.r., starosta

3

Informace z obce

Informace z obce

Odměna obci za vytříděný odpad
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů, které naše obec vytřídila v období 1. 10. – 31. 12. 2018 a předala k dalšímu
využití. V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou naše obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s.

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)
Papír 5,409 t – 5 878,50 Kč
Plast 8,788 t – 39 538,97 Kč
Sklo 6,637 t – 6 964,87 Kč
Kovy 0,609 t – 1 856,23 Kč
Celkem 21,443 t – 54 238,57 Kč
Odměna celkem (zaokrouhleno): 62 785,50 Kč. Z toho odměna za zajištění zpětného odběru: 8 547,00 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
Děkujeme, že odpad třídíte, šetříte přírodu a pomáháte získat dodatečné finanční prostředky do rozpočtu obce Senohraby.
Jana Svašková

Špatná kvalita papíru v modrých kontejnerech
Vážení občané,
dovolte mi upozornit Vás, že jsme byli našimi koncovými odběrateli papíru (papírnami) osloveni ohledně špatné kvality vytříděného papíru v modrých kontejnerech určených pro papír
a karton.
Do papíru nepatří plast ani nápojový karton! Papír z modrých
kontejnerů/nádob se dál netřídí a putuje přímo do papíren.
Do nádob je tedy nutné vhazovat opravdu jen to, co do modrých
kontejnerů patří. U čeho si nejsme jisti, že je to papír nebo to
obsahuje i jiné materiály, do modrého kontejneru raději nevhazujeme.
Co do modrých sběrných nádob můžete vhazovat:
➛ noviny, časopisy,
➛ reklamní letáky,
➛ kancelářský papír,
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➛ knihy, sešity, krabice (rozložené),
➛ lepenku, karton,
➛ papírové obaly (např. sáčky).
Naopak do modrých nádob nevhazujte:
➛ mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
➛ uhlový a voskovaný papír,
➛ použité pleny a hygienické potřeby,
➛ plasty, nápojové kartony a jiné odpady.
Na plasty využíváme samostatné žluté nádoby, stejně tak na nápojový karton – ten můžeme vkládat do žlutých nádob, neboť
plasty putují dále na třídicí linku (na rozdíl od papíru), kde jsou
jednotlivé druhy ještě dále dotříděny vč. nápojových kartonů
(tetrapaku).
Děkujeme za spolupráci.
Marius Pedersen a.s.

březen . 2019
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Zápis č. 1/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného
dne 12. 3. 2019 od 19 hodin v Hasičském domě,
Hlavní 270, Senohraby
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Anna Voňavková,
Milan Kraut, Michal Bílý, Jan Beneš, Radek Skořepa, Alexandra
Kloužková, Lucie Pancířová
Omluveni:Neomluveni:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19.20 hodin. Dále sdělila, že je pořizován zvukový záznam, který bude
následně vyvěšen na webových stránkách obce.
1. Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny – příloha zápisu
č. 1 – je přítomno 9 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
obce je tedy usnášeníschopné.
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 Bílého
a pana Dvořáka.
Usnesení č. 1/2019:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Bílý a pan Dvořák.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Přivítání, kontrola účasti.
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Žádost o dotaci ze Středočeského kraje – kanalizace Hrušov.
Žádost o podporu a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace s Posázaví o.p.s.
Bezúplatný dar pozemku ppč. 229/2 v k.ú. Senohraby obci.
Prodej pozemku ppč. 68/63 v k.ú. Senohraby.
Koupě pozemků ppč. 510/18, 510/20 a 510/21 v k.ú.
Senohraby (parkoviště u nádraží).
Rozpočtové opatření č. 5/2018.
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby.
Změna výše příspěvku DSO Ladův kraj.
Intenzifikace ČOV Senohraby.
Projekt na úpravu parčíku pod bývalou samoobsluhou.
Studie nové hasičské zbrojnice.
Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Různé.
Diskuse.

Usnesení č. 2/2019:
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
4. Žádost o dotaci ze Středočeského kraje – kanalizace
Hrušov.
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Žádost byla podána na konci ledna 2019. Podmínkou pro její
přidělení je souhlas zastupitelstva obce a prohlášení, že akce je
podpořena dotací z Ministerstva zemědělství ČR a bude dofinancována z rozpočtu obce na rok 2019.
Usnesení č. 3/2019:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství na akci Senohraby-Hrušov
– kanalizace a prohlašuje, že akce je podpořena dotací z Ministerstva zemědělství ČR a bude dofinancována z rozpočtu obce
na rok 2019.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Po realizaci akce Senohraby-Hrušov starostka vyčíslí, kolik
činí podíl okolních obcí Hrusice a Ondřejov (k.ú. Turkovice),
na jejichž katastrech část akce vede, a osloví tyto obce se žádostí
o spolufinancování.
Usnesení č. 4/2019:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku po realizaci akce Senohraby-Hrušov k vyčíslení částí akce, která je na jiných katastrech než na katastru obce, a předložení žádostí do těchto obcí
na spolufinancování této příslušné části.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
5. Žádost o podporu a veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace s Posázaví o.p.s.
Posázaví o.p.s. požádalo o podporu ve výši 100 Kč na osobu
a rok, tj. 122 100 Kč, návrh ze strany obce je 116 400 Kč,
se kterým Posázaví o.p.s. souhlasí.
Usnesení č. 5/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost o podporu aktivit
společnosti Posázaví o.p.s. v roce 2019 a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování
obecně prospěšných služeb na území obce Senohraby pro rok
2019 se společností Posázaví o.p.s., se sídlem Jemniště 1, 257 01
Postupice, IČ: 27129772.
Výsledek hlasování
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
6. Bezúplatný dar pozemku ppč. 229/2 v k.ú. Senohraby obci.
Jde o pozemek nedaleko našeho vodojemu na Pelešce o výměře
473 m2, který bude obci darován paní J.Š.
Usnesení č. 6/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný dar pozemku ppč.
229/2 v k.ú. Senohraby o výměře 473 m2 a darovací smlouvu
mezi J.Š., Praha 4 a obcí Senohraby.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
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7. Prodej pozemku ppč. 68/63 v k.ú. Senohraby.
Jde o prodej pozemku ppč. 68/63 o výměře 91 m2 v ulici
Nad Stráněmi. Majitelé pozemku, pro které je tento pozemek
příjezdovou cestou, by jej rádi odkoupili a nabízí částku 1 250 Kč
za m2, tj. celkem 113 750 Kč, ve splátkách rozložených na tři roky.
Usnesení č. 7/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku ppč. 68/63 v k.ú.
Senohraby o výměře 91 m2 za nabízenou částku 1 250 Kč za m2,
celková cena 113 750 Kč, a kupní smlouvu s panem P.Q. a Bc.
A.V., Praha 10.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
8. Koupě pozemků ppč. 510/18, 510/20 a 510/21
v k.ú. Senohraby (parkoviště u nádraží)
České dráhy, a.s., nabídly obci k odkoupení pozemky u nádraží
(parkoviště) a za nádražím o celkové výměře 6 566 m2 na základě znaleckého posudku za celkovou cenu 2 550 000 Kč.
Usnesení č. 8/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků ppč. 510/18,
510/20 a 510/21 v k.ú. Senohraby o celkové výměře 6566 m2
od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, za celkovou
částku 2 550 000 Kč s tím, že z rozpočtu obce na rok 2019
by obec uhradila částku 500 000 Kč ihned, zbývající částku
2 050 000 Kč nejdéle z rozpočtu obce na rok 2020.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Jednou z možností, jak zakoupené pozemky využít ekonomicky,
je parkoviště u nádraží zpoplatnit pro vozidla občanů z okolních
obcí.
Usnesení č. 9/2019:
Zastupitelstvo obce pověřuje pana Krauta mapováním parkování během týdne na parkovišti u nádraží v návaznosti na dotační
tituly pro budoucí parkovací systém.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Rozpočtové opatření č. 5/2018.
Starostka předložila členům zastupitelstva rozpočtové opatření
č. 5/2018 – příloha zápisu č. 2.
Celkové příjmy před rozpočtovým opatřením č. 5/2018 činí:
20 740 589,19 Kč
Celkové příjmy po rozpočtovém opatření č. 5/2018 činí:		
21 106 698,19 Kč
Celkové výdaje před rozpočtovým opatřením č. 5/2018 činí:
19 796 542,80 Kč
Celkové výdaje po rozpočtovém opatření č. 5/2018 činí:		
18 981 624,80 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2018.
10. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok
2018.

Starostka prezentovala členům zastupitelstva Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Přezkoumání
hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje dne
7. 3. 2019. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Viz příloha zápisu č. 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018.
11. Čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby.
Ředitelka ZŠ a MŠ požádala o čerpání z rezervního fondu školy
částky 200 000 Kč na předfinancování šablon pro ZŠ a MŠ, která se po jejich proplacení vrátí zpět do rezervního fondu, a o čerpání 35 000 Kč na zakoupení pračky, sušičky a malé ledničky.
Usnesení č. 10/2019:
Zastupitelstvo obce souhlasí s čerpáním částky 200 000 Kč
na předfinancování šablon pro MŠ a ZŠ a s částkou 35 000 Kč
na pořízení pračky, sušičky a malé ledničky z rezervního fondu
ZŠ a MŠ Senohraby.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
12. Změna výše příspěvku DSO Ladův kraj.
Valná hromada DSO Ladův kraj navrhla zvýšení členského
příspěvku z částky 25 Kč na 35 Kč na obyvatele. Zvýšení pokryje
40 % platu manažerky DSO Ladův kraj, zbývajících 60 % bude
placeno z dotace Svazu měst a obcí. Do roku 2019 byl plat hrazen z dotace celý.
Usnesení č. 11/2019:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením členského příspěvku pro DSO Ladův kraj z částky 25 Kč na obyvatele na 35 Kč
na obyvatele od roku 2019.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. Intenzifikace ČOV Senohraby.
Starostka seznámila s posudkem a návrhem rozšíření ČOV
Senohraby vypracované společností Aquabox s.r.o. Možností je
buď modernizace a rozšíření stávající ČOV při zachování současné technologie, nebo membránová separace, která nevyžaduje rozšíření, ale je nákladnější na provoz.
Usnesení č. 12/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí posudek a návrh rozšíření ČOV Senohraby vypracované společností Aquabox s.r.o.
a souhlasí s poptáním projekčních prací na rozšíření ČOV o třetí
linku při stejné technologii jako v současnosti včetně intenzifikace současných linek.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
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Škola

14. Projekt na úpravu parčíku pod bývalou samoob-

Usnesení č. 15/2019:

sluhou.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.

Starostka seznámila s výstupy firmy Šíp – zahradní architektu-

Výsledek hlasování:

ra a služby, s.r.o., která provedla inventarizaci dřevin v parčíku

9 hlasů pro

u bývalé samoobsluhy. Firma realizovala úpravy zahrad v Seno-

0 proti

hrabech a okolí a je schopná vypracovat projekt na revitalizaci

0 se zdržel

parčíku i podat žádost o dotaci. Zastupitel Jan Beneš dohodl, že

Toto usnesení bylo přijato.

rizikové kácení několika douglasek provede Hasičský záchranný
sbor Říčany.

17. Různé.
Veřejné projednání návrhu územního plánu Senohraby.

Usnesení č. 13/2019:

Starostka informovala, že veřejné projednání návrhu územního

Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním projektu sadových

plánu Senohraby se uskuteční 10. 4. 2019 v 15 hodin na Měst-

úprav „Rekonstrukce parku v Senohrabech“ v ceně 20 000 Kč

ském úřadu v Říčanech, Odbor územního plánování a územního

bez DPH od firmy Šíp – zahradní architektura a služby, s.r.o.,

rozvoje, Komenského nám. 1619/2, Říčany, 1. poschodí, zasedací

včetně zpracování žádosti o dotaci na tento projekt a souhlasí

místnost č. 120.

s pokácením 8 kusů rizikových jehličnanů – douglaska tisolistá.

Uzavírka mostu ev. č. 508-004 u Mirošovic přes dálnici D1.

Výsledek hlasování:

Starostka informovala o uzavírce mostu u Mirošovic přes dálni-

8 hlasů pro

ci D1, a to od 15. 3. 2019.

0 proti

Plán rozvoje sportu v obci na 10 let.

0 se zdržel

Starostka informovala, že zastupitelka Lucie Pancířová zpraco-

Při hlasování nebyl přítomen zastupitel Milan Kraut.

vala historii a současnost sportu v Senohrabech. Jde o výchozí

Toto usnesení bylo přijato.

materiál, který po dopracování bude tvořit plán rozvoje sportu
v Senohrabech na příštích 10 let. Do konce dubna se sejde pra-

15. Studie nové hasičské zbrojnice.

covní skupina nad doladěním tohoto materiálu.

Nová hasičská zbrojnice by měla být situována u mostu v mís-

Stav cisternového vozidla SDH Senohraby.

tech současného deponia, na pozemcích, které obec koupila

Zastupitel Michal Bílý informoval, že cisternové vozidlo Tatra

v roce 2017. Po vypracování studie by měla být zpracována

SDH Senohraby je v havarijním stavu a i přes opravy není schop-

projektová dokumentace a následně získáno stavební povolení.

né ujet více jak 2 km. Není tedy možné plnit poplachový plán vůči
Středočeskému kraji a závazky vůči obci Mirošovice. Výjezdy je

Usnesení č. 14/2019:

možné zabezpečit jenom na katastrálním území Senohrab.

Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje studii nové hasičské
zbrojnice zpracovanou společností Infra Toka s.r.o. a smlouvu

18. Diskuse.

o dílo č. 0204032019 se společností Ing. Jiras Jakub, Kotko-

V diskusi bylo občany nadneseno několik témat týkajících se

va 594, 269 01 Rakovník, IČ: 04534409, na vypracování pro-

stížností občanů a jak na ně reagovat, dále co se děje se dřevem

jektové dokumentace novostavby hasičské zbrojnice v souladu

spadlé borovice, požadavek, aby byli zastupitelé informováni,

s touto studií v celkové ceně 398 000 Kč.

jsou-li nějaké zprávy o restauraci U Andělů, otázky týkající se

Výsledek hlasování:

hotelu SEN a parkoviště.

8 hlasů pro

Všechny otázky byly starostkou zodpovězeny.

0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 20.53 hodin.

Toto usnesení bylo přijato.
Zapsal: H.O.
16. Rozpočtové opatření č. 1/2019.

Čistopis zápisu byl vyhotoven: 20. 3. 2019

Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh
rozpočtového opatření č. 1/2019 – příloha zápisu č. 4.

Ověřovatelé zápisu:

Celkové příjmy před rozpočtovým opatřením č. 1/2019 činí:

Michal Bílý v.r.

25 602 200,00 Kč

Vladimír Dvořák v.r.

Celkové příjmy po rozpočtovém opatření č. 1/2019 činí:		

Jana Svašková, starostka obce v.r.

25 976 636,00 Kč
Celkové výdaje před rozpočtovým opatřením č. 1/2019 činí:

Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne: 21. 3. 2019

25 602 200,00 Kč

Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 21. 3. 2019

Celkové výdaje po rozpočtovém opatření č. 1/2019 činí:		
26 374 636,00 Kč
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Zprávy
ze školy
V naší škole se stále
něco děje, nejinak tomu
bylo i v únoru a březnu.

M

asopustní období zahájili prvňáčci návštěvou Národopisného muzea v Kinského zahradě. Dozvěděli se, kdy se slaví masopust, co jsou masopustní
průvody, proč se pochovávala basa a jak vypadají masopustní masky. Žáci 2. třídy zhlédli interaktivní hudební představení Libozvuky v divadle Minor. Muzeum v Říčanech
navštívily hned dvě třídy – třeťáci se vydali na „Cestu
do pravěku“ a 4. třída se vypravila do peruánské Amazonie.

Děti z 5. třídy si splnily přání, za našetřené peníze z projektu
„Abeceda peněz“ si zasportovaly v HOP Areně v Čestlicích.
Celý únor probíhal ve 4. třídě projekt „Husitství“ – děti se
dopodrobna seznámily s tímto obdobím, vyrobily si repliky
zbraní a na konec projektu se v divadelních scénkách přenesly i na bojiště.
V rámci tělesné výchovy měli žáci 4. a 5. třídy možnost jezdit bruslit do říčanské Merkur Ice Areny. Nadále jsme zapojeni do série závodů Plavecko-běžeckého poháru, kde naši
sportovci dosahují dobrých výsledků.
Nevyhýbáme se ani společným akcím. V únoru jsme uskutečnili masopustní průvod obcí. Děkujeme rodičům
a prarodičům za vřelé přijetí a výborné občerstvení!
Druháci a třeťáci navštívili nedaleké Muzeum Josefa Lady.
První jarní den jsme oslavili vynesením Morany, čímž jsme
se rozloučili se zimou.
Již druhým rokem jsme zapojeni do projektu finanční gramotnosti „Abeceda peněz“, který je realizován ve spolupráci
s Českou spořitelnou. Žáci se zde zábavnou formou seznamují se světem financí, vymýšlí podnikatelský plán a jak vydělají své první peníze. Tentokrát byl program o financích
připraven pro druháky. Děti se vydaly „po stopách peněz
dospěláků“, dozvěděly se základní pojmy, zjistily, co jsou
příjmy a výdaje. Už teď se těší, až budou v 5. třídě zakládat
vlastní firmu.
Co nás v nejbližší době čeká?
Noc s Andersenem – čtení a přespávání ve škole. Úklid
v okolí školy a blízkého lesa, veřejná aukce dětských obrazů
a spousta dalších akcí!
Kolektiv ZŠ Senohraby
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(pokračování ze strany 1)
Mrazivé počasí na Šumavě vydrželo i na nedělní hlavní závody klasickou technikou, takřka ledové stopy budily před startem s vyhlídkou na ostré sjezdy celkem respekt, který ovšem
opadnul hned s prvními metry závodu. Na hlavní 45km trati
se představila trojice našich lyžníků Honza Veselý, Obik a Míla
Svoboda, kteří takřka celou první půlku závodu absolvovali víceméně pohromadě a též ve výsledkové listině se nakonec
poskládali do 9 min. V soutěži družstev pak Sokol Senohraby
v závodu na 45 km klasicky obsadil 5. místo. V závodu na 23 km
klasicky se na start postavila velice početná sestava našich závodníků: v kategorii do 18 let Matěj Skořepa – 6. místo, v kategorii žen do 29 let Eliška Spilková – 10. místo, Alena Skořepová
– v kategorii 5. místo, následována oddílovými kolegyněmi Lenkou Kunstovou – 12. místo, Martinou Doupovcovou – 13. místo,
a Radkou Šimečkovou – 14. místo. Petr Doupovec zvaný „Klistr“
pak v závodu na 23 km obsadil ve své kategorii 24. místo.
Hned týden po parádním lyžařském víkendu na Šumavě přišel
vrchol sezony pro naše mladé naděje, 1.–3. 3. 2019 se na tratích
Vysočina areny v Novém Městě na Moravě uskutečnilo republikové finále mladšího žactva „Hledáme nové talenty“ a finále ČP
staršího žactva. Oba dva soutěžní dny se na start postavilo 700
mladých lyžařů z celé ČR a mezi nimi nechybělo ani 10 závodníků
našeho oddílu! V sobotu byly na programu individuální závody
volnou technikou s intervalovým startem. V nejmladší kategorii roč. 2008 jsme měli hned tři reprezentanty: Jakub Matějka,
Ondra Doupovec a Jonáš Matějka. V roč. 2007 nás reprezentovala jedna zástupkyně, Zuzka Lichtenbergová, v roč. 2006 Katka
Šimečková a Tom Štolba, v roč. 2005 Laura Svobodová, Tereza
Lichtenbergová, Dominik Svoboda a Filip Kohout. Na sobotu
trochu přimrzlo, takže se závod odehrával v poměrně pěkných
zimních podmínkách. Bojovalo se o každou vteřinu, neb každá
vteřina ztráty v našlapané konkurenci znamenala mnohdy i dvě
místa propad ve výsledkové listině...
V neděli se jely štafety dvojic, tzv. team sprint klasickou technikou s hromadnými starty v každé kategorii, kdy každá dvojice jela svůj úsek dvakrát. Dvojice na štafety jsme z vlastních
zdrojů postavili dvě: bratři Matějkovi v roč. 2008 a L. Svobodová s T. Lichtenbergovou v roč. 2005. Jelikož ostatní oddíly
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měly buď přebytek, nebo též nedostatek
závodníků v ročnících, tak se stavěly mezioddílové štafety. O. Doupovec tak v roč.
2008 spojil síly s parťákem ze ski klubu
Jeseník, Z. Lichtenbergová a F. Kohout
s parťáky z Roveru Praha a K. Šimečková s parťačkou z Dukly Liberec. Na neděli
se výrazně oteplilo, takže to byla pravá
klistrová bitva. Závody byly oba dva dny
velice dramatické a moc pěkné se skvělou
organizací pořádajícího SK Nové Město na Moravě. Aby taky ne, když novoměstská pořadatelská parta je ostřílená
z pořádání SP v běhu na lyžích a biatlonu
a pořadatelské „řemeslo“ zde má v mnohých rodinách několik desetiletí dlouhou
tradici. Pro všechny závodníky a trenéry je tak Nové Město opravdovou lyžařskou mekkou a vždy velký zážitek závodit
na tratích, na nichž se pravidelně prohánějí nejlepší světoví
lyžaři a biatlonisté. Tímto velká gratulace a dík našim zúčastněným závodnicím/závodníkům, trenérům a členům doprovodu za parádní reprezentaci a do dalšího tréninku hodně elánu,
ať příští sezonu dokážeme opět nějaké vteřiny na konkurenci
z horských oddílů stáhnout.
V Novém Městě na Moravě však sezona zdaleka neskončila.
Na středeční tréninky jsme díky vstřícnosti pana Zenkla z areálu Šibeniční vrch mohli celý březen využívat tamní, technickým
sněhem bohatě vysněženou sjezdovku. Trénink na sjezdovce
na běžkách je vynikající na obratnost – sjezdy, odšlapy, výjezdy, skoky atd. apod.
O víkendu 9.–10. 3. v dalším útulném běžeckém a biatlonovém
areálu v Jablonci nad Nisou uspořádal lyžařský oddíl Ekonom
Praha „Žižkovský tygři“ poslední závod Pražského poháru a VŠ
Ligy – Tygří skiatlon. V sobotu se na start postavili nejprve naši
nejmladší závodníci Václav Veselý a Magda Možíšová, již závodili klasickou technikou, další naši závodníci v kategorii staršího
žactva si už v Jablonci n/N. vyzkoušeli skiatlon – kombinaci klasické techniky a bruslení v jednom závodu s přezutím lyží v depu.
V závodu na 2 + 2 km Laura Svobodová obsadila 3. místo, Dominik Svoboda 1. místo, Filip Kohout 3. místo. Starší dorost a muži
jeli též skiatlon v délce 7,5 + 7,5 km – v kategorii dorostu obsadil Kryštof Kohout 1. místo, v dospělých Obik 22. místo a Honza Veselý 27. místo. Sobotní večer v Jablonci patřil vyhlášení VŠ
Ligy a tradiční zábavě k pomalu končící závodní sezoně. V neděli
pak byly na programu štafety dvojic, tzv. team sprint, kdy každý
z dvojice jel svůj 1,5km dlouhý úsek třikrát. Duo senohrabských
lyžařů Obik a H. Veselý zde obsadilo 10. místo.
V neděli 10. 3. se ve Švýcarsku jel 51. ročník slavného Engadin
Ski Marathonu, letos premiérově zařazeného do série skiclassic.
I zde jsme měli na startu jednu závodnici – Iva Veselá prolétla
42km trať volně za 2 hod. a ve své kategorii obsadila 19. místo,
blahopřejeme!
Jeden z vrcholů letošní sezony pro dospělé přišel v sobotu 16. 3.,
kdy se družstvo Ski Senohraby ve složení Honza Veselý „C“, Míla
Svoboda, Vojta Spilka, Martin Stingl a Obik premiérově zúčast-
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nilo 64. ročníku „Krkonošské 70“ pětičlenných hlídek. Přes drobné „strádání“ na trati, jež se v takto dlouhém a náročném závodě,
který je díky celkovému převýšení 4080 m považován za jeden
z nejtěžších na světě, nevyhne žádnému družstvu, jsme celou trať
projeli velice soudružně, což je nezbytný předpoklad k úspěšnému
dokončení, a v čase 5:43 hod. jsme obsadili 47. příčku ze 77 v cíli
klasifikovaných hlídek.
V sobotu 16. 3. se též v Krkonoších, konkrétně na Benecku konal poslední závod poháru Libereckého kraje žactva, i zde jsme
měli zástupce: Filip Kohout se v kategorii staršího žactva nezalekl konkurence nejsilnějšího lyžařského kraje ČR a po parádním výkonu obsadil v závodu na 3 km volně 10. místo. Filipovi
tímto blahopřejeme, neb za poslední rok díky svému odhodlání
a nadšení pro věc učinil obrovský pokrok ve všech parametrech
lyžařského umění.
O víkendu 23.–24. 3. 2019 se na Horních Mísečkách v rámci
92. ročníku Hančova memoriálu uskutečnil poslední díl Českého poháru + MČR dorostu a dospělých této sezony. Závodilo se v kategoriích mladšího dorostu roč. 2003 až veteránů
nad 60 let, oba soutěžní dny byla na startu kompletní česká reprezentace a jako každoročně se na Hančův memoriál vydala
poměřit síly s domácí elitou i skupina senohrabských lyžařů.
Účast závodníků Sokola Senohraby na Hančově memoriálu
má opravdu bohatou tradici, kterou dlouhá desetiletí držel mj.
a hlavně Vladimír „Ála“ Syrovatský. Dále Jitka Syrovatská, Vladimír Blažek st., Jan Jurečka, ... a ze současných aktivních lyžařů zde už pěknou řádku účastí zaznamenali Honza Veselý, Iva
Veselá, Vláda Blažek, Obik, ... Tak doufejme, že nás brzo doplní
i mladší ročníky našich odchovanců. V sobotu byly za krásného,

takřka letního počasí na programu sprinty volnou technikou
a z našich závodníků zde v kvalifikaci 14. místo obsadil Obik.
Sprint v kategorii mužů celkově vyhrál Michal Novák, jenž je
velkou nadějí českého lyžování, na MS Juniorů letos na 15 km
volně získal stříbrnou medaili, celou sezonu dokázal celkem
pravidelně bodovat ve SP a týden před Hančovým memoriálem
si na SP ve švédském Falunu v podobě 14. místa dojel pro dosavadní životní výsledek mezi dospělými, když mj. dokázal porazit i současného fenoména běžeckého lyžování Nora Johanesse
Klaebeho. V neděli byly na programu Hančova memoriálu
ve všech kategoriích mistrovské závody na dlouhé tratě. V hlavním závodu mužů na 50 km respektive žen na 30 km jsme
sice žádného závodníka neměli, ale v kategorii žen nad 35 let
na 20 km obsadila Iva Veselá 2. místo! V závodě mužů-veteránů
na 30 km obsadil Honza „Máza“ Veselý ve své kategorii 4. místo
a Obik ve své kategorii 8. místo.
Hančovým memoriálem se uzavřela závodní sezona v ČR. Tímto velká gratulace a poděkování všem našim závodnicím, závodníkům, trenérkám, trenérům, rodičům, ... za zabezpečení
další parádní lyžařské sezony a skvělou reprezentaci Senohrab.
Sezona ovšem zdaleka nekončí, např. ve Skandinávii se v dubnu
jede spousta krásných závodů, u nás na horách též stále sněhu
moře, takže kdo máte chuť a možnost, určitě využijte, neb každý nyní najetý metr–kilometr se v příští sezoně bude počítat!
A samozřejmě taky teprve přichází hlavní skialpová sezona, což
je ideální jarní doplněk k běžkám.
Všem čtenářům SH pěkné jaro a SKOL!
Za lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby
Obik

Tradiční
jarní tržnice

Klubu zahrádkářů
Senohraby
se bude konat

v sobotu 11. 5. 2019
u hasičské zbrojnice
od 8:30 do 12:00.
13

TJ Sokol
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TJ Sokol
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Stopy slavných – Jaroslav Eminger
Tento článek se věnuje spíše
smutnějším událostem
a ukazuje, že ne všechny
pobyty v Senohrabech lze
spojovat s radostnými zážitky.
Přesto nelze tyto záležitosti
vytěsňovat a koneckonců je
důležité si je stále připomínat.

Na počátku německé okupace sice československá armáda zanikla, ale došlo
ke vzniku tzv. Vládního vojska. Předseda protektorátní vlády Alois Eliáš navrhl jako velitele Emingera, který chvíli
váhal, ale nakonec funkci přijal. Kromě
krytí odbojářů v řadách této jednotky
a mnoha dalších aktivit, bylo Emingerovým asi největším úspěchem odvrácení
hrozby působení Vládního vojska na východní frontě. A to jak roku 1942, tak
i 1943. Po skončení války se kvůli obvinění z kolaborace dostal před Národní
soud, ale ten jej osvobodil. Zdůvodnění
končilo slovy: „... obžalovaný byl věrný Čech a statečný muž, byla obžaloba
shledána neudržitelnou, bezpodstatnou
a pravdě neodpovídající a obžalovaný byl
z těchto všech shora uvedených důvodů
obžaloby zproštěn.“

T

ento úvod se týká osudu brigádního generála Jaroslava Emingera,
který se narodil 4. června 1886
v Čáslavi. Jeho otec Čeněk rytíř Eminger
byl plukovník rakousko-uherské armády
a Jaroslav absolvoval vojenskou akademii
ve Vídeňském Novém Městě, kde získal
po ukončení studia roku 1907 hodnost
poručíka. Poté byl přiřazen k českému 7.
dragounskému pluku „Vévoda Lotrinský“
do Dobřan, ale u pluku zůstal jen do října roku 1911, kdy se rozhodl pro nástup
na vojenskou školu ve Vídni. Tu dokončil
v červenci roku 1914, tedy na počátku
1. světové války, v té době již v hodnosti nadporučíka, kterou získal roku 1912.
Poté byl přiřazen do štábu 4. divize, s níž
byl odvelen na východní frontu, na které
sloužil v různých štábních postech od divize po sbor. Od března 1918 do konce války sloužil na italské frontě. Během tohoto

konfliktu Emingera ocenili množstvím
rakouských válečných vyznamenání, přičemž dosáhl hodnosti kapitána. Po skončení války se přihlásil do služeb vznikající československé armády, se kterou se
zúčastnil bojů s Maďary na Slovensku.
Ovládal dobře němčinu, francouzštinu
a angličtinu, částečně také maďarštinu
a polštinu. Dekretem prezidenta republiky z 13. července 1933 byl povýšen
do hodnosti brigádního generála.

Přesto se Emingerova vojenská kariéra
pomalu uzavřela. Po roce 1948 jej přestěhovala komunistická moc z luxusního
pražského bytu Na Zvonařce do zcela nevyhovujícího dvoupokojového bytu v Senohrabech. Ale i tyto neveselé okolnosti
doplňují mozaiku neobyčejně bohaté
senohrabské historie. Jaroslav Eminger, bezesporu charakterní muž, zemřel
14. července 1964 v Praze.
Patrik Líbal

Akce v obci a okolí Senohrab
duben 2019
7. 4. 2019 · neděle · Čerčany · kino
divadlo Čarodějky v kuchyni. Začátek 19 hodin.
11. 4. 2019 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Trabantem tam a zase zpátky. Začátek 20 hodin.
12. 4. 2019 · pátek · Říčany · KC Labuť
STO ZVÍŘAT – koncert. Začátek 20 hodin.
12. 4. 2019 · pátek · Říčany · kino Na Fialce
Hellboy. Začátek 20 hodin.
13. 4. 2019 · sobota · Pyšely
Pyšelský kopeček. IV. ročník závodu v krosu a canicrossu
v Pyšelích. Začátek 9:15 hodin.
18. 4. 2019 · čtvrtek · Senohraby
Jarní běh U Kanálu.
19. 4. 2019 · pátek · Říčany · KC Labuť
KRAUSBERRY – koncert. Začátek 20 hodin.
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20. 4. 2019 · sobota · Čerčany · kino
Žena na válečné stezce. Začátek 19:30 hodin.
24. 4. 2019 · středa · Říčany · KC Labuť
RADŮZA – koncert. Začátek 20 hodin.
26. 4. 2019 · pátek · Kamenice · Zámek Štiřín
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – koncert.
Začátek 19:30 hodin.
27. 4. 2019 · sobota · Pivovar Velké Popovice · dvůr
Ringhofferovy farmářské trhy. Začátek 8 hodin.
29. 4. 2019 · pondělí · Říčany · kino Na Fialce
Humorista. Začátek 20 hodin.
4. 5. 2019 · sobota · Čerčany · kino
Jižní vítr. Začátek 19:30 hodin.
9. 5. 2019 · čtvrtek · Říčany · KC Labuť
Miroslav Donutil v pořadu Cestou necestou. Začátek 19 hodin.
Jana Hanzlová
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Vyžadujme respekt k vlastnickým právům
Vlastnické právo neboli právo vlastnit je nezbytnou podmínkou existence a fungování
svobodného trhu a tržního hospodářství. Úcta a respekt k vlastnictví je úhelným
kamenem civilizací vůbec a právního státu zvlášť. Mnohé však nasvědčuje tomu,
že respekt k vlastnickým právům ještě zcela nezakořenil v myšlení a jednání některých lidí,
o čemž svědčí aktuální stížnosti vlastníků.

S

tále častěji se totiž v katastru obce
setkávají na polích, lukách i v lese
s anonymními jezdci na terénních
motocyklech a čtyřkolkách, jak ve skupině,
tak jednotlivě, vědomě či nevědomě, každopádně neoprávněně užívají pro svou zálibu pozemky, které jim nepatří. Agresivní
jízdou s tváří ukrytou v helmě, na strojích
bez SPZ, případně umně zakrytou v duchu požadavku bezduché anonymizace
osobních údajů (GDPR), ničí louky, rozšiřují polní cesty na úkor obdělávané půdy.
S velkou libostí a vervou se svými stroji
na pozemcích smýkají, strhávají ornici,
vyhrabávají hluboké rýhy tvořící po dešti
četná koryta odplavující narušenou vrstvu půdy a urychlující proces půdní eroze.
Při svém vandalském jednání spoléhají
zřejmě na svou dočasnou anonymitu. Mylně spoléhají, protože obecná dostupnost
„chytrých telefonů“ s výtečnou optikou
neobyčejně urychluje identifikaci. Jejich
záliba ve vzrušující jízdě volným terénem
spojená s módním uvolňováním adrenalinu z vlastních nadledvinek však způsobuje
nejen značné materiální škody, ale může
ohrozit i financování místní zemědělské
výroby. Za současných dotačních pravidel
(dotace udělená na rozlohu) jsou výše uvedená poškození půdního fondu při leteckém snímkování zřetelně vidět a mohou
být důvodem k omezení dotačních prostředků, což v konečném důsledku znamená omezení osevních ploch, nežádoucí
šíření plevelů, apod.
Rovněž „koňáci“, kterým očividně k vyjížďkám nestačí sezóna Hubertových jízd,
často nerespektují soukromé vlastnictví
užívaných pozemků a spolu s tzv. lufťáky běhajícími v loukách i osetých polích
(mnohdy s volně pobíhajícími psy plašícími zvěř v přilehlých honitbách) také
umenšují rozsah práv vlastníků dotčených
pozemků, byť nejde o nějaké vandalské
počínání. Mimo jiné, majitelé volně pobíhajících psů v přilehlých honitbách riskují
úhyn svého miláčka na pseudovztekli-

nu, tzv. Aujeszkyho chorobu. Paradoxně
do výčtu případů nerespektování vlastnických práv je nutno zařadit vyvážení
bioodpadu ze soukromých zahrad, listí
a posekané trávy na blízká obdělávaná
pole, dokonce v domnění, že tak vlastníkovi zkvalitňují půdu. To vše v souhrnu vede
k degradaci půdy, ztrátám nejen na produkci, ale i finančním ztrátám. Vlastníci
dotčených pozemků jsou proto připraveni
bránit svá vlastnická práva, a to jak podle
zákona přiměřenou „svépomocí“ k odvrácení neoprávněného zásahu do vlastnictví, tak domáháním se práva ochrany
u obce, policie i místně příslušného soudu.
Jako letitý člověk z velkoměsta a celoživotní téměř bezzemek, který si přivlastnil
právo hodnotit výše uvedené přestupky
proti „majetku a dobrým mravům“, si nemyslím, že jsou páchány ve zlém úmyslu, zášti, nebo z důvodu absence dobrých
mezilidských vztahů. Tvrdím, že projevy
nerespektu, neúcty k soukromému vlastnictví spočívají v doposud velmi mělkém
zakořenění tohoto vlastnictví a jemu přiřazovaných konotací (včetně negativních)
jak ve veřejném prostoru, tak v myšlení
a jednání jednotlivců.

Pro podporu mého tvrzení si dovolím
krátký exkurz do nepříliš vzdálené historie, kdy vlastnické právo prošlo řadou
peripetií, které výrazně pozměnily vnímání soukromého vlastnictví ve společnosti. V době „předúnorové“ to byl vliv tzv.
1. pozemkové reformy. Po roce 1948 právní předpisy té doby pak definovaly různé

druhy a formy vlastnictví. Jejich zavedení
sledovalo potlačení individuálního vlastnictví v zájmu ideového dogmatu – zestátnění výrobních prostředků. Preferovaným
druhem vlastnictví bylo tzv. socialistické
vlastnictví ve formě státního vlastnictví,
družstevního vlastnictví a vlastnictví
socialistických organizací. Socialistické
vlastnictví – státní majetek byl tehdejším právním řádem významně nadřazeno
s nejširší právní ochranou, včetně trestního práva, zatímco soukromé vlastnictví
bylo považováno za relikt kapitalistické
vlastnické soustavy. Vlastnictví půdy bylo
nahrazováno užívacím vztahem. Je jisté,
že čtyřicetileté úsilí nejen o kolektivizaci
půdy, ale i života vesnice, zrelativizovalo
a významně a nadlouho pozměnilo pojem
vlastnictví i tradiční vztahy k půdě.
Současný český právní systém znovu zná
jen jedno vlastnictví. Postavení soukromého vlastníka a rozsah jeho oprávnění ve vztahu k ostatním vlastnictvím je
v zásadě stejné, všichni mají stejná práva
a požívají stejné ochrany vlastnictví i vůči
státu. Případné „laické“ rozlišování vlastnictví na vlastnictví státu, na družstevní
vlastnictví (byt) nebo soukromé vlastnictví není žádnou preferencí ani diskriminací některého z těchto vlastnictví. Prostě
necelých 30 let je na tak velký vlastnický
zvrat málo.
Jsem proto přesvědčen, že mnozí tuto radikální změnu dosud nedocenili a myšlenkově se pohybují v jakémsi kolektivistickém
vnímání světa a k soukromému vlastnictví
přistupují skrze rčení: „Blaze tomu, kdo
nic nemá, nemá starost, kam to schová“.
Zavedení jednotného a rovného vlastnického práva se stalo základem pro obnovení
demokratického zřízení v zemi. Respekt
a úctu k právům vlastníka však nelze legislativně zavést, ani nějak formálně obnovit,
tyto důležité sociální emoce se získávají
dlouhodobou výchovou.
PhDr. V. Kopper
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Jízdenky PID snadno a rychle
s mobilní aplikací PID lítačka
černým pasažérům usnadnit zakoupení „na poslední chvíli“
před revizorem. Aplikace také poskytuje možnost aktivace jízdenky na určitý čas. V příměstských autobusech s nástupem
předními dveřmi však i tato jízdenka první 2 minuty platí – řidič autobusu Vás zkontroluje, že ji máte platnou před nástupem.
Nově je možné jízdenku aktivovat i dopředu na libovolný čas
(např. dle vyhledaného spojení). Jízdenka pak automaticky
začne platit od tohoto času a už nemusíte být online, ani se
dále starat o aktivaci.
Kde jízdenka platí?
Jízdenky platí ve všech linkách PID, včetně vlaků a příměstských autobusů. Výjimkou jsou pouze 15minutové jízdenky,
které neplatí ve vlacích – ale aplikace Vás v těchto případech
při jejich nákupu vždy upozorní.

N

yní už nemusíte shánět jízdenkový automat, označovač jízdenek ani drobné pro nákup jízdenky u řidiče
-- na jakoukoli cestu Pražskou integrovanou dopravou, ať už v Praze nebo Středočeském kraji, si můžete zakoupit
jízdenku pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. A dokonce ani
nemusíte znát dopředu cenu jízdenky – tu Vám aplikace sama
nabídne pro aktuálně vyhledané spojení. Nakupovat můžete
jízdenky od nejlevnější 15minutové až po třídenní, a to včetně
zlevněných jízdenek pro děti či seniory. Jízdenku také můžete
koupit svým blízkým.
Jak si koupím jízdenku v mobilní aplikaci?
V aplikaci je možné vybrat konkrétní jízdenku přímo z nabídky v sekci „Jízdenky“, nebo zakoupit doporučenou jízdenku
k vyhledanému spojení. V obou případech zvolenou jízdenku
zaplatíte svojí platební kartou. Aby byla jízdenka platná, je
nutné ji nejdříve aktivovat.

Co dělat v případě problému s jízdenkou?
Jízdenky je možné reklamovat, nebo nahlásit jiný problém.
Napište na informační kontakt info@pidlitacka.cz. V případě,
že Vám jízdenka neprávem nebyla uznána, Vám budou vráceny peníze. Ideální je poslat informace o jízdence, účtu, případně spoji a čase a v případě, že jste si museli koupit náhradní
jízdenku (papírovou), její sken nebo fotku -- jsme podle toho
schopni dohledat potřebné informace, vč. například konkrétního řidiče.
Co když se mi vybije telefon?
Je odpovědností cestujícího, pokud není schopen předložit
platný jízdní doklad – v tomto případě není zaručena úspěšná přepravní kontrola a cestující je posuzován jako by jel bez
platného jízdního dokladu.
Jsou v aplikaci dlouhodobé kupóny?
Nejsou, je to plánovaná funkcionalita pro další připravované
aktualizace PID Lítačky. Musí tomu ale předcházet řádné ověření funkčnosti a dostatečné bezpečnosti systému na krátkodobých jízdenkách, stejně tak jako dovybavení všech kontrolních zařízení pro čtení QR kódů či NFC.

V

e druhé polovině března 2019 bude
k dispozici již druhé vydání informační brožury Zážitkový průvodce PID 2019, ve které stejně jako v minulém roce najdete mnoho zajímavých tipů
na výlety po turisticky významných destinacích nejen v hlavním městě Praze, ale
také ve Středočeském kraji. Brožura vám
opět nabídne přehledný soupis jednorázových významných dopravních akcí, které
pořádají nejen organizace ROPID a IDSK,
ale také národní dopravce České dráhy,
a. s. či Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Tipy na výlety jsou pak zaměřeny na destinace, kam se můžete vydat
pomocí dopravních prostředků Pražské
integrované dopravy. Díky rozšíření systému PID do celého Středočeského kraje je letošní průvodce částečně zaměřen
i na vzdálenější místa, kam lze vyrazit
především po železnici, ať už běžnými
linkami nebo sezónními výletními vlaky
Českých drah nebo dopravce KŽC Doprava. Každý výletník určitě ocení výběr zajímavých míst, jakými jsou hrady, zámky,
města, muzea, skanzeny či rozhledny.

Dluhová poradna funguje zdarma v Říčanech

C

esta integrace provozuje v Říčanech od roku 2007 Občanskou poradnu. Nyní
se poradna specializuje i na dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR.
Všechny služby poskytuje zdarma.
Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro všechny z Říčanska, kteří řeší,
nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi
a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr, jak své problémy
řešit, a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci.
V neposlední řadě nabízíme bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.
Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany. Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailem dluhovaporadna@cestaintegrace.cz.
Více informací na www.cestaintegrace.cz.
Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční podpoře z Operačního
programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

Když Vám nefungují telekomunikační služby

C

o dělat když Vám vypadává internet, nefunguje telefon nebo Vám nesedí vyúčtování telekomunikačních služeb? Tohle všechno můžete u operátora reklamovat. Postupy pro reklamaci se v mnoha ohledech liší od těch, co známe v případě běžného zboží.
V první řadě je potřeba rozlišovat, co je a co není služba elektronických komunikací.
Ta podle zákona spočívá v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací. To znamená, že operátor je zodpovědný pouze za to, že se ze svého čísla dovoláte, kam potřebujete, že můžete surfovat po internetu či sledovat televizi a že kvalita přenosu bude
odpovídat smluvnímu ujednání.
Naproti tomu, když si koupíte elektronickou jízdenku na tramvaj, není to operátor, kdo
Vám službu poskytuje, a proto u něj v případě problémů nemůžete uplatnit reklamaci.
Reklamovat můžete samotnou službu, nebo její vyúčtování. Podat reklamaci musíte
stihnout v zákonné lhůtě, která činí dva měsíce od doručení reklamovaného vyúčtování
nebo od vadného poskytnutí služby. Operátor má měsíc na to, aby reklamaci vyřídil.
Reklamaci posílejte raději doporučeným dopisem s dodejkou, kde popíšete, co přesně
operátorovi vytýkáte a jaké žádáte řešení.
V případě reklamace nekvalitní služby můžete žádat odstranění závady a přiměřenou
slevu z ceny. Operátor Vám ale není povinen nahradit škodu vzniklou tím, že jste nemohli telefon či internet používat. Uplatnění reklamace nesprávného vyúčtování Vás
nezbavuje povinnosti za službu zaplatit. Případný rozdíl v ceně Vám operátor má vrátit
do měsíce od vyřízení reklamace.
Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím o reklamaci, můžete do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí podat námitku Českému telekomunikačnímu úřadu. Za zahájení správního
řízení se platí poplatek ve výši 100 korun, a je-li to opodstatněné, může úřad rozhodnout,
že nemusíte hradit nesprávné vyúčtování, dokud sám ve věci nerozhodne. Neúspěch ve správním řízení se dá řešit podáním rozkladu
(odvoláním se proti rozhodnutí) a poté ještě žalobou u soudu. Pokud
ale u Českého telekomunikačního úřadu nepochodíte, může Vám být
uložena povinnost nahradit operátorovi, náklady řízení.

Jak se jízdenka aktivuje?
Jízdenku můžete po nákupu kdykoliv aktivovat a tím označit její
začátek platnosti (ihned při nákupu, nebo později). Pro nákup
i aktivaci jízdenky je nutné mít připojení k internetu. Kontrola
už následně samozřejmě probíhá offline, bez připojení.
Jízdenka je po dobu prvních 2 minut po aktivaci neplatná
pro revizorskou kontrolu nebo kontrolu průvodčím. Nechceme
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Zážitkový průvodce PID
opět nabídne zajímavé
akce i výlety

březen . 2019

19

Okénko

k sousedům

Okénko

Golf je láska na celý život. Nevěříte?

Směr TAM: Praha hl. n. (8:22) – Praha-Hostivař (8:38) – Čerčany
(9:09) – Stříbrná Skalice (9:33) – Sázava (9:52) – Ledečko (10:11)
– Rataje nad Sázavou zast. (10:13) – Český Šternberk zast. (10:24)
– Zruč nad Sázavou (11:02) – Světlá nad Sázavou (12:43)
Směr ZPĚT (1. vlak): Světlá nad Sázavou (13:43) – Zruč nad Sázavou (14:56) – Český Šternberk zast. (15:32) – Rataje nad Sázavou zast.
(15:43) – Ledečko (15:57) – Sázava (16:10) – Stříbrná Skalice (16:19)
– Čerčany (16:58) – Praha-Hostivař (17:20) – Praha hl. n. (17:35).
V úseku Čerčany – Zruč nad Sázavou a zpět staví vlak ve všech stanicích a zastávkách.
Směr ZPĚT (2. vlak): Zruč nad Sázavou (16:00) – Český Šternberk zast. (16:39) – Rataje nad Sázavou zast. (16:50) – Ledečko (16:56)
– Sázava (17:09) – Stříbrná Skalice (17:18) – Čerčany (17:58) – Praha-Hostivař (18:22) – Praha hl. n. (18:37)
Poznámka 1: V úseku Zruč nad Sázavou – Čerčany jede v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března do 28. října 2019. V úseku Čerčany – Praha hl. n. jede v neděli od 24. března do 20. října 2019 a také 22. dubna a 28. října 2019, nejede 21. dubna 2019. V sobotu
20. a 21. dubna 2019 je ve stanici Čerčany možný přestup na osobní vlak do Prahy.
Poznámka 2: Na trati podél Sázavy probíhají rozsáhlé výlukové práce, a tak je trasa vlaků různě upravována.
Sledujte informace na nádražích a na webu www.pid.cz nebo www.cd.cz.

G

Co jej tedy v mých očích odlišuje od ostatních sportů? Je to fakt,
že golf můžete aktivně hrát od raného dětství, ale i v požehnaném věku. Ujít procházkou pár kilometrů a občas odpálit míček
zvládne zkrátka malé dítě stejně tak jako dáma, která už se raduje z pravnoučat. Na Loretu koneckonců chodí hrát pán, který
se golf naučil a oblíbil si ho, až po té, co oslavil sedmdesáté narozeniny. Faktem samozřejmě je, že jakmile začnete v dětství,
stane se vám golfový švih stejně přirozeným pohybem, jako je
jízda na kole, nebo plavání.
Zajímavým faktem je, že si spolu mohou zahrát hráči zcela odlišné výkonnosti, či věku. Navíc mezi sebou mohou díky hendikepovému systému i soutěžit jako rovný s rovným. Můžete
tedy při vzájemné hře porazit třeba Tigera Woodse nebo českou
golfovou hvězdu, Klárku Spilkovou!
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Výletní vlak Posázaví
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března do 28. října 2019.
Ve vlaku platí tarif PID a ČD. Ve vlaku je rozšířená přeprava jízdních kol.

Moje babička mi odmala
říkala: „Nic netrvá věčně,
ani láska k jedné slečně.“
Dost silná dávka
životního realismu,
co říkáte? Aniž bych
chtěl na této stránce
rozebírat vztahové
záležitosti, budu Vám
vyprávět o lásce
na celý život.
O lásce ke hře
jménem golf.
olf se v zásadě ničím neliší od jiných
sportů a není ničím výjimečný. To je
dobrá zpráva. Znamená to, že si jej můžete vyzkoušet i vy. Tím spíš, když máte hřiště za humny a trénovat můžete jako občané
Senohrab a golfoví začátečníci na Loretě v Pyšelích od letošního roku zdarma. Stejně jako
ostatní sporty má golf své nadšené zastánce,
kteří mu bezhlavě propadnou, i ryze rekreační hráče, kteří si jím jen tu a tam zpestří
sobotní odpoledne s rodinou. Ano, jsou golfoví šampioni, kteří si dnes v náročnosti přípravy nezadají třeba s atlety. Většinou na hřišti
ale potkáte především lidi, kteří jsou rádi v přírodě, s přáteli a rodinami.

k sousedům

Velkolepá turistická akce
v malebném kraji za Prahou se blíží!
Vsobotu 27. dubna 2019 odstartuje už 14. Pochod krajinou barona Ringoffera.
Trasu dlouhou dvacet kilometrů může absolvovat kdokoliv, a to pěšky, na kole nebo
koloběžce.

V jedné skupince hráčů si spolu také mohou zahrát tři generace
jedné rodiny. Pokud hra na 9 jamek trvá dvě hodiny a hra na
18 jamek hodiny čtyři, je to jedinečná příležitost, jak trávit čas
s rodinou. A to je v dnešní době velmi cenné a vzácné.
Nemusíte se golfu věnovat denně, nemusíte mít skvělé vybavení, perfektně padnoucí značkové oblečení a nablýskaný bourák,
a pořád budete golfista.
Zkuste to a věřte mi. Jakmile přeskočí jiskra, budete v tom
až po uši! Těšíme se na Vás na Loretě v Pyšelích, poprvé
30. března od 10 hodin a potom ve stejný čas každou další sobotu. Veškeré vybavení Vám bezplatně zapůjčíme. Stačí, když
dorazíte ve sportovním oblečení.
Jirka Novosad
Loreta Golf Club Pyšely
www.loretagolf.cz/trenink/pro-pyselaky/

březen . 2019

Zahájení pochodu, který je tradičně oživen několika zastaveními s doprovodným programem, bude na vlakovém nádraží v Mirošovicích. Akce končí v Kamenici, kde se budou
vyhodnocovat splněné úkoly.
Trasa pochodu vede po naučné stezce Krajinou barona Ringhoffera, která Vás provede
malebným krajem v okolí Velkých Popovic a Kamenice, kde tento významný průmyslník
v 19. století žil, všestranně podnikal a o jehož rozvoj se velkou měrou zasloužil. Stezka
mimo jiné seznamuje s pivovarem ve Velkých Popovicích, zámkem Štiřín, kamenickými
hamry, hrobkou rodiny Ringhofferů nebo historií obce Kostelec u Křížků. Jsou zde cesty
různého typu, místy i po silnicích se slabším provozem.
Více informací i mapa/leták naučné stezky ke stažení na www.laduv-kraj.cz. Ráno
bude vypraven speciální autobusový spoj Kamenice – Mirošovice tak, aby se lidé mohli
na vlakové nádraží pohodlně dopravit. Stejně pak bude autobus svážet odpoledne turisty nazpět do Kamenice.
Odjezd autobusu na start do Mirošovic:
• 8:30 Kamenice – Obecní úřad • 8:45 Velké Popovice – pivovar
Autobusy z cíle zpět do Mirošovic: • 16:00 do 17:00 (dle zájmu)
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PRODÁM
POZEMEK
7 000 m2
u Senohrab
100 Kč/m2

17 000 m2

u Kamenice
150 Kč/m2

Prodej slepiček
Červený Hrádek
prodává slepičky našeho
chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell
– typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů,

Cena 159–209,- Kč/ks.

Prodej: 27. dubna,
25. května a 22. června
2019
Senohraby
– u vlak. nádraží ve 12:30 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá 9:00–16:00
Tel.: 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Obojí přístup obecní
komunikací, 150 m od zástavby
a žádná ochr. pásma.
Pozemky vyjma
zemědělských staveb
nebo staveb bez základů
zatím nestavební.

Hledám
v Senohrabech a okolí

Tel. 603 442 474

Jsem přímý kupující, ne RK.
Případný tip vedoucí
ke koupi odměním částkou
20 000,- Kč.

I. Chum
Laudova 17
390 01 Tábor

pozemek

pro výstavbu RD,
případně RD
před rekonstrukcí.

Volejte tel.: 608 862 698
Karel Kutina

PRO OBČANY
SENOHRAB
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