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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Žáci ze Senohrab v Krkonoších

J

ako každý rok se žáci naší školy zúčastnili zimního ozdravného pobytu na horách. Již
druhým rokem se pobyt uskutečnil
ve Velké Úpě v Krkonoších na chatě
Mileta. Zájem o společný pobyt žáků
byl opět velký, což vyžadovalo velmi
početné personálního obsazení, aby
byla zajištěna bezpečnost všech dětí.
Poloha chaty Milety má kouzlo svým
umístěním na kraji lesa nedaleko
sjezdovky. Žáci před chatou nazují
lyže a za pár minut jsou na sjezdovce. Chata Mileta prošla v minulém
roce částečnou rekonstrukcí, došlo
především k renovaci pokojů a koupelen, což zpříjemnilo náš pobyt.
Tento rok nám sněhové podmínky
skutečně přály a počasí bylo velmi
příznivé. Mohli jsme tak uskutečnit celodenní výlet do Pece pod
Sněžkou. Nejlepší lyžaři pak při zpáteční cestě zažili velké dobrodružství při neobvyklém přejezdu zpět do Velké Úpy. Výhodou zvoleného termínu pobytu byly téměř volné sjezdové tratě,
na kterých bylo možné spatřit naše žáky v reflexních vestách
s logem školy.

byl věnován přednášce o stylech a technikách lyžování, kterou
vedl další z instruktorů. Jízdy dětí byly během dnů natáčeny
a následně promítány, aby měly děti možnost zhlédnout svou
techniku jízdy a uvědomit si nedostatky. Tradičním programem jako každý rok byl veselý karneval, který jsme si všichni
společně užili.

Jako v loňském roce proběhlo neobvyklé předávání vysvědčení
za přítomnosti všech žáků. Děti tak měly možnost porovnat své
výsledky s ostatními spolužáky a každému jednotlivci projevit
potleskem patřičnou důležitost.

I když byla organizace takto velké akce náročná, přinesla jak
dětem, tak i učitelům a instruktorům chvíle plné radosti, dobrodružství a zážitků. Velmi mě následně potěšily pozitivní ohlasy
rodičů na spokojenost dětí s celým pobytem.

Celý týden byl věnován lyžování a doprovodným programům.
I tento rok s námi vyrazili zkušení instruktoři, kteří disponovali dalšími přidanými hodnotami. Záchranář ze zdravotnické
záchranné služby Jesenice a zároveň cestovatel a autor několika cestopisných knih během dvou večerů promítal a přiblížil zážitky ze svých cest po Špicberkách a Africe. Další večer

Příští rok se budeme opět těšit na nové zážitky na stejném místě
a ve stejném termínu.
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková
ředitelka školy
–
(pokračování na straně 4)
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Úspěšná sbírka pro Diakonii Broumov
Děkujeme všem, kteří přispěli ošacením, hračkami, knihami
a různými předměty z domácnosti do sbírky organizované ve dnech
25.–27. 1. 2019 pro sociální družstvo Diakonie Broumov.

D

řevěný altán na školní zahradě
jste naplnili úctyhodně – viz fotografie. Dodávka, která odvážela
darované věci na shromaždiště na pražském nádraží Vršovice, kde se darované
věci překládaly do železničního vagonu,
aby následně putovaly do Broumova, se
musela v Senohrabech „otočit“ hned dvakrát. Mezi darovanými předměty převažovaly oděvy, ovšem objevilo se i poměrně velké množství knih, hraček, nádobí
a několik malých elektrospotřebičů. Věřím, že najdou své další uplatnění, pomo-

hou potřebným a neskončí tak na smetišti. Je hezké dát věcem ještě jednu šanci.
Nehledě na fakt, že druhotné využití již
nepotřebných předmětů šetří přírodu
a snižuje množství odpadu končícího
na skládkách. Děkuji též pracovníkům
čety a panu místostarostovi Krautovi
za pomoc při nakládání darovaných věcí
a organizaci odvozu. Bude-li v budoucnu
zájem ze strany sociálního družstva, rádi
bychom organizovali obdobnou sbírku
pravidelně, např. 1x ročně.
Jana Svašková

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

Jubilanti únor 2019
Jména jubilantů
mohou být zveřejněna
dle nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
pouze v tištěné podobě
měsíčníku.
Děkujeme za pochopení

2

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.

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 61
Tel.: 323 655 336
www.senohraby.cz
Příjem inzerce e-mailem:
inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do 20. stávajícího
měsíce. Nevyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce může příspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MK ČR B 12710
Číslo 2/2019, ročník 59
Vychází 7. 3. 2019
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Stopy slavných – František Černý
jmenovat především spolupráci na monumentálních Dějinách českého divadla
a dále monografie Hany Kvapilové a Františka Smolíka. V díle Premiéry bratří
Čapků se zabýval divadelní tvorbou Karla i Josefa a speciálně se zaměřil na premiéry jejich her. Roku 2009 vyšla vzpomínková kniha Normalizace na pražské
filozofické fakultě (1968–1989). Také psal
do mnoha odborných časopisů i tiskovin
pro laickou veřejnost.

významným osobnostem, spojenými se Senohraby, patřil také
profesor František Černý. Tento historik českého divadla se narodil
21. února 1926 v Jaroměři a vystudoval
estetiku a slovanskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Celý život se věnoval nejen profesionálnímu, ale
i ochotnickému divadelnictví.
V letech 1949 až 1951 pracoval v Ústavu
pro českou literaturu a zároveň vyučoval
na DAMU jako externista, od roku 1952
jako odborný asistent a roku 1953 získal
docenturu. Také stál u zrodu Památníku
písemnictví. Roku 1956 založil Kabinet
pro studium českého divadla při Ústavu české literatury, který do roku 1969
externě vedl. Roku 1968 byl jmenován
profesorem, ale k ustavení došlo až roku
1989, a v letech 1966 až 1969 zastával
funkci proděkana. Po změně poměrů
v listopadu 1989 se stal prvním děkanem
Filozofické fakulty ve svobodných po-

Letos poprvé jsem měla to štěstí, že jsem
mohla jet se ZŠ Senohraby jako zdravotník do Krkonoš. Byl to nádherný týden
s úžasnou partou lidí. Chtěla bych touto
cestou poděkovat paní ředitelce, učitelům, instruktorům a dětem za nádherný
zážitek. Celý týden probíhal ve skvělé atmosféře.
Už teď se těším na příští rok!
Bc. Renáta Sklenářová

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se bude konat
v následujících termínech:
14. března 2019 od 9 do 16 hod. – základní škola
24. dubna 2019 od 8 do 10 hod.
od 14:00 do 16:30 hod. – mateřská škola
Zároveň Vás zveme na zápis do ZŠ a MŠ v následujících termínech:
10. dubna 2019 od 13:30 do 17 hod. – základní škola
14. května 2019 od 13:30 do 16:30 hod. – mateřská škola
Těšíme se na setkání s Vámi.
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy
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D

iakonie Broumov, občanské sdružení, bylo založeno 15. 9. 1993
v Úpici jako dobrovolné, nezávislé, necírkevní a nepolitické sdružení,
sdružující odbornou i laickou veřejnost
v oblasti poskytování materiální pomoci sociálně potřebným lidem bez ohledu
na rasu, národnost, státní příslušnost,
víru či politický názor.

Od počátku své činnosti začala Diakonie
Broumov provozovat ubytovny pro oso-

únor . 2019

Z jeho bohaté publikační činnosti lze

Okénko do historie Diakonie Broumov

Již od svého založení začala uskutečňovat myšlenku sběru již nepotřebného
ošacení, které by jinak skončilo jako odpad na skládkách. Navazuje průběžně až
do dnešních dnů spolupráci jak s městy
a obcemi, tak s různými charitními organizacemi, církvemi, spolky i jednotlivci
po celé ČR k zajištění sběru použitého
textilu. Tuto činnost rozšířila od roku
2012 umisťováním kontejnerů na použité
šatstvo do měst a obcí.

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Senohrabech

měrech a takto působil až do roku 1991.
Ve stejném období vedl Katedru divadelní a filmové vědy a také přednášel na několika zahraničních univerzitách. Roku
1992 se stal předsedou Společnosti bratří
Čapků a jím zůstal až do roku 1997.

V Senohrabech měl chatu a velice často tu pobýval a navštěvoval i říční lázně
u Sázavy. V naší obci také získal čestné
občanství, což dokazuje, jak si ho zde
obec vážila a váží, a dále se stal čestným
občanem Jaroměře a Prahy 2. Přestože
odešel již téměř před devíti lety (zemřel
12. června 2010 v Praze), tak si tohoto
sympatického pána z jeho pobytů v Senohrabech mnozí z nás ještě pamatují. Pochován byl do hrobky v rodné Jaroměři.
Patrik Líbal

by, které se ocitly v tíživé životní situaci. Od roku 2007 poskytovala sociální služby, registrované podle zákona
č. 108/2006 Sb., od konce roku 2012 je
sociální činnost bez dotací, pokračuje
z prostředků Diakonie Broumov dodnes.
Od roku 1997 má Diakonie Broumov
v majetku kulturní památku kostel Zmrtvýchvstání v Broumově, kterou dostala
od CČSH darem. V letech 1999–2001
proběhla rekonstrukce, v dalších letech
se prováděly potřebné opravy. V roce
2014 byly zahájeny práce na rekonstrukci fary.
V roce 2006 byl zaveden v Diakonii
Broumov systém řízení jakosti a životní-

ho prostředí, certifikace ISO 9001 a ISO
14001. V roce 2014 se změnila návazně
na platnost nového Občanského zákoníku právní forma z občanského sdružení
na sociální družstvo.
Více o aktivitách družstva naleznete
na www.diakoniebroumov.cz
Diakonie Broumov
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Instalace zastínění v tělocvičně
TJ Sokol Senohraby

Lyžaři na lyžích II.

Uplynulý rok 2018 byl pro TJ Sokol Senohraby významný
nejenom díky 100 letům své existence, které oslavil skvělými
sportovními výkony, ale i díky získání investiční dotace
na modernizaci tělocvičny z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární
prevence v rámci Tematického zadání „Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“.

P

rojekt spočíval v instalaci zastínění západních oken tělocvičny, která byla postavena již v 60. letech minulého století. V tělocvičně je pravidelně prováděna údržba a oprava jednotlivých částí i nářadí a naší velkou snahou
je investovat i do modernizace, abychom mohli sportujícím
nabídnout příjemné a komfortní prostředí. Tento projekt byl
realizován dodavatelsky a výběr byl proveden na základě průzkumu trhu a nabídek již před podáním žádosti (ev. číslo: SVČ/
VSA/033803/2018) a příslušné parametry byly v projektu
přesně specifikovány.
Cílem projektu bylo provést vnější zastínění západních oken,
protože zejména v pozdních jarních, letních i podzimních měsících je zde velký osvit cvičicí/hrací plochy, navíc v létě dochází
k lokálnímu přehřívání vzduchu (vedlejším přínosem je tudíž i
úspora energie vzduchotechnické jednotky). Přímé osvětlení je
velkým problémem např. pro děti při provádění akrobatických
prvků, při přesném umístění smeče za síť, hodu na koš, odpalu florbalového míčku do brány... a tak je přínosem projektu
především zvýšení bezpečnosti a komfortu při cvičení v tělocvičně. Cílová skupina obsahuje široké věkové rozmezí, nejpočetnější jsou kategorie od malých dětí s rodiči, předškoláků,
přes školní děti a náctileté až po mládež. Celkově má členská
základna TJ Sokol Senohraby na své „soupisce“ cca 360 dětí
a mládeže a většina z nich tělocvičnu používá nejméně jednou

týdně (SPV – všeobecná průprava, předškoláci a Teamgym, pomocné tréninky fotbalové a lyžařské mládeže, florbalový dětský oddíl), další významnou cvičící skupinou jsou děti z místní
základní a mateřské školy, které zde mají pravidelnou výuku
TV, protože v obci jiná tělocvična není. Při pohledu do rozvrhu
je patrné, že je vytížená, jak ve večerních, tak i v dopoledních
hodinách i sportovci vyšší věkové kategorie.
Naše Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu sportu, volného
času a primární prevence v rámci Tematického zadání „Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“ byla
kladně posouzena a dotaci 141 612 Kč jsme získali (ev. č. smlouvy: S-3483/REGSP/2018). Celkové náklady na zastínění byly
188 816 Kč a 25% spoluúčast, tj. 47 204 Kč, pokryl příspěvek
obce na dotační tituly. Časový rozvrh celé akce proběhl přesně
podle harmonogramu podané dotace a v říjnu bylo možné žaluzie pomocí dálkového ovládání poprvé spustit.
Přejeme všem členům a příznivcům TJ mnoho zdraví a bezporuchové cvičení v r. 2019 v naší tělocvičně
se zastíněním, na jehož financování se podílel Středočeský kraj,
za VV TJ Sokol Senohraby Alexandra Kloužková

V

únoru (nejen) pro senohrabské lyžaře přišly další vrcholné podniky sezony. Např. hned první únorový víkend se skupina našich lyžařů ve složení Jana Spilková,
Eliška Spilková, Jan Šmolík (Šuplík), Jan Oberlander (Obik),
podepřeni kamarády lyžníky Zdenkem Šulcem a Katkou Mandulovou, vypravila do Jižního Tyrolska na závod skiclassics
Toblach-Cortina. V předvečer závodu však (nejen) Jižní Tyrolsko zasáhlo výrazné sněžení, na trase závodu bylo vyhlášeno
lavinové nebezpečí 4. stupně a závod byl večer před startem
úředně zrušen... Naštěstí jsme ovšem do Jižních Tyrol nejeli
jen na samotný závod, ale předem jsme počítali i s následným
několikadenním vysokohorským soustředěním, což se povedlo
skvěle! Zbylé 3 dny pobytu se nám tamní hory ukázaly v plné
kráse – slunce, čerstvý metr sněhu, mráz a skvěle upravené desítky km tratí vytvořily dokonalé podmínky pro trénink do dalšího průběhu sezony. Samozřejmě jsme se přitom kochali
výhledy na sluncem ozářené a sněhem zasypané štíty Dolomit a plnými doušky též vychutnávali pohostinnost zdejšího
kraje.
Jelikož ovšem i z domova přicházely zprávy o přívalech sněhu v Posázaví, směle jsme do světa potvrdili termín konání
40. ročníku Senohrabské 15 na předem daný termín 16. února.
V Senohrabech a okolí první únorový týden opravdu panovaly dokonalé podmínky pro zimní sporty, a obzvlášť
pro běžecké lyžování! Mj. parádní stopy okolo Altánu
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a na přilehlých polích, kamarádi-lyžaři z Krámských upravovali stopy skútrem na tamních pastvinách atd. „Bílý cirkus“ lyžařských závodů se však točil (ne)milosrdně dál, seriál maratonů
skiclassics tak např. hned druhý únorový víkend po zrušeném
závodu Toblach-Cortina zamířil do Jizerských hor na domácí
kultovní závod – 52. ročník Jizerské 50. Účast senohrabských
lyžařů byla i zde velice početná, hned v pátek se na úvod programu na start postavilo několik našich (nej)mladších závodníků v rámci Mini Jizerské 50. Vašek Veselý obsadil ve své kategorii 7. místo, Pavlík Šťastný 3. místo, Lucie Šťastná 7. místo
a Markéta Pečenková 17. místo. V sobotu byl na programu závod na 25 km klasicky, zde jsme měli zastoupení v kategoriích
žen a dorostu do 18 let. V ženách Iva Veselá obsadila celkově
20. místo a 4. místo v kategorii a v dorostu Matěj Skořepa též
4. místo. V neděli celý víkend v Jizerských horách vyvrcholil
hlavním závodem na 50 km klasicky. V závodu žen
Alena Skořepová obsadila ve své kategorii 21. místo,
v závodu mužů pak senohrabští lyžníci dojeli v celkovém pořadí 4202. v cíli klasifikovaných závodníků následovně: Vláďa Douda 346. místo, Vojta Novák 370., Míla Svoboda
376., Jan Veselý (Máza) 411., Petr Herynek 727., Vojta Pečenka 889., Květoslav Novák 1969., Mirek Kočovský 2210. místo.
Všem našim závodníkům, jež se postavili na start slavného závodu a zdárně dojeli do cíle, patří velká gratulace!
S Jizerskou 50 však bohužel do našich „luhů a hájů“ přišlo též
poměrně výrazné oteplení, z polí okolo Altánu sníh pomalu
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byli svědky velice pěkného a napínavého závodu.
Nejmladší účastnicí závodu zde byla Leontýnka
Zahrádková (roč. 2013), dále jsme jako trenéři
byli potěšeni velkým nadšením Lucky Parýzkové (roč. 2012), velkým pokrokem v technice běhu
Elišky Skořepové, jejíž lyžařský projev je opravdu
již velmi vyspělý, a parádním soubojem až do cíle
mezi Ondrou Doudou a Adamem Strakou.
Poté už následovaly kategorie, jež závodily volným stylem běhu – bruslením – na 1,5 km dlouhém profilově velice členitém a technicky náročném okruhu. Zde se již v plné míře ukázaly lyžařské dovednosti a tréninková píle našich svěřenců
v dosavadním průběhu zimy. Poměrně slušně si
tak s náročnou tratí poradily mj. naše závodnice
v ročnících 2010–09 Barča Tlamichová a Lucka Herynková, jimž ovšem o parník ujela vítězná Jana Simona Kuiper reprezentující Slovan
Zdravotník Praha. Ve stejném ročníku bravurně
prolétl trať Pavlík Šťastný následován Markem
Štolbou a další zaslouží pochvalu, že se s oprav-

mizel, pouze na dobře schovaném Vávráku nám alespoň pro
trénink zbývalo sněhu dost, na uspořádání plnohodnotné Senohrabské 15 to už však nebylo. Bohudík nám zůstalo dost sněhu
na osvědčených místech okolo ondřejovské hvězdárny. Ze dvou
zbývajících vhodných míst (pastviny nad Třemblatem nebo sad
v areálu hvězdárny) pro uspořádání jsme se nakonec rozhodli pro letošní sezonu takřka domácí sad, kde jsme absolvovali
i velkou část tréninků. Dva dny do závodu, kdy teploty na slunci
vysoko přesahovaly +10 °C, jsme ještě trochu trnuli, jestli nám
slunce sníh úplně „nesežere“. Díky nočním mrazům naštěstí sníh
držel jako přibytej a v pátek, v předvečer závodu, se tak skupina
Martin Tušl, Míla Svoboda a Obik vydala se sněžným skútrem
najet stopy do sadu na hvězdárně. Vzhledem k podmínkám byl
hlavní 1,5km okruh upraven pro volný styl běhu (bruslení), pouze pro kategorii nejmladšího žactva jsme na okruhu v délce cca
300 m, na němž nechyběla krátká rovinka, sjezd a výjezd, najeli
velice slušné stopy pro klasický styl běhu.

V sobotu 16. 2. bylo ráno stejně jako předešlé dny mrazivé
a nebe modré. Úderem 10. hodiny byla odstartována první kategorie na 300 respektive 600 m klasicky za účasti (bohužel)
pouze závodnic a závodníků našeho oddílu. Přesto jsme ovšem
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du náročnou tratí statečně poprali, ač třeba bruslení ještě moc
neovládají. Další kategorie mladšího žactva (roč. 2008–07)
již 1,5km okruh absolvovala dvakrát, zde excelovala „dračice“
Zuzka Lichtenbergová následována Kájou Hanzlovou a mezi kluky Ondra Doupovec následován Janem Pelantem z Radošovic a Matyášem Anderlem, jenž v letošní sezoně díky tréninkové píli zaznamenal v lyžařské technice znatelný pokrok.
V kategorii mladšího žactva potěšila účast alespoň několika závodníků TJ Sokol Podlázky, tradičního lyžařského oddílu z Mladoboleslavska, jež je nyní ovšem trochu v útlumu. Doufejme tedy,
že se lyžaři ze Sokola Podlázky budou v bílé stopě opět prohánět
v hojných počtech. Holky a kluci roč. 2006–05 (starší žactvo) jeli
1,5km okruh třikrát, zde se kromě našich, již zkušených závodnic
a závodníků (sourozenci Svobodovi, L. Šťastná, T. Lichtenbergová, T. Štolba) představili též borci z Říčan. Se starším žactvem
současně odstartovala do závodu na 6 km kategorie dorostu,
jmenovitě domácí závodník Matěj Skořepa a Kateřina Končická
z Říčan, aby se oba dva po projetí cílem šťastně shledali na stupních vítězů, a to přímo na stupni nejvyšším!
Na start hlavního závodu na 15 km (10 x 1,5 km) se postavilo
11 mužů, respektive 8 žen, jež nakonec jely „pouze“
4,5 km. Slunce „pražilo“ na plný pecky, z lyžařů se pot jen
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řinul... Deset okruhů v hlavním závodě
na 15 km opravdu prověřil fyzickou i morální kondici všech závodníků. Krátce po startu
se na čele odpoutala dvojice Jiří Suchý a Honza
Veselý, další skupina 3–4 závodníků bojovala
o 3.–6. místo. Nakonec celkem s přehledem
o 1 min. zvítězil vynikající pražský lyžař, reprezentant VSK FEL Praha, Jiří Suchý před domácím borcem Honzou Veselým a na 3. místě
je na stupních vítězů s již více než 4minutovou
ztrátou doprovodil další závodník pořádajícího oddílu Obik. Dále startovali lyžaři z Říčan,
zástupci pražských vodáckých oddílů, pro něž
je v zimním období běh na lyžích vynikající
tréninkový prostředek, a dokonce jeden závodník USK Slavie Ústí n/L. V závodu žen měly
ve startovní listině jasnou převahu závodnice
Sokola Senohraby, na patky jim šlapaly pouze
dvě lyžařky z Říčan. Cílem na prvním místě
projela Alena Skořepová, před Eliškou Spilkovou a na 3. místě dokončila reprezentantka
Orientačního běhu Říčany Martina Pelantová.
Vrchol povedeného a radostného dne na ondřejovské hvězdárně nakonec obstaral vložený
závod smíšených štafet na 4 x 600 m s parádní
účastí osmi družstev!
Tímto díky moc pracovníkům Astronomického
ústavu AV ČR za možnost pořádat závod v areálu hvězdárny a speciální dík za bezproblémový a pohodový průběh uskutečněného 40. ročníku Senohrabské 15 a samozřejmě jako vždy
speciální dík všem kamarádům-pořadatelům.
Osvědčená pořadatelská parta tentokrát působila ve složení: K. Kumsta, P. Štolba, J. Spilková, E. Spilková, A. Skořepová, R. Skořepa,
M. Svoboda, J. Veselý, M. Štolbová, P. Tlamichová, T. Straka, B. Porsch, B. Anderlová,
K. Švancarová, Obik.
Hned druhý den se v Novém Městě v Krušných
horách konal 39. ročník Krušnohorské 30,
v žákovských závodech konaných jako krajské
závody Ústeckého kraje zde ve štafetách dvojic zvítězili v kategorii mladšího žactva reprezentanti našeho oddílu sourozenci Matějkovi.
Na start hlavního závodu na 30 km klasicky se
postavila dvojice senohrabských lyžařů H. Veselý (Máza) a H. Oberlander (Obik), Máza obsadil celkově 9. místo (3. v kategorii) a Obik
12. místo (4. v kategorii).
Když Pánbůh dá a slunce nás se sněhem nerozpustí, tak sezona pro senohrabské lyžaře
pokračuje dál poslední únorový víkend na Šumavě, dalšími vrcholy sezony v březnu a pak
už ve čtvrtek 18. dubna 56. ročníkem Jarního
běhu U Kanálu. Těšte se v příštím čísle SH!
Za lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby SKOL!
Obik
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Okénko

k sousedům

nebudu mít v roce 2019 zdanitelné příjmy

A

si většina občanů zajásala na Nový rok nad tím, že se
zvyšují mzdy, důchody, minimální mzda, zaručená
mzda, příspěvek na péči osob nevyužívajících pobytové
sociální služby. Méně již jásají podnikatelé a osoby samostatně
výdělečně činné, protože mají nové povinnosti a další ještě čekají (vyšší odvody, platby záloh na zdravotní a sociální pojištění
v konkrétním měsíci, zrušení karenční doby atd.).
Avšak nikde se v komentářích ke změnám pro rok 2019 nehovoří o osobách, které nemají vlastní příjmy a jsou osobami bez
zdanitelných příjmů (dále jen OBZP). Tou se automaticky stává
ten, kdo po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání,
ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem zdravotního pojištění stát. Základní povinností OBZP je přihlásit se své
zdravotní pojišťovně jako samoplátce a začít si pojistné platit.
OBZP si platí pojistné na zdravotní pojištění vypočtené z minimální mzdy (od 1. 1. 2019 částka 13 350 Kč). Pojistné tedy činí
1 803 Kč měsíčně a platí se na bankovní účet určený pojišťovnou, některá klientská pracoviště přijímají i platby kartou.
Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se
platí, do 8. dne měsíce následujícího. Za den platby se považuje
až den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky zdravotní pojišťovny. Číslo účtu, na které OBZP platí pojistné, stanoví
každá zdravotní pojišťovna (např. v pobočkách nebo např. pro
VZP je na www.vzp.cz/cisla-uctu jako čísla účtů pro samoplátce).

Při platbě pojistného se může stát chyba a platba směřuje
na chybné číslo účtu nebo se špatným variabilním symbolem.
Pak je to velký problém, protože k platbě pojistného tak nedojde,
neplátce se stává dlužníkem. Provedené platby se prvořadě použijí k úhradě pokut a nedoplatků pojistného. Je třeba dodržet
stanovené pořadí: pokuty, nejstarší nedoplatky pojistného, běžné platby pojistného a nakonec penále. Pokud OBZP jako plátce uvedené pořadí nedodrží, může jeho platby v tomto pořadí
použít zdravotní pojišťovna (plátce vyrozumí). Penále je 0,05 %
dlužné částky za každý kalendářní den (tedy 90,15 Kč), kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno
v nižší částce. Platí se zpravidla na jiný účet než běžné pojistné
(opět informace v pobočce nebo na webové stránce zdravotní pojišťovny). Pokutu do 10 000 Kč může pojišťovna uložit za
nesplnění oznamovací povinnosti, pro kterou platí lhůta max.
8 dnů od rozhodné události (např. povinnosti přihlásit se jako
samoplátce). Plátce pojistného má právo na odvolání proti platebnímu výměru, ale odvolání nemá odkladný účinek.
Nikde v komentářích také osoby bez zdanitelných příjmů nenajdou návod, jak oněch
1 803 Kč měsíčně sehnat. A pokud se již nemohou přihlásit jako nezaměstnaní na úřad
práce, nezbývá než pracovat neoficiálně s výplatou z ruky do ruky a bez dokladů.

Parkoviště P+R vzniknou také ve Středočeském kraji

Akce v obci a okolí Senohrab
březen 2019
16. 3. · sobota · Čerčany · kino
Útěk. Začátek v 19:30 hodin.
16. 3. · sobota · Mnichovice · Nekonečný prostor – divadélko pro děti · Na Zahrádce je tak sladce. Začátek v 10 hodin.
Rezervace nutná.
18. 3. · pondělí · Benešov · KD Karlov
Koncert Tomáš Klus – SPOLU Tour 2019. Začátek v 19 hodin.
19. 3. · úterý · KD Kamenice
Koncert Ondřej Ruml. Začátek v 19:30 hodin.
20. 3. · středa · Říčany · KC Labuť
Koncert Mňága a Žďorp. Začátek ve 20 hodin.
20. 3. · středa · Benešov · KD Karlov · divadlo
Můj báječný rozvod. Hrají: Eliška Balzerová. Začátek v 19:30
hodin.
21. 3. · čtvrtek · Benešov · Městské divadlo Na Poště
Divadlo pro děti. Jak skřítek málem zaspal jaro.
Začátek v 17 hodin.
22. 3. · pátek · Čerčany · kino
Bohemian Rhapsody. Začátek v 19:30 hodin.
22. 3. · pátek · Říčany · KC Labuť
Speciální koncert k 15 letům skupiny ABBA WORLD REVIVAL
IN LIVE SYMPHONIC SHOW. Začátek ve 20 hodin.
23. 3. · sobota · Říčany · kino Na Fialce
Pašerák. Začátek ve 20:30 hodin.
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23. 3. · sobota · Čerčany · kino
A dýchejte klidně. Začátek v 19:30 hodin.
27. 3. · středa · Říčany · KC Labuť
Koncert Trio Incendio. Začátek v 19:30 hodin.
28. 3. · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Zraněná srdce. Začátek ve 20 hodin.
30. 3. · sobota · Čerčany · kino
Koncert – Strhující příběh MAMMAS & MAMMAS.
Začátek ve 20 hodin.
31. 3. · neděle · Velké Popovice · Sokolovna
Divadlo pro děti Pohádka o Slunci. Začátek ve 14:30 hodin.
2. 4. · úterý · Říčany · KC Labuť · divadlo
Drobečky z perníku. Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková,
Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan/Filip
Cíl, Vojtěch Záveský. Začátek v 19:30 hodin.
2. 4. · úterý · Benešov · KD Karlov · divadlo
Začínáme končit. Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub,
Radek Zima. Začátek v 19:30 hodin.
6. 4. · sobota · Čerčany · kino
Kafarnaum. Začátek v 19:30 hodin.
13. 4. · sobota · Pyšely
Přijďte si zaběhat do Pyšel. Pyšelský kopeček.
Začátek v 9 hodin.
Jana Hanzlová
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V

roce 2018 jsme si připomněli dvacet let
od zapojení parkovišť P+R (z anglického
Park and Ride, v překladu zaparkuj a jeď
hromadnou dopravou) do systému Pražské integrované dopravy. V současné době najdeme
v Praze celkem 19 parkovišť v 16 lokalitách, z toho
je 13 s regulovanou provozní dobou a placených a 6 neplacených
a nehlídaných. Celkem je na těchto parkovištích 3 433 stání.
Vozidel v pražských ulicích neubývá, a tak se hledají další místa pro kapacitní parkoviště. Významný krok k rozšíření sítě
parkovišť byl učiněn v pondělí 29. října 2018. Středočeští radní
se seznámili s dosavadním průběhem budování parkovišť P+R
ve středních Čechách a schválili projektový záměr Výstavby krajských parkovišť P+R.
Cílem projektu je vytvoření nové kapacity záchytných parkovišť
typu P+R ve Středočeském kraji. Velká „krajská“ záchytná parkoviště by měla být vybudována u hlavních dopravních tahů do Prahy, tedy v místech, kde lze přestoupit na kapacitní příměstskou
integrovanou dopravu, především na železnici. Na rozdíl od menších „obecních“ P+R, by měla mít krajská záchytná parkoviště větší
parkovací kapacitu umožňující zachytávat automobily z širokého
okolí. Podle projektu IDSK (Integrovaná doprava Středočeského
kraje) byly vybrány tyto lokality: Zeleneč– Mstětice, Tuklaty, Hos-

tivice, Strančice, Zdiby, Jesenice, Rudná/Nučice, Říčany-západ,
Čerčany–Pyšely, Dubenec–Skalka a Roztoky.
Schválený projekt vychází z několikaleté práce Odboru dopravy krajského úřadu, který zadal IDSK ke zpracování podrobnou
studii na prověření jednotlivých lokalit. Projektu předcházela analýza lokalit pro možnost vybudování velkých záchytných
P+R parkovišť. „Nyní bude následovat přípravná fáze projektu,
během níž bude zpracována územně-technická studie, která
prověří, zda je vůbec reálné navržené lokality pro vybudování
velkokapacitních parkovišť skutečně využít. Projekt bude rozhodnutím radních zařazen do zásobníku projektů ke spolufinancování z EU/EHP a národních zdrojů,“ upřesnil ředitel IDSK
Pavel Procházka. Na zpracovatele studie bude začátkem příštího
roku vypsáno výběrové řízení. „Její závěry se stanou podkladem
pro další přípravné a případně realizační fáze projektu. Studie
by měla také určit kapacitu parkovišť P+R, jejich přesné umístění a navrhne nutné úpravy návazných zastávek a přestupních
bodů,“ dodal Procházka.
Na vybudování prozatím navržených 11 velkých krajských parkovišť P+R se předpokládá částka 488 milionů Kč s DPH. S pomocí
programů IROP/ITI by mělo být 85 % těchto nákladů hrazeno
z evropských zdrojů, 5 % ze státního rozpočtu a zbytek by hradil
Středočeský kraj ze svých rozpočtů v letech 2020–2023.
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Názory

Názory

„Vždy můžete zblbnout někoho, někdy můžete
zblbnout všechny, ale naštěstí nelze,
aby vždy byli zblbnuti všichni.“

Co se do zápisu nevešlo?

L. Abraham Lincoln
Pokud mne paměť neklame, tak výrok 16. amerického prezidenta (1861–1865) jsem
již na tomto místě použil na závěr příspěvku k problematice kritického myšlení.
Výrok amerického prezidenta je vírou ve zdravý rozum lidí, byť v čase občanské války,
kdy nálady veřejnosti byly mocenskými elitami manipulovány tu ve prospěch posílení
moci centrální vlády, tu naopak pro větší autonomii jednotlivých států.

M

anipulace nálad veřejnosti je
tedy starou taktikou používanou od chvíle, kdy jsou postoje
veřejnosti pro vládnoucí elitu a její zájmové skupiny důležité. Nezaměnitelnou
roli při formování veřejného mínění hrály a hrají sdělovací prostředky, média.
Média mohou manipulovat v podstatě
dvojím způsobem. Jednak mohou přinášet informace, fakta v pozměněné, upravené, tj. zmanipulované podobě a jednak
mohou vybranou informací u příjemců
manipulativně měnit jejich postoje, názory, chování a jednání.

zum“ a naopak cíleně oslovit potřebné
emoce. Pokud se jim podaří svou „pravdu“ dostat k běžnému uživateli internetové sítě, mají díky naší neochotě kriticky přemýšlet velkou šanci získat zdarma
další šiřitele této pravdy (dezinformace,
lež, polopravda, atd.), neboť každý z nás
má své přátele ochotné a připravené nám
naslouchat.

V minulosti to měly sdělovací prostředky
jednodušší a tomu odpovídaly i nástroje
a metody ovlivňování lidí. Společnost se
maximálně lámala na vztahu staročeši
versus mladočeši a za tzv. totáče to bylo
ještě přehlednější. Po každodenní mediální masáži bylo naprosto zřejmé, kdo
je přítel, kdo nepřítel a k matení pojmů
docházelo jen zřídka. Dnešní propagace
a ovlivňování myšlení lidí jsou vzhledem
k měnícímu se rozložení mocenských sil,
a tedy i měnícím se mocenským zájmům
nesrovnatelně promyšlenější, propracovanější, více podprahové a tedy těžko rozeznatelné.
Do této kvalitativní i kvantitativní změny obsahu a formy mediální manipulace
výrazně vstoupila informační exploze
ve spojení s internetem. S masovým rozšířením internetu a s nástupem sociálních
sítí je člověk nejen dennodenně vystaven
přílivu informací různé kvality a relevance, ale současně se stává jejich šiřitelem. Pracovní postupy „manipulátorů“
s vybranou informací, zprávou, sdělením
jsou propracované, snaží se obejít „ro-

12

jímají skutečnost, že dnes je možné publikovat ze smartphonu třeba na záchodě.
Zpravodajství bylo dlouho vydáváno za jediné objektivní sdělení v mediální sféře. Výběr zpráv k zveřejnění a jejich řazení v čase je jen jedním z mnoha způsobů
manipulace. Rovněž častá záměna zpravodajství za komentář je manipulace, neboť
prostřednictvím komentáře je nám sdělováno, jak správně vnímat zlo případně dobro, které je v publikovaném jevu ukryto.
Stejně tak organizace diskusí, formulování
návodných otázek, výběr hostů a expertů
patří dnes do manipulativních praktik.
Využívání informací, faktů a svobodného
přístupu k nim, manipulace s informacemi ve prospěch mocenských zájmů politických elit, to je proces, jež nelze zřejmě zastavit, stejně jako nikdo nezastavil
parní stroje a automobily, i když smrděly,
troubily a plašily koně.

Není náhoda, že nejsnáze smyšleným informacím podléhá seniorská část veřejnosti, neboť mají životní zkušenosti
ze „seriózních“ médií, kde se manipulace
projevovala spíše v tendenčnosti zprávy
nebo zamlčením zprávy. Za serióznost
považuji totiž to, že každá zpráva měla
svého autora a odpovědnost vydavatelství. Senioři jsou také největšími šiřiteli
nepravdivých informací a jen obtížně při-

Základní a neopominutelnou obranou
před manipulativností médií je zapojit
do médii vedeného zápasu o myšlení lidí
a tvorbu jejich postojů svůj vlastní rozum. Prostě nelze nebýt ostražitý, opatrný při přijímání a sdílení informací z nevěrohodných zdrojů bez jejich ověření.
K manipulativní propagandě je třeba se
aktivně postavit, důsledně ji demaskovat
a odhalovat její metody a mechanismy.
K tomu je třeba hodně znalostí, odvahy
a nebát se případné konfrontace. Možná
se mýlím, ale některé veřejné výroky prezidenta M. Zemana (byť s ním často nesouhlasím), které neladí s těmi mainstreamovými, mi připadají jako povzbuzení
a příklad pro tvorbu vlastních názorů...
PhDr. Viktor Kopper
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ápisy z jednání mohou být krátké, dlouhé, úplné, vyčerpávající, zavádějící, zkreslené… Dost záleží i na úhlu
pohledu. Druhé zasedání zastupitelstva trvající cca
4 hodiny má zápis v rozsahu zhruba 3 stran. Některé body mají
zaznamenán průběh diskuze, jinde zcela zásadní projednávané
informace chybí. Pro nás byl takovým důležitým bodem mimo
jiné bod č. 21 Rozpočet obce na r. 2019. Dle našeho názoru má
zcela zásadní význam pro chod obce a zasahuje do kvality života
každého z nás. Přesto, že jsme podrobně vysvětlili své důvody,
proč jsme se při hlasování o rozpočtu zdrželi, v zápisu není uveden ani jeden. Chceme je nyní touto cestou zveřejnit (objasnit).
Rozpočet považujeme v některých položkách za nekonkrétní
a v dalších za nehospodárný, zejména jde o tyto oblasti:

váženost, např. na údržbu veřejného osvětlení je rozpočtováno
více než na paragraf silnice oprava a údržba.

• Mzdové náklady – současný model v naší obci je nadstandartní a nehospodárný. Ke svému chodu spotřebuje pouze
na mzdy 1/4 celkového rozpočtu (po odečtu investiční dotace)
tj. cca 4,43 mil. Kč za rok (v letech 2010–2014 to bylo cca 2,6 mil.
za rok). Původní, léta fungující model, spočíval v kombinaci jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného představitele obce.
Výše odměn členů zastupitelstva územních samosprávných
celků je dáno nařízením vlády. Uvolnění členové zastupitelstva
(tzn. uvolnění z dosavadního zaměstnání) mají nárok na měsíční odměnu v maximální stanovené výši. Naproti tomu neuvolněným členům zastupitelstva odměna být poskytnuta může,
ale nemusí. Rozhodnutí o výši odměny neuvolněných členů je
zcela na zastupitelstvu obce. Nyní máme uvolněné oba, bez relevantního důvodu, což je v nesouladu s našimi předvolebními cíli
a dle toho jsme v tomto bodě na ustavujícím zasedání i hlasovali.

• Probíhající velké investice obce (např. kanalizace a vodovod) nemají dosud smluvně ošetřenou spoluúčast sousední obce, která je bude užívat, a není ošetřena ani spoluúčast
na údržbě. Realizaci obou velkých investic podporujeme a jde
nám pouze o to, aby se náklady na investici a údržbu spravedlivě rozdělily mezi všechny uživatele a naše obec se chovala jako
správný hospodář.

• Slovem nekonkrétní máme na mysli položky typu „rezerva“. Jde např. o rezervy na nákup nekonkrétních pozemků
a různé rezervy na opravy apod., v některých bodech je nevy-

• Paragraf TJ Sokol je samostatnou kapitolou, v letošním
roce neobsahuje v posledních letech obvykle rozpočtovanou
částku cca 300 tis. Kč, což nám bylo zdůvodněno nedostatkem
financí a velkými investicemi na dostavbu kanalizace a vodovodu v obci. Z našeho pohledu je navržená částka 160 tis. Kč neadekvátní pro spolek zajišťující sportovní a nyní i kulturní vyžití v obci včetně poskytnutí zázemí pro základní a mateřskou
školu. Po uzavření provozovny v restauraci „U Andělů“ je nyní
konzum provozovaný v prostorách TJ Sokol jedinou možností
nákupu základních potravin a potřeb.

Chtěli bychom, aby obec fungovala veřejně a hájila zájmy všech
senohrabských občanů. Máme představy, jak spolupracovat
v rámci obce, a chceme zvednout ruku pro smysluplná a hospodárná řešení.
Rádi bychom touto cestou informovali občany o možnosti publikovat v rubrice „názory“ v Senohrabské hlásce a tím snížit
100% podíl využívaný jedním přispěvatelem. Jsou vítány i jiné
než politické články, které mohou být pro naši obec prospěšné.
Alexandra Kloužková,
Lucie Pancířová a Radek Skořepa

Zimní radovánky v Senohrabech

Během únorového víkendu jsme si opět užili krásné chvíle na chatě v Senohrabech, kde je nám vždy krásně.

Jan Mareda s rodinou

13

Ladův kraj informuje
o dlouhodobých projektech

prodej slepiček

Dobrovolný svazek, který sdružuje 24 obcí, podporuje už 18 let vzájemnou
meziobecní pomoc, místní spolky a sdružení. Rozvíjí komunitní dění, kulturu a sport
napříč mikroregionem. Spravuje turistické a cyklistické stezky a jejich značení.

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

Cena: 159–209 Kč/ks

Sbírka – i vy můžete přispět na revitalizaci stezek

Prodej: 23. března 2019

Každoroční údržba stezek stojí svazek nemalé náklady a nyní je nutno zajistit mimořádnou investici. Nejdelší stezce Krajem
Josefa Lady je přes 10 let a žádá si rozsáhlejší opravy. Renovovány budou odpočinkové zóny s lavičkami, informačními tabulemi
a značení stezek.

SENOHRABY
U VLAKOVÉHO
NÁDRAŽÍ ve 12:30

Dárci mohou přispět během celého roku 2019 na účet Ladova kraje 107 - 1172230237/0100.

Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá 9:00–16:00
Tel.: 601 576 270
728 605 840

Ladův kraj děkuje všem za každou korunu darovanou na revitalizaci stezek. Více informací o sbírce naleznete
na www.laduv-kraj.cz či na FCB facebook.com/LADUVKRAJ.

www.drubezcevenyhradek.cz

Fotosoutěž – Čtyři roční období v krajině Josefa Lady
Fotíte rádi krajinu a přírodu? Po celý rok 2019 můžete Ladovu kraji posílat své fotografie, a to v následujících kategoriích: Ladovské
jaro, Ladovské léto, Ladovský podzim, Ladovská zima. Soutěžit lze s 1 až 4 fotografiemi, do každé kategorie můžete poslat vždy jen
jednu! V každé kategorii svazek vybere
tři nejlepší fotografie, z nichž připraví
kolekci 12 obrázků ze čtyř ročních období. Z těchto fotografií vznikne kalendář
a uskuteční se veřejná výstava.
Fotografie ve velikosti náhledu prosím
posílejte až do 24. prosince 2019 na adresu: akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz s uvedením kategorie, popisem místa, obce či
lokality a kontaktem. Více o fotosoutěži
naleznete na webu Ladova kraje.

Hledám
v Senohrabech a okolí

pozemek

pro výstavbu RD,
případně RD
před rekonstrukcí.
Jsem přímý kupující, ne RK.
Případný tip vedoucí
ke koupi odměním částkou
20 000,- Kč.
Volejte tel.: 608 862 698
Karel Kutina

Skupina na facebooku
pro fotoamatéry
– Ladův kraj
ve fotografii
Mnozí fotíte na svých procházkách krajinou opravdu hodně a je nám líto, že
všechny fotky se do fotosoutěže nevejdou. Založili jsme proto novou uzavřenou skupinu na facebooku – LADŮV
KRAJ VE FOTOGRAFII. Připojte se
k ní a sdílejte s ostatními snímky zajímavých míst.
Sledujte web a FB – neuteče vám
nic z dění v obcích mezi Prahou
a Sázavou.
www.laduv-kraj.cz a facebook.
com/LADUVKRAJ
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