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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Dětský den na školní zahradě
V sobotu 28. května 2022 se konal
na školní zahradě a na prostranství
před budovou ZŠ a MŠ Senohraby
dětský den. Zároveň jsme v tentýž
den přivítali během slavnosti Vítání
občánků v budově mateřské školy
Senohraby 19 nově narozených dětí,
které přišly na svět v období leden 2021
– počátek dubna 2022.

N

a senohrabské poměry jde o vysoké číslo. Rodiče s dětmi obdrželi dárky, květinu, pamětní
list a mohli se společně nechat v tento slavnostní den vyfotografovat.
Milé bylo i vystoupení dětí z naší školy pod vedením paní učitelky Moniky Přibíkové.
Školní zahrada se v tento
den proměnila v malý zábavní park určený našim
o něco větším občánkům,
abychom tak společně
připomněli 1. červen,
který je po celém světě
slaven jako Mezinárodní
den dětí. Děti dorazily
v hojném počtu a postupně testovaly všechny atrakce, které se jim
nabízely. Nejvíce zaujala
velká nafukovací skluzavka, která byla po celý
den plně vytížena.
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Informace z obce
Větší děti si často v doprovodu tatínků vyzkoušely lukostřelbu, která byla umístěna na víceúčelovém hřišti,
raději dále od proudících skupinek rodičů a dětí. A ti trpělivější se na druhé straně hřiště učily základům žonglování.

Plně byl využit i altán na školní zahradě, kde
paní učitelky z mateřské školky připravily dílny, ve kterých si děti mohly vyrobit větrníky,
papírové květiny a originální včelky.
Kdo nechtěl vyrábět, mohl si v altánu smlsnout na cukrové vatě, která neodmyslitelně
patří ke všem dětským dnům a tradičním
pouťovým atrakcím.

Jubilanti červen a červenec
Jména jubilantů mohou být zveřejněna dle nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) pouze v tištěné podobě měsíčníku.

Fotografie z akce
Vítání občánků si
můžete vyzvednout
na OÚ Senohraby
u paní Sovové. Cena
a
sady: 300,- Kč. Tii
z Vás, kteří se ne-mohli akce účastnit,
mají připravené dárky pro své děti.
Prosíme též o vyzvednutí.
OÚ Senohraby

Děkujeme za pochopení.

Naši milí oslavenci,
srdečně Vám blahopřejeme k Vašemu výročí
a ze srdce přejeme, abyste si ve zdraví,
krásné životní pohodě a v lásce užili ještě
dlouhou řadu šťastných let.
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Svým tvořením přispěla i místní lesní mateřská školka Senohrabské Sovičky pod vedením paní Jany Hanzlové Slaninové.
Tímto jí děkuji za pěkné stanoviště, které bylo po celou dobu
konání dětského dne doslova v obležení. Zároveň otiskuji její
příspěvek:
„Jsme moc rádi, že se naše lesní mateřská školka Senohrabské
Sovičky mohla zúčastnit dětského dne v Senohrabech a nabídnout dětem kreativní činnost. Děti si u našeho stánku mohly
vyrobit korálkový závěs na dřívku nebo si vyzkoušet malování
na kamínky. Potěšilo nás, že děti vyrábění zaujalo a užily si ho.
Některé vydržely svůj výrobek utvářet k dokonalosti i přes hodinu. Děkujeme za možnost být součástí tohoto krásného dne.
Za Senohrabské Sovičky Jana Hanzlová Slaninová.“

Děkuji tímto všem, kteří přispěli k organizaci dětského dne
u nás v Senohrabech. Letos se konal po dlouhé covidové pauze
a vlastně prvně v tomto větším provedení s atrakcemi, jak se
na tuto slavnost „sluší a patří“ s cílem, aby děti v této moderní
době odložily alespoň na pár hodin své tablety a mobily a přišly si ven tak trochu zařádit. A to se povedlo!
Věřím, že tak byla založena nová tradice a dětský den se okolo 1. června bude v Senohrabech konat každoročně k radosti
našim nejmenším a ke spokojenosti vás – rodičů a prarodičů.
Přeji vám krásné léto, dovolené dle vašich představ a dětem
prázdniny plné radovánek a nových zážitků!
Za organizátora akce – OÚ Senohraby – Jana Svašková
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Poslední měsíc školy

Také
se tu odeTa
hrávala
hrůzohr
strašná
scéna,
st
kdy
paní
Marta
kd
spadla
ze žebříku
sp
na kámen a rozbila
bi si hlavu.

Měsíc červen proběhl v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“,
kdy jsme nenásilnou formou v dětech rozvíjeli jejich technické a logické dovednosti.

D

vě lektorky navštívily 1., 2. a 3. třídu s krabicí plnou stavebních kostek, dětských robotů, sítí a výkresů. Během jejich
vedení se děti účastnily herních aktivit vztažených k tématu. Důraz byl kladen na poznání digitálního světa tzv. screenless
(žádné monitory), na koberci a prožitkem. Vše probíhalo formou
her, bez použití počítačů, s obrázky, sítěmi, robotickými hračkami, včetně dřevěného robota Cubetto. Děti pracovaly samostatně,
ale také ve skupině. Vyvrcholením hodiny bylo volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získaly osvědčení, které bylo odměnou, nikoli hodnocením.
V prvním ročníku proběhl primární program zaměřený na vztahy
a konfl ikty ve třídě, v pátém ročníku byl zase zaměřený na informovanost o tom, jak na nás působí pití energetických nápojů.
Prostřednictvím společného čtení budujeme pevné vazby mezi rodinou a školou.
Předčítání dětem rozvíjí jejich paměť, představivost, myšlení i emocionální stránku. Proto děkujeme paní Gregorové, mamince žáka z čtvrtého ročníku, která v této
třídě předčítala v rámci programu Celé Česko čte dětem.
Žáci měli možnost, u milé paní policistky, porovnat váhu
ochranných vest, vzít do ruky
štít a vyzkoušet si helmu.

Pevné vztahy budujeme vzájemně i mezi
ročníky. Již tradičně proběhlo obsluhování
ve školní jídelně. Žáci čtvrtého ročníku obsluhovali jednotlivé třídy. Mohli tak zúročit
znalosti etikety stolování.

Ve škole proběhla akce ve spolupráci se záchrannými složkami. Bylo vytvořeno několik stanovišť. Na každém se řešil jiný závažný zdravotní problém. Např. popálenina
ruky, kdy paní učitelka Benešová s paní
vychovatelkou Staňkovou u dětí ověřovaly znalosti o popáleninách, jejich ošetření
a správné reakce.

Hasiči nás informovali o svém vybavení, jak vypadá hasičský oblek a co vše je v útrobách hasičského vozu. Paní
zdravotnice zase testovala žáky v masáži srdce. Celkově jsme poznávali důležitost práce hasiče, záchranáře
a policisty, také nám bylo řádně vysvětleno, proč dbát
na zvýšenou bezpečnost a dodržování pravidel. Počasí
nám přálo a akce to byla opravdu vydařená.
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Informace z obce
V samotném závěru měsíce června
proběhla školní akademie, kde vystoupili všichni žáci ZŠ Senohraby.
Touto akcí nás provedlo moderátorské duo Táňa Kolárová a Maxmilián
Ludka.
Kolektiv ZŠ Senohraby

Škola

OZNÁMENÍ
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Na závěr školního roku si žáci druhé až páté třídy užili učení na školách v přírodě. Třetí a čtvrtý ročník
spolupracoval na záchraně planety
Země. Tato záchrana probíhala v Krkonoších. Druhý a pátý ročník drandil
na kolech na Moravě.

Obec Senohraby podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen „katastrální
úřad“) č.j. RO-10/2022-209, že v katastrálním území Senohraby obce Senohraby bude zahájena
revize katastru nemovitostí,
která potrvá od 1. 9. 2022 přibližně do 31. 12. 2023.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným
stavem v terénu.
Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru
nezbytná.
V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.

V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního
zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo
na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající
se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku,
a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny,
které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu
do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny
pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Změna otevírací doby knihovny
S ohledem na podněty z řad občanů
se mění od 1. 7. 2022 otevírací doba knihovny v budově OÚ Senohraby na:

středa 16:00–18:00 hodin.
Věříme, že bude pozdější výpůjční doba vyhovovat i občanům dojíždějícím ze zaměst-nání a více čtenářů si tak najde do naší místní knihovny cestu.
Zdena Konvičková
vá
knihovnice
ce

Hasiči

Hasiči
15. 3. 2022 7:09 – Požár – lesní porost – Pětihosty – planý
poplach.
16. 3. 2022 22:33 – Požár – dopravní prostředky – 13. km
D1 – jednotka byla odvolána ještě před výjezdem ze stanice.

24. 1. 2022 15:54 – Dopravní nehoda – 10. km D1 – jednotka
byla využita jako záloha na místě zásahu.

zasahovaly celkem 3 jednotky (HZS Benešov, JSDH Senohraby,
JSDH Čerčany).

30. 1. 2022 13:05 – Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Mnichovice – uvolněné plechy na střeše ve výšce
asi 10 m, které hrozily pádem na chodník. Na místě zasahovala
také HZS stanice Říčany.

9. 3. 2022 16:46 – Požár – průmyslové objekty, sklady –
Strančice – šlo o požár nebezpečného odpadu. Hašení bylo
prováděno sněhovými hasicími přístroji a bylo využito dýchací techniky. Na místě zasahovalo celkem 13 jednotek profesionálních (Benešov, Kladno, Kamenice, Kolín, Říčany) i dobrovolných jednotek (Senohraby, Mnichovice, Modletice, Říčany,
Svojšovice, Tehov, Velké Popovice, Všestary).

3. 2. 2022 15:19 – Požár – nízké budovy – Strančice – jednalo
se o požár sazí v komíně. Po rozebrání a vyčištění komínu se
jednotka vrátila na základnu. Na místě zasahovaly 3 jednotky
(HZS stanice Říčany, JSDH Senohraby a JSDH Svojšovice).
7. 2. 2022 11:43 – Dopravní nehoda – uvolnění dálnice –
39. km D1 – jednalo se o technickou závadu na vozidle, z kterého unikaly provozní kapaliny. Jednotka provedla zasypání
uniklých kapalin sorbentem a po dojezdu HZS stanice Benešov
se vrátila na základnu.

11. 3. 2022 14:37 – Požár – polní porost, tráva – Poříčí nad Sázavou – hořící louka, cca 100 × 100 m. Byla využita asanační
(kropící) lišta na našem vozidle k pokropení požářiště. Na místě zasahovalo celkem 8 jednotek (HZS stanice Benešov a JSDH
obcí Senohraby, Čerčany, Čtyřkoly, Mrač, Poříčí nad Sázavou,
Bukovany, Pyšely).

25. 2. 2022 6:13 – Záchrana osob – uzavřené prostory – Hrusice – výpomoc ZZS a PČR s otevřením chaty, ve které se nacházela osoba vyžadující péči lékaře. Na místo byla povolána též
jednotka HZS stanice Říčany.
4. 3. 2022 7:06 – Dopravní nehoda – uvolnění komunikace –
Strančice – převrácený nákladní automobil s vlekem – jednotka byla odvolána cestou k zásahu.
4. 3. 2022 16:58 – Požár – nízké budovy – Čerčany – jednalo se o požár udírny v přístavbě rodinného domu. Naši hasiči
zasahovali v dýchací technice s jedním proudem typu C. Pomáhali též s rozebíráním a hašením střechy přístavby. Na místě

22. 3. 2022 17:46 – Dopravní nehoda železniční – sražená osoba – Senohraby – u smrtelného úrazu jsme zasahovali
s HZS stanice Říčany a podnikovými hasiči Správy železnic.
Naše jednotka prováděla průzkum, evakuaci cestujících z vlaku
a nasvícení místa události.

27. 3. 2022 16:07 – Technická pomoc – transport pacienta –
Senohraby – ZZS si vyžádala naší pomoc u transportu pacienta
s vyšší hmotností z nepřístupného terénu. Na místo události
byla povolána též jednotka HZS stanice Říčany.

17. 2. 2022 6:42 – Dopravní nehoda – uvolnění komunikace –
Poříčí nad Sázavou – náraz nákladního automobilu do stromu,
který spadl na silnici. Na místě byl první HZS stanice Benešov,
jehož členové prováděli odstranění stromu. Naše jednotka měla
na starosti řízení dopravy.

17. 2. 2022 15:07 – Technická pomoc – odstranění stromu – silnice I/3 nedaleko benzinových pump OMV – planý poplach.

21. 3. 2022 8:39 – Dopravní nehoda – uvolnění dálnice –
16. km D1 – dopravní nehoda dvou osobních automobilů, při
které nedošlo ke zranění. Jednotka provedla posyp uniklých
provozních látek a po příjezdu HZS stanice Říčany se vrátila
na základnu.

25. 3. 2022 14:32 – Požár – polní porost, tráva – Čerčany
– požár trávy na zahradě, který se rozšířil na přilehlé pole.
Na místě jsme zasahovali společně s HZS stanice Benešov
a JSDH Čerčany.

14. 2. 2022 1:56 – Požár – nízké budovy – Velké Popovice –
šlo o požár přízemí a patra chaty. Jednotka byla využita jako
záloha na místě a po lokalizaci požáru (stav, kdy se oheň dále
nešíří) byla odvelena zpět na základnu. Na místě zasahovaly
2 profesionální (Benešov, Říčany) a 2 dobrovolné jednotky (Senohraby, Velké Popovice).

17. 2. 2022 10:28 – Dopravní nehoda – vyproštění osob –
39. km D1 – po dojezdu k události byla na místě již zdravotnická
záchranná služba (ZZS), která se již starala o obě zraněné osoby.
Jednalo se o dopravní nehodu dvou dodávek. Jednotka na místě provedla zásyp unikajících provozních náplní sorpční látkou.
Na místě jsme zasahovali spolu s HZS stanice Benešov.

19. 3. 2022 11:05 – Požár – nízké budovy – Mirošovice –
Po příjezdu jsme zjistili, že se nejedná o požár domu, ale dvou
tújí, které jsme následně uhasili. Na místo byly vyslány jednotky
ze stanic HZS Říčany a Benešov, dále pak JSDH Mnichovice.

31. 3. 2022 15:16 – Požár – nízké budovy – Nespeky – naše
jednotka u požáru rodinného domu koordinovala dopravu
a sloužila jako záloha na místě zásahu. Zasahovalo celkem
9 jednotek – z toho 3 profesionální (Benešov, Říčany, Jílové
u Prahy) a 6 dobrovolných (Senohraby, Bystřice, Čerčany, Nespeky, Neveklov, Pyšely).
12. 3. 2022 14:11 – Požár – lesní porost – Velké Popovice
– při požáru lesa o velikosti cca 10 × 20 m byla naše cisterna využita pro kyvadlovou dopravu vody. Na místě zasahovaly 2 profesionální jednotky (Český Brod, Říčany) a 9 jednotek
dobrovolných (Senohraby, Mnichovice, Modletice, Říčany, Svojšovice, Tehov, Velké Popovice, Všestary, Dolní Jirčany).
13. 3. 2022 2:34 – Požár – odpad, ostatní – Ondřejov – šlo
o požár uskladněného dřeva. Členové jednotky prováděli průzkum a vynášení materiálu ze zasaženého objektu v dýchací
technice. Na místě zasahovali jednotky HZS stanice Říčany,
HZS stanice Benešov a dalších 9 dobrovolných jednotek (Senohraby, Hrusice, Mnichovice, Mukařov, Ondřejov, Struhařov,
Turkovice, Třemblat, Zvánovice).
14. 3. 2022 13:00 – Požár – polní porost, tráva – Černé Voděrady – Požár trávy na louce cca 30 × 30 m. Naše jednotka
prováděla doplňování vody. Na místě zasahovaly jednotky HZS
stanice Říčany a JSDH obcí Senohraby, Jevany, Stříbrná Skalice a Ondřejov.

zároveň s JSDH Mnichovice, později přijela i jednotka ze stanice HZS Říčany. Na místě jsme prováděli vyprošťování osob
z vozidel za použití akumulátorového vyprošťovacího zařízení,
které bylo pořízeno na přelomu roku. Následně naše jednotka
zajišťovala místo události při šetření nehody policií. Nehodu
bohužel jeden účastník nepřežil a další tři byli zraněni.
18. 4. 2022 17:58 – Dopravní nehoda – se zraněním – 12. km
D1 – jednotka byla po příjezdu k události odvolána zpět na základnu.
26. 4. 2022 11:30 – Požár – dopravní prostředky – 35. km
D1 – šlo o požár osobního automobilu v odstavném pruhu.
Na místě jsme zasahovali spolu s HZS stanice Benešov a JSDH
Divišov.
28. 4. 2022 15:26 – Dopravní nehoda – se zraněním – Ondřejov – jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu,
jehož řidič si stěžoval na bolest hlavy a krku. Členové jednotky
mu do příjezdu ZZS poskytovali předlékařskou péči. Po příjezdu HZS stanice Říčany bylo vozidlo odstraněno z vozovky
a jednotka se vrátila na základnu.
1. 5. 2022 17:01 – Dopravní nehoda – se zraněním – 26. km
D1 – dopravní nehoda dvou osobních vozidel a dvou dodávek.
Členové jednotky ošetřovali do příjezdu ZZS dvě zraněné osoby, zároveň prováděli odpojení baterií a jímání unikajících provozních kapalin. Na místě jsme zasahovali spolu s HZS stanice
Benešov.
5. 5. 2022 6:10 – Požár – dopravní prostředky – 21. km D1
– při našem příjezdu byla na místě již jednotka HZS stanice
Říčany, která prováděla hašení osobního vozidla převráceného
na bok. Po jeho dohašení bylo vozidlo převráceno na kola a odtlačeno na okraj vozovky. Na místo byla vyslána i jednotka HZS
stanice Benešov.

3. 4. 2022 0:49 – Dopravní nehoda – uvolnění komunikace –
silnice I/3 u Pětihost – šlo o srážku osobního vozidla se zvěří.
Jednotka řídila dopravu a provedla posyp uniklých provozních
kapalin pomocí sorbentu. Na místo byla vyslána také jednotka
HZS stanice Benešov.
3. 4. 2022 12:33 – Dopravní nehoda – uvolnění komunikace – Ondřejov – stejně jako v předchozím případě se jednalo
o srážku osobního vozidla se zvěří s únikem provozních kapalin. Zde jsme zasahovali společně s HZS stanice Říčany.
7. 4. 2022 15:47 – Dopravní nehoda – uvolnění komunikace
– 19. km D1 – při dopravní nehodě osobního vozidla a dodávky
došlo ke zranění 3 osob, u kterých členové jednotky prováděli
ošetřování do příjezdu ZZS. K události byla vyslána také jednotka HZS stanice Říčany.
12. 4. 2022 13:31 – Dopravní nehoda – vyproštění osob –
Mnichovice – srážka dvou osobních automobilů na silnici mezi
Mnichovicemi a Mirošovicemi. Jednotka na místo dorazila

11. 5. 2022 16:24 – Dopravní nehoda – se zraněním – 13. km
D1 – SUV narazilo do odstavené dodávky. Při našem příjezdu
zde již zasahovala jednotka HZS stanice Říčany. Naši hasiči
pomáhali se stabilizací vozidla a transportem zraněné osoby
do vrtulníku.
15. 5. 2022 15:31 – Dopravní nehoda – se zraněním – 24. km
D1 – dopravní nehoda tří osobních automobilů. Na místě již
zasahovala jednotka HZS stanice Benešov. Velitel zásahu naší
pomoc nepotřeboval, a tak se jednotka vrátila na základnu.

Hasiči
17. 5. 2022 10:11 – Dopravní nehoda – vyproštění osob –
14. km D1 – kamion prorazil středová svodidla a střetl se
s třemi protijedoucími osobními vozidly. Naše jednotka byla
postupně velitelem zásahu nasazována na vyproštění osoby
z vozidla, ošetřování zraněné osoby, provádění protipožárních
opatření (např. odpojení akumulátorů havarovaných vozidel)
nebo také k jímání unikajících provozních kapalin z vozidel.
Na místě zasahovaly 4 profesionální jednotky (Říčany, Benešov, Kladno, Kolín) a 2 dobrovolné jednotky (Senohraby, Mnichovice). Při nehodě 2 osoby zemřely a 3 byly zraněny.
20. 5. 2022 21:58 – Technická pomoc – odstranění stromu –
Mirošovice – jednotka provedla odstranění stromu, který spadl
na zaparkované vozidlo a přilehlou vozovku.
20. 5. 2022 23:16 – Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Mnichovice – událost byla nahlášena jako stržené
elektrické vedení, které jiskří. Průzkumem bylo zjištěno, že se
jedná o vedení, které není stržené, ale po dešti jiskřilo díky větvím ze stromů rostoucích v jeho blízkosti. Místo bylo uzavřeno
pro veřejnost a předáno technikům správce rozvodné sítě.

zajišťovali řízení dopravy a protipožární opatření. Zásah byl
proveden společně s HZS stanice Říčany.
3. 6. 2022 15:48 – Dopravní nehoda – vyproštění osob – Mirošovice – jednotka jako první přijela k dopravní nehodě osobního automobilu v příkopě. Ve vozidle byl těžce raněný řidič,
kterého bylo potřeba vyprostit pomocí hydraulického nářadí.
Po vyproštění jednotka asistovala ZZS při ošetření a transportu zraněného do vrtulníku. Na místě zasahovaly jednotky HZS
stanice Říčany a JSDH Mnichovice.
4. 6. 2022 9:22 – Dopravní nehoda – uvolnění dálnice –
24. km D1 – u dopravní nehody 4 osobních vozidel a 2 dodávek,
která se obešla bez zranění, naše jednotka prováděla jímání
uniklých provozních kapalin a protipožární opatření. Na místě
jsme zasahovali společně s jednotkou HZS stanice Říčany.

13. 6. 2022 16:48 – Požár – odpad, ostatní – Mirošovice –
ohlašovatel viděl v dálce kouř. Po našem příjezdu na místo,
které uvedl, jsme zjistili, že kouř vychází odjinud a přemístili
jsme se na správné místo, které jsme ohlásili na operační středisko. Na místě jsme zjistili, že šlo o požár chaty. Po dohašení
byla naše jednotka ponechána na místě jako dozor. U události
zasahovaly 2 profesionální jednotky (Benešov, Říčany) a 3 dobrovolné jednotky (Senohraby, Mnichovice, Čerčany).

Zde si členové mohli poprvé „osahat“ práci s novým akumulátorovým vyprošťovacím zařízením, které následně bylo použito
u dvou výjezdů k dopravním nehodám s nutností vyproštění
zraněných osob. Dále jsme představili techniku a vybavení
našim mladým hasičům a následně i dětem z místní základní
a mateřské školy v rámci dne s IZS. Jednotka také prováděla
zalévání obecní zeleně v období sucha.

18. 6. 2022 12:51 – Dopravní nehoda – se zraněním – 18. km
D1 – u pádu motorkáře naše síly a prostředky nebyly potřeba,
jelikož na místě již zasahovala jednotka HZS stanice Říčany.
Velitel zásahu nás proto poslal zpět na základnu.
19. 6. 2022 11:50 – Dopravní nehoda – uvolnění dálnice –
29. km D1 – dopravní nehoda dvou osobních automobilů se
obešla bez zranění a úniku provozních kapalin. Spolu s jednotkou HZS stanice Benešov jsme havarovaná vozidla přesunuli
do odstavného pruhu a provedli úklid vozovky.

22. 5. 2022 15:03 – Dopravní nehoda – uvolnění komunikace
– 22. km D1 – nehoda tří osobních automobilů. Jeden z účastníků byl ošetřen a předán ZZS. Na místě jsme prováděli jímání
uniklých provozních kapalin a protipožární opatření. K události byla vyslána i jednotka HZS stanice Říčany.
4. 6. 2022 11:05 – Dopravní nehoda – uvolnění dálnice –
18. km D1 – dopravní nehoda kamionu a osobního vozidla se
obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin. Jednotka
provedla zajištění místa události a po příjezdu HZS stanice
Říčany se vrátila na základnu.
5. 6. 2022 11:05 – Dopravní nehoda – uvolnění komunikace – 12. km D1 – stejně jako o den dříve se dopravní nehoda
dvou osobních vozidel obešla bez zranění a úniku provozních
kapalin. Po příjezdu jednotky HZS stanice Říčany jsme se vrátili na základnu.
7. 6. 2022 11:50 – Požár – dopravní prostředky – 15. km D1
– planý poplach.

27. 5. 2022 18:55 – Dopravní nehoda – se zraněním – 17. km
D1 – u dopravní nehody tří osobních automobilů došlo k lehkému zranění jedné osoby. Jednotka poskytla předlékařskou péči
zraněné osoby, kterou následně předala ZZS. Členové jednotky

12. 6. 2022 18:29 – Dopravní nehoda – uvolnění dálnice –
21. km D1 – při dopravní nehodě dvou osobních automobilů
byly zraněny dvě osoby. Zraněným jsme poskytli předlékařskou pomoc a zároveň jsme prováděli jímání uniklých provozních kapalin z vozidel. Na místě jsme zasahovali spolu s jednotkou HZS stanice Říčany.

17. 6. 2022 11:09 – Dopravní nehoda – uvolnění dálnice –
33. km D1 – dopravní nehoda dvou osobních automobilů se
obešla bez zranění. Jednotka zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem a po příjezdu jednotky HZS stanice Benešov se
vrátila na základnu.

22. 5. 2022 11:49 – Dopravní nehoda – vyproštění osob – Pětihosty – naše jednotka dorazila k události ve chvíli, kdy již byla
zraněná osoba transportována do nemocnice a bylo pouze potřeba vozidlo odstranit z vozovky. To jsme společně s jednotkou
HZS stanice Benešov provedli a tím zásah ukončili.

22. 5. 2022 16:41 – Dopravní nehoda – se zraněním – 28. km
D1 – nehoda motorky a osobního automobilu. Při našem příjezdu byla zraněná osoba již v péči ZZS. Provedli jsme z důvodu
přistání letecké záchranné služby uzavření dálnice směr Praha.
Dále jsme provedli posypání uniklého oleje sorbentem. Na místo po našem příjezdu přijela i jednotka HZS stanice Benešov.

Hasiči

10. 6. 2022 17:41 – Dopravní nehoda – vyproštění osob –
32. km D1 – vozidlo, které mělo nabourat do středových svodidel,
bylo nalezeno odstavené na nedaleké čerpací stanici bez většího
poškození a bez zranění řidiče. Jednotka vyčkala příjezdu jednotky HZS stanice Benešov a vrátila se na základnu.
11. 6. 2022 9:47 – Dopravní nehoda – uvolnění dálnice
– 23. km D1 – dopravní nehoda pěti osobních automobilů,
při které nedošlo ke zranění. Jednotka provedla posyp uniklých
provozních kapalin sorpční látkou a po příjezdu jednotky HZS
stanice Říčany se vrátila na základnu.

19. 6. 2022 23:38 – Požár – nízké budovy – Mnichovice –
po našem příjezdu na místo události velitel zásahu rozhodl,
že má na místě již dostatek sil a prostředků, a tak nás odvolal
zpět na stanici. Zde jsme na pokyn operačního střediska drželi pohotovost na stanici. U požáru budovy celkem zasahovaly
3 profesionální (Benešov, Říčany, Jílové) a 10 dobrovolných
jednotek (Hrusice, Mnichovice, Ondřejov, Říčany, Struhařov,
Tehov, Turkovice, Úvaly, Všestary, Dolní Jirčany).
20. 6. 2022 8:49 – Dopravní nehoda – uvolnění dálnice –
30. km D1 – dopravní nehoda sanitky a osobního vozidla si
nevyžádala žádná zranění. Po příjezdu jednotky HZS stanice
Benešov jsme byli odesláni k jiné dopravní nehodě na 17. km
dálnice D1. Zde došlo k nehodě dvou dodávek bez zranění a bez
úniku provozních kapalin. K této nehodě byla vyslána také jednotka HZS stanice Říčany.
22. 6. 2022 15:21 – Dopravní nehoda – se zraněním – Velké
Popovice – při nárazu osobního vozidla do stromu se zranila
jedna osoba. Při našem příjezdu byla již v péči ZZS. Na místě
jsme prováděli řízení dopravy, protipožární opatření a zásyp
uniklých provozních kapalin sorbentem. Na místo byla vyslána
i jednotka HZS stanice Říčany.
V průběhu prvního pololetí roku 2022 se členové jednotky
mimo jiné zúčastnili školení a praktického cvičení na zásahy
u vozidel s alternativním pohonem na stanici HZS Ovčáry.

Na závěr bych chtěl všem zasahujícím hasičům poděkovat za jejich bezchybnou práci u všech uvedených zásahů.
Martin Brož
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Zápis č. 2/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby
konaného dne 7. 6. 2022 od 18 hodin v kongresovém sále
hotelu SEN, Malostranská 344.
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut,
Jan Beneš, Miroslav Matyska, Alexandra Kloužková, Radek Skořepa,
Martin Brož
Omluveni: Lucie Pancířová
Neomluveni: Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neupravená verze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na Obecním úřadu Senohraby.
Znění zasedání zastupitelstva je možné si vyslechnout na audionahrávce na webových stránkách obce Senohraby:
https://www.senohraby.cz/obec/zapisy-zastupitelstva-2/.
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce, která zasedání
zastupitelstva řídí, v 18.00 hodin. Sdělila, že je pořizován zvukový
záznam, který bude následně vyvěšen na webových stránkách obce
(https://www.senohraby.cz/obec/zapisy-zastupitelstva-2/).
1. Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny – příloha zápisu č. 1
– je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu paní H.O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Martina Brože
a Milana Krauta.
Usnesení č. 18/2022:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Brož a pan Kraut.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska, Brož,
Skořepa)
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 19/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání ve znění,
v jakém byl vyvěšen na úřední desce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období.
Usnesení č. 20/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby stanovuje počet členů Zastupitelstva
obce Senohraby pro volby do zastupitelstev obcí pro volební období
2022–2026 na 9 členů.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
5. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na pořízení ochranných oděvů SDH Senohraby a uzavření veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem.
Usnesení č. 21/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace HAS/SDHAK/046357/2022.

Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
6. Výběr nejvýhodnější nabídky na dodání ochranných
oděvů SDH Senohraby.
Usnesení č. 22/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby vybírá nejvýhodnější nabídku
na dodání ochranných oděvů pro jednotku SDH Senohraby, a to
nabídku firmy Probo-NB s.r.o. se sídlem Rumburských hrdinů 819,
473 01 Nový Bor, IČ: 05328942, v celkové ceně 119 718,– Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
7. Žádost ZŠ a MŠ Senohraby o čerpání z rezervního fondu
školy na dofinancování dotace.
Usnesení č. 23/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje čerpání částky 551 684 Kč
na předfinancování projektu vybavení třídy MŠ a vybavení školní
kuchyně a částky 25 000 Kč na úhradu výrobní dokumentace
na tento projekt z rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby a s jeho
převodem na provozní účet ZŠ a MŠ Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
8. Smlouva s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Senohraby
o zapůjčení částky 500 000 Kč na předfinancování čerpání
dotace.
Usnesení č. 24/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi obcí Senohraby a Základní školou a Mateřskou
školou Senohraby, okres Praha-východ, příspěvkovou organizací,
na předfinancování projektu „Vybavení ZŠ a MŠ Senohraby“.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
9. Rozpočtové opatření č. 2/2022 – příloha zápisu č. 2.
Usnesení č. 25/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
10. Změna ceny stočného od 1. 7. 2022.
Usnesení č. 26/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje změnu ceny stočného v obci
Senohraby na 37,43 Kč bez DPH (41,17 Kč včetně DPH) od 1. 7. 2022.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
11. Smlouva o spolupráci s obcí Hrusice – spolufinancování
ČOV Senohraby.
Usnesení č. 27/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí
Hrusice při dofinancování projektu Intenzifikace ČOV Senohraby
a rozdělení kapacity nové ČOV Senohraby.
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Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
12. Smlouva o společném postupu a úpravě budoucích
vztahů s Resort Senohraby, a.s.
Usnesení č. 28/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o společném postupu a úpravě budoucích vztahů s Resort Senohraby, a.s., se sídlem
Brno, Žabovřesky, Sochorova 3262/23, 616 00, IČ: 27758168.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Brož, Skořepa)
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.
13. Projekt nové komunikace Ježov/Višňovka a plánovací
smlouva se společností Metrenia, a.s.
Usnesení č. 29/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Plánovací smlouvu mezi
obcí Senohraby a společností Metrenia, a.s., se sídlem Čelakovského
sady 433/10, 120 00 Praha 2, IČ: 28206096.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Brož, Skořepa)
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelka Kloužková požaduje do zápisu vysvětlení, že se zdržuje
kvůli tomu, že projekt nebyl představen s dostatečným časovým
předstihem.
14. Směna pozemků se společností Metrenia, a.s. – nová
komunikace Ježov/Višňovka.
Usnesení č. 30/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Směnnou smlouvu mezi
obcí Senohraby a společností Metrenia, a.s., se sídlem Čelakovského
sady 433/10, 120 00 Praha 2, IČ: 28206096.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemek ppč.
510/31 se společností České dráhy, a.s.
Usnesení č. 31/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě č.j. 58940/19-O32 mezi obcí Senohraby a společností
České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,
IČ: 70994226.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
16. Uznání vlastnického práva k ppč. 368/10 v k.ú.
Senohraby formou vydržení.
Usnesení č. 32/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby souhlasí s uznáním vlastnického
práva z titulu mimořádného vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 368/10, zahrada v k.ú. Senohraby o výměře 103 m2
ve prospěch manželů Ing. P.T., r.č., a Ing. A.T., r.č., bytem XXX,
251 66 Senohraby na základě právního posudku vyhotoveným
Mgr. Smetanou.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
17. Prodej části obecního pozemku ppč. 340/1 v k.ú.
Senohraby.
Usnesení č. 33/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o koupi nemovité

věci a smlouvu o zákazu zcizení na prodej části obecního pozemku
ppč. 340/1 v k.ú. Senohraby o výměře 349 m2 mezi obcí Senohraby
a panem M.P., za celkovou cenu 436 250 Kč (1 250 Kč za 1 m2).
Splatnost kupní ceny za celý pozemek bude provedena do 10 dnů od
podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
19. Různé
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby.
Usnesení č. 34/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. SoBS VB
30115/IV-12-6030921/Senohraby, Na pískovně, č. parc. 81/3.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
- Starostka informovala o dvou uzavírkách, které jsou oznámeny
od 20. 6. 2022. Jde o uzavírku mostu č. 6031-4 do Senohrab přes
silnici I/3, která bude trvat do 31. 12. 2022. A dále o uzavírku Hlavní
ulice u čp. 39 (silnice mezi čp. 39 a restaurací U Andělů), kde se bude
stavět opěrná zeď. Tato uzavírka by měla trvat do 15. 9. 2022. Je důležité sledovat webové stránky obce www.senohraby.cz. Informace
budou předávány i sms zprávami a emaily.
Přestávka
18. Zakladatelská smlouva a stanovy dobrovolného svazku
obcí Společná voda d.s.o.
Usnesení č. 35/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Zakladatelskou smlouvu a stanovy dobrovolného svazku obcí Společná voda d.s.o. se
sídlem Benešov, IČ dosud nepřiděleno, a navrhuje starostku obce
Senohraby jako zástupce pro členství na valné hromadě, eventuálně v Radě nebo Kontrolní komisi dobrovolného svazku obcí
Společná voda d.s.o.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
20. Diskuse
V diskusi zazněla tato témata: Péče o stromy nově vysazené na pozemku u hotelu Sen; osázení 8m pásu na tomtéž pozemku; možnost
on-line přenosů zasedání zastupitelstev obce z hotelu Sen.
Zastupitelka Kloužková požaduje do zápisu požadavek, aby paní starostka poskytla zastupitelům podklady pro odkup pozemků Českých
drah u nádraží.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 20.40 hodin.
Zapsal: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 9. 6. 2022

Ověřovatelé zápisu:
Milan Kraut v.r.
Martin Brož v.r.
Jana Svašková v.r.
starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Milanem Krautem podepsán dne: 9. 6. 2022
Zápis byl ověřovatelem Martinem Brožem podepsán dne: 9. 6. 2022
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 9. 6. 2022
Zápis byl vyvěšen dne: 10. 6. 2022

Názory
ázory

Červen 1942

Neúčast je dobrovolné
vzdání se svých práv
Z definice pojmu obec, samosprávné
společenství občanů vymezené územní
hranicí obce, je zřejmé, že jeho fungování
je spjato s právem účasti občanů na správě
daného společenství. Účast a občanskou
aktivitu předpokládá i Ústava ČR,
která společenství občanů přiznává
právo na samosprávu, právo autonomně
spravovat obec zahrnující právo volit
a být volen do zastupitelstva obce,
právo účastnit se zasedání zastupitelstva
obce a vyjadřovat na něm svá stanoviska
k projednávaným věcem.

V
Před osmdesáti lety, v červnu 1942, nastaly pro obyvatele českých zemí, resp. tehdejšího protektorátu
jedny z nejhorších časů novodobých dějin. Tento článek navazuje na příspěvek v předchozí Senohrabské
hlásce a snaží se stručně nastínit události ve zmíněném měsíci, pochopitelně i s přihlédnutím k Senohrabům.
Tyto události se totiž nepřímo i přímo dotkly také tehdejších obyvatel naší obce.

D

ne 4. června zemřel na následky vojenského útoku SSObergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich. Nacisté následně rozpoutali hotové peklo, dne
10. června vypálili ves Lidice na Kolínsku a 24. června osadu
Ležáky na Chrudimsku. V obou těchto obcích popravili muže,
včetně mladých chlapců, v Lidicích okupanti poslali ženy
do koncentračních táborů a v Ležácích zahynuli všichni dospělí
starší 15 let, přičemž válku přežily jen dvě dívky. Z lidických
dětí, které byly poslány na „poněmčení“, se jich po válce vrátilo
domů pouze 17.
Jak již uvedl minulý příspěvek, tak se Jan Kubiš (1913–1942) a Jozef Gabčík (1912–1942) spolu s dalšími pěti parašutisty z jiných
výsadků ukryli v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje, dříve sv. Karla Boromejského, v novoměstské Resslově ulici v Praze.
Zde je na místě uvést parašutisty jmény, neboť se jednalo o skutečné hrdiny. Josef Valčík (1914–1942) patřil k výsadku Silver A,
Adolf Opálka (1915–1942) k Out Distance, Josef Bublík (1920–
1942) a Jan Hrubý (1915–1942) k výsadku Bioscop. Poslední parašutista Jaroslav Švarc (1914–1942) seskočil se skupinou Tin.
Po zradě Karla Čurdy (1911–1947), původně člena výsadku Out
Distance, došlo k vyzrazení tohoto úkrytu. Následně 18. června
gestapo a jednotky SS obklíčily kostely v Resslově ulici a proběhl
nerovný boj. Na kúru se bránili Adolf Opálka, Jan Kubiš a Josef
Bublík, ostatní parašutisté se ukrývali v kryptě. Poté, co nacisté
dobyli kostel, soustředili se na kryptu, kde zbylí hrdinové také
zemřeli.

V červnu 1942 též proběhlo nejvíce poprav na střelnici v Praze
Kobylisích (na obrázku). Od 30. května do 3. července zde nacisté zastřelili asi 540 osob, mezi nimi bývalého předsedu
protektorátní vlády Aloise Eliáše, političku Františku Plamínkovou, spisovatele Vladislava Vančuru nebo atleta Evžena Rošického.
Dne 16. června zde zahynulo dalších 26 lidických obyvatel,
včetně dvou chlapců, u kterých se dodatečně zjistilo, že jsou
starší patnácti let. Dne 30. června byl na Kobyliské střelnici popraven ve věku 27 let Břetislav Schweizer, který od jara
1939 do roku 1942 organizoval tajné převozy osob na mezinárodních vlacích do zahraničí. Šlo především o pronásledované
osoby nebo o vojáky, kteří pak bojovali proti nacistům. Břetislav Schweizer měl podle některých pramenů pocházet ze Senohrab. Na pamětní desce v Kobylisích, která uvádí seznam
popravených v úterý 30. června 1942, je jeho jméno uvedeno
jako Břetislav Schweizar, jedná se však pravděpodobně o chybu v přepisu.
V senohrabské kronice se dočteme, že 1. června proběhly odvody dvacetiletých a pětadvacetiletých na práci do Německa,
a dále se kronika zmiňuje o vypálení Lidic a Ležáků. Válečné
hrůzy je nutno si připomínat neustále, letošní rok však nabyly
tyto události nové, děsivé aktuálnosti. Pouze Evropská unie
ve spolupráci se Severoatlantickou aliancí může nejen střední
Evropu ochránit před běsněním totalitních režimů.
Patrik Líbal

zhledem k tomu, že zákon o obcích stanoví
ví
podmínku „veřejnosti zasedání“ zastupitel-stva jako základní podmínku jednání, je účastt
občanů na jednání vedle volebního práva jediným
m
validním místem pro řešení zájmů a potřeb obce,
e,
pro realizaci výše uvedených práv občanů. Z krátkého
o
popisu práv občana územního samosprávného celku
u
by měl i ignorant a přesvědčený odpůrce „schůzování““
pochopit, že neúčastí na jednání zastupitelstva se ob-čan nejen dobrovolně vzdává svých práv, ale k vlastní škodě ztrácí i obec. Neúčastí se vytrácí ústavní
postavení občana jako člena územního společenství,
snižuje se legitimita, objektivnost a transparentnost
rozhodování orgánů obce. Dlouhodobější absence občanů na jednání zastupitelstva pak umožňuje úzkému
okruhu osob ovládnout v obci proces rozhodování.

Sociologická šetření četnosti účasti občanů na jednáních volených orgánů obcí ukazují, že jednání zastupitelstva nejčastěji navštěvují občané nespokojení s kvalitou
správy obce, domáhající se nápravy chybných rozhodnutí. Zpravidla tvoří malou skupinku osob, ale hlasitý
blok s opozičními zastupiteli. Jen o málo větší skupinu
tvoří občané s uspokojivým hodnocením života v obci,
neztotožňující se s kritickými názory na správu obce, nepovažující svou účast na zasedání zastupitelstva za potřebnou, mající jiné preference. Největší skupinu občanů
co do neúčasti však tvoří tzv. mlčící většina, upřednostňující status quo, co z různých důvodů nechce nebo necítí potřebu se angažovat, uplatnit ve správě obce svůj hlas
a vliv. Často jde o skepsi k vlastním právům či podcenění
schopností i možností orgánů obce problémy a potřeby
občanů řešit. Nechuť „schůzovat“ byla v době národních výborů vcelku pochopitelná, neboť nebyly „samosprávou“, ale nositelem a vykonavatelem státní moci.
Před více jak 30 lety však byla moc národních výborů
přenesena na občany obce.

V Senohrabech, v reakci na mnohé ostudné průběhy
jednání obecního zastupitelstva, se vytvořila ještě
jiná, specifičtější skupina osob, která se těmto jednáním a realizaci svých práv „programově“ vyhýbá,
i když se o život v obci i komunální politiku jinak zajímají. Veřejně přiznávanou neúčast na jednání nejvyššího orgánu obce nepovažují za ztrátu, za dobrovolné
vzdání se svých práv, ale podle vlastních slov za duševní hygienu, za prevenci duševního zdraví. Nechtějí
býti svědky eufemisticky řečeno neetického průběhu
projednávání, zpochybňování cti, nekonečných a zcela
zbytečných polemik mezi opoziční menšinou a většinou zastupitelů, kdy emoce nahrazují rozum, kde lež
je vydávána za pravdu. Od počátku funkčního období zastupitelstva obce byly na stránkách SH publikovány názory občanů na příčiny těchto nelichotivých
skutečností. Opozičním zastupitelům byla přisouzena
jako příčina povrchní znalost a nepochopení zákonného postavení orgánů obce, včetně daných procesních
pravidel jednání, což ve spojení s jejich neochotou přijmout výsledek demokratické volby starostky a místostarosty obce vytvořilo destruktivní kombinaci, poškozující normální fungování obecního zastupitelstva
a důvěru občanů ve volené orgány obce.

Nechuť „schůzovat“ byla v době národních výborů
vcelku pochopitelná, neboť nebyly „samosprávou“,
ale nositelem a vykonavatelem státní moci.
Před více jak 30 lety však byla moc národních
výborů přenesena na občany obce.
Komunální volby, které proběhnou ve dnech 23.
a 24. září 2022, ukončí současným orgánům obce
zvoleným v roce 2018 jejich funkční období, a věřím,
že spolu s tím ukončí popisované traumatizující skutečnosti a snad i jejich příčiny. Volba zastupitelstva
obce je volbou, kdo bude za nás s mandátem od nás
v naší obci rozhodovat o řešení problémů a potřeb
obce. Očekávám vytvoření kvalitního, dobře kooperujícího kolektivu zastupitelů vedeného cílem – zkvalitnit život v obci. Věřím proto, že veřejná zasedání
zastupitelstva, orgánu vytvořeného přímou volbou
občanů, budou opět významnou událostí v životě obce
a na nich projednávané věci budou vyvolávat zájem
občanské veřejnosti. Občané, se svým právem účasti
na řízení a správě, se stanou kontrolním mechanismem a garantem transparentního a efektivního výkonu samosprávy. Komunální volby jsou příležitostí obnovit důstojnost průběhu jednání nejvyššího orgánu
obce i důstojnou účast občanů na nich.
PhDr. V. Kopper

Hláska

dětem

Mistr Jan Hus
„První týden v červenci
spolu někam pojedeme
všichni, ne? Když si vezmeme tři dny dovolenou
z práce, vyjde nám to
krásně na devět dní volna.“ Rodiče sedí u stolu
nad kalendářem a plánují
léto. Kája s Alenkou sedí
pod stolem, poslouchají
a nějak se nemůžou dopočítat. „Jak to devět dní?
Jeden víkend, druhý víkend, pět pracovních dnů.
Bez tří dnů volna tam pořád ještě něco přebývá,“
vystrčí Kája hlavu zpod
stolu.
„5. a 6. jsou státní svátky,
Cyril, Metoděj, Hus,“ odpoví nepřítomně tatínek.
Přemýšlí, jestli by letošní
dovolená měla být spíš
v horách nebo u vody.
Asi u vody.
Kája se nejistě podívá
na sestru. Cyrila a Metoděje zná, donesli křesťanství do českých zemí, slovanští věrozvěstové, a tak
dále. S klukama ve třídě
jim říkají „zvěrozvěstové“. Smíchy u toho padají
pod lavici. Ale Hus?
Alenka taky krčí rameny. Pak šťouchne maminku do nohy: „Co je Hus?“
Jenže maminka by radši
jela do hor, u vody budou
všichni a navíc spousty komárů a na nějaké vysvětlování nemá čas. „Ájo, běžte si hrát někam ven. Až to
s tátou domluvíme, zavoláme vás.“
Kája s Alenkou brouzdají kolem Mnichovky a nahlas
přemýšlí.
„Hus jako že husa?“
„Sám jseš husa. Husy nemaj’ státní svátek?“
„A kdyby měly, nebylo by to v červenci. Spíš na svatýho Martina.“
„Prosimtě, Kájo. Že by ty husy slavily, že je tady hromadně lidi pečou a jeděj se zelím a knedlíkama?“
„Tak co je teda Hus, když jseš tak chytrá?“
„Otec české reformace,“ zadrmolí Alenka.
Kája vykulí oči.
„No fakt, koukej!“ a holčička ukáže přímo před sebe.

Víte, na co Kája s Alenkou u Mnichovky narazili? Na památník
mistra Jana Husa, Husův kámen
s pamětní deskou. Jsou na ní dva
letopočty. V roce 1415 byl mistr Jan Hus za svoje učení upálen.
Až do vykonání rozsudku se ho jeho
odpůrci znovu a znovu snažili donutit, aby své myšlenky odvolal.
Jan Hus odmítnul zradit sám sebe
a za pravdu položil život.
Druhé číslo je 1915, pětisté výročí
úmrtí mistra Jana Husa. Je to také
rok, kdy sochař Vladimír Astl pamětní desku vytvořil. Deska byla
na kameni až do roku 2011. Tehdy se
někomu zřejmě zachtělo mít Husovu
pravdu stále doma, protože deska
zmizela. Dnes už na kameni vidíme
jen kopii původního památníku.
Pepíček se ptá spolužáka:
„Vy už jste zpátky z dovolené?
Myslel jsem, že jste jeli
do Chorvatska.“
„Ále. Dopadlo to s náma stejně
jako s Jenem Husem.
„Cože?“
„No, skončili jsme... (zbytek vtipu
najdete v osmisměrce...)“
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Hrady kolem nás

N

ejstarší písemná zpráva o existenci města Týnce
a týneckého hradu je z roku 1318. Původně románský hrad byl založen pravděpodobně Přemyslovci kolem roku 1200. Z této doby se zachovala rotunda,
ke které byla později připojena hranolová věž, která je dominantou celého města. Rotunda samotná je pak nejstarší
dochovanou stavební památkou v Týnci nad Sázavou.

V letním dvojčísle se podíváme na další dva
hrady. Vydáme se dále po proudu „zlaté“ řeky
až do Týnce nad Sázavou. Odtud si uděláme
krásný celodenní výlet proti proudu řeky
Sázavy a zase zpět.

Hrad
Zbořený Kostelec

První písemně doložený majitel hradu byl Oldřich z Týnce (1318). Hrad pak dlouho patřil rodu Medků z Valdeka,
který jej vlastnil téměř až do konce 15. století. Rod Valdeků vystřídal v době jagellonské rod Klinštejnů a dále pak
rod Velemyských. Jak se majitelé v průběhu staletí měnili,
postupně klesal kdysi důležitý význam hradu. Velkou měrou se na zachování hradu podílela hraběnka Anna Marie
z Vrtby, která koncem 18. století nechala zastřešit palác
a zřídila si zde letní sídlo.

Z

řícenina hradu Zbořený Kostelec leží naproti stejnojmenné vesnici nedaleko Týnce nad Sázavou.
Tyčí se na pravém břehu řeky nad jejím soutokem
s Kamenickým potokem a jeho původní název byl Kostelec nad Sázavou. Zřícenina hradu patří k nejzajímavějším
a přitom k poměrně méně známým památkám dolního Posázaví.
Hrad pravděpodobně založil na konci 13. století král Václav II., ale první písemná zmínka pochází až z roku 1342,
kdy ho měl v zástavním držení Oldřich Medek z Valdeka.
Král Karel IV. hrad v roce 1356 sice vykoupil zpět, ale brzy
ho znovu zastavil a ten vystřídal několik majitelů. Jedním
z nich byl od roku 1443 Kuneš Rozkoš z Dubé, který v okolí
loupil, a proto byl hrad v roce 1449 obležen zemskou hotovostí. Tomuto útoku ještě odolal, ale o rok později byl
v roce 1450 obležen znovu a následně dobyt vojskem pod
velením pana Zdeňka Konopišťského ze Šternberka, který se stal jeho novým majitelem. Hrad nově opevnil a ten
se stal jedním z hlavních vojenských opěrných bodů jeho
držav. Později se Zdeněk stal vůdcem opozice proti králi Jiřímu z Poděbrad (Jednota zelenohorská), a proto byl hrad
v období tzv. „poděbradských válek“ v roce 1467 dobyt a zbořen

Hrad
Týnec nad Sázavou

V prostorách bývalého přestavěného paláce dnes sídlí
Městské muzeum se stálou expozicí týnecké kameniny.
Manufakturu na toto zboží zde založil František Josef
hrabě z Vrtby v roce 1791 a byla v provozu až do roku 1866.
Její nově zrekonstruovanou budovu (dnes hotel) můžete
obdivovat na levém břehu přímo proti mostu přes řeku.
V Městském muzeu se pořádají různé výstavy a koncerty.
Přístupná věž slouží jako rozhledna a velkou zajímavostí
je, že již po mnoho let její předposlední podlaží obývá letní kolonie netopýra velkého.

právě královskými vojsky a již nikdy neobnoven.
neobnoven Od této udáudá
losti je tak odvozováno jméno hradu.

Na oba dva hrady si lze udělat jednodenní výlet z Týnce nad Sázavou, kam dojedete vlakem nebo autem. Za vlakovým nádražím
v Týnci ve směru proti proudu Sázavy uhnete na modrou turistickou značku. Dojdete po ní až na rozcestí Holý vrch, kde uhnete vpravo na červenou, po které sestoupíte dolů k řece Sázavě.
Na zříceninu hradu Zbořený Kostelec se od řeky vydáte po zelené
turistické značce. Po prohlídce volně přístupné zříceniny se zas
vrátíte stejnou cestou zpět a přejdete visutou lávku
s dřevěnou mostovkou z roku 2015
do vesnice Zbořený Kostelec. Za lávkou uhnete vpravo
a půjdete po silnici
až do Brodců. Odtud sejdete ze silnice k řece a dále
budete pokračovat

po modré turistické značce až do Týnce nad Sázavou k hradu.
Krásný výlet můžete zakončit příjemným posezením s dobrým
jídlem v restauraci na druhé straně řeky za mostem. Protože je
již vodácká sezona plně v proudu, je možné se k oběma hradům
přiblížit i po vodě.
Krásné léto plné zážitků!
Lucie Pancířová

Použité zdroje:
Tomáš Durdík a Viktor Sušický, Zříceniny
hradů, tvrzí a zámků,
2015, Agentura Pankrác s. r. o., ISBN 97880-86781-28-0
www.turistickyatlas.cz

www.wikipedia.cz
www.turistickamapa.cz
www.kultura.cz
www.mestotynec.cz
www.hrady.cz

Okénko
Kulturní akce červenec/srpen 2022
6. 7. 2022 · středa · Říčany · Zóna Svobody
Koncert: Dobré ráno blues band.
Začátek 19:30 hodin.
7. 7. 2022 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Řekni to psem.
Začátek 19 hodin.
9. 7. 2022 · sobota · Senohraby · Baštírna
Koncert: Fanda Tomášek a přátelé.
Začátek cca 14 hodin.
9. 7. 2022 · sobota · Hvězdonice · osada Merida
24. ročník běhu do vrchu Hvězdonice–Ondřejov.
Začátek v 11 hodin.
9. 7. 2022 · sobota · Zámek Berchtold · kino
Srdce na dlani.
Začátek 21:30 hodin.
13. 7. 2022 · středa · Říčany · Zóna Svobody
Koncert: Miroslav Paleček – Písně domova – pocta Jaroslavu Seifertovi.
Začátek 19:30 hodin.
14. 7. 2022 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Hádkovi.
Začátek 19 hodin.
15. 7. 2022 · pátek · Mnichovice · Letní kino (roh ulice Polní
a Pod Borováčkem)
Vyšehrad: fylm.
Začátek 21:30 hodin.
16. 7. 2022 · sobota · Senohraby · Baštírna
Koncert: Arána/Martin Jirsa.
Začátek cca 14 hodin.
16. 7. 2022 · sobota · Čerčany · kino
Tlapková patrola ve filmu.
Začátek 17 hodin.
16. 7. 2022 · sobota · Čerčany · kino
Po čem muži touží 2.
Začátek 19:30 hodin.
16. 7. 2022 · sobota · Zámek Berchtold · kino
Poslední závod.
Začátek 21:30 hodin.
17. 7. 2022 · neděle · Zámek Berchtold
Koncert: Jaroslav Svěcený + Cigánski Diabli.
Začátek 19 hodin.
20. 7. 2022 · středa · Říčany · Zóna Svobody
Koncert: Jan Adamus – hoboj, anglický roh & Martina Červená –
klavír, zpěv.
Začátek 19:30 hodin.
23. 7. 2022 · sobota · Senohraby · Baštírna
Koncert: Repete.
Začátek cca 14 hodin.
23. 7. 2022 · sobota · Čerčany · kino
Hrana zlomu.
Začátek 19:30 hodin.
23. 7. 2022 · sobota · Čtyřkoly · bývalé fotbalové hřiště
6. Čtyřkolský fesťák.
Začátek 14:30 hodin.
26. 7. 2022 · úterý · Říčany · kino Na Fialce
Všechno, všude, najednou.
Začátek 19 hodin.
27. 7. 2022 · středa · Říčany · Zóna Svobody
Koncert: Roaring Doris.
Začátek 19:30 hodin.
29. 7. 2022 · pátek · Mnichovice · letní kino (roh ulice Polní
a Pod Borováčkem).
Zátopek.
Začátek 21 hodin.
30. 7. 2022 · sobota · Senohraby · Baštírna
Koncert: Blek Flek.
Začátek cca 14 hodin.
30. 7. 2022 · sobota · Čerčany · kino
Amélie z Montmartru.
Začátek 19:30 hodin.
3. 8. 2022 · středa · Říčany · Zóna Svobody
Koncert: Antikvartet & Ivo Jahelka.
Začátek 19:30 hodin.

4. 8. 2022 · čtvrtek · Říčany · letní kino · areál Olivovny
Mimořádná událost.
Začátek 20:30 hodin.
6. 8. 2022 · sobota · Senohraby · Baštírna
Koncert: Duha.
Začátek cca 14 hodin.
6. 8. 2022 · sobota · Mnichovice · letní kino (roh ulice Polní
a Pod Borováčkem)
House of Gucci (titulky).
Začátek 21 hodin.
6. 8. 2022 · sobota · Říčany · letní kino · areál Olivovny
Není čas zemřít.
Začátek 20:30 hodin.
10. 8. 2022 · středa · Říčany · Zóna Svobody
Divadlo: PŠT – improvizační divadlo.
Začátek 19:30 hodin.
11. 8. 2022 · čtvrtek · Říčany · letní kino · areál Olivovny
Vyšehrad: fylm.
Začátek 20:30 hodin.
12. 8. 2022 · pátek · Mnichovice · letní kino (roh ulice Polní
a Pod Borováčkem)
Mimořádná událost.
Začátek 21 hodin.
12. 8. 2022 · pátek · Zámek Berchtold · kino
Po čem muži touží 2.
Začátek 21 hodin.
13. 8. 2022 · sobota · Senohraby · Baštírna
Koncert: Repete/Fanda Tomášek.
Začátek cca 14 hodin.
13. 8. 2022 · sobota · Říčany · letní kino · areál Olivovny
Klan Gucci.
Začátek 20:30 hodin.
13. 8. 2022 · sobota · Zámek Berchtold
Koncert: Il Bohemo – solisté Národního divadla.
Začátek 20 hodin.
13. 8. 2022 · sobota · Čerčany · kino
Zpívej.
Začátek 17 hodin.
13. 8. 2022 · sobota · Čerčany · kino
Vyšehrad: fylm.
Začátek 19:30 hodin.
17. 8. 2022 · středa · Říčany · Zóna Svobody
Koncert: Nikol a hosté.
Začátek 19:30 hodin.
18. 8. 2022 · čtvrtek · Říčany · letní kino · areál Olivovny
Známí neznámí.
Začátek 20:30 hodin.
20. 8. 2022 · sobota · Senohraby · Baštírna
Koncert: Projekt 76.
Začátek cca 14 hodin.
20. 8. 2022 · sobota · Čerčany · kino
Ghost Dog – Cesta Samuraje.
Začátek 19:30 hodin.
20. 8. 2022 · sobota · Říčany · letní kino · areál Olivovny
Po čem muži touží 2.
Začátek 20:30 hodin.
26. 8. 2022 · pátek · Mnichovice · letní kino (roh ulice Polní
a Pod Borováčkem) Pro děti: Myši patří do nebe.
Začátek 19:30 hodin.
27. 8. 2022 · sobota · Senohraby · Baštírna
Koncert: Blek Flek.
Začátek cca 14 hodin.
27. 8. 2022 · sobota · Čerčany · kino
Kdyby radši hořelo.
Začátek 19:30 hodin.
27. 8. 2022 · sobota · Říčany · letní kino · areál Olivovny
Zátopek.
Začátek 20:30 hodin.
Jana Hanzlová
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Objevujte krásy obcí Ladova kraje,
najděte poklad a můžete vyhrát
ladovské tričko!
Objevujte krásy obcí
Ladova kraje, najděte
poklad a můžete vyhrát
ladovské tričko!

P

okud jste loni nestihli naši
letní hru, zahrajte si ji letos. Jedná se o putovní hru
po obcích Ladova kraje s názvem
„Ladovský poklad“. Nově bude probíhat déle než celé léto. Hra začíná
prvního července a končí až na konci října! Pusťte se tedy v klidu do putování po pětadvaceti obcích Ladova kraje. Stačí si
stáhnout a vytisknout instrukce a podklady z našich webových
stránek. Čekají vás hezké výlety, poznáte spoustu zajímavých
míst a v ladovských informačních centrech vám ukáží, kde se
skrývá poklad. Kousek si budete moci odnést domů, a pokud
necháte na sebe kontakt, postoupíte do slosování o ladovské
tričko.

Do hry se mohou zapojit i ti, co se jí účastnili už loni. Stačí, aby si
udělali výlet a z jednoho loni nenavštíveného místa nám poslali
fotku sebe či svého soutěžního týmu. Tím místem může být nová
obec, která se v lednu připojila ke svazku obcí Ladův kraj. Indicií
pro ni je LESNÍK, DESKA, STUDÁNKA. Fotografie se jménem,
adresou a e-mailem zašlete do 31. 10. 2022 na e-mail: info@neohrano.cz a budete také zařazeni do slosování o ladovské tričko.

Představujeme nebo připomínáme
i jiné než svazkové „ladovské“ stezky.
Minule jsme vám přiblížili první část naučné
stezky Vodnické vycházky. Dozvěděli jste se,
že vznikla před jedenácti lety a má celkem
tři části. První část má 3,5 kilometru a vede
z Ondřejova na náves obce Kaliště, kde je dětské hřiště. Pokračovat do druhé dvou a půl
kilometrové části stezky můžete, když přejdete po silnici do obce Lensedly. Zdejší náves je
vesnickou památkovou zónou. Páté zastavení
je umístěno na vyhlídkovém místě na vrchu
Horka (451 m n.m). Odtud se turistům naskýtá výhled na Lensedly, Hrusice, Mirošovice, ale i Senohraby. Díky panoramatické mapě se snadno zorientujete. Šesté zastavení, které vám
přiblíží řemesla našich předků, je umístěno ve stínu mohutných
památných lip. Sedmé zastavení je u místního kulturního domu,
kde se každoročně v květnu konají oslavy jara – Máje. Je věnováno českým svátkům a tradicím a ani tady nechybí ilustrace Josefa Lady. Když budete dál pokračovat po zelené turistické značce
do Hrušova, navážete na poslední část Vodnických vycházek,
ale o té zase příště.
Tak ať nám je v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

