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Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
se v letošním roce nebudou konat tradiční
štědrovečerní zpěvy koled v kapli sv. Vojtěcha.

P

Známky na popelnice pro rok 2021

rodej známek na popelnice pro rok 2021 bude zahájen v pondělí 1. února 2021, známky za rok 2020
platí do konce února. Poslední svoz SKO (černých nádob) v roce 2020 bude proveden v úterý 22. prosince 2020.
I v roce 2021 bude svozový den stejný - vždy úterý 1× za 14 dní
sudý týden. Vzhledem k tomu, že první týden roku 2021 je lichý, zavádíme SVOZ SKO navíc, který proběhne v úterý 5. 1. 2021 pro všechny černé nádoby se známkou
z roku 2020 (bez ohledu na známku)! Poté následuje
již po týdnu pravidelný svoz sudý týden, tedy v úterý
12. 1. 2020 a dále po 14 dnech 26. 1., 9. 2. atd. Poslední svoz na známku roku 2020 bude proveden v úterý
23. 2. 2021, na svozy v březnu a v následujících měsících je
třeba mít zakoupenou již známku novou. Svozový den pro SKO
a bioodpad zůstává tedy pro rok 2021 stejný, vždy ÚTERÝ.
Plasty z nádob 240 l budou sváženy NOVĚ 3. PÁTEK v měsíci. První svoz plastu v lednu připadá na pátek
15. 1. 2021.

Děkujeme za pochopení.
Kaple Senohraby, z.s.

Věříme, že Tři králové v lednu skutečně v Senohrabech u vašich dveří zazvoní. Budeme vás
informovat na internetu a na letáčcích v obci. Předem děkujeme i za vaše on-line příspěvky.
Za Farní charitu Mnichovice Mgr. Lucie Procházková.

Výše poplatku pro rok 2020 bude zveřejněna na úřední desce
a na webových stránkách obce po 16. 12. 2020 a v příštím lednovém čísle SH. Předpokládáme stejnou výši poplatku pro nejmenší nádobu (80 l) jako v roce 2020, ostatní nádoby (120 l a 240 l)
budou zdraženy. Důvodem zdražení je vyšší poplatek za skládkovné netříděného odpadu, který nám bude od roku 2021 účtován. Apelujeme tímto na všechny občany, aby maximálně třídili
odpad a v černých nádobách ho zbývalo co nejméně. Poplatek

za jeho uložení na skládkách poroste i v dalších letech!
Opět platí možnost platby bezhotovostně na účet obce,
č. ú. 4629201/0100, var. symbol 10 a čp. nemovitosti. (např.
u čp. 395 uvede vlastník var. symbol 10395). U čísel evidenčních
(chaty) uvádějte var. symbol 50 + č. chaty, tedy např. 500579.
Po připsání částky na účet obce si vyzvedněte známku na popelnici na OÚ u paní Sovové.
NOVINKA OD ROKU 2021: nově bude možné na OÚ
Senohraby platit veškeré platby BEZHOTOVOSTNĚ –
platební kartou, a to díky novému platebnímu terminálu, který
od ledna 2021 zavádíme. Stačí tedy, když si v únoru zajdete vyzvednout novou známku a poplatek uhradíte na místě bezhotovostně.
DÁLE ZAVÁDÍME V OBCI NOVĚ MODRÉ NÁDOBY
NA PAPÍR DO KAŽDÉ NEMOVITOSTI platící známku
na svoz odpadu – viz podrobnosti v dalším článku. Svozový
den (první předpokládáme v únoru) bude upřesněn.
Nabízíme možnost výměny černé nádoby (větší za menší či naopak). Změnu velikosti nádoby nahlásíte na OÚ a my zajistíme
její výměnu přímo u vaší nemovitosti.
Děkujeme, že pomáháte odpad třídit a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí i svého okolí.
Jana Svašková

Dovolujeme si upozornit,

že OÚ Senohraby
bude v termínu

od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020
z důvodu čerpání dovolených UZAVŘEN.
Jména jubilantů mohou být zveřejněna dle
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
pouze v tištěné podobě měsíčníku.
Děkujeme za pochopení.
Naši milí oslavenci,
srdečně Vám blahopřejeme k Vašemu výročí a ze srdce přejeme,
abyste si ve zdraví, krásné životní pohodě a v lásce užili ještě
dlouhou řadu šťastných let.
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Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 61
Tel.: 323 655 336
www.senohraby.cz
Příjem inzerce e-mailem:
inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do 20. stávajícího
měsíce. Nevyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce může příspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MK ČR B 12710
Číslo 11-12/2020, ročník 60
Vychází 9. 12. 2020
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Škola

Obec zavádí modré popelnice na papír
do každé nemovitosti

Výuka v neobvyklé době

a svém zasedání dne 10. 11. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo obce Senohraby o zavedení modrých nádob o objemu 240 l na papír, a to do každé nemovitosti v obci
Senohraby platící známku za odvoz odpadu. Jedná se o další
krok ke zvýšení procenta vytříděného odpadu z domácností. Papíru a kartonu produkujeme (byť se nám to mnohdy nezdá) stále více a více. Významně se na tomto trendu podílí zvýšený počet on-line nákupů, které jsou často doručovány v kartonových
obalech. Dlouhodobě sledujeme stav, že naše modré 1100litrové
kontejnery rozmístěné na stanovištích po obci přestávají stačit,
ačkoliv se vyvážejí každý týden. Ke změně systému a lepšímu třídění odpadu nás též nutí změna zákona o odpadech, která nově
stanovuje maximální množství netříděného odpadu, který může
občan ročně vyprodukovat, aniž by obci bylo účtováno penále
za překročení tohoto limitu. Od roku 2021 je to 200 kg na občana, tento limit bude každoročně snižován až na 120 kg na občana
v roce 2029. Toto číslo naše obec Senohraby v současné době nesplňuje. Dalším faktorem, zdražujícím likvidaci netříděného odpadu, je zvyšující se poplatek za skládkovné. V letošním roce činí
500 Kč za 1 t netříděného odpadu, od roku 2021 to bude 800 Kč.
Tato částka dále každoročně poroste.
Není tedy jiná cesta než pečlivě vytřídit vše, co se vytřídit dá!
V měsíci lednu obdrží obec dodávku modrých nádob od svozové
firmy Marius Pedersen, a.s. Následně dojde k rozvozu těchto nádob

D

Věřím, že tento krok kupředu bude pro Vás občany přínosem
a že společnou snahou splníme požadované limity a přispějeme
tak k vyšší recyklaci odpadu, nikoliv pouze k jeho hromadění
na skládkách.
Děkuji předem za pochopení a za spolupráci.

Jana Svašková

Z

nařízení vlády byla od středy 14. října 2020 zavedena distanční
výuka. Všichni žáci tedy zůstali doma a vzdělávají se na dálku.
Vzdělávání je prioritně zaměřené na klíčové předměty český
jazyk, matematiku a cizí jazyk. Výuka probíhá dle rozvrhu a týdenních
plánů třídních učitelů. Učitelé 1. až 4. třídy využívají platformu zoom.us
a 5. třída zase Google Classroom.
Od středy 18. 11. 2020
nastoupili do školy žáci
1. a 2. třídy, ostatní žáci
se vrátili do školních
lavic o týden později.
I přesto, že je vzdělávání zaměřené na stěžejní předměty, vznikají
krásné projekty. Například žáci 4. třídy vytvořili opevněná hradiště
v rámci vlastivědy.
Žáci naší školy se i přes tyto obtíže účastnili matematické soutěže Klokan, který letos neprobíhal ve škole, ale z domova. Nevyhýbáme se ani
sportovním aktivitám. Tělesná výchova asi dlouho nebude probíhat
v normálním režimu, tak se vrhneme do virtuálního běhu na podporu
ZOO a tím budeme motivovat děti k pohybu.
Zkrátka nás nic nezastaví!
kolektiv zaměstnanců ZŠ Senohraby

Poděkování a zpětná vazba občanům Senohrab
– Planeta našim dětem

esátého listopadu to bylo rok, co jsme vás, občany Senohrab, oslovili s podporou nápadu na znovupoužití
jakýchkoliv výplňových materiálů (bublinkové folie,
papírové výplně, apod.). K dnešnímu dni se podařilo předat
4 plné 120litrové popelnice. Materiál z nich se dostal ke třem
odběratelům a za další dvě várky budeme se školkou a školou
hledat materiální revanš.

Ráda bych poděkovala všem, kteří nám nosí výplňové materiály, i zájemcům o odběr. Naplňuje mne, že se nám daří nevytvářet zbytečný odpad a naopak dáváme odpadu další život. Za to
vám všem děkuji!
Ráda bych se s vámi podělila ještě o další aktuality. Vaše obec
inspirovala již 3 města/obce k umístění popelnice na své území.
Nápad začínal s jiným konceptem a díky Vám a odpovědnosti, se kterou jste k tomu přistoupili, se projekt proměnil. Díky
dnešní nelehké době rostou objednávky po internetu, takže roste zájem odběratelů i jednotlivců, již se do tohoto projektu chtějí zapojit. Od března tohoto roku kromě výplňových materiálů
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naší pracovní četou
do každé nemovtosti platící v roce 2020
známku na svoz odpadu. Svoz modrých nádob bude
probíhat podobně
jako u žlutých nádob na plast 1×
měsíčně, a to 4. pátek v měsíci. První svoz modrých nádob je naplánován
na pátek 26. února 2021. Také proto se mění svozový den
pro žluté nádoby, nově to bude též pátek, ovšem každý
3. pátek v měsíci (z důvodu optimalizace svozových linek firmou Marius Pedersen). Zvažte prosím, zda po zavedení modrých
nádob nevystačíte s některou z menších černých nádob na směsný
komunální odpad – SKO. V příštím roce 2021 se z výše uvedených
důvodů nevyhneme zdražení černých nádob na SKO (především
těch o větším objemu).

vybíráme i chlopňové krabice, které však kvůli úspoře prostoru
musí být složené.
Nově tedy můžete do popelnice odnášet výplňový materiál
i složené chlopňové krabice. Do popelnice Planeta našim dětem
tedy patří:
· malé/velké bublinkové výplně
· malé/velké papírové výplně
· bublinové kapsy
· výplň à la mirelon
· mirelonová esíčka
· složené chlopňové krabice.
Pokud máte doma větší množství výplňového materiálu (že se
do popelnice nevejde) či preferujete osobní předání, můžete nám
zavolat a díky dobrovolníkům a aktivním odběratelům, kteří cestují, můžeme zařídit i osobní vyzvednutí přímo u vás doma.
Pokud máte zájem o větší detail či chcete sledovat tyto aktivity
průběžně, neváhejte se podívat na facebookovou stránku Planeta našim dětem či mne kontaktovat na tel. 605 205 879.
Barbora Janková
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Vážení občané,
TJ Sokol

Vánoční vycházka...
... patrně nebude
Oblíbená akce Vánoční vycházka kolem Senohrab se díky současné epidemiologické situaci patrně konat nebude. Pokud dojde ke změně, vyvěsíme
včas pozvánky. Prosíme případné zájemce, aby sledovali informace na vývěskách obce.
Za turistický oddíl při
TJ Senohraby
Eva Matějková

i v letošním roce se k Vám obracím, abych Vám popřál
klidné prožití adventu a vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku 2021. Končící rok byl obdobím
mnoha změn – život naruby obrátila naší zemi neznámá a nevyzpytatelná nemoc a situace, do kterých jsme
se v jeho průběhu dostávali, bychom si ještě před rokem
jen stěží představovali. Můžeme ale snad již v tuto chvíli
parafrázovat slova Winstona Churchilla z roku 1942: „Tohle není konec. To není ani začátek konce. Je to ale snad
konec začátku.“ V příštím roce nás všechny čeká hodně
práce – návrat k původnímu běhu věcí před zaváděním vládních opatření nebude jednoduchý. Jsem proto velmi rád, že v tuto dobu potkala náš Středočeský kraj významná
změna ve vedení a že jej povedou lidé zkušení a dobře znalí samospráv. Rád budu kolegům ze STAN a koaliční ODS nápomocen v řešení dlouhodobých problémů, které kraj
trápí například v oblasti dopravy nebo školství.
Mým předsevzetím bylo hned na začátku mého mandátu navštěvovat jednotlivé obce
svého obvodu, což byla jedna z věcí, kterou jsem musel bohužel v letošním roce omezit. Snad tedy v tom nadcházejícím se s vámi budu moci setkat osobně.
Váš senátor Zdeněk Hraba
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Zápis č. 5/2020

Zápis č. 5/2020

Zápis č. 5/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne 10. 11. 2020 od 18 hodin
v kongresovém sále hotelu SEN, Malostranská 344.

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby – ČEZ, Klánovka,
čpp. 33/25.

10. Smlouva o spolupráci s obcí Hrusice a s městem
Ondřejov o příspěvku na dofinancování výstavby
vodovodu a kanalizace Hrušov.

15. Žádost TJ Sokol Senohraby o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Senohraby pro rok 2020
a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020.

Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut,
Jan Beneš, Radek Skořepa, Lucie Pancířová,
Alexandra Kloužková, Petr Šrámek, Miroslav Matyska
Omluveni:Neomluveni:-

Usnesení č. 60/2020:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026896 Senohraby,
Klánovka, č.parc.33/25 mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 105 02.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 65/2020:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
187 341,37 Kč na vybudování vodovodního a kanalizačního řadu
v lokalitě Hrušov mezi obcí Hrusice a obcí Senohraby.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 71/2020:
ZO bere na vědomí Žádost TJ Sokol Senohraby o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Senohraby pro rok 2020 ve výši
210 000 Kč a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Senohraby
č. 1/2020 mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby,
IČ: 16554523, se sídlem U hřiště 272, 251 66 Senohraby.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

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 18:05 hodin. Sdělila, že je pořizován zvukový záznam, který bude následně vyvěšen na webových
stránkách obce (https://www.senohraby.cz/obec/zapisy-zastupitelstva-2/).
1. Slib zastupitele obce.
Starostka informovala, že se vzdala mandátu zastupitelka Anna
Voňavková. Dalším kandidátem na zastupitele je dle kandidátní
listiny Sdružení občanů pro Senohraby pan Miroslav Matyska.
Starostka ho vyzvala ke složení slibu a přečetla slib, jak je
uveden v zákonu o obcích. Poté pan Miroslav Matyska pronesl
„Slibuji“ a podepsal se do připraveného archu.

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení – Školní 27.
Usnesení č. 61/2020:
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo:
20_SOBS01_4121716911.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

3. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
zápisu. Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu
Vladimíra Dvořáka.

Usnesení č. 62/2020:
ZO Senohraby schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ve výši 1 202 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Milana Krauta
a Miroslava Matysku.

8. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na obnovu
místních komunikací z dotace MMR ČR.

Usnesení č. 58/2020:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Kraut a pan Matyska.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 63/2020:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Obnova místních
komunikací v centru obce Senohraby z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova MMR ČR pro rok 2021.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

2. Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny – příloha
zápisu č. 1 – je přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

4. Schválení programu jednání ZO.
Připomínky a návrhy k programu:
Na žádost TJ Sokol Senohraby starostka navrhla doplnit jako
bod č. 15: Žádost TJ Sokol Senohraby o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senohraby pro rok 2020 a Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace č. 1/2020 a posunutí bodů Různé a Diskuze
jako body 16 a 17.
Usnesení č. 59/2020:
ZO schvaluje navržený program jednání tak, jak byl vyvěšen
na úřední desce s doplněním o bod č. 15: Žádost TJ Sokol
Senohraby o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senohraby pro
rok 2020 a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2020,
dále bod 16. Různé a bod 17. Diskuze. Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
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9. Výběrové řízení na akci „Místní komunikace ulice
Školní, obec Senohraby“ – výběr nejvhodnější nabídky.
Usnesení č. 64/2020:
ZO bere na vědomí výsledky VŘ na akci „Místní komunikace
ulice Školní, obec Senohraby“ a vybírá tímto nejvhodnější
nabídku firmy B E S s.r.o., IČ: 43792553, se sídlem Sukova 625,
256 01  Benešov, ve výši 2 899 728,96 Kč bez DPH
(3 508 672,04 Kč vč. DPH) a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo s touto firmou.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 66/2020:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
506 244,98 Kč Kč na vybudování vodovodního a kanalizačního
řadu v lokalitě Hrušov mezi obcí Ondřejov a obcí Senohraby.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
11. Vypsání výběrového řízení na akce Rozšíření
kapacity MŠ Senohraby – vnitřní vybavení a venkovní
hřiště pro MŠ.
Usnesení č. 67/2020:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním výběrového řízení
na akce Rozšíření kapacity MŠ Senohraby – vnitřní vybavení
a venkovní hřiště s administrací MAS Posázaví.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
12. Žádost ZŠ a MŠ Senohraby o čerpání z rezervního
fondu školy.
Usnesení č. 68/2020:
ZO souhlasí s čerpáním částky 60 083,10 Kč z rezervního fondu
ZŠ a MŠ Senohraby a jejím převedením do investičního fondu ZŠ
a MŠ Senohraby.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. Nový systém tříděného odpadu z domácností
od r. 2021.
Usnesení č. 69/2020:
ZO souhlasí se zavedením modrých nádob na papír o objemu 240 l
do každé nemovitosti platící známku na svoz směsného komunálního odpadu od roku 2021 zdarma v rámci platby za tento svoz.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
14. Rozpočtové opatření č. 3/2020 – příloha zápisu č. 2.
Usnesení č. 70/2020:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

16. Různé.
Žádosti občanů:
· pan P.H. – žádost o umístění 1 ks solárního osvětlení do ulice
U Transformátoru
Usnesení č. 72/2020:
ZO souhlasí s umístěním 1 ks solárního osvětlení
od firmy JD Rozhlasy v ceně 45 000 Kč vč. DPH do ulice
U Transformátoru.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
· paní Z.K. – žádost o přeložení místní komunikace na sousední pozemek obce.
Usnesení č. 73/2020:
ZO souhlasí s vybudováním části místní komunikace Sokolská
místo na pozemku paní Ing. Z.K. (ppč.354/20 vedeným jako
zahrada a ppč.354/6 vedeným jako lesní pozemek) na pozemku
obce ppč. 354/19 vedeným jako ostatní plocha/ostatní komunikace.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
17. Diskuze.
Starostka informovala o havarijním stavu krajnice ulice Hlavní
u nemovitosti č.p. 39 a o probíhajících opatřeních ze strany
Středočeského kraje.
Dále bylo v rámci diskuse nadneseno občany a zastupiteli několik témat:
· strategie rozvoje sportu v obci,
· úprava veřejného prostranství na návsi.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 20:37 hodin.
Zapsal: Vladimír Dvořák
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 11. 11. 2020
Ověřovatelé zápisu:
Milan Kraut v.r.
Miroslav Matyska v.r.
Jana Svašková v.r., starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Milanem Krautem podepsán dne:
13. 11. 2020
Zápis byl ověřovatelem Miroslavem Matyskou podepsán dne:
16. 11. 2020
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 16. 11. 2020
Zápis byl vyvěšen: 19. 11. 2020
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Mnichovka o Vánocích

rzne. Listí je ojíněné
a pod nohama křupe.
Okraje mnichovického potoka jsou pokryty slabou vrstvou ledu.
Kája s Alenkou chodí kolem břehů
a občas zašťourají proutkem ve vodě.
„Kájo,“ rozlehne se mezi stromy,
„Alenko!“ Děti se otočí. „Jé, tati,
ahoj,“ skočí Alenka tátovi do náruče
a přitiskne mu ledové ručky na krk.
„Tati, Kája řikal, že ryby jsou trdla
trdlovatý a ve vodě trdlujou.“ Alence v hlase bublá smích, skoro nemůže dopovědět. „Kaprotrdlo trdlákovatý!“
„To jsem teda neříkal,“ brání se Kája, ale směje se taky.
„Že hledáme trdliště, jsem říkal! A žádnej kapr, pstruh!
Pstruzi tady totiž žijou, žejo?“ a obrátí se k tatínkovi pro potvrzení. Tatínek kývne, v Mnichovce je kamenité dno a čistá voda, pstruzi se tu mají. Postaví Alenku na zem a ťukne
jí do nosíku: „Trdliště je místo v řece, kde se pstruzi vytírají.“
Alenka se smíchem zlomí v pase: „Vytírají!“

Teď už se chechtají všichni tři.
Tatínek se snaží vysvětlovat dál:
„Vytírají, jakože páří, tomu se tak
u ryby říká. Pstruh se na podzim
vydá na trdliště, v českých vodách
to není dlouhá cesta, třeba kilometr. To trdliště je takový místo,
mělký docela. Na dně musí mít
písek nebo aspoň štěrk s pískem,
protože, a teď Ájo ale poslouchej,
samice pstruha v něm vytlučou
hnízdo.“ Áju trochu přejde smích:
„Vytlučou? Jak jako vytlučou?
Čím jako vytlučou?“
„No, samy sebou, tělem. Ale to se děje na podzim, teď už trdliště normálně pohledem asi nepoznáte.“
Děti trochu přejde smích. Ája se snaží představit si, jak vlastním
tělem vytlouká jámu v písku a Kája zklamaně zahodí proutek:
„Proč to nepoznáme?“
„Ony ho zase zahrabou štěrkem, když se do něj vytřou,“ pohladí
ho tatínek po hlavě. Alenčino zaražení se rázem rozplyne: „Vytřou!“ a všichni tři se znovu rozesmějí.

ADVENT
ALENKA
BŘEH
ČISTÝ
ČTVRTLETÍ
DEN
DNO
HNÍZDO
CHLAD
JARO
JIKRA
KAMENITÝ
KAPR

KÁJA
KÁMEN
LED
LISTOPAD
LÍHNUTÍ
LOV
MĚLKÝ
MLÍČÍ
MNICHOVICKÝ
MNICHOVKA
MRÁZ
OKRAJ

dětem

OTEPLOVÁNÍ
PÍSEK
POTOK
POTŮČEK
PREDÁTOR
PROHLUBEŇ
PROUD
PROUTEK
PSTROUŽEK
PSTRUH
ROZMNOŽOVÁNÍ
RYBAŘENÍ

RYBIČKA
RYBKA
ŘEKA
ŘÍČKA
SÁZAVA
SENOHRABY
SILVESTR
SVÁTKY
ŠTĚRK
ŠUPINA
TATÍNEK
TEPLOTA

TRDLIŠTĚ
TRDLO
TŘENÍ
TŘI
VAJÍČKA
VÁČEK
VÁNOCE
VODA
VYTLOUKÁNÍ
VYVÍJET
ZIMA
ŽLOUTKOVÝ

Sedí rybář na břehu a ve vodě má
zrcátko. Jde okolo turista, překvapeně se zastaví a ptá se rybáře, co to
je za zvláštní způsob lovu?
Rybář prohlásí: „Dejte mi deset korun a povím vám to.“
Turista mu okamžitě podá desetikorunu a rybář pokračuje: „Spustím
do vody zrcátko, připlave pstruh
podívat se, co to je, a já ho praštím
kamenem po hlavě.“
Turista se nadšeně ptá: „A funguje
to?“
„Nefunguje,“ usměje se rybář, „ale
z takových, jako jste vy, ... konec vtipu najdete v osmisměrce...“

SERRANO, Alberto. Infographic about the brown trout and its life cycle. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22 September 2020 [cit. 2020-12-07].
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Brown_Trout_(Salmo_trutta).pdf“

C

o vám budu povídat, rybí děti moc vesele Vánoce neslaví. Chcete vědět, co dělá o Vánocích takový malinký pstruh? Když se v listopadu
pstruzi vytřou, zůstanou na dně hnízd oplodněné jikry. Dospělé ryby
je ještě zahrabou štěrkem, aby byly schované před predátory, dál už to ale
maličcí musí zvládnout sami. Leží na dně celý advent, Štědrý den, Silvestr,
celý začátek druhého pololetí, celý masopust. Voda je mrazivá, a tak jim
trvá skoro tři měsíce, než se vylíhnou.
Když se na jaře začne pomalu oteplovat, zrychlí se i vývoj malých rybiček.
Na jaře zůstanou čerstvě vylíhnutí pstroužci ležet na dně, a ještě než si začnou hledat potravu sami, stráví žloutkový váček. Pak teprve vyplavou
do proudu... a vodní svět je jejich.
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Názory

Stopy slavných – Václav Vilém Štech
Na dalšího návštěvníka
senohrabského sídla
Antonína Matějčka, významného uměleckého historika
Václava Viléma Štecha,
si vzpomíná i Matějčkův
vnuk Vít Pešina.
Přesně si vybavuje
profesora Štecha s chotí
na zahradě u vily.

V

áclav Vilém Štech se narodil 31. března 1885 ve Slaném.
Jeho otec Václav Štech patřil k významným spisovatelům, dramatikům a novinářům. Dokonce se stal druhým ředitelem Vinohradského divadla. Matka Anička, rozená
Mrzílková, zemřela při porodu. Václav Vilém po maturitě studoval v letech 1904 až 1910 dějiny umění u profesora Bohumila
Matějky, historii u profesorů Josefa Pekaře i Josefa Šusty, a estetiku u profesora Otakara Hostinského na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy. Roku 1912 pokračoval ve studiu na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na Sorbonně v Paříži.
První zaměstnání našel v Muzeu hlavního města Prahy, kde působil od roku 1910 do 1918. Od konce 1. světové války do roku 1924
pracoval na Ministerstvu školství a národní osvěty a poté započal pedagogickou kariéru. V letech 1924 až 1930 vyučoval nauku
o slohu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde se roku 1927
habilitoval jako docent. Od roku 1930 do roku 1939 působil jako
mimořádný profesor dějin umění na pražské Akademii výtvar-

ných umění a od roku 1945 do 1958 zde
přednášel jako řádný profesor. V letech
1939 až 1942 jej nacisté věznili v koncentračním táboře Buchenwald.
Zabýval se prakticky celými dějinami českého i evropského umění. Psal o barokních skulpturách,
o sochařích Josefu Václavu Myslbekovi, Otakaru Španielovi nebo Janu
Štursovi, a malířích Mikuláši Alšovi,
Karlu Holanovi, Ludvíku Kubovi nebo
Antonínu Slavíčkovi. Též se věnoval
italské renesanci, zvláště Donatellovi
a Michelangelovi, ale také se do oblasti jeho vědeckého zájmu dostal
Piero della Francesca. Ale zaměřoval
se i na holandské malířství, a proto je
nutno uvést jeho publikaci „Rembrandt - kresby a grafika.“
Také se věnoval památkové péči a již od roku 1904 působil
v Klubu za starou Prahu. S tím se pojil i hluboký vztah k Praze
a její historii. Spolu s Václavem Vojtíškem a Zdeňkem Wirthem
napsal knihu „Zmizelá Praha 1. - Staré a Nové Město s Podskalím“, sám dále publikace „Pražská domovní znamení“, „Krásy
plná, slávou i kletbou bohatá... Praho!“ nebo „Procházky Prahou“. Také je podepsán pod knížečkou „Procházka moderní galerií“, která se věnuje českému umění 19. a 20. století.
Proslulým se stal televizní cyklus „V. V. Štech vypravuje a vzpomíná“, natočený v šedesátých letech 20. století. K jeho osmdesátým narozeninám připravili Jaromír Homolka, Jiří Mašín
a Václav Procházka výbor ze studií a článků „V. V. Štech. Dohady
a jistoty.“ Tento umělecký historik zemřel dne 24. června 1974
v Praze a uložen byl do rodinné hrobky na slánském hřbitově.
Patrik Líbal

Vzpomínka na Jindřicha Bláhu

D

ne 10. října 2020 zemřel v nedožitých 89 letech náš
dobrý přítel, pan Jindřich Bláha, dlouholetý občan
Senohrab. Spolu se svou ženou Míťou byl již od 80. let
minulého století spiritus agens kulturního života obce. Stál
v pozadí anebo i popředí snad všech vtipných nápadů, které
se v Senohrabech uskutečnily. Vystudoval řezbářství na Vyšší
škole uměleckého průmyslu a své umělecké sklony a nadání realizoval jak ve vlastní tvorbě, tak v loutkovém divadle
či na scénách Černého divadla nebo Divadla Rokoko v Praze. Nadšeně uvítal změnu režimu, s lustrem na hlavě s chutí prolustroval celé osazenstvo hospody U Andělů. Nezištně
podporoval všechny aktivity, které obohacovaly obecní ži-

10

vot, svou energii vložil také do činnosti Senohrabské besedy.
Pro svou milovanou rodinu, ženu Míťu a syna Honzu, vytvořil
kouzelný domov v domečku v údolí Mnichovky, kterou také
každoročně 1. května s Míťou a několika nadšenci vyčistil. Život bral s nadhledem a humorem, měl rád lidi, měl rád děti,
měl rád přírodu. Byl vegetariánem a filosofem dobra a pravdy,
které dosvědčoval svým životem. Když už nemohl dobře chodit, jezdil na svém elektrickém vozítku a k rozveselení všech
na něm galantně vozil na výlety i svou ženu Míťu. Díky, Jindro, za vše, čím jsi přispěl k radosti a dobré náladě. Budeš nám
opravdu chybět.
Táňa a Michal Tomkovi
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Má-li územní samospráva nedostatky,
překonávejme nedostatky, ne samosprávu.
/parafráze známého výroku T. G. Masaryka z debaty s K. Čapkem:
Má-li demokracie nedostatky, překonávejme nedostatky, ne demokracii./

Čtenáři SH by si aspoň v tomto
adventním čase zasloužili,
aby jim nebyla vnucována témata
(samospráva obce, demokracie)
tak vzdálená duchovní přípravě
na Vánoce. Nedávné volby
zastupitelstev krajů ale opět
přinesly do veřejného prostoru
kontroverzní požadavek rozšiřování
prvků tzv. přímé demokracie,
zejména pak přímou volbu starostů,
hejtmanů a jejich odvolatelnost.

N

ositeli těchto dnes již cyklických tendencí jsou převážně
netradiční, nesystémové volební strany, zřejmě fascinované mocenskou dominancí jednotlivce. Z mého pohledu jde o volební strany dlouhodobě opoziční, řešící rozšíření své
voličské základny o autoritu starostů jako cenné síly pro politické
zápasy. Adoraci prvků přímé demokracie v současném ústavním
systému zastupitelské demokracie (nepřímé nebo také reprezentativní demokracie) považuji za ohrožování výkonu územní
samosprávy a degradaci postavení územní samosprávy. Zatímco zastupitelská demokracie vznikla vlastně z pochybností, příp.
z nedůvěry v kompetentnost a schopnost jediného „vládce, vůdce“
vést společenství lidí, tak přímá volba starosty jim tyto schopnosti
a kompetence à priori přiznává. Přímá volba starostů obcí je tak
podle mého názoru rozšiřováním de facto monokratických prvků
rozhodování na úkor kolektivního, demokratického rozhodování
územní samosprávy, která je nejšířeji uplatňovanou demokracií.
Jako hlavní důvod, proč měnit stávající systém nepřímé volby
starosty obce, tj. volbu podle zákona o obcích, jsou uváděny
příklady, kdy do čela obce se často nedostane zastupitel zvolený nejvyšším počtem hlasů. Nebo kdy starostou obce není
zvolen zastupitel z „vítězné“ volební strany, která získala nejvíce mandátů. Tyto příklady jsou mylně a zbytečně exaltovaně
interpretovány jako podvod na voličích, jako nerespektování
vůle obce. Interpretace vycházejí z mýtu, že zastupitel s „největším“ počtem hlasů má „největší“ mandát být starostou. Vůbec
se nebere v potaz, že demokracie nezná menší a větší mandáty,
že zná jen rovnost mandátů, a to i za situace, že mandát získá
zastupitel s menším počtem hlasů. Ani nejvyšší počet mandátů
dané volební straně nezaručuje volbu „jejího“ starosty, neboť

jen výjimečně může volební strana získat nadpoloviční počet
mandátů. To je dáno tím, že počet mandátů je vždy omezen počtem členů zastupitelstva obce, zatímco počet volebních stran
zúčastňujících se voleb zastupitelstva je neomezen. Proto se
vytvářejí koalice spojující ty volební strany, které nejen vytvoří nadpoloviční většinu mandátů nutnou pro volbu starosty,
místostarosty, ale mají ambici se dohodnout a kooperovat v zájmu obce. Největším omylem je proto považovat volbu starosty
za projev vůle obce, neboť již s ohledem na výše uvedené je nezpochybnitelným projevem vůle obce zásadně jen volba zastupitelstva obce.
Rovněž odkaz protagonistů přímé volby starostů na potřebu řešit odvolatelnost komunálních politiků je prokazatelně ze soudku
omylů a neznalostí. Posuďte, prosím, sami. V případě přímé volby
by starosta mohl být odvolán jedině za stejných, rovných podmínek, za jakých byl zvolen, tedy opět občany obce, zřejmě místním
referendem vyhlášeným zastupitelstvem obce. Zatímco odvolání
takového starosty místním referendem by vyžadovalo splnění
mnoha i časově náročných organizačních a procesních pravidel,
tak k odvolání starosty zvoleného zastupiteli podle § 84 odst. 2m
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stačí usnesení zastupitelstva
obce. Dovolím si dodat, že stávající zákon umožňuje odvolat a zvolit starostu z řad zastupitelů na témže jednání zastupitelstva obce.
Je s podivem, že při neexistenci kritické analýzy současné
právní úpravy postavení územní samosprávy se přímé volbě
starostů vůbec dostává podpora, včetně podpory prezidenta
republiky. Zvláště když stávající „nepřímo“ volení starostové
a obecní zastupitelstva dlouhodobě mají větší důvěru veřejnosti než politická elita nebo ústřední orgány a instituce ČR. Zdá
se, že propagátoři rozšíření prvků přímé demokracie do systému zastupitelské demokracie vůbec nezaznamenali, že přímá
volba generuje afektivní polaritu společnosti, štěpí společnost
na fandy a odpůrce zvoleného, která ani po volbách nepolevuje.
V obci rozdělené přímou volbou na nesmiřitelné tábory s velmi
odlišným hodnocením je téměř nemožné formulovat společný
zájem, vytvořit shodu na potřebách obce, což v důsledku vlastně paralyzuje samosprávné uspořádání obce. Jsem přesvědčen,
že případné zavedení přímé volby starosty a další změny s tím
spojené přinesou více problémů než pozitiv.
Uvedená prezentace obav z tendencí posilující monokratické
rozhodování v obci na úkor demokratické většinové samosprávy obce jistě není biblickým čtením pro adventní neděli, ani noblesně znalostním textem P. Líbala, přesto věřím, že čtenářům
dvojčísla SH příliš nenarušila spiritualitu adventních dnů ani
přípravu oslav Vánoc a Nového roku 2021. Přeji ve zdraví a s optimismem prožít svátky vánoční a zažít lepší časy v roce 2021.
PhDr. V. Kopper
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Občanská poradna Cesta integrace
Občanská poradna v Říčanech funguje již od roku 2007, pobočka v Mnichovicích a Benešově
pak od roku 2010. Nabídka našich bezplatných služeb je velmi pestrá.

V

současné době se zabýváme 3 velkými okruhy: všeobecné sociálně právní poradenství, dluhové poradenství a poradenství pro oběti domácího násilí a trestné
činnosti. Navštívit nás může osoba starší 15 let ve složité životní situaci, která řeší některou z těchto oblastí a potřebuje
pomoc, radu či podporu. Naše služby jsou bezplatné, odborné
a disktrétní. Náš tým tvoří právník, sociální pracovníci a odborníci na domácí násilí a trestnou činnost.

Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany
nebo Mnichovice či Benešov. Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailem obcanskaporadna@
cestaintegrace.cz. Více informací a aktuální otevírací doba
na www.cestaintegrace.cz.
Všeobecné sociálně právní poradenství
Jedná se především o oblasti zahrnující rodinné záležitosti (péče
o nezletilé, rozvod, společné jmění manželů), pracovněprávní
záležitosti (pracovní smlouvy),
finanční záležitosti a dluhy, sociální oblast (zejména základní
informace k dávkám státní sociální podpory), majetkoprávní
záležitosti či oblast dědictví (informace o průběhu dědického
řízení, závěti). V současné době
i díky podpoře z Humanitárního fondu Středočeského kraje se
věnujeme více zejména osobám
seniorského věku, které pro svůj
věk jsou více zranitelnější a přehlíženější skupinou. Pro některé
zajišťujeme i podporu z potravinové banky. Služba má registraci, pověření a finanční podporu
od Středočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí
či města Říčany.
Dluhová poradna
Pro všechny z Říčanska, kteří
řeší nebo kterým hrozí finanční
problémy spojené s půjčkami,
splácením, dluhy, exekucemi
a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr,
jak své problémy řešit, a to včetně případného podání návrhu
na oddlužení dle zákona o insolvenci. Zde se jedná o poradenství dlouhodobějšího charakteru a úspěchy s oddlužením jsou
velmi pozitivní. Projekt „Cesta
z dluhů na Říčansku II.“ je realizován díky finanční podpoře
z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/
0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.
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Pro oběti a osoby ohrožené domácím
násilím a trestnými činy
Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám poskytujeme
pomoc na základě jejich potřeb v případech konkrétní trestné činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění jejich práv,
například při zastupování zmocněncem,
při řešení náhrady škody a získání peněžité pomoci. Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem poskytneme
pomoc a podporu k zvládnutí ohrožující
situace, např. využitím vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany,
podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod. Poradenství je akreditováno
a finančně podporováno Ministerstvem
spravedlnosti ČR i Středočeským krajem
a městem Říčany.

Není půjčka jako půjčka
Všechny půjčky nejsou špatné, smysl dává
třeba hypoteční úvěr, avšak půjčky
na vánoční svátky???

P

ůjčky na vánoční dárky většinou patří mezi krátkodobé
úvěry, které se často musí přeplatit o hodně procent.
Nejvíce se vypůjčené peníze utrácí za spotřební elektroniku a hračky, potraviny a alkohol. Nezapomeňte, že v povánočních výprodejích jde podobné zboží sehnat mnohem levněji a bez nutnosti půjčování.
Větší výdaje budou letos za domácí štědrovečerní pohoštění
a vánoční cukroví, jelikož ceny potravin v období koronavirové pandemie velmi stouply.
Vánoce se blíží a stejně tak se blíží vánoční nabídka v obchodech. Speciální akce, slevy, výhodné nákupy, a proto už teď
přemýšlejte o svých financích. Půjčka na Vánoce není nic výjimečného, navíc si můžete půjčit bez větších obtíží.
Některé společnosti, ať už bankovní či nebankovní, nabízí navíc půjčky na Vánoce se speciální výhodou, kterou jsou např.
menší úroky.
Podle statistik průměrný občan utratí za Vánoce cca 6 000 Kč.
Asi 15 až 25 % si na Vánoce půjčuje. Pravidelně v první polovině

nového roku narůstají statistiky exekucí vlivem půjček na Vánoce.
Výhody půjčky na vánoční dárky
Půjčka na dárky nemusí být vždy špatná, pokud víte, že budete
mít z čeho splácet. Lidé si ale bohužel často půjčují i přesto,
že vědí, že tomu tak nebude, a zbytečně riskují.
Půjčka na Vánoce má výhodu v tom, že nemusíte platit velké výdaje za dárky najednou, ale rozložíte si je do jednotlivých měsíců.
Vánoční půjčky jsou často výhodnější než běžné půjčky – během Vánoc nabízí bankovní poskytovatelé půjček i nebankovní poskytovatelé různé výhody, jako třeba nižší úroky.
Nevýhody půjčky na vánoční dárky
Argumentem, který mluví jasně proti půjčkám na Vánoce, je
zadlužení. Během předvánočních nákupů a nákupů na Vánoce
stoupá zadluženost domácností v Česku. Začátkem následujícího roku se vlivem těchto půjček dostává větší procento lidí
do exekucí.
Půjčky nabízí hlavně nebankovní společnosti, dejte si obzvlášť
pozor na podvodné jednání. Přestože jsou nebankovní poskytovatelé půjček hlídáni Českou národní bankou, od které musí
získat licenci, často se u nich můžete setkat s nekalými praktikami.
Alena Radová, poradce Občanské poradny
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Dezinformace a COVID-19
Dezinformace jsou fenoménem s tradicí delší než 2000 let, v minulosti byly běžnou součástí
válečných konfliktů, rozšiřování nepravdivých zpráv o nepříteli (či naopak vlastní armádě)
tvořily součást vojenské taktiky. Řada z nepravdivých zpráv přetrvala staletí – i dnes např.
běžně věříme dezinformaci vytvořené původně Velkou Británií o tom, že Napoleon byl malé
postavy, případně využíváme podvržené citáty, které vznikly jako součást dezinformační války
v průběhu válečných konfliktů během 1. a 2. světové války.

K

e skutečně masovému rozšiřování dezinformací, hoaxů
a konspirací však začalo docházet až s příchodem internetu, rozvojem sociálních sítí a (pseudo) anonymních internetových služeb. S demokratizací internetu začaly
vznikat nejrůznější dezinformační a konspirační weby, které
si velmi rychle získaly své čtenáře. Ti pak byli ochotni sdílet
a rozšířit jakoukoli informaci, která byla na těchto webech
publikována. Základním problémem pak zůstala mediální
gramotnost – velká část uživatelů internetu nebyla schopna
informace ověřit, odhalit původní zdroj, rozlišit, co je pravda
a co je neověřená spekulace… a řada z nich především
necítila potřebu informace si ověřit – jednoduše věřili svému
oblíbenému médiu či autorovi. Sociální sítě se postupně staly
velmi důležitým zdrojem informací, např. před prezidentskými
volbami v USA v roce 2016 získávalo přes 40 procent Američanů
informace právě ze sociálních sítí – především Facebook.
A k nejčtenějším a nejvíce sdíleným zprávám patřily právě
zprávy nepravdivé, silně manipulativní, dezinformační. Nárůst
dezinformací v posledních letech je enormní, zasahují do životů
a zásadním způsobem je ovlivňují. Vliv dezinformací na lidský
život jsme mohli v posledním roce zaznamenat především
v souvislosti s pandemií COVID-19. V období nouzového stavu
kolovaly internetem (především pak sociálními sítěmi) desítky
dezinformací, konspirací a neověřených (a neověřitelných)
dezinformací, které se týkaly vzniku onemocnění, jeho šíření,
léčby a dalších aspektů, které jsou s pandemií koronaviru
spojeny, jako např. následující:
- že samotný virus ani nemoc ve skutečnosti neexistují a že jde
o spiknutí elit,
- že koronavirus vznikl proto, aby spustil světovou hospodářskou krizi,
- že šlo o selektivní biologickou zbraň namířenou na Čínu,
- že COVID-19 vznikl díky farmaceutické lobby, která profituje
ze zvýšeného zájmu o nákup léků a dalšího zdravotnického vybavení,
- že nad Evropou prý provádí letadla podezřelé kobercové nálety a zcela jistě tato aktivita souvisí s COVID-19 a rozšiřováním
viru,
- že nemoc COVID-19 přímo způsobují frekvence používané
bezdrátovou technologií 5G,
- že nemoc úmyslně roznesli Evropou američtí vojáci při cvičení NATO Defender Europe 20 nebo že ji roznášejí poštovní
zásilky z Číny, především pak z oblíbeného Aliexpressu,
- že proti COVID-19 pomáhá pravidelná konzumace horké
vody nebo pití vody každých 15 minut,
- že koronavirus zabíjí pití alkoholu, kouření nebo častá konzumace česneku,
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- návrh, zda by lidé nemohli používat na koronavirus dezinfekční prostředek typu sava, a to vpichováním do žil nebo jiným
požitím,
- že se doporučuje používat na COVID-19 vysoké dávky antibiotik,
- že lze koronavirus přirovnávat k běžné chřipečce,
- že „rouška je jako drátěný plot proti komárům“,
- že nošení roušek má negativní dopad na lidské zdraví, např.
na kůži člověka,
- že přestože osoba nebyla otestována, dostala zprávu o pozitivním výsledku testu,
- že pacienti při testování dostávají do nosu implantován malý
počítačový chip (nanochip),
a další. Některé z výše zmíněných dezinformací již mají na svědomí lidské životy – např. v Iránu, kde je alkohol nelegální, zemřelo kvůli dezinformaci, že koronavirus zabíjí pití alkoholu,
přibližně 300 osob při otravě metanolem a v americké Arizoně po vypití čisticího přípravku, který doporučoval prezident
Trump jako jeden z potenciálních hlavních prostředků boje
proti koronaviru, zemřel muž na srdeční zástavu.
Jak je zřejmé z výše uvedených příkladů, dezinformace mohou
skutečně zásadním způsobem ovlivnit lidské životy a přimět
nás k často iracionálním reakcím, které mohou ohrozit jak nás,
tak i naše blízké. Proto je nesmírně důležité ověřovat si, zda informace, se kterými se běžně setkáváme např. v prostředí sociálních sítí (ale také prostřednictvím řetězových emailů), odpovídají realitě a jsou fakticky správné. Rovněž je třeba dobře
si rozmyslet, zda danou zprávu pošleme dál a budeme se tak
na šíření dezinformace aktivně podílet.
Jak rozpoznat dezinformace a jak ověřovat?
Jedním z nejdůležitějších znaků důvěryhodnosti média či portálu je zdroj. Zpráva by podle novinářských zásad měla obsahovat 2–3 důvěryhodné zdroje. To znamená, že bychom měli
být schopni tyto zdroje vyhledat a ověřit. Zároveň by měly být
použité zdroje vyvážené, tedy zastupovat vzájemné protipóly.
Objektivita článku může být zpochybňována například ve chvíli, kdy autor textu prosazuje svůj vlastní názor, hodnotí lidi
a události, a především vkládá do textu přílišné emoce. Velmi
často jsou to emoce negativní, které například podporují stereotypy a předsudky. Autoři takových článků často citují nějakého odborníka či se dovolávají autorit, aby naoko přidali článku
větší váhu. Naším úkolem je si zmíněného odborníka prověřit.
Argumentačním klamem je citovat autoritu v jiné oblasti (vý-

listopad–prosinec . 2020

znamného biologa lze citovat jako autoritu v oblasti biologie,
ačkoli ani zde to neznamená, že by byl neomylný, ale v oblasti dějin umění nemá jeho autorita žádný význam), prezentovat
méně významné vědce jako špičkové odborníky či vydávat okrajové názory jednotlivců za obecné mínění vědecké veřejnosti
(což pro laika může být obtížné či nemožné rozeznat). Jinou
variantou je zamlčet, že je daný problém mezi vědeckou veřejností sporný, a uvést jen názor jedné ze stran. Argumentačním
klamem rovněž je tvrzení vytrhnout z kontextu a např. citovat
jako fakt tvrzení, které daná autorita vyslovila jen jako hypotézu, nebo uvádět jako všeobecně platné tvrzení něco, co autorita
uvedla jako výjimečný případ.
Dnes velmi běžnou formou dezinformací jsou fotografie a videa.
Ověření fotografií je překvapivě jednoduché: stačí vložit URL
obrázku do Googlu, kliknout na „vyhledávání pomocí obrázku“

a nechat si fotografii nalézt. Dostaneme weby, kde se obrázek nachází. Efektivně tím zjistíme, k čemu se fotka původně vázala
a zda není vytržena z kontextu. Pozor také na fotomontáže. Ty je
obecně těžší odhalit a velice obtížné ověřit; platí za velmi efektivní metodu šíření dezinformací. U videí je situace rovněž obtížná.
V obou případech doporučujeme se pokusit nalézt daná videa
a fotografie na ověřených serverech: pokud se podezřelá data nachází jen na různých obskurních, propagandistických nebo jinak
nevěrohodných webech, půjde téměř s jistotou o manipulaci.
Článek čerpá z materiálu Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP), který je v úplném znění ke stažení na www.
ikdp.cz/ke-stazeni, včetně podrobností k jednotlivým dezinformacím zmíněným v odrážkách.
Se souhlasem autorů zkrátila Fay Frydrýnová

Červená středa
letos načerveno nasvíceno téměř 100 budov, a to nejen kostely,
ale v Praze mj. i Petřínská rozhledna, Rudolfinum, Černínský
palác či letos poprvé i Poslanecká sněmovna. Patronem RW
v ČR je, a tedy za tímto vším stojí Česká biskupská konference
(ČBK) ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR (ERC)
a Federací židovských obcí v ČR (FŽO). RW původně připomínala „jen“ celosvětově pronásledované křesťany, ale minimálně v české kotlině spojením i s Federací židovských obcí tato
iniciativa nabyla širšího významu.

Letošní 25. listopad se nesl v duchu Červené středy.
Tuto mezinárodní iniciativu na připomínku lidí
po celém světě pronásledovaných pro víru si
v České republice připomínáme již potřetí,
a to poslední středu měsíce listopadu.

V

týž den si Červenou středu připomínají i v dalších státech světa, např. ve Velké Británii, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Austrálii
i na Filipínách. V Kanadě oproti tomu probíhá Červená středa
o týden dříve, v jiných zemích tomuto svátku věnují dní více
– od 2 dnů ve Švýcarsku, přes 3 dny ve Velké Británii, 4 dny
v Rakousku, 5 dní v Irsku, dokonce až po 10 dní v Brazílii.
Svoboda vyznání je jednou ze základních lidských práv a svobod ukotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv přijaté
Valným shromážděním OSN v roce 1948. I přes to v současné
době více než 60 % lidí žije v zemích, v nichž toto základní lidské právo není dodržováno. Dle informací Aid to the Church in
Need, papežské neziskové organizace, která stojí za vznikem
iniciativy Red Wednesday (Červená středa, zkr. RW), je každoročně zavražděno kolem 100 milionů osob „jen“ kvůli své víře.
Lidé si perzekuované připomínají červenou barvou, která symbolizuje prolitou krev takových obětí. Zapalují červené svíčky, nasvěcují načerveno budovy. Po celé České republice bylo

U příležitosti Červené středy se letos i přes nepřízeň pandemické situace COVID-19 uskutečnil další ročník konference
„Pronásledování pro víru ve světě. Fakta a svědectví.“, kterou
společně s výše zmíněnými patrony RW v ČR organizoval Institut pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP). Konference se uskutečnila z epidemiologických důvodů bez diváků
v sále, ale byla živě přenášena z Karolina Univerzity Karlovy,
jejíž rektor Tomáš Zima nad konferencí převzal záštitu a v úvodu konference pozdravil diváky jak u počítačových monitorů
či chytrých telefonů (stream na Facebooku IKDP i Facebooku
Církev.cz), tak i u televizních obrazovek (přenos televizí Noe
na svém kanálu „Noe+“ hybridního vysílání, tj. k vidění za pomoci tzv. červeného tlačítka).
Na konferenci navázala židovsko-křesťanská modlitba přenášená z Velké auly Karolina a průvod kolem červeně nasvícených
budov, organizovaný na mnohých místech v ČR – v Praze s trasou od Karolina kolem kostela sv. Havla,
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
ke Staronové synagoze. Více informací
k Červené středě naleznete na www.
cervenastreda.cz. Na záznam konference se dnes i kdykoli v budoucnu můžete
podívat na Facebooku IKDP nebo webových stránkách www.ikdp.cz.
Fay Frydrýnová
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