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Masopust a noví ukrajinští
spolužáci ve škole
Milí čtenáři,
jak jste se dočetli v minulé
Hlásce, děti z lesní školky
vyrazili na masopustní
obchůzku vsí. Naše základní
škola i školka tuto tradici
dodržuje již léta (s jedním
výpadkem v době covidové)
– a tak jsme moc rádi,
že už nejsme sami!

C

o to vlastně masopust je? Poučme se spolu s folkloristkou
a výtvarnicí Kamilou Skopovou (citováno z knihy Hody, půsty,

masopusty,
vydáno v nakl. Akropolis v roce 2007):
m
„V
dřívějších
dobách se říkávalo, že rok má pět období
„
– jaro, léto, podzim, zimu a masopust. Ano, je to prazvláštní
období, kdy ještě vládne zima, ale ve vzduchu
z
je
už
příslib
jara. Lidé zapomenou na ‚dobré vychováj
ní‘,
tancují,
veselí
se, křepčí, převlékají za roztodivn
né
potvory,
pijí,
jedí
tučné pokrmy a vůbec se chovají
n
trochu
ztřeštěně
a
bláznovsky.
Kořeny tohoto obyčeje
t
jsou
prastaré,
až
v
římských
bakchanáliích
a saturnálij
ích…
Tak
jako
většina
starobylých
výročních
obyčejů neí
byl
ani
masopust
pouze
zábavní
záležitostí.
Bylo v něm
b
mnoho
magie,
pověrečných
rituálů
a
víry
lidí,
že právě
m
tímto
chováním
si
zabezpečí
reprodukci
vlastního
rodu
t
i prosperitu hospodářství.“

Úplná uzavírka silnic
Pyšely a Čtyřkoly
str.
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A tak jsme se i my
v této pohnuté době
rozhodli masopust
přece jen uspořádat – věříme, že je
dobré vést děti k
respektování rytmů
roku, k vědomí
střídání povinností
a zábavy, k ukotvení sebe sama v běhu
času. Vždyť jen spokojený a vyrovnaný
člověk pak může
pomáhat ostatním
– a že hodně síly
do nejbližších měsíců rozhodně potřebovat budeme…
Náš průvod byl letos velký, za krásného počasí se dopoledne 24. 2. do obchůzky obcí zapojily
všechny třídy. Moc
děkujeme všem rodičům za pomoc s přípravou masek a zvláštní dík patří všem,
kdo byli ochotní nám otevřít, pohostit nás tradičními koblihami
či jinými pochutinami. Za to jsme hudbou sebe i druhé potěšili –
vozembouch se v rukou mladých muzikantů činil a zpěv se nesl
celou vesnicí.
A abychom si to užily i my učitelky-organizátorky, uspořádaly
jsme letos nultý ročník Masopustu sousedského i pro dospělé
obyvatele Senohrab. V sobotu 26. 2. vyrazil průvod s laufrem,

bábou s nůší, kominíkem, medvědem a dalšími maškarami
na malý okruh. Přijetí bylo vlídné, tak za rok doufejme půjdeme
zas…
V současné době jsme svědky nebývalé solidarity a ochoty lidí pomáhat. I s dětmi ve škole si o válce povídáme, pomáháme v rámci
svých možností. Od března jsme přijali 9 ukrajinských dětí téměř
do všech ročníků. Podařilo se zajistit jim svačiny a obědy, velký
dík také patří všem rodičům, kteří dětem pro začátek poskytli

Jubilanti březen
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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potřebné školní vybavení (penály, pastelky…). Děti se velmi snaží se začlenit, naše děti
je ochotně přijaly, pomáhají jim s češtinou
a při vyučování. Potěšilo nás, že jsme ukrajinské děti mohli vzít i na bruslení, kde se na jejich tvářích objevily už i úsměvy.
V současné době ve škole působí jedna ochotná maminka, původem Ukrajinka, v Čechách již nějakou dobu žijící – paní ředitelce
se podařilo sehnat finance na její plat a tak
zde může pro začátek působit jako překladatelka. Naším cílem je však co nejdříve tyto
děti naučit základům češtiny. Intenzivně

proto sháníme učitelku, která by hovořila ukrajinsky
i česky a byla by ochotná vyučovat tyto děti českému
jazyku. Kdybyste, milí čtenáři, o někom takovém věděli,
prosím obraťte se na paní ředitelku (tel: 725 781 366).
Věříme, že společnými silami toto náročné období
zvládneme. Nejvíce bychom si však, asi jako všichni,
přáli, aby se s bojováním přestalo a my se mohli beze
strachu radovat z obyčejných věcí…
Kolektiv ZŠ Senohraby
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Úplná uzavírka silnice III/6031 a III/1096
v katastru města Pyšely a Čtyřkoly
V období od 28. 3. 2022
do 22. 5. 2022 dojde
k úplné uzavírce
silnice III. třídy
č. 6031 (1. etapa)
a) v katastru města Pyšely, ulice Pražská, staničení cca km
1,435–2,180, v úseku od křižovatky s ulicí Na Vráži po křižovatku s ulicí Nádražní;
b) v katastru města Pyšely – Nová Ves, ulic Senohrabská a Ladova, staničení
cca km 2,900–3,875, v úseku
od křižovatky s ulicí Longenova
cca k Zaječickému potoku.
Dále v období od 23. 5. 2022
do 10. 7. 2022 dojde k úplné uzavírce silnice III. třídy č. 1096
(2. etapa) v katastru města
Pyšely a Čtyřkoly, ulice Čtyřkolská, staničení cca km 1,030
–2,050, v úseku od křižovatky
s ulicí Prosluněná k okružní křižovatce před mostem přes silnici I. třídy č. 3.
Objízdné trasy
a) v rámci 1. etapy, uzavírky silnice III. třídy č. 6031,
ul. Pražská takto: z křižovatky silnice II. třídy č. 603 a III.
třídy č. 6031 po silnici II. třídy
č. 603 do obce Nespeky, dále
po ul. Benešovská do obce Městečko, po ulici Spojovací v k.ú.
Poříčí nad Sázavou s nájezdem
na silnici I. třídy č. 3 směr Praha, po silnici I. třídy č. 3 se sjezdem na silnici III. třídy č. 1096
u Čtyřkol, dále ul. Čtyřkolská
do města Pyšely a zpět, v celkové délce cca 9,5 km;
b) v rámci 1. etapy, uzavírky silnice
III. třídy č. 6031, ul. Senohrabská a Ladova takto: z křižovatky ul. Hlavní v Senohrabech – silnice III. třídy č. 0312 (se
směrem na Zaječice), silnice III. třídy
č. 3352 (se směrem Mirošovice) a silnice
III. třídy č. 6031 (se směrem na Pětihosty)
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vede po silnici III. třídy č. 0312 směrem
na obec Zaječice, dále po silnici III. třídy
č. 0311 až do města Pyšely a zpět, v celkové délce cca 4,5 km;
c) v rámci 2. etapy, uzavírky silnice
III. třídy č. 1096, ul. Čtyřkolská takto: Pyšely – z křižovatky ul. Nádražní a Pražská
po silnici III. třídy č. 6031 ke křižovatce

se silnicí II. třídy č. 603, dále po silnici II. třídy č. 603 do obce Nespeky, dále
po ul. Benešovská do obce Městečko,
po ulici Spojovací v k.ú. Poříčí nad Sázavou s nájezdem na silnici I. třídy č. 3
směr Praha, po silnici I. třídy č. 3 se sjezdem na silnici III. třídy č. 1096 u Čtyřkol
a zpět, v celkové délce cca 9,5 km.
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Ukrajinští občané
v Senohrabech

dotazník na webových stránkách obce Senohraby, který slouží
jako sběr pracovních příležitostí od lidí z obce a okolí a k propojení s těmi, kdo práci poptávají. Dotazník najdete na tomto
odkaze: https://www.senohraby.cz/prakticke-info/aktuality/
nabidka-privydelku-1815cs.html, případně kontaktujte OÚ Senohraby na tel.: 323 655 336 a my za Vás dotazník vyplníme.
Poté se Vám telefonicky ozve případný zájemce o práci.

K

aždý z vás si jistě všiml přítomnosti občanů z Ukrajiny prchajících před válečným konfliktem u nás v Senohrabech. Mnozí z nich nalezli bezpečí v bývalém
rekreačním středisku Ježov, který si pronajala od soukromých
majitelů firma HOPI s.r.o., jiné přijaly jednotlivé rodiny, které
nabídly prostory svých rodinných domů, někteří pak nalezli
útočiště ve volných bytech určených pro zaměstnance hotelu
SEN. Jejich aktuální počet je 73 osob k datu 28. 3. 2022. Všem,
kteří jste poskytli těmto uprchlíkům přístřeší, patří velké poděkování a obdiv. Obec Senohraby je s většinou z nich v kontaktu, o některých ale stále nevíme. Pokud jste ubytovali válečné
uprchlíky z Ukrajiny, prosíme Vás, abyste pro lepší komunikaci
a případnou nabídku pomoci z naší strany tuto informaci sdělili na OÚ Senohraby, a to osobně, emailem: obec@senohraby.cz
či telefonicky na 323 655 336. Děkujeme.
V současné době jsme přijali do senohrabské základní školy
celkem 9 ukrajinských dětí a do školky 3 děti. Další příjímání
bude možné až poté, co proběhne řádný zápis do školy a školky
pro senohrabské děti a my budeme přesně vědět, jaká kapacita
nám pro příští školní rok 2022/23 zbývá. S paní ředitelkou jsme
připraveny zažádat o případné přiměřené navýšení kapacit.
Jsme též v kontaktu s městem Říčany, kterému se ve spolupráci s městem Mnichovice podařilo vytvořit humanitární most
přímými dodávkami humanitární pomoci, jejímž příjemcem
je samospráva Onokivské hromady (úroveň našeho okresu),
Užhorodsko. Zde se soustřeďují stovky žen s dětmi, které prchají před válkou a v současné chvíli chtějí zůstat ve své rodné
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zemi. Humanitární pomoc směřuje přímo do rukou potřebných
a nedochází k jejímu rozkrádání, jak se bohužel v některých
případech děje. Město Říčany je také v kontaktu s velitelem
vojenské posádky Užhorodu, odkud se každý den vypravují
noví vojáci včetně potřebných věcí a potravin na frontu (Kyjev, Charkov apod.). Tam by též pomoc byla směřována. K této
pomoci bychom se rádi přidali i u nás v Senohrabech a kromě
již vyhlášené sbírky (viz plakátek na předchozí straně) bychom
vyhlásili na konkrétní dny případně další humanitární sbírku
– sledujte prosím sms a e-mailové zprávy z obce, ve kterých vás
informujeme o místě a čase konání sbírky. Zájem je především
o trvanlivé potraviny, sušené mléko, těstoviny, konzervy, polévky v sáčku apod., nikoliv nápoje. Vítány jsou též základní drogistické potřeby.
Poděkování patří též paní Marii Kolárové, která je s ukrajinskými rodinami v Senohrabech v kontaktu a pracuje na variantě
otevření dětské skupiny pro ukrajinské děti. Pomohla též zorganizovat sobotní výuku českého jazyka v ubytovně na Ježově
s paní učitelkou Ninou Ludvíkovou, která vlastní v Senohrabech rekreační objekt.
Ženy z Ukrajiny, které jsou ubytované v Senohrabech, většinou
ještě nemají stálejší práci a uvítaly by možnost nějakého přivýdělku. Děkuji tímto paní Anně Dvořáková za nápad a realizaci dotazníku, kterým bychom rádi propojili pracovní nabídky
či výpomoc v domácnosti v naší obci a okolí s poptávkou po práci
či přivýdělku ze strany ukrajinských občanů. Pokud máte zájem
o výpomoc, např. v domácnosti či s prací na zahradě, vyplňte
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Co se týče soukromého ubytování ukrajinských občanů, vláda
počítá s tím, že solidární příspěvek na ubytování uprchlíků by
se měl začít vyplácet po 11. dubnu 2022. Získat by ho mohli lidé,
kteří u sebe doma či ve svém volném bytě nechali příchozí zdarma déle než 16 dní v měsíci. Mělo by se žádat buď přes mobilní
aplikaci, nebo na úřadech práce. Konkrétní informace zveřejníme na webu obce.
Tímto si dovolujeme níže otisknout informace společnosti
HOPI s.r.o. o provozu ubytovny ukrajinských rodin v bývalém
rekreačním středisku Ježov:
Vážení občané Senohrab,
Společnost HOPI s.r.o. je významná firma poskytující komplexní logistické služby v rámci ČR a je důležitou součástí
HOPI Holdingu. Ubytovnu jsme zprovoznili jako součást projektu pomoci ukrajinským spolupracovníkům. V současné
době HOPI s.r.o. zaměstnává kolem 400 ukrajinských zaměstnanců. Nejedná se o agenturní zaměstnance, ale o kmenový
personál v rámci projektu kvalifikovaný pracovník. Všichni
tito zaměstnanci mají řádnou pracovní smlouvu na podkladě
pracovního víza. Řada z nich pobývá v České republice dlouhodobě a patří mezi nejlepší pracovníky ve firmě.

ubytování s kapacitou kolem 65 míst. V současné době je již tato kapacita naplněna.
Vždy usilujeme o dobrou spolupráci s místními orgány samosprávy, kterou jsme již s OÚ Senohraby navázali, a přivítáme i možnosti zapojení příchozích občanů do
aktivit v obci. Je to pro nás velmi důležité, protože chceme
umožnit těmto rodinám žít v relativně normálních podmínkách. Řada z nich prošla mimořádnými stresujícími podmínkami a jejich postupné zapojování do běžného života je velmi
důležité pro kvalitu života a zdraví našich ukrajinských dětí.
V tuto chvíli není třeba organizovat sbírky pro naše rodiny.
Potřeby ukrajinských občanů jsou zajištěny ze strany firmy
HOPI s.r.o. Denně jim naše firma dováží čerstvé potraviny,
k dispozici je i lékař. Nyní pracujeme na vybudování hřiště
pro ukrajinské děti v rámci areálu na Ježově. Příchozím jsme
též vyřídili všechny potřebné dokumenty. V budoucnu bychom rádi propojili život v této ubytovně s Vámi, občany Senohrab například zorganizováním společné akce na zahradě
ubytovny atd. Pokud by si situace v příštích dnech či týdnech
vyžádala nutnost širší pomoci, budeme Vás prostřednictvím
OÚ Senohraby informovat.
Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci.
Ještě jednou děkuji všem, kteří pomáhají a kterým není osud
ukrajinských občanů lhostejný. Věřím, že se nám společně podaří ulehčit jim jejich obtížnou situaci a začlenit je do běžného
života v naší zemi a obci.
Jana Svašková

Ubytovna v Senohrabech funguje v režimu rodinné ubytovny. Firma HOPI aktivně organizuje cesty a ubytování rodinných příslušníků našich ukrajinských kolegů. Je to náročná
akce, jejímž cílem je zajistit důstojné ubytování rodin s malými dětmi a umožnit v této složité době, aby
byly rodiny pohromadě a v bezpečí.
Naším záměrem je vybudovat ubytovací zařízení rodinného typu s vyšším standardem

7

Zápis
i č
č. 1/2022
1/20
Zápis č. 1/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby
konaného dne 14. 3. 2022 od 18 hodin v kongresovém sále
hotelu SEN, Malostranská 344.
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut, Jan Beneš,
Miroslav Matyska, Lucie Pancířová, Alexandra Kloužková,
Radek Skořepa, Martin Brož
Omluveni: –
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 18.01 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 9 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 Vladimíra Dvořáka
a Miroslava Matysku.
Usnesení č. 1/2022:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Dvořák a pan Matyska.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
Na návrh pana K. byla minutou ticha uctěna památka obětí války
a ruské agrese na Ukrajině.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení (zastupitelka Kloužková): Zastupitelstvo obce
schvaluje vyřazení bodu č. 16 Smlouva o dodávce vody a odvodu
vody do kanalizace s Resort Senohraby, a.s., a jeho zařazení na příští
zastupitelstvo, z důvodu vyjasnění rozporuplnosti Veřejnoprávní
smlouvy o umístění a provedení stavby s tímto bodem, které jsou
v nesouladu s usnesením zastupitelstva č. 49/2020 z 5. 8. 2020.
Výsledek hlasování:
3 hlasy pro (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
6 hlasů proti (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Brož)
0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení nebyl přijat.
Návrh usnesení (zastupitel Skořepa): Zastupitelstvo obce schvaluje
vyřazení bodu č. 6 Účetní závěrka obce za rok 2021, č. 7 Účetní
závěrka – ZŠ a MŠ Senohraby za rok 2021 a č. 8 Závěrečný účet obce
za rok 2021 a přesunutí těchto bodů na další schůzi zastupitelstva
z důvodu chybějícího stanoviska finančního výboru obce
s doporučením schválení těchto bodů.
Výsledek hlasování:
3 hlasy pro (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
6 hlasů proti (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Brož)
0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení nebyl přijat.
Usnesení č. 2/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání ve znění,
v jakém byl vyvěšen na úřední desce.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
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Beneš)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
4. Smlouva na výkon pečovatelské služby pro rok 2022
s městem Mnichovice.
Usnesení č. 3/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na výkon pečovatelské služby
pro rok 2022 s městem Mnichovice se sídlem Masarykovo náměstí
83, 251 64 Mnichovice, IČ 00240478.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
5. Rozpočtové opatření č. 5/2021 a č. 6/2021 – příloha zápisu
č. 2 a 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021
a č. 6/2021.
7. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Senohraby za rok 2021.
Usnesení č. 4/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje účetní závěrku Základní
školy a Mateřské školy Senohraby, okres Praha-východ, příspěvková
organizace, za rok 2021 a rozhoduje o převodu hospodářského
výsledku za rok 2021 ve výši 144 776,93 Kč do rezervního fondu
příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Beneš)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelka Pancířová požaduje do zápisu: Žádali jsme o odložení
tohoto bodu na další zastupitelstvo.
6. Účetní závěrka obce za rok 2021.
Usnesení č. 5/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Beneš)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
8. Závěrečný účet obce za rok 2021 – příloha zápisu č. 4.
Usnesení č. 6/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje závěrečný účet obce za rok
2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Beneš)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
9. Rozpočtové opatření č. 1/2022 – příloha zápisu č. 5.
Usnesení č. 7/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
10. Výběrové řízení na akci „Výměna vodoměrů v obci
Senohraby – Smart Metering“ – výběr nejvhodnější
nabídky.
Usnesení č. 8/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby vybírá jako nejvhodnější nabídku
ve výběrovém řízení „Výměna vodoměrů v obci Senohraby – Smart
Metering“ nabídku firmy Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.,
Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČ 47535865, s nabídkovou cenou
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1 824 889 Kč bez DPH (2 208 115,69 Kč včetně DPH) a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
11. Výběrové řízení na akci „Intenzifikace ČOV Senohraby“ –
výběr nejvhodnější nabídky.
Zastupitel Skořepa požaduje do zápisu: Výběrové řízení je v souladu
s dotačními podmínkami příslušného programu Ministerstva
zemědělství.
Zastupitelka Kloužková požaduje do zápisu: Zastupitelstvo obce bylo
svoláno na základě žádosti opozičních zastupitelů.
Zastupitel Skořepa požaduje do zápisu: Starostka pošle do Hrusic
žádost, kde bude žádat peníze navíc na intenzifikaci ČOV Senohraby.
Usnesení č. 9/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby vybírá jako nejvhodnější nabídku
ve výběrovém řízení „Intenzifikace ČOV Senohraby“ nabídku firmy
Stavitelství Řehoř, s.r.o., se sídlem Dr. Janského 411, 252 28 Černošice,
IČ 25075543, s nabídkovou cenou 58 701 518,96 Kč bez DPH
(71 028 837,94 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku obce podpisem
Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Beneš)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení (zastupitel Skořepa): Starostka obce svolá
zastupitelstvo obce k vyřešení dofinancování investiční akce ČOV
Senohraby do 14 dnů.
Výsledek hlasování:
3 hlasy pro (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
6 hlasů proti (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Brož)
0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení nebyl přijat.
Usnesení č. 10/2022:
Do příštího zastupitelstva obce starostka předloží variantní řešení
dofinancování akce Intenzifikace ČOV Senohraby – částky,
která je rozdílem mezi vysoutěženou částkou a přidělenou dotací.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Beneš)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
12. Změna Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov po přistoupení obce
Nespeky a města Pyšely.
Usnesení č. 11/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje úplné znění Smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodovodní přivaděč Javorník
– Benešov, dobrovolný svazek obcí, a Stanovy Vodovodní přivaděč
Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Masarykovo
náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ 02468085.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s obcí
Hrusice.
Usnesení č. 12/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti s obcí Hrusice, se sídlem Ke Hřišti 142,
251 66 Hrusice, IČ 00240222, s touto změnou: v článku III. odst. 3
se upravuje výše jednorázové úplaty na 250 Kč za 1 m služebnosti,
celkem tedy 274 675 Kč s tím, že ostatní ustanovení zůstávají beze
změny. Podmínkou podpisu této smlouvy je souhlas obce Hrusice
na dofinancování akce Intenzifikace ČOV Senohraby dle přidělených
ekvivalentů.

Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
14. Darovací smlouva s DSO Přivaděč Javorník – starý
vodojem Peleška.
Usnesení č. 13/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení
služebnosti mezi obcí Senohraby a Vodovodní přivaděč Javorník –
Benešov, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 100,
256 01 Benešov, IČ 02468085, na bezúplatný dar vodojemu Peleška
o objemu 150 m3 a vodovodního přivaděče Dub–Peleška o délce
2 591 m.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Darovací smlouva s DSO Přivaděč Javorník – přivaděč
Dub–Peleška.
Společně pro bod 14 a bod 15 bylo přijato usnesení č. 13/2022.
16. Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace
s Resort Senohraby, a.s.
Usnesení č. 14/2022:
Body č. 16 a č. 18 budou projednány na příštím zastupitelstvu obce.
Mezitím proběhne schůzka k vyjasnění nároků obou stran.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
17. Smlouva o společném postupu včetně plánovací smlouvy
s MS Senohrabská s.r.o.
Usnesení č. 15/2022:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o společném
postupu včetně plánovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní
a dalších právech a závazcích s MS Senohrabská s.r.o. se sídlem Brno,
Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00, IČ 10824570.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Beneš, Pancířová, Kloužková)
1 hlas proti (Skořepa)
0 hlas se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
18. Smlouva o společném postupu a úpravě budoucích
vztahů s Resort Senohraby, a.s.
Společně pro bod 16 a bod 18 bylo přijato usnesení č. 14/2022.
19. Návrh majitele ppč. 340/8 na úpravu kupní smlouvy s obcí.
Usnesení č. 16/2022:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zadáním prověření možnosti
vypovězení kupní smlouvy s panem K.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
20. Informace o postupu prací na návrhu ÚP obce
Senohraby.
Starostka informovala o postupu prací na návrhu územního plánu
obce Senohraby.
21. Projednání závěrů zpráv kontrolního výboru
Návrh usnesení (zastupitelka Pancířová): Paní starostka připraví
vypořádání zpráv kontrolního výboru do příštího zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
3 hlasy pro (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
3 hlasy proti (Dvořák, Beneš, Matyska)
3 hlasy se zdržely (Svašková, Kraut, Brož)
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Návrh usnesení nebyl přijat.
Odešel zastupitel Skořepa.

kteří ubytovávají ukrajinské uprchlíky v soukromí, i dalším
dobrovolníkům.

22. Různé
– Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby.

– Dalšími tématy ze strany zastupitelů a občanů byly: Umístění
mobile home v ulici Nad Stráněmi; rozestavěná stavba v ulici Hlavní;
reklamace ukončení schodů v ulici Příčné; kácení v lese; otázka
prodeje dřeva občanům.

Usnesení č. 17/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. SoBS VB 19183/IP12-6021339/Senohraby, U višňovky 329, mezi obcí Senohraby a ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
405 02, IČ 24729035.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
– Starostka informovala o žádosti občana o opravu ulice Za Starou
poštou a její odvodnění.
– Starostka informovala o postupu prací přeložky plynu u mostu
a uzavírce mostu č. 6031-4 do Senohrab přes silnici I/3, která započne
zřejmě k 1. 4. 2022 a bude trvat 6 měsíců.
– Starostka informovala o situaci v ubytovně na Ježově, kde jsou
ubytováni ukrajinští občané včetně dětí. A poděkovala občanům,

23. Diskuse

Pan K. informoval o svojí představě vybudování pomníku legionářům
v Senohrabech.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 23.38 hodin.
Zapsal: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 22. 3. 2022

Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Dvořák v.r.
Miroslav Matyska v.r.
Jana Svašková v.r., starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Miroslavem Matyskou podepsán dne:
22. 3. 2022
Zápis byl ověřovatelem Vladimírem Dvořákem podepsán dne:
22. 3. 2022
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 22. 3. 2022
Zápis byl vyvěšen: 23. 3. 2022

Radim Hyršovský odešel
Dne 12. ledna tohoto roku nás navždy
opustil Radim Hyršovský, a zpráva
o jeho skonu překvapila, či spíše ranila,
většinu jeho přátel a známých.

bodných pánů. Roku 1645 získal hodnost
„feldmaršálalajtnanta“, tedy polního podmaršálka.

J

Dalším slavným Hyršovským se stal Josef Václav Myslík (1879–1952), který stál
u zrodu Radiozávodů Přelouč – J. V. Myslík-Hyršovský a spol., později přeměněných na Radio Zenit Přelouč a po 2. světové válce na Teslu Přelouč. Některé tyto
historické přijímače nalezneme i v Národním technickém muzeu.

eho životní dráha byla velice zajímavá, věnoval se koním, řídil tramvaj, pracoval v divadle, a poslední
dobou jezdil s dodávkou pro zásilkovou
společnost. Přestože tento výčet není úplný, ukazuje pestrost jeho osudu. O všech
zaměstnáních se někdy rozhovořil a jeho
historky jsme si vždy rádi poslechli, zvláště zážitky z rozvážení jsme pravidelně
při odpoledním setkání rozebírali.
Narodil se 17. července 1963 do zajímavé
rodiny. V Hlásce již vyšel příspěvek o jeho
příslušnosti k rodu Hyršovských, a mezi
jeho předky nalezneme také Zikmunda
Jana Myslíka z Hyršova (1606–1666),
který se výrazně zúčastnil Třicetileté války, a to na císařské straně. Roku 1638 byl
jmenován nejvyšším plukovníkem Starotrčkovského pluku kyrysníků a o rok
později došlo k povýšení do stavu svo-

Radim měl velmi načteno, z jeho zvlášť
oblíbených autorů lze jmenovat Stephena
Kinga, a také měl velký přehled o filmu.
Patřil k aktivním hráčům Scrabble, a to
na špičkové úrovni, závodně hrál v letech
1998 až 2020, jak uvádí web České asociace scrabble. Na těchto internetových
stránkách se také dočteme, že se zúčastnil celkem 163 turnajů a 7 mistrovství
republiky. Stal se tedy součástí skalního
jádra scrabblové komunity. O jeho kvalitách také svědčí například účast na Maratónu ve Scrabble, který trval téměř tři

dny. Radim se stal jedním ze dvou vítězů.
dny
vítězů
Obrázek zachycuje Radima při kontrole
započítaných tahů na Olympijském turnaji v opisovaném scrabble. Jak sám říkal, často hrál také na počítači, většinou
v samotě své chaty, kterou obýval. Další
jeho vášní se staly šachy, a bylo možno
jej často, většinou na zahrádce, spatřit
při partii této královské hry.
Radim bude mnoha lidem chybět, patřil
k zajímavým postavám Senohrab, a rozhodně si malou vzpomínku zaslouží.
Patrik Líbal

Pečovatelské služby
na území obce Senohraby

O

bec Senohraby uzavírá každoročně veřejnoprávní
smlouvu na výkon pečovatelské služby s městem
Mnichovice pro občany s trvalým pobytem v naší
obci. Předmětem této smlouvy je zajištění služeb především
pro seniory tohoto charakteru: pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o osobu, pomoc při úkonech osobní hygieny,
dovoz nebo donáška teplého jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. donáška vody, topiva, nákup), dovoz
k lékaři nebo na úřad. Úkony pečovatelské služby jsou zajišťovány v pracovních dnech mezi 7:00 a 15:00 hod. Pečovatelské služby se poskytují osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či onemocnění, především seniorům
starším 65 let na základě doporučení jejich praktického
lékaře na zajištění pečovatelských služeb dle ceníku služeb, který přikládáme a který je k dispozici také na těchto webových stránkách města Mnichovice, kde se o pečovatelské službě dozvíte více: https://www.mnichovice.cz/
pecovatelska-sluzba/os-1009/p1=2714. V případě zájmu
o tyto služby kontaktuje pečovatelku paní Janu Jelínkovou
na tel. 728 887 784.
Jana Svašková
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Ohlédnutí za výstavou
Když pampelišky nekvetly…
V úterý 15. 2. 2022 se
v restauraci U Andělů
konala vernisáž výstavy
Když pampelišky nekvetly
doprovázená besedou
se spoluautory výstavy.

K

vůli nemoci se omluvil publicista a autor
projektu pan Václav Šmerák, též předseda spolku Mezi řekami, z.s., který shromažďuje poznatky o tématu vystěhování regionu
mezi řekami Vltava a Sázava za druhé světové
války. Pana Šmeráka výborně zastoupil historik
Tomáš Zouzal, autor knihy „Zabráno pro SS“
a v současné době jeden z nejlepších znalců tematiky vystěhování z tohoto regionu, který v současné
době pracuje již na druhé knize věnované této zapomenuté kapitole naší historie.
Na pana Zouzala navázala velmi zajímavým příspěvkem paní Lucie Hašková, knihovnice obce Hradištko
a badatelka, která je autorkou části výstavy věnované
koncentračnímu táboru Hradištko.
možnost vyslechnout si strhující povídání historika Tomáše Zouzala ve čtvrtek 21. 4. 2022
od 17 hodin v Muzeu umění a designu v Benešově. Jeho knihu „Zabráno pro SS“ si můžete
vypůjčit v naší obecní knihovně.
Jana Svašková

Po vyslechnutí jejich strhujících příspěvků panovalo
v restauraci téměř hrobové ticho. Všichni přítomní
si uvědomili tragičnost této události i fakt, že obec
Senohraby díky své poloze jen o kousek unikla podobnému osudu téměř dvou stovek obcí. Nejblíže
vystěhovanou obcí od nás bylo Poříčí nad Sázavou,
což není příliš daleko…
Poděkování patří též senohrabskému občanovi, panu
Karlu Kozákovi, jehož rodina pochází z Vrchotových
Janovic, které byly též jednou z vystěhovaných obcí.
Jako malý chlapec zažil toto smutné období a podělil
se s námi o své vzpomínky, které byly pro všechny
přítomné velmi dojemné, neboť se jednalo o autentické zážitky účastníka tohoto neblahého procesu.
Děkuji tímto velice oběma hostům a paní ředitelce
muzea v Jílovém u Prahy, paní Mgr. Šárce Juřinové,
která nám do Senohrab výstavu zcela zdarma zapůjčila. Od nás poputuje výstava dále do obce Lešany
a do města Benešov, kde ji budete moci shlédnout
v parku u gymnázia od 11. 4. 2022 do 29. 4. 2022,
odkud poputuje dále do obcí Neveklov a Třebsín. Pokud jste nestihli besedu u nás v Senohrabech, máte
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TJ Sokol

TJ Sokol

Jarní úspěšný start
senohrabských gymnastek
Po covidové pauze se po třech letech konal
již 13. ročník Memoriálu V. Straky v Malém
Teamgymu v pražských Vršovicích.
KOČIČKY: Beata Doudová, Michaela Škvorová, Kristian
Sitný, Tina Vávrová, Tereza Beranová, Michaela Kolárová,
Charlota Kozáková, Lucie Goldbergová a Nela Šípalová.

N

a tento ročník jsme se těšili opravdu moc, a proto
jsme přípravu ani trošku nepodcenili. Senohraby
reprezentovalo celkem 7 družstev v pěti věkových
a výkonnostních kategoriích. Holčičky vybojovaly tři medailová umístění! Družstvo Soviček (kat. IIB do 16 let) 1. místo,
družstvo Minie (kat. 0 do 7 let) 3. místo a družstvo Tygřic
(kat. IC do 11 let) 3. místo. Žirafky (kat. IB do 9 let) obsadily
čtvrtou příčku. Dále pak Tlapková patrola (kat 0 do 7 let)
a Berušky (kat. IIA do 16 let) skončili na pátém místě. Deváté místo připadlo na Kočičky (kat. IB do 9 let).

MINIE: Ema Zahrádková, Ela Zahrádková,
Helena Freyová, Alice Čiháková, Soňa Růžičková,
Isabela Filipová a Viktorie Pancířová.

ŽIRAFKY: Barbora Gergelitsová, Julie Slavíčková,
Anna Táborská, Alice Tlamichová, Eliška Baťchová,
Leontýna Zahrádková a Johana Karlová.
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BERUŠKY: Amélie Sitná, Barbora Tibitanzlová,
Evelína Ryboňová, Rozálie Sitná, Barbora Tlamichová
a Barbora Pánová.

SOVIČKY: Tereza Fialová, Natálie Doležalová,
Hana Janoušková, Isabela Starostová, Kristina
B
Bihellerová, Sofie Tichá, Nela Kadeřábková,
Sá
Sára Karlová a Klára Gašparovičová.

Závody se nám tedy skutečně moc povedly a všem dětem patří
velká gratulace. Letošního ročníku se také zúčastnily naše nejmladší gymnastické naděje ve věku 4–6 let „Tlapková patrola“.
Cvičili moc krásně a celé klání zvládli, na svůj věk, naprosto

perfektně . Chtěla bych proto touto cestou všechny děti moc
pochválit za krásné výkony a popřát jim hodně štěstí a úspěchů
v dalším závodění. Velký dík patří také rodičům za podporu
a fandění. Na podzim nás čeká oblastní přebor, tak nám držte
palce. Sportu zdar a gymnastice zvláště!
Š. Kršková
SOKOLÍNEK

TYGŘICE: Anežka Sklenářová, Veronika Svobodová,
Karolína Loudová, Eliška Hůlková, Kristýna Pánová,
Marie Kalendová, Alena Vaňková, Kristýna Nyklová
a Nela Seberová.

TLAPKOVÁ PATROLA: Františka Gergelitsová,
Nela Dantlingerová, Josefa Hejková, Sofie Kalendová,
František Slavíček, Emily Blažková, Ella Bernklau,
Anna Pribelská, Eva Savková a Mariana Závitkovská.
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Hláska

dětem

S

Jarní léčivky

polečně s jarní rýmou
a kašlem se opravdu objevují nejrůznější léčivé bylinky. Jitrocel Kája sice ještě asi
nenajde, ten se sbírá až od května, ale fialek bude v dubnu všude plno. Drobná violka vonná má

A

lenka je nemocná. Leží v posteli,
i, kouká
do stropu a je jí mizerně.
„Nechceš si něco zahrát?“ nabízíí Kája
soucitně. „Karty třeba? Klidně tě nechám
m vyhrát.“ Alenka zavrtí hlavou.
„Tak chceš, abych ti četl Lichožrouty? Kde
de jste
s mámou včera skončily? Nebo já přinesu
řinesu
počítač a můžem si je pustit na koukání, jo?“
Alenka se otočí ke zdi a dutě se rozkašle. Kája
se přišourá k mamince. Zrovna vytahujee teploměr. „Ája nám asi umře,“ sdělí Kája maminamince pochmurně. „Nic nechce, ani koukat na pohádku a děsně kašle. Navíc je celá bílá. Podle
mě má tuberkulózu. Něco jsem si o tom
m četl
a zjistil jsem, že případů tuberkulózy celosvětově přibejvá a objevujou se nový typy,
py,
který se uměj bránit proti antibiotikům.
Za chvíli začne Ája plivat krev, pak to
chytneme všichni a bude konec.“
Maminka se rozesměje. Kája se dotčeně
obrátí k odchodu, ale maminka mu proohrábne vlasy a sedne si k němu na zem.
em.
„Česko je jedna ze zemí s nejnižším výskytem
tuberkulózy. To zaprvý. Za druhý se to dá normálně vyléčit. No a za třetí, Ája má kašel a rýmu, obojí dost silný, ale neškodný a ty by ses potřeboval
proběhnout venku. Vem si košík a dones mi fialky
a mladý listy jitrocelu, kdybys náhodou už někde

A

ž přiřadíte každé léčivé
rostlině správnou barvu
květu, lékařské použití
a obrázek, můžete si je vybarvit.
Pak stejně jako Kája vyběhněte
ven a nasbírejte si je na léčivý
jarní čaj.

potkal. Můžeš Alence na ten kašel udělat čaj.“
Kája je trochu zklamaný. „V týhle rodině člověk
nikdy nepřijde k pořádnýmu vzrušení,“ bručí si,
když loví košík ze skříně. Pak jde na fialky. Nasbírá jich rad
radši víc. Co kdyby začal kašlat taky?

květy hned u země. V jarním lese
ji najdete dobře, má výraznou
modrofialovou barvu a sladce
voní do dálky. Roste ve vlhkém
polostínu, mezi křovím, u zídek
a plotů. Alence se teď bude hodit. Violka tiší a zastavuje kašel,

pomáhá při chrapotu, rozpouští
hleny a zmírňuje bolest hlavy.
Chcete vědět, jaké další léčivky
ještě potkáte v dubnové přírodě?
Podívejte se do naší spojovačky.

f. Podporuje imunitní systém, působí detoxikačně, čistí krev, podporuje hubnutí. Pozor! Čaj z květů působí jako šetrné, ale silné
projímadlo.

i. Její mladé listy obsahují spoustu železa, posiluje organismus,
pomáhá při vyčerpání, posiluje
střevní činnost a podporuje trávení. Na trhání si ale radši vezměte rukavice.

1. Sedmikráska chudobka
2. Trnka obecná
3. Kopřiva dvoudomá
4. Plicník lékařský
5. Podběl lékařský

g. Působí protizánětlivě, mírní
dráždění při kašli, zvyšuje krevní
srážlivost. Pozor ale, neměli byste ho užívat déle než tři týdny,
protože v sobě má malé množství
škodlivých alkaloidů. Není proto
vhodný pro malé děti.

a. odstíny fialové, růžové a modré
b. zelená
c. žlutá a bílá
d. bílá
e. žlutá

h. Uvolňuje hleny, usnadňuje odkašlávání, je močopudný a potopudný. Také obsahuje trochu alkaloidů, s pitím čaje z květů by se
to tedy nemělo přehánět.

j. Odhleňuje dýchací cesty, působí protizánětlivě, čistí krev. Říká
se, že pro krásu se má na jaře
denně sníst sedm jejích čerstvě
utržených kvítků.

Přijde pán do lékárny.
„Dejte mi něco na kašel, prosím vás.“

Zákazník se rozzlobí:
„To má být nějaký vtip?“
„Ale vůbec ne,“ odpovídá lékarník.
„Když si dáte pořádnou dávku, ručím
Vám za to, že na kašel ani nepomyslíte.“
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Správné řešení:
1. - c. - j. - m.
2. - d. - f. - n.
3. - b. - i. - o.
4. - a. - g. - k.
5. - e. - h. - l.

„Jistě, máme báječné projímadlo,“
nabízí lékárník.

autorka textu: Noemi Cupalová
autorka ilustrací (kromě bylin): Markéta Nováková
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Hrady kolem nás

Většina, menšina a vůle občanů

Není jich zrovna málo. Dočíst
se o nich můžete v románu
Zločin na Zlenicích hradě L. P.
1318 od spisovatele Radovana
Šimáčka. Pojďte se vydat
po stopách této historické
detektivky.

Co charakterizuje většinu, co menšinu? Kdo ji vyjadřuje a jak se ověřuje vůle občanů, vůle obce?
Dovolte mi malý exkurz pro přemýšlivé čtenáře SH, který může usnadnit orientaci v následujících řádcích.

O

Hrad Ježov
Už jste se tam byli podívat?
Že o něm někteří ani nevíte?

S

dětmi tam ráda chodím. Udělejte
si procházku a zajděte se na místo, kde gotický hrad Ježov stál,
podívat. Z hradu toho sice moc nezbylo,
ale místo má své kouzlo. Pro někoho je
to jen pár kamenů a kus zdiva, pro někoho kus historie. K hradu
se můžete dostat z nádraží Senohraby, když půjdete po pěšině
podél kolejí směrem na Prahu. Obejdete drážní domek, který se
nachází přímo napříč přes příkop mezi předhradím a jádrem
hradu. Nebo můžete zvolit trochu náročnější cestu, které dávám s dětmi přednost. Je sice obtížnější, ale pro děti zábavnější,
a i s trochou dobrodružství. Od staré informační tabule lyžařského oddílu při soutoku Mnichovky a Kunického potoka vede
ke hradu vyšlapaná stezka. Po prohlídce místa můžete dále pokračovat pěšinou za drážním domkem směrem na Prahu, projít
tunýlkem pod kolejemi a dojít procházkou až do Mirošovic.
Nejsem žádný odborník, jen ráda s rodinou jezdím po výletech,
které plánujeme hlavně za zříceninami hradů. Doma máme moc
pěknou sérii knih Zříceniny hradů, tvrzí a zámků, od autorů
profesora Tomáše Durdíka a Viktora Sušického. Rádi v knihách
listujeme a plánujeme kam vyrazíme. O hradu Ježov je v knize
zmínka. Zjistila jsem, že ne všichni o něm vědí a toto místo znají, a tak jsem se rozhodla o něm napsat pár řádků. Jsem nadše-

ný výletník, žádný odborník, čerpala jsem z odborných textů
a publikací. Jak se uvádí, hrad Ježov stával těsně u Senohrab
nad soutokem Kunického potoka a Mnichovky v nadmořské
výšce 335 metrů. Dnes je na tom místě drážní domek před vjezdem do stanice Senohraby od Prahy. Hrad byl vystaven v celkem poklidné době za vlády Karla IV. První písemná zmínka
pochází z roku 1377, kdy hrad již stál a byl uveden jako součást
panství sousedního hradu Zlenice, které udělil Karel IV. jako
léno Ondřejovi.
Hrad Ježov byl celkem menším šlechtickým sídlem. Podle nalezených úlomků byly některé hradní budovy zastřešeny břidlicovou krytinou, a proto lze předpokládat, že hrad představoval výstavný objekt. Na konci 14. století se dvakrát krátce
po sobě stal jako odúmrť majetkem panovníka. V roce 1399
ho získal Bušek z Petrovic. V roce 1463 koupil zlenické panství
i s Ježovem Zdeněk Kostka z Postupic a připojil ho ke svému
panství Komorní Hrádek. Válečné akce poděbradských válek
přinesly před rokem 1465 zkázu nedaleko stojícímu hradu Zlenice. O zániku hradu Ježova zmínka není, ale je možno
předpokládat, že hrad postihl stejný osud. V roce 1525
je hrad Ježov již zmiňován jako pustý. Výrazně byl poškozen při stavbě železniční tratě. Z hradu mnoho nezůstalo, a to nejen kvůli stavbě železnice a drážního domku na místě, kde se hrad nacházel. Přesto lze některé
zbytky hradu najít na východní a jihovýchodní straně
původního hradního areálu. Dnes přes bývalé hradní
nádvoří jezdí vlaky železniční trati Praha–Benešov.
Užijte si procházku
Lucie Pancířová
Použité zdroje:
Tomáš Durdík a Viktor Sušický, Zříceniny hradů, tvrzí
a zámků, 2015, Agentura Pankrác s. r. o., ISBN 978-8086781-28-0- www.wikipeda.cz
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becně platí, nejen v komunální politice, že občané projevují svou vůli v demokratické volbě zastupitelů obce,
resp. v rozhodnutí voličů o tom, který z kandidátů
na zastupitele bude mít právo (mandát) za ně rozhodovat. Zvolení zastupitelé jsou pak výrazem vůle občanů-voličů a ze své
činnosti se zodpovídají občanům. Představují kolektivní orgán – zastupitelstvo obce (zatím bez dělení na „vládní“ většinu
a opoziční menšinu) –, který ze svých řad volí na ustavujícím
zasedání starostu a místostarostu obce, tzv. vedení obce, nadpoloviční většinou všech zvolených zastupitelů. Na sestavení
této většiny se podílejí ti zastupitelé, kteří nalezli shodu na volbě vedení obce, mají společnou vůli a ochotu spolupracovat.
Tak se vytvoří většina v zastupitelstvu jako většinová vůle orgánu, s potenciálem i nezpochybnitelným právem většiny stanovit své cíle ve správě obce i podmínky spolupráce s menšinou
na celé funkční období. Zvolené vedení obce se ze své činnosti
zodpovídá zastupitelstvu obce (vůle obce), není nadřazené jeho
členům. Zformováním většiny v zastupitelstvu obce pro zvolení vedení obce vzniká menšina s rolí opozice. Opačný postup
by byl v rozporu s logikou, což není pro některé zastupitele nepřekonatelná překážka.

„Demokracie je metoda,
která zaručuje, že se nám
nebude vládnout lépe,
než si zasluhujeme.“
G. B. Shaw
Právě způsob zformování menšiny v našem zastupitelstvu považuji za jednu z hlavních příčin neschopnosti současné menšiny kooperovat s většinou a nemožnosti nalézat společná řešení.
Dříve, než byla vytvořena většinová vůle v zastupitelstvu nutná
pro zvolení vedení obce – a známo kdo v zastupitelstvu tvoří
většinu a jak velkou –, se tři zastupitelé za TJ Sokol sami postavili do role menšiny. Bohužel, nikoliv s právem zdravé opozice
kontrolovat činnost orgánů obce, ale s cílem převzít odpovědnost za správu obce a tak řešit „věčný“ zápas menšiny s většinou
o moc a vliv v obci. Rozhodli se vstřícně zareagovat na údajně
„rostoucí vůli občanů Senohrab“ provést změnu vedení obce,
ale žádnou kandidaturu na ustavující schůzi zastupitelstva
nepochopitelně nepředložili a většinový návrh odmítli podpořit. Stejně nepochopitelně, neboť jedinou kandidátkou byla
Ing. Svašková, která úspěšně vedla obec v letech 2014–2018,
což voliči ocenili tak, že vyhrála následující komunální volby.
Zatímco volební strana TJ Sokol preferující údajnou „vůli lidu
Senohrab“ byla ve volbách oceněna nejnižším počtem hlasů
od r. 2006. Výsledek demokratických voleb do zastupitelstva
obce v r. 2018 (vůle voličů) sice významně podpořil zachování

kontinuity správy obce, ale zjevně nezměnil nešťastný koncept
menšiny – zpochybňovat kompetentnost vedení obce. Jistě není
překvapující, že popsané postoje a přístupy menšiny se projevují ve všech jednáních orgánů obce.
Veřejné zasedání zastupitelstva naší obce 14. března t.r., ukončené podle zápisu ve 23:38 hod., se téměř v ničem nelišilo
od těch předchozích. Stejné prostředí, stejní účastníci, skupina
sympatizantů opoziční menšiny, několik odpůrců vedení obce.
Jen nálada „napnelismu“ vyvolaná menšinovým požadavkem
na úpravu programu jednání přišla o něco dříve. Místo kultivovaného, demokratickými procesními pravidly vedeného
jednání, vzrušená polemizující vystoupení, která občanům,
ani obci, nic nepřinášejí. Místo věcných stanovisek k projednávaným věcem zaznívaly spíše výtky, výkřiky typu „starostka
nehájí zájmy občanů“ a vzájemné překřikování. Intenzitou vzájemné záště, mírou nesnášenlivosti, byli nepříjemně zaskočeni
i hosté veřejného zasedání. Nutno přiznat, že ke konfliktnímu
průběhu jednání často napomáhá málo sebevědomé a rozhodné řízení předsedajícím. Není důrazně uplatňováno právo
řídícího, že komu neudělí slovo, nemůže se ho ujmout. Stejně
tak odebrání slova, přerušení jednání nebo jeho ukončení podle zákona. K většímu respektu demokratických procesních
pravidel by také prospělo výraznější rozlišení mezi jednáním,
rozhodováním zastupitelů obce a vystupováním přítomných
občanů se stanovisky k projednávaným věcem. Podle mého názoru příčina dnes již nechvalně známých průběhů jednání zastupitelstva spočívá v silné nedůvěře mezi většinou a výraznou
menšinou v zastupitelstvu, mající kořeny v rozhodnutí menšiny převzít odpovědnost za obec, nikoliv z důvodu chybných
rozhodnutí orgánů obce, zatěžující život v obci, poškozující její
hospodaření, ale z důvodů naivních představ a nereálných ambicí opoziční menšiny v zastupitelstvu.
Na závěr odpověď, kterou jsem po zasedání zastupitelstva dlužen lídrovi menšinové opozice R. Skořepovi: Výborům zastupitelstva nepřísluší pravomoc ukládat nápravná opatření, přísluší
jim právo předkládat zastupitelstvu obce výsledky svých šetření. Při zjištění nedostatků výbor po projednání navrhne opatření k odstranění případných nedostatků. Právem zastupitelstva
je rozhodnout, zda a kdy zprávu projedná a zda ze zjištění vyvodí závěry svým usnesením. Výbory nejsou orgánem obce, ale
zastupitelstva obce, kterému slouží.
Zcela na závěr něco moudrého, vztahujícího se k danému tématu – G. B. Shaw: „Demokracie je metoda, která zaručuje, že se
nám nebude vládnout lépe, než si zasluhujeme.“
Vážení čtenáři, pokud jsem něco přehlédl nebo díky své stylistické neobratnosti chybně interpretoval, pak mne prosím
omluvte.
PhDr. V. Kopper
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Sezonní vlaky PID 2022

V

sobotu 26. března 2022 opět vyjely po zimní přestávce víkendové rekreační vlaky Pražské integrované dopravy dopravců České dráhy
a KŽC Doprava, které spojují hlavní město s turisticky atraktivními destinacemi
ve středních Čechách i sousedních krajích.
Stejně jako v loňském roce se i letos můžete vydat na výlet do oblasti dolního Posázaví, Brd, na Kokořínsko, do Českého ráje
nebo Šluknovského výběžku. Novinkou
letošní sezony je prodloužení trasy Rakovnického rychlíku, který bude prodloužen až do Kralovic u Rakovníka. Ve všech
vlacích platí kromě tarifu jednotlivých
dopravců také Tarif PID, díky kterému je
možné kombinovat na jednu jízdenku vlak
i návazné autobusy nebo pražskou MHD.

(19:38) – Praha-Vršovice (19:46)
Rakovnický rychlík
Praha hl. n. (9:13) – Beroun – Křivoklát
– Rakovník – Kralovice u Rakovníka
(11:58)
Kralovice u Rakovníka (14:40) – Rakovník – Křivoklát – Beroun – Praha hl. n.
(17:29)
Posázavský motoráček
V sobotu Praha hl. n. (7:39) – Davle
– Týnec nad Sázavou (9:01)
V sobotu Týnec nad Sázavou (9:15)
– Davle – Praha hl. n. (10:29)

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell
– typu Araukana a Dark Shell
– typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů,
cena 199–245 Kč/ks.
Prodej: 10. 4., 21. 5.
a 18. 6. 2022
Senohraby – u vlak. nádraží
12.30 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

STRUČNÝ JÍZDNÍ ŘÁD
Cyklohráček
Praha hl. n. (9:06) – Slaný (10:41)
Slaný (11:02) – Praha hl. n. (12:51)
Praha hl. n. (13:04) – Slaný (14:41)
– Zlonice* (14:55)
Zlonice* (16:44) – Slaný (17:00)
– Praha hl. n. (18:46)
* v trase Slaný – Zlonice jede jen ve
dnech 30. 4., 21. 5., 18. 6., 30. 7., 27. 8.
a 24. 9. 2022
Cyklo Brdy
Praha hl. n. (8:17) – Beroun – Příbram
– Blatná (11:04)
Blatná (16:50) – Příbram – Beroun
– Praha hl. n. (19:34)
Český ráj
Praha Masarykovo n. (8:54) – Jičín
– Turnov (11:35)
Turnov (16:23) – Jičín – Praha Masarykovo n. (19:16)
Kokořínský rychlík
Praha-Vršovice (8:17) – Praha hl. n.
(8:28) – Mělník – Mšeno (10:33)
Mšeno (17:03) – Mělník – Praha hl. n.
(18:50) – Praha-Vršovice (18:59)
Lužickohorský rychlík
Praha-Vršovice (8:44) – Praha hl. n.
(8:58) – Bezděz – Krásná Lípa – Mikulášovice dolní nádraží (13:08)
Mikulášovice dolní nádraží (15:17) –
Krásná Lípa – Bezděz – Praha hl. n.
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V neděli Praha h. n. (14:55) – Davle
– Týnec nad Sázavou (16:11)
V neděli Týnec nad Sázavou (18:01) –
Davle – Praha hl. n. (19:28)
Změna Tarifu PID od 1. 4. 2022.
Od 1. dubna 2022 dochází v návaznosti
na úpravy výše celostátních slev ke změnám cen jízdného pro děti, studenty
a seniory ve Středočeském kraji. Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti
od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let
a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 %
na 50 %. S tím souvisí i změna cen jízdného
pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů PID, které budou nově poloviční oproti
plné ceně. Další změnou bude zavedení

zlevněného jízdného pro držitele průkazů
ZTP a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří
budou mít nově slevu 75 % z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích
PID (dosud mohl cestovat v autobusech
zdarma). Pro cestování po Praze se ceny
jízdného nemění.
Upozorňujeme, že z důvodu nemožnosti kompenzace nevyužitých jízdenek
ze strany státu nebude možný zpětný odkup nevyužitých jízdenek, které pozbydou po 1. 4. 2022 platnosti, a to včetně
jízdenek zakoupených v mobilní aplikaci
PID Lítačka. Tyto jízdenky je nutné využít do 31. 3. 2022.
Informační zpravodaj PID č. 3/2022
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