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LEDEN 2021

VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Vysazení nové aleje v naší obci
V úterý 8. prosince 2020 proběhla v odpoledních hodinách v naší obci zajímavá akce organizovaná obcí
Senohraby ve spolupráci s hotelem SEN a za účasti veřejnosti – Komunitní sázení zeleně.

P

o několika dnech pošmourného
a deštivého počasí vysvitlo dlouho
očekávané sluníčko a v pravé poledne, kdy akce započala, a následně po celé
odpoledne nás provázelo opravdu krásné
počasí, na prosinec nadprůměrná teplota a příjemná atmosféra. Okolo dvanácté
hodiny jsme se sešli v ulici Malostranská
a po krátké instruktáži odbornice a autorky osazovacího plánu paní Ivy Koudelové
započaly osazovací práce. Počet účastníků
akce byl hojný, a tak se spontánně vytvořily
skupinky po zhruba třech dobrovolnících,
které se vždy ujaly jednoho mladého stromku, v tomto případě javoru mléče.

Někdo stromek přidržoval, jiný lopaty a rýči
zasypával kořenový bal a další ho udusával.
Po krátkém čase byla vysazena nové alej
na břehu vedle chodníku vedoucího podél
odbočky z výjezdu z obce a skupina se přesunula na přilehlý pozemek hotelu SEN. Zde se
vysazovala kombinace listnatých stromů - javory, duby, habry, topoly, hlohy, dříny, jabloně
a také jedna třešeň ptačí.
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Byť bylo sazenic zcela jistě více než brigádníků, práce šla za svitu sluníčka od ruky. Celkem bylo během odpoledne vysazeno
58 listnatých stromů.

Kůrovcová kalamita v obecních lesích

O

Pro všechny účastníky akce bylo zástupci hotelu
SEN připraveno občerstvení v bývalém baru hotelu
v ulici Malostranská, kde jsme na závěr akce ochutnali výtečný hotelový guláš a osvěžili se teplými nápoji.

Velké poděkování patří všem účastníkům akce,
která se nesla v přátelském duchu a s nadšením,
že v obci sázíme zelenou budoucnost a že za pár let
vznikne v místě souvislý pás zeleně podél výjezdu
z naší obce.

Pomoci přijeli následující den i naši
senohrabští hasiči, kteří nové stromky
zalili vodou tak, aby se co nejlépe uchytily. Také moc děkujeme za pomoc.
Další dny přinesly opět poměrně vydatný déšť, který našim novým stromkům velmi prospěl. Lepší kombinaci
počasí jsme si pro tuto akci opravdu
nemohli přát.

Na závěr je třeba doplnit, že náklady
na pořízení sazenic stromků včetně jejich ukotvení jsou plně hrazeny
z dotačního programu Státního fondu
životního prostředí ČR – z Národního
programu Životní prostředí.
Jana Svašková
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bec Senohraby hospodaří
na 90,31 ha obecních lesů,
které byly v minulosti zalesněny zejména rychle rostoucím a ekonomicky nejvýhodnějším typem dřeviny
– smrkem ztepilým. Jak se ukázalo
nejen v našich zeměpisných šířkách,
byla to chyba. Tato monokultura velmi špatně odolává teplotním výkyvům
a následným kůrovcovým náletům,
kterých nebyly v extrémně suchých
letech 2018–2020 ušetřeny ani naše
obecní lesy. Již v prvním roce kůrovcové kalamity (2018) padla nenasytnému
brouku za oběť lokalita na vrcholu hřebenu Hláska, kdy jsme museli vykácet
377,7 m3 smrkového dřeva. Zatím nejhorším rokem byl pro všechny majitele
lesů rok 2019. Kůrovec se v obecních lesích nezadržitelně šířil nejen v lokalitě
Hláska, ale padly mu za oběť též stromy nad vilou Rita, a to nejen
na straně směřující k obci Senohraby, ale i na straně k řece Sázavě, dále směrem ke katastru sousední obce Mirošovice. Zde byly
ztráty opravdu velké. Těžilo se prakticky po celý rok 2019, celkem 6298,27 m3 smrkového dřeva. Smutná čísla. Byť po celý rok
těžební stroje obecní lesy prakticky neopustily (a nebylo snadné
zajistit dostatečné těžební kapacity), ihned po vyčištění jednotlivých lokalit se započalo s jejich obnovou – sázením nových, tentokrát převážně listnatých sazenic. I to se ukázalo jako obrovský
problém, neboť sazenice se staly nedostatkovým zbožím a nebylo snadné obstarat jich najednou tisíce. I to se podařilo a v roce
2019 jsme vysadili celkem 73 280 kusů sazenic nových stromků!
Převažoval dub, buk a javor, dostalo se i na jedli a v menší míře
i na lípu. V roce 2020 těžba i výsadba pokračovala (především
lokalita u pomníku J. Husa). Vytěžili jsme 1549,7 m3 dřeva a zalesnili všechny nové holiny, a to 11 000 kusy sazenic.
Průběžně každý rok žádáme o dotace na kalamitní kůrovcovou
těžbu dřeva z dotačních titulů MZe ČR, Středočeského kraje
a SZIF ČR (Státní zemědělský a intervenční fond). Celkem jsme
v období 2018–2020 obdrželi dotační částku 3 285 832,– Kč.

V roce 2020 jsme žádali o dotaci na kalamitní těžbu v lokalitě
Ježov, která nám byla přislíbena ve výši 1 518 296,– Kč. Tedy
ani rok 2021 nebude v našich lesích klidný. Těžba kůrovcového
dřeva v lokalitě Ježov, kde je zasaženo cca 4,52 ha lesa, je naplánována na únor letošního roku. Ihned po vytěžení a úklidu
bude opět následovat zalesnění nových holin celkem 36 160 ks
sazenic (dub, javor). Snad přinese letošní rok více srážek, aby se
naše nové malé stromečky dobře ujaly a stávající lesy dokázaly
díky dostatku vláhy se všemi škůdci dostatečně bojovat.
Zcela jistě se jedná o nejnáročnější období v historii hospodaření v obecních lesích. Obdobná situace panuje i v okolních
obcích, kůrovec nezná hranice katastrů. Ve srovnání s nimi patří obec Senohraby k těm nejrychlejším vlastníkům lesů, kteří
reagují na šíření kůrovce ihned. Též rychlostí a počtem vysazených sazenic (včetně jejich ošetření proti okusu od lesní zvěře)
předčíme i mnohem větší obce či města v našem regionu. Není
to veselý závod, ale bohužel se musíme s kalamitou vypořádat,
poučit se z chyb let minulých a založit lesy nové, lepší a hlavně
odolnější.
Jana Svašková

Jubilanti leden 2021
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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Objem nádoby
80 l
120 l
240 l
1 100 l

120 l
240 l

P
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Příloha č. 10 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011
o poplatku za komunální odpad pro rok 2021

Střety chodců se psy na místních
komunikacích obce

Četnost svozů

1 × 14 dnů / 26 svozů za rok
1 450 Kč
2 100 Kč
3 500 Kč
1 030 Kč
Nádoby slouží výhradně pro rekreační objekty.
1 300 Kč
1 500 Kč

1 × za měsíc / 12 svozů za rok
1 050 Kč
–
–
–

Bioodpad
Svozy budou probíhat
dle zvláštního harmonogramu.

Protože se jedná o místo velmi navštěvované chodci a cyklisty, které navazuje
na cyklotrasu 0020 vedoucí od Říčan
přes Strančice, Mnichovice, Božkov
k nám do Hrušova a dále podél Mnichovky na senohrabskou plovárnu, bylo
nám jasné, že je třeba lávku opravit
a co nejrychleji zprovoznit. Po bližším
ohledání jsme zjistili, že stávající lávka již dosluhuje, její nosné trámy jsou
prohnilé a v polovině své délky prasklé. Rozhodli jsme se tedy pro komplexní řešení – náhradu staré lávky
za novou zhotovenou z pevné a na místě opracované kulatiny. Abychom
předešli neustálému odnášení a poškozování lávky velkou vodou a zároveň zpříjemnili přechod přes lávku všem návštěvníkům, nová lávka
je konstruována vyšší a širší tak, aby přes ni mohli pohodlně přejet cyklisté, invalidé i maminky s kočárky.

Velké díky patří velmi šikovnému místnímu řemeslníkovi
panu Pavlu Fonkovi,
který se nelehké práce zhostil a ve velmi
krátké době během
prosincových dní novou lávku na místě
vyrobil a pevně ukotvil tak, aby vydržela a odolala i stoleté
vodě. Stylově jsme volili jednoduché provedení s křížovým zábradlím podobné tomu, které máme na dřevěné lávce u souběhu cyklostezky a pěší stezky při příchodu na plovárnu od Senohrab. Moc děkujeme za celé dílo!
Věřím, že se vám nová lávka bude nejen líbit, ale především že vám přechod
přes Mnichovku v tomto místě usnadní a hlavně že nám všem dlouho vydrží!!!
Jana Svašková

4

poslední době dochází
v obci ke střetům mezi
chodci a volně pobíhajícími
psy.Upozorňujeme,
že na veřejných prostranstvích,
tj. i na ulicích, je podle obecní
vyhlášky č. 10/2011 volné
pobíhání psů zakázáno!
Prosíme majitele psů
o důsledné dodržování
tohoto zákazu.
OÚ Senohraby

Nová lávka přes Mnichovku

odzimní vydatné deště
způsobily
opět po čase zvýšenou hladinu Mnichovky, která již
tradičně (poněkolikáté) s sebou vzala
dřevěnou lávku vedoucí od Čtyřkol
k naší senohrabské
plovárně. Díky silnému železnému
drátu, kterým byla
upevněna k nedaleké olši, sice neuplavala úplně,
ale na velké vodě doslova vlála, a když voda opadla, zlomila se zhruba ve své polovině.

V
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Hasiči

Informace pro členy
Sboru dobrovolných hasičů Senohraby
Vážení členové, vážené členky,
s ohledem na epidemiologickou situaci a vládní nařízení byla zrušena Výroční valná
hromada našeho sboru, která byla plánovaná na leden 2021.
Prosíme všechny členy, pokud nemají zaplacené členské příspěvky za rok 2020, aby tak
učinili nejpozději do 15. února 2021.
Výše členského příspěvku pro rok 2020 je 300 Kč.
Platbu lze provést bezhotovostně na účet č. 244671046/0300 (do zprávy pro příjemce
prosím uveďte jméno člena), po domluvě lze sjednat individuální způsob platby.
V případě dotazů ohledně platby členských příspěvků kontaktujte správce členské
základny I. Jančíkovou, tel.: 608 251 806, ivca.jancikova@seznam.cz.
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Zápis č. 6/2020
Zápis č. 6/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne 15. 12. 2020 od 18 hodin
v kongresovém sálu hotelu SEN, Malostranská 344.
Přítomni:
Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut,
Miroslav Matyska, Jan Beneš, Radek Skořepa,
Lucie Pancířová, Alexandra Kloužková
Omluveni: Martin Brož
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 18:03 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 sdělila, že 14. 12. 2020 se vzdal mandátu zastupitel
MUDr. Petr Šrámek. Dalším kandidátem na zastupitele je dle
kandidátní listiny Hasiči Senohraby Martin Brož. Ten mandát
přijal, ale dnes je omluven, slib zastupitele složí na příštím
zasedání zastupitelstva obce.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny – příloha
zápisu č. 1 – je přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu H.O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Jana Beneše
a Milana Krauta.
Usnesení č. 74/2020:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Beneš a pan Kraut.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 75/2020:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvěšen na úřední desce obce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
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Zápis č. 6/2020

4. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020 o poskytnutí dotace spolku Senohrabská beseda.
Zastupitelka Kloužková sdělila, že z důvodu pandemické situace Senohrabská beseda tento rok nežádá o příspěvek na svou
činnost a bude žádat příští rok. Číslo smlouvy tak přechází
na smlouvu s dalším spolkem.
5. Veřejnoprávní smlouva č. 3/2020 o poskytnutí dotace organizaci Českého svazu včelařů v Senohrabech.
Usnesení č. 76/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
č. 2/2020 o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Senohraby se spolkem Český svaz včelařů, o.s.,
základní organizace Senohraby se sídlem Hlavní 79, 251 66
Senohraby, IČ 69781125.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace na poskytování obecně prospěšných služeb
s Posázaví o.p.s. pro rok 2021.
Usnesení č. 77/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných služeb na území obce Senohraby s Posázaví o.p.s. se
sídlem Jemniště 1, 257 01 Postupice, IČ 27129772.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 80/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry posouzení vodovodní sítě obce Senohraby provedené společností VRV a.s.
a souhlasí s vyhotovením projektové dokumentace na akci
Vodovod Senohraby – technická opatření na vodovodní síti
dle předložené nabídky z 11/2020 v celkové ceně 598 000 Kč
bez DPH (723 580 Kč včetně DPH, vyjma bodu 4. – inženýrská
činnost, kterou si zajistí obec vlastními silami) od společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4,
150 56 Praha 5, IČ 47116901. Jde o výjimku z vnitřní směrnice obce Senohraby č. 01/2020, o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, dle čl. 6, bod 2.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
10. Příloha č. 10 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011
o poplatku za komunální odpad pro rok 2021 – příloha
č. 2.
Usnesení č. 81/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 10 k obecně závazné
vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok
2021.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
11. Dílčí zpráva o kontrole účetnictví obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Senohraby za rok 2020.

7. Souhlas s umístěním a stavbou doplňkové stavby –
ppč. 72/24 v k.ú. Senohraby.

12. Zpráva finančního výboru – příloha č. 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru.

Usnesení č. 78/2020:
Zastupitelstvo obce souhlasí ve smyslu § 188a odst. 1 písm. c)
a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, s umístěním
a stavbou doplňkové stavby – přístřešku pro zemědělskou
techniku a sklad zemědělských výpěstků v nezastavěném
území obce Senohraby na pozemku ppč. 72/24 v katastrálním
území Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

13. Volba člena finančního výboru.
Po rezignaci Anny Voňavkové na člena finančního výboru navrhla starostka za člena Annu Štůlovou. Zastupitelka
Pancířová navrhla za člena Alexandru Kloužkovou.

8. Změna ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021.
Usnesení č. 79/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje v obci Senohraby cenu pro vodné ve výši 37,63 Kč bez DPH (41,40 Kč včetně DPH) a cenu
pro stočné ve výši 32,03 Kč bez DPH (35,23 Kč včetně DPH)
od 1. 1. 2021.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Projektová dokumentace na úpravu vodovodní sítě
obce – technická opatření.

leden . 2021

Usnesení č. 82/2020:
Zastupitelstvo obce volí za členku finančního výboru
Annu Štůlovou.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Matyska, Beneš)
2 hlasy proti (Skořepa, Pancířová)
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.
O členství Alexandry Kloužkové ve finančním výboru se již nehlasovalo, protože byla zastupitelstvem zvolena Anna Štůlová.
14. Rozpočtové opatření č. 4/2020 – příloha č. 4.
Usnesení č. 83/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Rozpočet obce pro rok 2021 – příloha č. 5.

Usnesení č. 84/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje podporu TJ Sokol Senohraby
na ošetření lipových stromořadí ve výši 50 % skutečných
nákladů vynaložených na jejich ošetření v roce 2021, maximálně do výše 200 000 Kč navýšením § 3419 o tuto částku
s financováním z přebytků hospodaření minulých let.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 85/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 jako
schodkový ve znění, v jakém byl vyvěšen na úřední desce
s těmito změnami ve výdajové části:
zaveden paragraf 3636 – územní rozvoj s částkou 30 000 Kč,
ponížen paragraf 6171 místní správa o 30 000 Kč.
Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy dle rozpočtové skladby. Celkem příjmy obce ve výši 42 254 692,19 Kč
a výdaje ve výši 45 102 180,82 Kč.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.
16. Plán rozvoje sportu obce Senohraby – příloha č. 6.
Usnesení č. 86/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu obce
Senohraby na roky 2021–2031 ve znění ze dne 13. 12. 2020.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
17. Různé.
18. Diskuse.
V rámci diskuse bylo nadneseno občany a zastupiteli několik
témat:
• vraky automobilů po obci,
• v jaké fázi je příprava stavby nového obchodu,
• plán rozvoje sportu.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21:16 hod.
Zapsal: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 18. 12. 2020
Ověřovatelé zápisu:
Jan Beneš v.r.
Milan Kraut v.r.
Jana Svašková v.r., starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Janem Benešem podepsán dne:
18. 12. 2020
Zápis byl ověřovatelem Milanem Krautem podepsán dne:
18. 12. 2020
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 18. 12. 2020
Zápis byl vyvěšen: 22. 12. 2020
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Hláska

dětem

Hláska

Malíři

„Zřícenina z obrazů Josefa Lady na šest.“ Kája se sklání
nad křížovkou. H-L-Á-S-K-A, počítá si Alenka na prstech. „Hláska, Kájo, jasně, na ledničce je přece s tím obrázkem pohled. Vodník na vrbě a vzadu černej hrad.“
„Tak ji taky nakreslete,“ strčí maminka hlavu do pokoje.
„Vemte si čtvrtku, pak to vystřihneme a můžeme poslat
jako vlastnoručně vyrobený pohled třeba babičce. Bude
mít radost.“
Kája s Alenkou popadnou čtvrtky a letí ven.
Jak jinak kreslit než přímo na místě.
Posadí se kousek od dřevěného
můstku, oba ještě trochu udýchaní a... „Kájo! Tys nevzal
tužky!“ Alenka se samým
zklamáním rozpláče. „Jaký
– Kájo, tys nevzal tužky – tys
je nevzala taky,“ zlobí se klouček,

ale smířlivě dodá: „Nebul, to se nějak udělá.“
„Jak udělá?“ popotáhne Ája a kulí oči na Káju, který
ze zimou provlhlé hlíny vytáhne větvičku. „Jseš malíř?
Jseš. Pravej malíř si musí umět poradit!“
Tak malují. Větvičkou, hlínou a špinavým zbytkem
sněhu. Pak Alenka najde zbytky ohniště a oba obtahují
obrázek prsty černými od mokrých uhlíků. Je to zimní Hláska, jak má být. Trochu ponurá a trochu mokrá,
tajemná a vonící po lese. Na jaře sem zajdou
znovu a přidají zelenou z mladého listí.
V létě modré borůvky a červenou od lesních jahod. Podzim papír provoní dýmem
z ohně a budou to mít. Čtyři
roční období. Model: Hláska.

A abyste si mohli kouzlit i doma v teple, máme pro vás
něco barevného.
Poproste maminku, aby vám na placatý talíř nebo
podnos nalila loužičku mléka. Tu a tam do něj kápněte
barvu (můžete použít potravinářské barvivo, práškové barvy na textil, tempery nebo inkoust – cokoliv
vás napadne). Nemíchejte! Potom namočte vatové
čistítko do uší do jaru a zlehka ho ponořte do mléka. Vidíte? Dvojrozměrný barevný výbuch!
Prudké mísení barev způsobil jar, který začal rozpouštět tuk v mléce. Schválně zkuste, co se stane,
když místo plnotučného mléka použijete nízkotučné.
A co smetanu? Trochu oleje? Vodu?

Stopy slavných – Josef Cibulka
umění a Quidona Adlera o historii hudby. Též se
zaměřil na seminář Josefa Strzygowského, týkající
se křesťanského umění. Ve Vídni se také zúčastnil
pohřebních obřadů za zesnulého císaře Františka
Josefa I.

Zřícená Hláska je opravdu vděčný námět pro malíře.
Na některém z obrázků Josefa Lady jste ji už určitě viděli. Lada se narodil blizoučko, v Hrusicích, ještě před koncem devatenáctého století. Nejen, že svoje Hrusice miloval
a zvěčnil ve spoustě děl jak literárních, tak výtvarných,
stejně tak měl v lásce i Hlásku. A tak ji na jeho obrazech
najdete zasněženou i jarně rozkvetlou, s vodníkem, se sněhulákem i s koupajícími se dětmi, v noci i ve dne.

V pamětech Jaroslava Bendy
nalezneme ještě jednu mimořádně
významnou osobnost. Jedná
se o Josefa Cibulku, římskokatolického
kněze a historika umění, zaměřeného
zvláště na dějiny sakrálního umění,
středověkou archeologii a církevní
hudbu.

Lada ale nebyl jediný. Hlásku kolem roku 1830 nakreslil i Karel Hynek Mácha. Rád cestoval, miloval
romantické krajiny a Hláska ho musela nadchnout.
Jako každého. Zkusíte si ji taky nakreslit?

Mladý malíř ukazuje příteli jeden
ze svých obrazů: „Podívej se na tohle
plátno, právě ho někdo koupil!
Tři roky práce!“
„Páni, to jsi ho maloval tak dlouho?“
„Ale ne, maloval jsem to tři hodiny.
Tři roky mi trvalo ho prodat.“
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Chcete zkusit jedno speciální zimní kouzlo? A máte
doma bublifuk? Počkejte si, až bude venku mráz (alespoň –5 °C), a opatrně vyfoukněte bublinu tak, aby zůstala stát na sněhu. Pozor na vítr, stačí málo,
aby praskla. Za chviličku
začne mráz na bublinu malovat ledové květy, podobně
jako třeba na sklo od auta.
Květy se začnou spojovat
a po pár minutách budete mít překrásnou
a křehkou ledovou
kouli.

dětem

leden . 2021

J

osef Cibulka se narodil dne 1. července 1886 v Ústí
nad Orlicí. Jeho rod je doložen v tomto městě již v 16. století. Otec Josef Emanuel provozoval tkalcovství a matka
Anna, rozená Rypková, také pocházela z rodiny tkalců. Josef
Cibulka studoval po obecné škole nejprve v letech 1897 až 1901
na nižším gymnáziu v Lanškrouně a poté na vyšším gymnáziu
v Litomyšli (1901–1905). Po maturitě podnikl cestu po rakouských zemích a navštívil též Benátky. Koncem září roku 1905
odešel do Říma na Českou kolej, která sloužila jako internát,
a studoval na Urbanově koleji filozofii a teologii. Dne 18. prosince 1909 jej v lateránské bazilice sv. Jana Křtitele vysvětili
na kněze a následujícího léta získal doktorát bohosloví.
Po návratu do Čech nastoupil na místo vikaristy katedrálního
chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Roku 1912 obhájil na Bohoslovecké fakultě v Olomouci disertační práci „O vývoji liturgického zpěvu a jeho forem“. V letech 1916 až 1917 studoval jako
člen Frintanea na vídeňské univerzitě, kde navštěvoval přednášky Coelestina Wolfsgrubera o církevních dějinách, Eduarda Eichmanna o kanonickém právu, Maxe Dvořáka o dějinách

Roku 1922 získal mimořádnou a roku 1926 řádnou
profesuru na Bohoslovecké fakultě Univerzity Karlovy. Vyučoval také na Českém vysokém učení technickém a od roku 1927 do 1950 přednášel křesťanskou
archeologii, nejprve jako docent, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Výuku pochopitelně přerušila
válka. V letech 1939 až 1945 řídil Státní sbírku starého umění v Praze, tedy současnou Národní galerii,
a podařilo se mu nejen chránit exponáty, ale také získat mnoho nových akvizic. Po válce se stal kanovníkem kolegiátní kapituly u Všech Svatých na Pražském hradě.
Z jeho rozsáhlého díla je nutno vyzdvihnout knihu „Václavova
rotunda sv. Víta“, která vyšla roku 1933. Dále lze jmenovat práce „Starokřesťanská ikonografie a zobrazování Ukřižovaného“
(1924), a „Kostel sv. Jiří na Hradě pražském“ z roku 1936. S Janem Sokolem sepsal „Soupis památek historických a uměleckých v okresu lanškrounském – XLVII.“. Publikoval i o malířích, například El Grecovi, Albrechtu Dürerovi a Velázquezovi.
Psal i o českých umělcích, Maxu Švabinském nebo Maxmiliánu
Pirnerovi. Jeho bývalí žáci Dobroslav Líbal a Milada Vilímková mu připravili k sedmdesátým narozeninám sborník „Umění věků“, který vyšel roku 1957. Součástí je, kromě vědeckých
článků, také Cibulkova bibliografie do roku 1955.
Josef Cibulka zemřel 2. dubna 1968 a pohřben byl na hřbitově
Na Hýbli ve svém rodném městě, poblíž centrálního Andersova kříže.
Patrik Líbal
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TJ Sokol

TJ Sokol

Začíná první fáze revitalizace lipového stromořadí
TJ Sokol Senohraby okolo fotbalového hřiště

Potlach běžců na Vávrově palouku.
Pechek vyhrál posedmé

Stromy, které k naší obci
neodmyslitelně patří.
Dělají nám všem radost
a jsou krásné v každém
ročním období. Ale ne
všechny jsou bohužel
bezpečné.

J

ak již bylo zmíněno v článku paní
Kloužkové v Senohrabské hlásce
č. 5, TJ Sokol Senohraby nechal
zpracovat několik posudků na celé lipové stromořadí okolo hřiště. Některé
lípy jsou ve velmi špatném stavu a nejsou bezpečné. Z celkového počtu 59 lip
se jedná o 9 stromů určených ke kácení
(stromy označené křížkem). Z geodetického zaměření katastrálních hranic pozemků a širších vztahů okolo fotbalového hřiště
a okolí vyplývá, že 33 stromů je na pozemcích TJ Sokol Senohraby a v první vlně revitalizace se kácení týká 5 stromů. Zbývajících 26 stromů se nachází na pozemcích obce a pokácet by
se měly 4 stromy. Ostatní stromy vyžadují ošetření. Z hlediska
bezpečnosti není možné dále tuto záležitost odkládat a je nutné
konat. TJ Sokol Senohraby konal, jak mohl, a zažádal o příslušná povolení pro stromy na svých pozemcích, resp. na pozemku 359/1, viz plánek (jedná se o strom č. 14, 18, 27, 36, a 37).
Dne 21. 12. 2020 podal na obecním
úřadě žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les. Dne 25. 1. 2021 mu bylo
obecním úřadem Senohraby vydáno
povolení ke kácení, které 26. 1. 2021
nabývá právní moci.

S
ukončeno v daném termínu. K ošetření stromů bylo přijato
na VZ zastupitelstva obce Senohraby 15. 12. 2020 následující
usnesení č. 84/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje podporu
TJ Sokol Senohraby na ošetření lipových stromořadí ve výši
50 % skutečných nákladů vynaložených na jejich ošetření v roce 2021, maximálně do výše 200 000 Kč navýšením
§ 3419 o tuto částku s financováním z přebytků hospodaření
minulých let.
Radek Skořepa
za TJ Sokol Senohraby

„Vybrali jsme si sobotu podle počasí,“ hlásil Pechek. „Ale bylo
hodně bahno a sám jsem se přece jenom tolik nevyhecoval,“
komentoval svůj čas 30:20, o půl minuty pomalejší ve srovnání
například s loňskem, kdy tu doběhl v mrtvém závodě s Janem
Ferdinandem Poláškem. Ale určitě se nermoutil, jako příprava
na Kunratice (pokud budou) a Běchovický mistrák v přespoláku
dobrá, k tomu vyvezl rodinku. Žena Blanka zůstala nakonec třetí
ve své věkovce na kratší čtyřce, jen čtyřletý synek David tentokrát trochu zastávkoval a do výsledků se nezapsal. Však to znáte
s dětmi. Jiné zase brousily kratší okruhy do zemdlení. „Ještě jednou, změř mi to,“ povykovaly na rodiče i trenéry.
Do listiny se zapsaly téměř tři stovky účastníků. Jestliže senohrabští očekávali v upraveném režimu pouze srdcaře, tohle číslo
potvrzuje, kolik si jich jejich závod za ta léta báječnou atmosférou
získal. U cílové brány nechyběl oheň, na zahřátí, i opečení buřtíků, k tomu basa pivek. I mnozí velcí běželi vícekrát. „Brácha dal
osmičku v sobotu, ale jakmile se doslechl, že ho předběhla jedna
holka, vyrazil v neděli znovu,“ smála se Alena Skořepová z pořadatelského týmu.

Jaký je postup? Na základě povolení
proběhne kácení konkrétních 5 lip
na sokolském pozemku. Pokácené
stromy budou dle daného rozhodnutí nahrazeny 5 kusy listnatých dřevin
s obvodem kmene 12–14 cm a budou
zasazeny tak, aby doplnily souvislou
řadu stromů – alej, která bude kácením dřevin narušena. Kácení stromů musí dle rozhodnutí proběhnout
do 31. 3. 2021 a následná náhradní
výsadba do konce roku 2021. TJ Sokol
Senohraby tedy začne s řešením svojí
částí lipového stromořadí v průběhu měsíce února tak, aby kácení bylo
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nad aby Petru Pechkovi ta zdejší vítězství nezevšedněla.
Svůj sedmý triumf na vyhlášeném Podzimním běhu lyžařů v Senohrabech, kraji kocoura Mikeše, si musel odpracovat pěkně sám, bez soupeřů ani na dohled. Přitom letošní
64. ročník v divné době trval pět dní… Vzhledem k hygienicko-bezpečnostním opatřením se zdejší tradičně intervalový podnik
proměnil ve zcela individuální záležitost. Vyrazit na vyznačenou
trať 8 nebo 4 km jste mohli ve vyhlášených dnech kdykoliv, a pak
jste zaznamenali svůj čas do výsledků.

Také jeho dobrá duše Jan Oberländer zvládl oba okruhy. A známá běžkyně Vanda Kadeřábková-Březinová přidala i okruh
s nordic walking hůlkami. Vida, to by se v obvyklém programu běžného závodního šrumce nepořídilo. Komplikaci přineslo jen několik v blátě utopených bot a jeden starší muž, který
hned první den už za šera znaven netrefil správnou cestu. Nový
rozměr získala i sama léty prověřená trať. Velmi členitá a náročná. Trvající dřevařské práce parádně zbahnily několik úseků
a na jiných místech otevřely nová panoramata. I ostřílený vete-

leden . 2021

rán se musel cítit, jako by tu běžel poprvé. A kochat se… aniž by
pobloudil. V cílové rovince pak na palouku naposledy zapnout
motory. Tak zase za rok, anebo kdykoliv v zimě, až tu napadne,
stopy budou najeté…
Text a fota: Tomáš Nohejl
www.aktivtono.cz

Kudy jsme chodili
(zase jen málo)
Ani druhá polovina roku nepřála hromadným akcím nebo
cestování veřejnou dopravou, takže se naše vycházky vesměs omezily na okolí Senohrab. V červenci jsme prošli ze
Senohrab přes Pětihosty a Zaječice do Pyšel a část cesty byla
pro většinu z nás neznámá, bylo nás 12 a pes a km 7,5. Po obědě pod stromy jsme se vrátili autobusem. V srpnu jsme si
po letech zopakovali „Krásné Vyhlídky“ – okruh z Mnichovic
přes Struhařov a Klokočnou zpět do Mnichovic. Překvapilo
nás, jak byla cesta v Mnichovicích špatně (spíš vůbec) značená, na rozdíl od dalších dvou obcí, a povedlo se nám na kraji
Mnichovic i zabloudit. Km bylo 12 a nás 7.
V září jsme konečně vyrazili trochu dál, vlakem do Vráže,
odtud do Sv. Jana pod Skalou a podél Berounky do Srbska.
Plánovali jsme tuto cestu dlouho a odměnou nám byl otevřený velice zajímavý klášterní kostel i jeskyně, krásné počasí
a příjemná restaurace v Srbsku. Bylo nás 7 a km 9. Tím naše
vycházky vzhledem k situaci prakticky skončily, jen na začátku prosince, při kratším uvolnění, jsme se v rozestupech došli
podívat k řece na nový altán u Hlásky (účast 11 a 5 km) a pak
si opekli špekáčky na ohníčku na zahradě.
Ani tradiční a oblíbená Vánoční vycházka se nekonala a s rokem 2020 jsme se rozloučili jen symbolicky a pronesená přání do roku 2021 se zatím moc nedaří plnit.
Ale určitě bude líp…
Za turistický oddíl TJ Sokol Senohraby
Eva Matějková
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Byla jednou jedna POŠTA…
tak by mohl znít povzdech senohrabského občana a nemuselo by to být v daleké budoucnosti. Bohužel… Ale pojďme
na začátek tohoto příběhu.

že finančně je pro ni neúnosné tuto službu za daných podmínek
poskytovat, a tak se se soupisem stavu nákladů a příjmů obrátila
na paní starostku s prosbou o hledání řešení, cesty.

Senohraby měly každý pracovní den otevřenou poštu s vyhovujícím zázemím, jak co se týká prostoru, tak otevírací doby, a služby
zajišťovaly dvě pracovnice pošty. Obyvatel v Senohrabech přibývalo a přibývá, navíc zdejší pošta zajišťovala služby nejen pro Senohraby, a tak každý den měly obě pracovnice práce dost a dost. Česká pošta před lety přišla s nabídkou pro obce a města, s takzvaným
projektem Pošta Partner, kterým chtěla vyřešit svou ztrátovost.

Paní starostka odpověděla dopisem ze dne 1. června 2020
a mimo jiné v něm najdete více či méně úsměvné rady, jak snížit
výdaje pobočky – např. při slunném počasí více větrat, snížit nastavení chladicích zařízení, neb i snížení o pouhý jeden stupeň se
výrazně odrazí na snížení spotřeby elektrické energie atd. Závěrem pak paní starostka píše: „Vše záleží na šikovnosti podnikatele, který si pobočku jako OSVČ převzal.“

Co je to Pošta Partner? Nabízí základní poštovní služby jako
běžné pobočky pošty, tedy příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané
bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních
cenin a zboží, prodej kolkových známek a další služby. Provozuje ji třetí osoba – například provozovatel místních obchodů
nebo obecní úřady. Franšízant hradí provozní a mzdové náklady a od České pošty dostává fixní platby a část zisku ze služeb.
Česká pošta si stanovila počet poboček, které nabídne obcím
a městům v tomto projektu, obce a města tuto nabídku mohly,
ale nemusely využít. Tvrzení, že pokud by obce na tuto změnu
nepřistoupily, byla by u nich stálá pobočka zavřena a služby nebyly poskytovány, bylo a je lživé. Ve svých řádných pobočkách
je ČP povinna zajistit chod, v případě pošty Partner již tuto povinnost nemá a pobočka tak může zcela zaniknout.

Shrňme si fakta – pošta nechtěla, neuspěla, ráda se zbavila,
obec ráda převzala a paní Kodetová má být šikovnější podnikatel. Jak jednoduché to je, viďte? A řešení? Paní Kodetová
převezme pobočku i v Ondřejově a bude střídat dopoledne a odpoledne se Senohraby, na přejezd má vlastní auto. Napadá vás,
proč si starostka obce nepoložila v té době otázku, jak lze za poloviční čas a v jediné osobě zvládnout potřeby obyvatel „JEJÍ“
obce, těch, jejichž zájmy má chránit?

Dohledat problémovost projektu není problém ani na Svazku
obcí a měst a třeba v roce 2018 ministr vnitra Jan Hamáček
(ČSSD) řekl, že projekt Pošta Partner se musí změnit. Podle něj
není možné u malých pošt nutit starosty, aby je zřizovali sami
a suplovali tak roli České pošty. A již letité zkušenosti existujících partnerských poboček ukazovaly na nedomyšlenost celého
projektu, ostatně i proto se tímto opakovaně zabývala vláda.

Nevím, zda paní starostka někdy viděla fronty v listopadu, prosinci za každého počasí před „naší“ pobočkou. Zda ji napadlo,
jak se tam stojí seniorům, kteří si jdou pro důchod… Zda zavzpomínala, jak velké prostory dříve pošta měla a jak se při dnešním
obrovském nárůstu počtu zásilek může vlastně do „naší“ pobočky vše vejít? Jenže ona to už přece není „naše“ pobočka, je to pobočka „paní Kodetové“, a ta ať si to udělá, jak chce.

Přesto naše paní starostka v oné době plné upozornění a kritiky
projektu chtěla, aby se v Senohrabech pobočka ČP změnila
na Partnera. Proč, to netuším. Ze všech stran – z úst starostů,
provozovatelů, vlády roky již zněla varování, aby obce na toto
nepřistupovaly, neb koneckonců nemusí! Nicméně návrh
starostky byl, kromě opozičních zastupitelů, podpořen všemi
koaličními a v Senohrabech tak vznikla místo stabilní pobočky
ČP Pošta Partner. Nu, vznikla, obec investovala opravdu nemalé
finanční náklady do opravy prostor v nádražní budově, prostor
na první pohled velmi malých a zcela nesrovnatelných s bývalou
poštou, jak prostorem pro výdej a uložení zásilek, tak zázemím
pro klienty. Pošta nám tehdy pak všem doručila do schránek nabídku postu poskytovatele služeb v pobočce pošty Partner, nikdo
se ale nepřihlásil, a tak paní starostka oslovila paní Kodetovou
(dříve Doubkovou), která na poště v Senohrabech pracovala roky.
S tím, že se jedná o projekt nový, samozřejmě se budou obě strany učit za pochodu, reagovat na provozní záležitosti atd.

Po roce (tj. v listopadu) se obě strany dle smlouvy měly sejít
a zhodnotit, jaká je realita, a hledat společné cesty vedoucí k jedinému – k fungování pobočky, neb pokud ta zanikne, Česká
pošta již nemá povinnost ji zde provozovat. Takový je totiž reálný dopad jednoho zcela nedomyšleného rozhodnutí před pár
lety. Paní Kodetová byla ráda, že doslova přežila předvánoční
šílenství (osobně jsem v to nevěřila), a v polovině ledna vstoupila do pobočky paní starostka. Nikoli s přáním do nového roku,
nikoli s poděkováním za zvládnutí celé situace, ale s prostým
konstatováním, že má paní Kodetová zaplatit měsíční nájem
za listopad a prosinec zpětně a tři měsíce dopředu.

A tak jsme slavně v Senohrabech otevřeli pár metrů s hrdým názvem Pošta Partner. Bohužel, paní Kodetová realitou dní zjistila,
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A pozor! Na stránkách Pošty Partner je v bodu Co zajistí obec,
město psáno: Pošta Partner musí mít otevřeno pro veřejnost
minimálně ve stejném rozsahu původní pošty. Zároveň musí
mít otevřeno každý pracovní den. Znamená to tedy, že krokem
„uvolnit“ paní Kodetovou i pro Ondřejov a radikálně zkrátit otvírací dobu pobočky oproti původní, byl tento bod porušen?

A tak máme v naší obci „naši pobočku“ Pošty Partner, naším
rozhodnutím už NE řádnou pobočku České pošty, která by měla
povinnost ji provozovat. Máme tu pobočku opravenou za peníze
obce, a pokud není rentabilní, tak za to přece může ten, kdo ji
provozuje. Pokud skončí a nenajde se nikdo (a kdo jej bude hledat), skončí i tato pobočka a my budeme mít opravené prostory na cokoli. A pro poštu, důchody, ať si lidé zajedou kam? Inu,
to ještě uvidíme, kdo o to bude stát…

leden . 2021

Byla jednou jedna pošta v Senohrabech, provozovala ji Česká
pošta a NIKDO toto nemusel měnit. Pošta by byla dál povinna
pobočku u nás provozovat a vše si zajišťovat sama, jako dříve,
jako pro ostatní, kdo o to stáli. Jak to, že tak základní kámen,
jakým bezesporu pošta v obci je, u nás není brán jako věc podstatná pro všechny občany, seniory pak především? Proč tomu
tak je, netuším. Pohled na frontu lidí na peroně mi pokaždé
připomene zhoršení této situace, která vznikla naprosto nesmyslným krokem kohosi. A současné jednání paní starostky – je to vaše věc, paní Kodetová, musíte se víc snažit – mě

Provozovatelka pobočky Pošta Partner
paní Alice Kodetová byla oslovena, zda
chce na tento článek do SH reagovat svým
vyjádřením. Této možnosti nevyužila.

naplňuje obavami a také zlobou. Ano, bylo to špatné a naprosto nedomyšlené rozhodnutí mít zde Poštu Partner, ale stalo se a nyní ti, kteří toto rozhodli, by především měli hledat
cesty, aby zde poštovní služby nejen zachovali, ale i zlepšili.
Je za minutu dvanáct!
Stanislava Čermáková
25. ledna, do tohoto data NEBYLO ze strany paní starostky
s paní Kodetovou nijak jednáno, problém předložen či řešen
s ostatními zastupiteli obce.

Na obecní úřad doručila dne 28. 1. 2021
e-mailem žádost o ponechání zvýhodněného nájemného na pobočce s prohlášením, že pobočku chce vést i nadále.

Dovoluji si tedy reagovat na výše uvedený článek sama:

Je a také bude jedna POŠTA...

N

a počátku změny transformace pobočky České pošty
na pobočku Pošta Partner byl příjezd manažerů České
pošty na OÚ Senohraby a jejich představení transformačního procesu, během kterého budou vybrané pobočky nabídnuty soukromým osobám/podnikatelům k jejich provozování při souběhu s jejich jiným vhodně doplňujícím podnikáním.
Takovéto soukromé provozování poboček pošty je v zemích
na západ od našich hranic zcela běžné a udržitelné. Tehdy mi
bylo sděleno, že mezi pobočkami vybranými k převodu na Poštu Partner je i pobočka v Senohrabech, která je jinak dlouhodobě neudržitelná vzhledem k umístění v soukromém objektu
s neúměrně vysokým nájmem, drahým provozem, nedostatkem
parkovacích míst a vzhledem k odlehlosti místa, kvůli kterému
byla pobočka v minulosti i několikrát vykradena. Bylo mi sděleno, že pokud má být pobočka v obci zachována, je nutno ze strany obce pomoci najít lepší, dostupnější a levnější prostory s tím,
že dlouhodobě jsou takovéto vhodné prostory nabízeny sousední obcí Mirošovice v jejich obecním úřadě, kam by při nenalezení lepších prostor v Senohrabech byla pobočka přesunuta,
což vzhledem ke vzdálenosti Mirošovic vyhláška 464/2012 Sb.
umožňuje. Když tito pánové přijeli do Senohrab během osmi
měsíců již třikrát, nevypadala situace rozhodně na to, že si sem
jezdí jen tak hezky popovídat. Nevím, zda by v této situaci jiní
starostové strčili hlavu do písku a dělali, že se to jejich obce netýká a jejich pobočce přece „nic nehrozí“.
Po těchto jednáních, kdy jsme zástupcům České pošty opakovaně vysvětlovali, že obec nemá žádné vhodné obecní prostory pro přesun pobočky, rozhodla se Česká pošta oslovit
soukromé zájemce a podala inzerát (bez vědomí obce), který
rozvěsila po obci s tím, že hledá provozovatele pobočky Pošta
Partner v Senohrabech. Na tento inzerát se přihlásil zájemce
– provozovatel prodejny smíšeného zboží při restauraci U Andělů. Představa, že by pobočka pošty byla vedena vietnamským obchodníkem spolu s prodejnou potravin, byla pro obec
nepřijatelná. Začali jsme tedy znovu jednat se zástupci Čes-

ké pošty, aby bylo nalezeno vhodnější řešení a lepší prostory
pro novou pobočku.
Nevýhod na staré adrese pobočky jsem si byla plně vědoma.
Zastaralé prostory, malá čekárna a naprosto nedostatečné
parkování opravdu neodpovídaly prostorám 21. století. Začala jsem tedy hledat lokalitu, která by nabídla vhodnější a lépe
dostupnější umístění nové pobočky, zajistila její atraktivitu
a udržitelnost. Manažeři s náhradními prostory ve výpravní budově Českých drah souhlasili, prostory označili co do velikosti
za dostatečné, umístění za výrazně lepší než na staré adrese,
díky zabezpečení okolí kamerami Českých drah i bezpečnější.
Ano, 40 let nepoužívané místnosti ve výpravní budově se musely upravit, zadarmo to nebylo. Po úpravě interiérů jsme byli
dokonce dáni za vzor, jak mají být nádražní budovy využívány
a že propojení dvou státních molochů – Českých drah a České
pošty – je možné (byť je ke spolupráci přiměla jedna nikoliv laxní starostka). Jak jsem se dozvěděla později, i výpravní budova
v Senohrabech „povýšila“ mezi těmi, které nejsou zcela prázdné
a tedy pro České dráhy zbytné.
Máme tedy hezkou pobočku, na lepším místě a teď už „jen“ ten
provoz. Zde se musím rázně ohradit, že bych to byla já, kdo paní
Kodetovou přemlouval či snad dokonce nutil si pobočku Pošty
Partner převzít. Poslední cca 1,5 roku již fungovala v Senohrabech pouze jedna přepážka, nikoliv dvě. Počet pracovnic u přepážek byl zredukován na jednu, právě paní Kodetovou. Česká
pošta tedy logicky oslovila jedinou pracovnici na staré pobočce,
zda by chtěla Poštu Partner provozovat. Vedla s paní Kodetovou
jednání, byl jí vysvětlen rozdíl mezi běžnou pobočkou a pobočkou Pošta Partner, systém odměňování a provizí, možnost úpravy otevíracích hodin dle jejího uvážení a dále fakt, že při pobočce
mají všichni partneři možnost rozšířit své služby o další nabídku
tak, aby své příjmy co nejvíce navýšili a uživili se. Tehdy paní
Kodetová prohlásila, že si pobočku převezme a ráda by při poštovních službách otevřela a vedla ještě trafiku. Tato kombinace
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Názory
pošty s trafikou by se vhodně doplňovala a obec by měla další
služby navíc. Dodnes nevím, proč paní Kodetová trafiku nikdy
nezrealizovala. Když jsem se jí na to opakovaně ptala, vždy mi
sdělila, že by se to nevyplatilo. No asi by musela většina trafik
v této zemi zkrachovat, kdyby k nim každý podnikatel přistupoval takto. Takže slibovanou trafiku nemáme (a vzpomeňme
si, že dlouhá léta před nádražím existoval stánek, který jakousi
trafikou byl, byť nabízel i doplňkové zboží a prosperoval do doby,
než byl vykraden a majitelé ho již neobnovili) a paní Kodetová
se diví, že poštovní služby jedné pobočky negenerují takový příjem, jaký by si představovala. Proto přistoupila na nabídku České
pošty převzít i pobočku v Ondřejově. Zde koncept Pošta Partner
fungoval, ovšem paní, která ji vedla, ukončila své vedlejší podnikání, které při pobočce provozovala a odešla do důchodu. Nebyla to pobočka neúspěšná, fungovala dobře. Nejsem nadšená, že
paní Kodetová vede nyní obě pobočky a svůj čas musí dělit mezi
obě (podobně jako lékař, který provozuje dvě i více ordinací). Má
ve svém podnikání volnost a bylo to pouze její rozhodnutí, že nabídku přijme a rozšíří své podnikání tímto směrem místo třeba
slibované trafiky. Nutno konstatovat, že od 1. září 2020 došlo
k úpravě otevíracích hodin na 265 poštách v celé ČR, mimo jiné i
v našem okolí (Mnichovice, Pyšely). Nevyhnula by se jí ani naše
stará pobočka. Jsem velmi ráda, že otevírací doba do 18 hodin
večer a od 7 hodin ráno byla zachována, byť vždy na střídačku
(jeden den odpoledne, druhý den dopoledne). Rozhodně mají
občané dojíždějící za prací např. do Prahy šanci pobočku navštívit buď brzy ráno, či v podvečer, což na staré pobočce při otevření
v 8 hodin a zavření v 17 hodin s dvouhodinovou polední pauzou
bylo při dojíždění do Prahy za prací prakticky neslučitelné.
V současné době existuje v České republice 700 poboček Pošta
Partner, v příštích letech je plánováno rozšíření na 1500. Asi to
nebude tak úplně špatný koncept, když to jinde funguje. Podni-

Názory

katelé se ovšem musejí ohánět. To u nás je tempo odbavení stále
stejné, spíše pomalé, ať jsou fronty či ne. A tak když jsem se ptala
nejen našich občanů, ale i v sousedních Hrusicích a Mirošovicích
(které pod naši pobočku též patří), jak se na naši změnu dívají, shodně mi bylo sděleno: pobočka je hezká, lepší než ta stará,
dobré parkování i lepší otevírací doba do večerních hodin či brzy
ráno, ale to tempo odbavení je žalostné. Tolik pohled odjinud…
A přidáme-li si k tomu již „kultovní hlášky“ paní provozovatelky
směrem k zákazníkům typu: „Co vy tady děláte, vy přece patříte na poštu do Pyšel!“ nebo „Váš balík hledat nebudu, je jich
tu moc…. no počkejte, máte štěstí, že ten váš je tady nahoře!“
Mám z nich smutný pocit, že 30 let po revoluci stále neplatí staré
dobré: „Náš zákazník, náš pán“. A že si paní provozovatelka umí
spoustu lidí tímto přístupem natrvalo odradit, to ano!
Ale abych nebyla jen kritická. Je nutno paní Kodetová poděkovat za zvládnutí náporu, který na pobočce zažila především
v předvánočním čase a za udržení služeb v době koronavirové.
Zde se sešlo několik jevů, které není v silách nikoho ovlivnit.
Při zavření většiny obchodů jsou a budou všechny pobočky
pošty v zemi přeplněné, bude se čekat déle a příval hromad
balíků jen tak neskončí. Určitě ji ve vedení pobočky ze strany
obce podpoříme i nadále. I jí nadřízení manažeři jsou s ní stále
v kontaktu a pomáhají jí rozšířit a zefektivnit podnikání. Zde
chci ujistit všechny občany (a byla jsem ujištěna též manažery
České pošty), že naše pobočka patří mezi ty, které i díky své
současné dobré poloze, proběhlé rekonstrukci a potenciálu,
které umístění na frekventovaném nádraží má, bude udržena
a počítá se s ní do budoucna naprosto stejně jako s jinými pobočkami, partner nepartner. I kdyby současná provozovatelka
již pobočku nechtěla vést, bude senohrabská pobočka ze strany
České pošty obsazena a služby plně zachovány.
Jana Svašková

Betlémská hvězda opět zazářila na nebi, stalo se tak po téměř 800 letech

V

pondělí 21. 12. 2020 večer se na obloze vyskytl jev, který dal vzniknout symbolu slavné Betlémské hvězdy –
konjunkce Jupitera a Saturnu. Pozorovatelný tak, jako
tomu bylo toho dne, měl být jev naposledy před téměř osmi
sty lety. V Česku ale na většině území pozorování zkazila zatažená obloha. Podle astronomů se tak jedná o úkaz staletí.
Letošní Vánoce byly opravdu mimořádné. Lidé jsou na celé planetě ohroženi COVIDem-19 a toto nebezpečí stále trvá.
Zároveň došlo na nebeské obloze k pozoruhodné konstelaci
planet – Jupitera a Saturnu. Obě tělesa se nám jevila natolik
blízko sebe, jako by téměř splývala. Takový zákryt se pozoruje
jen vzácně po mnoha letech. A právě takový – prý byl – i v době
narození Krista Pána. Proto se mluví o „Betlémské hvězdě“.
Přiblížení planet na obloze se sice konalo, ale u nás bylo zataženo a vzácné setkání těles nebylo viditelné.
V sousední obci Pětihosty žije režisér a kameraman Martin
Benc, který se svým týmem natáčí mnohadílný seriál BIBLIC-
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KÁ PÁTRÁNÍ. Koná tu nejdůležitější činnost, protože seznamuje – především mladou generaci – se Starým a Novým zákonem. V 10. dílu – s názvem VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – se režie
zabývá právě setkáním Jupitera a Saturnu v době vánoční.
https://www.youtube.com/watch?v=XyjLJeM9-bU
Mgr. Alexej Bezděk

leden . 2021

Nesalonní úvaha o pandemii,
seniorech a médiích
Na začátku loňského roku
i do naší země pronikla
pandemie koronaviru COVID-19
a celý uplynulý rok byl výrazně
poznamenán zápasem
společnosti s touto pandemií,
který neskončil a nadále trvá.

P

rvní vlna pandemie v jarních měsících roku 2020 narazila na nevídanou solidaritu lidí a projevy vzájemné
podpory. Díky společenskému konsenzu s vládními opatřeními byla první vlna pandemie nečekaně zvládnuta natolik
příkladně a úspěšně, že bohužel nezanechala ve společnosti
potřebu být i nadále zodpovědný a před jejím šířením sebe
i ostatní dál chránit. V následujících měsících tak ve značné
části společnosti odpadly obavy občanů z šíření koronaviru.
Při tzv. druhé vlně koronaviru, mnohem agresivnější, se přijímaná vládní opatření, znovu omezující občanská práva a svobody, již nesetkala s potřebným společenským konsenzem,
ani s dostatečným respektem občanů, neboť některá vydaná
opatření byla málo srozumitelná a působila chaoticky. Opoziční síly a mainstreamová média s převážně opoziční rétorikou,
podle mne nekorektně, využily těchto případů k vyvolávání
projevů nedůvěry veřejnosti ve schopnost menšinové vlády
pandemii zvládnout. Ano, vláda nemá geniální taktiku boje
proti koronaviru, menšinová vláda není ideální, pracuje ne
vždy efektivně, mívá schopnost drbat se pravou rukou za levým uchem, ale v zápase s pandemií postupuje zcela shodně
„nedostatečně a chaoticky“ s ostatními vládami zemí EU.
Opozice zahájila volební kampaň, obviňuje vládu z totalitarismu a obstruuje, neboť zřejmě vycítila, že by „druhý“ úspěch
koaliční vlády při řešení pandemie již nemusela ve volbách bez
úhony politicky přežít. Za této situace, kdy ani média veřejné
služby vládě nepomáhají získat pro vydávaná opatření pochopení a podporu občanské veřejnosti, je téměř nemožné dosáhnout žádoucího společenského konsenzu. V mainstreamových
médiích je více prostoru věnováno „hledání“ jakýchsi postranních úmyslů vlády a podezírání těch, kdo tato opatření navrhují. Na otázky: „Souhlasíte s vládním opatřením? Nepřicházejí opatření pozdě? Myslíte, že jde o účinné opatření?“ hledají
odpověď u osobností, které obecně nesouhlasí s touto koaliční vládou. Komentáře neobsahují, co vládní opatření sledují,
čemu mají prospět, čemu zabránit, ani úvahy, zda tato opatření nejsou koneckonců relevantní a potřebná. Někdy to působí,

jako by hloupých bylo víc než nakažených. Sama vláda dosud
udělala málo pro výraznější obnovení důvěry veřejnosti ve své
postupy. Výsledkem je, že nemalá část veřejnosti nepodporuje,
a dokonce odmítá respektovat legislativní opatření proti šíření pandemie. Je smutné, že opatření, mající řešit pandemii,
se stala dalším řezem dál rozdělující naši společnost.
Šíření pandemie koronaviru vyvolalo lidskou solidaritu posilovanou vědomím, že jsme v tom všichni a společně, neboť její
šíření je nebezpečné všem. Vyšší věk a choroby doprovázející stáří se staly důvodem pro označení seniorů za nejohroženější skupinu lidí s tím, že čím starší, osamocenější, tím větší
ohrožení jejich životů a zdraví. V reakci na to, vedle ingerence
státu, překvapivě rychle vznikly nespočetné aktivity dobrovolníků (od šití roušek až po rady, jak využít internet, ovládat
mobil) i charitativní činnosti (nákupy a donášky domů, rozvoz
obědů, venčení apod.) pomáhající seniorům snadněji zvládat
osamění a žít důstojně. Velmi povzbuzující byla v tomto směru účast mladých. S trochou nadsázky se senioři stali „tváří“
pandemie. Dlouhá léta se senioři totiž netěšili takové pozornosti a péči. Naopak, velmi často se stávali terčem veřejného
znevažování a neúcty vytvářející obraz seniorů jako „lovců
slev“, zatěžujících státní rozpočet i rodinu. Dokladem je např.
dehonestační facebooková iniciativa „Důchodci – jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné“. Stejně tak patologický klip M. Issové a J. Mádla „Přemluv bábu, přemluv dědu“
nebo výzva „Schovej bábě občanku“, nestoudně zpochybňující
schopnost seniorů volit, neboť údajně nemají zájem o budoucnost a trpí nostalgií. Respektuji, že každý má právo svobodně
vyjádřit svůj názor, náhled, ale jistě platí i povinnost si názor
promyslet.
Na počátku pandemie se doufalo, že koronavir jednoduše vymizí buď s letními teplotami, nebo jeho šíření zastaví kolektivní imunita. Ani jedno nevyšlo. Pandemie koronaviru tu stále je, jen ustupuje, zmírňuje, nebo neustupuje a šíří se podle
toho, jaký prostor dostává. Znovu se prokázalo, že přes veškerý pokrok je současný svět složitější, než se mnohým zdá, a jak
zranitelný je v něm člověk. Autora příspěvku, ale jistě i čtenáře
SH zastihuje přelom roku 2020/2021 někde uprostřed koronavirové laviny a není zřejmé, zda to nejhorší z ní již proběhlo,
právě probíhá, nebo bude ještě hůře. Za celou tu dobu se prokázalo, že šíření viru COVID-19 do značné míry omezí nošení
roušek, rozestupy a důsledná hygiena rukou. Naděje na ukončení pandemie je nyní vkládána do proočkování 65–70 % populace, které může umožnit návrat k „normálu“. V tom případě
by koronavirus již neměl představovat bezprostřední nebezpečí. Z pandemie se totiž stane endemie a koronavirus bude
něco jako plané neštovice za podmínky, že většina pochopí,
že dobrovolným očkováním, stejně tak jako rouškou, chráníme sebe i ostatní a že skrývání se „odpíračů“ očkování za imunizací ostatních je ostudné.
PhDr. V. Kopper
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Most
Šmejkalka
na D1 projde
rekonstrukcí
Protektorátní most
na Šmejkalce nahradí
po dobu oprav provizorium.
Modernizace 160 kilometrů
D1 mezi Mirošovicemi
a Kývalkou trápí řidiče
a dokončena nebude
ani v roce 2021.

Ú

zkým hrdlem zůstane obloukový most Šmejkalka u Senohrab
(délka 250 m, šířka 25 m, výška
nad údolím potoka 53 m), který je jediným dodnes využívaným mostem z první etapy výstavby dálnice ve 40. letech.
Podle vyjádření ŘSD je třeba most radikálně rekonstruovat, aby vyhovoval požadavkům moderní dálniční komunika-

O

ce. Rekonstrukce bude natolik náročná,
že bude nutné vybudovat vpravo vedle
jízdního pásu do Brna provizorní mostní konstrukci pro převedení dopravy.
Stávající mostní konstrukce totiž neumožňuje převedení dopravy 2+2 na jednu polovinu. Ze současného mostu budou využity pouze vyhovující mostní
oblouky. Celkový náklad rekonstrukce

DPP nově informuje veřejnost
o skutečném odjezdu tramvajových
spojů ze zastávek

nline
informace
o skutečném čase
odjezdu všech tramvajových spojů Dopravního
podniku hl. m. Prahy (DPP)
z jednotlivých zastávek,
za jak dlouho tramvaj přijede
i jaké je její aktuální zpoždění, jsou nově cestujícím k dispozici v pilotním provozu ve vyhledávačích spojení na webových stránkách DPP, PID, IDOS
a také v aplikaci PID Lítačka. Online polohy tramvají pražské
MHD mohou zájemci najít zatím na stránkách mapa.pid.cz,
v následujících dnech se postupně objeví v mapových podkladech na dalších webech a ve vyhledávačích spojení. Během letošního roku DPP zpřístupnil skutečné odjezdy spojů a online
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mostu je kalkulován na 830 milionů Kč.
Plán rekonstrukčních prací je následující: 2020 – přípravné práce / 2021 – budování nosné konstrukce provizorního
mostu, převedení dopravy a demolice
levého mostu / 2022 – výstavba levého
mostu / 2023 – výstavba pravého mostu, dokončovací práce, demolice provizoria.

„V aplikacích Lítačka a IDOS konečně najdeme online polohy
tramvají a časy, kdy přijedou do zastávky. Na ostrém provozu si vyzkoušíme, jak bude systém fungovat. Konečně budou
moci Pražané pohodlně zjistit, jestli tramvaj, na kterou čekají,
už jela, nebo teprve přijede. Informace o polohách dopravních
prostředků a signál v metru patří mezi základy moderní MHD.
Na začátku letošního roku jsme cestujícím začali poskytovat
údaje o skutečných odjezdech autobusů ze zastávek. Nyní
si můžeme odškrtnout i tramvaje. Metro doháníme mílovými
kroky, máme pokrytých 36 stanic z 61 a na začátku roku 2022
bude LTE signál ve všech,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek
primátora předseda dozorčí rady DPP.

Rozvoj Pražské integrované dopravy v roce 2020
a výhled do roku 2021
Rok 2020 znamenal pro systém Pražské integrované dopravy
i přes nelehkou situaci s pandemií koronaviru významné rozšíření do Středočeského kraje, posun v informování cestujících
i představení nové podoby zastávek a vozidel. Díky spolupráci
se Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o další
významné oblasti ve Středočeském kraji. I přes prakticky neustálé změny v souvislosti s protiepidemickými opatřeními se podařilo pokročit také v poskytování on-line informací pro cestující a vznikla přehledná mapa spojů PID. Hlavním cílem pro rok
2021 je dokončit integraci v celém Středočeském kraji.

„Letošní rok jsme začínali pozitivní zprávou, že se nám podařilo vyřešit letitý problém a zpřístupnit veřejnosti údaje o tom,
kdy skutečně odjíždí naše autobusové spoje z jednotlivých zastávek, jejich zpoždění i online polohy vozidel. Zavázali jsme
se, že do konce roku zprovozníme zveřejňování stejných údajů i u tramvají, protože chceme, aby MHD v Praze byla nejen
smart, ale maximálně zjednodušovala pohyb po městě. Protože dobrých zpráv není nikdy dost, s radostí mohu potvrdit,
že ode dneška mohou cestující využívat užitečné online údaje
také u tramvajových spojů,“ uvedl Petr Witowski, předseda
představenstva a generální ředitel DPP.

Představena byla nově vysoutěžená podoba vozidel PID a testuje se také nový zastávkový označník. Pro rok 2021 je v plánu dokončit pokrytí Středočeského kraje systémem PID, zahrnout do on-line sledování vozidel také tramvaje a pokročit
v projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy.
V ulicích Prahy se postupně rozšiřují také preferenční pruhy
pro autobusy – po téměř 8 km v roce 2020 jsou pro další rok
připraveny projekty v celkové délce přes 4 km.

„Integrovaná doprava, to není jen možnost využívat jednu
jízdenku na všechny druhy dopravy, ale také možnost získat
aktuální informace o všech spojích bez ohledu na dopravce
na jednom místě. Aktuální polohy tramvají jsou posledním
kamínkem do mozaiky komplexních informací pro cestující.
Díky zapojení do systému otevřených dat PID může tyto informace využívat pro svoje aplikace každý, kdo o to projeví
zájem,“ dodal Petr Tomčík, ředitel Regionálního organizátora
Pražské integrované dopravy (ROPID).

„Letošní rok i přes nelehkou situaci spojenou s pandemií koronaviru představoval posun především v informování cestujících
a zvyšování jejich komfortu při cestování. Od letošního roku poskytujeme online polohy autobusů, což je zdánlivě malý a přitom
obrovský úspěch. Začali jsme uplatňovat přísnější Standardy
kvality PID a na všech městských autobusových linkách jezdí už
jenom nízkopodlažní bezbariérové autobusy. Představili jsme
nové podoby zastávek, vozidel i označníku a jmenovali jsme koordinátora revitalizace terminálu Černý Most. Díky spolupráci se
Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o dalších
64 autobusových linek na Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku, Benešovsku, Berounsku i Příbramsku. Děkuji všem kolegům z organizátora dopravy za jejich
práci v letošním roce a ať Pražané rádi
jezdí s PID i v roce 2021,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní
pro dopravu Adam Scheinherr.

polohy vozidel jak u autobusů, tak nově i u tramvají.
Údaje o online polohách
tramvají, kdy z požadované
zastávky skutečně odjíždí
nejbližší tramvajový spoj,
jaké je jeho aktuální zpoždění, nebo poslední projetá
zastávka, jsou zatím zobrazovány v pilotním provozu, během
kterého budou DPP a ROPID odlaďovat kvalitu zveřejňovaných dat. Obdobně jako u autobusových spojů online informace o tramvajových spojích DPP poskytuje organizaci ROPID,
data jsou otevřená a přístupná, díky tomu je mohou pro další dopravní aplikace nekomerčně využívat i jiné společnosti
a subjekty.

„Reagovat pružně na všechna aktuální hygienická nařízení v souvislosti s pandemií a zároveň pokračovat
v každodenním vylepšování veřejné dopravy včetně důležitých koncepčních projektů je nelehká úloha,
se kterou jsme se díky usilovné práci
mých kolegů i všech spolupracujících
organizací snažili vypořádat se ctí.
Doufám, že příští rok už bude více
klidu na naši běžnou každodenní
práci a že se nám podaří dotáhnut
například on-line informování o aktuálních polohách vozidel, ukázat
cestujícím přímo v ulicích první výsledky celkové vizuální modernizace
veřejné dopravy a především dokončit dlouholetý proces integrace dopravy ve Středočeském kraji,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.
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Přání do nového roku a trocha naděje
v našem přehledu plánovaných akcí

U

plynulý rok nám přinesl mnoho nečekaného, vzal nám některé jistoty,
mnohému nás ale i naučil. Víme,
že ještě nějakou chvíli nebudeme mít jistotu
v tom, co plánujeme, ale věřím, že se to zlepší, ať už tím, že najdeme nové cesty, nebo tím,
že se celá epidemiologická situace díky vakcinaci zlepší. Je tu velká naděje, že se postupně zase vrátíme
ke svým běžným životům, a to nám všem v tomto roce přeji.
Vzhledem k tomu, že situace na jaře nedovolovala uskutečnit
ani jeden z našich tradičních pochodů, zrealizovali jsme dvouměsíční letní razítkovací hru, která motivovala celé rodiny
k poznávání a putování po „ladovském“ kraji. Nakonec jsme
rozdali přes 50 cen od lokálních partnerů a měli radost, že se
turistický projekt povedl. Uvidíme, třeba v ní budeme pokračovat i příští rok. Přečíst si o hře můžete na našem webu v rubrice „akce“. Věříme, že se pochody po našich stezkách letos
již uskuteční, sledujte proto náš web, kde se vše dozvíte jako
první. V polovině dubna by se měl konat pochod Krajinou Barona Ringhoffera a květen je zas časem pro Pohádkové Hrusice
a pochod Cestou kocoura Mikeše.

Doufáme také, že se na začátku dubna uskuteční jarní úklidy obcí
– Čistý Ladův kraj, které loni organizovaně zrealizovány nebyly.
Jakým způsobem toto proběhne, to bude záležet na jednotlivých
obcích, je také možné, že úklidy budou letos individuální, s tím,
že si dobrovolníci půjdou na obec jen vyzvednout pytle a rukavice. Uvidíme, vše se včas dozvíte z obecních vývěsek.
Loni na jaře jsme na facebooku i díky iniciativě „Utrácím
na rohu“ intenzivně podporovali lokální živnostníky a podnikatele. Tento web stále běží, můžete tedy získat přehled,
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co živnostník ve vašem okolí nabízí aktuálně v době nouzového stavu, jak má otevřeno,
apod. I nyní můžete někoho podpořit, když
jej pochválíte nebo okomentujete v databázi
na Google maps - #utracimnarohu. Můžete
napsat na info@utracimnarohu.cz a poslat
tip na provozovnu, restauraci, pekařství,
apod. Pomůžete i tím, že rozšíříte povědomí o iniciativě –
WWW.UTRACIMNAROHU.CZ, vyfotíte provozovnu na sociální sítě s hashtagem #utracimnarohu. Můžete také posílat
tipy na lokální živnostníky nám, a to s uvedením, v čem je jejich služba výjimečná. Pomoc je nyní možná ještě důležitější
než na jaře.
A jak to bude s naším seriálem běhů – Pohár Ladova kraje?
Organizátoři stále hledají alternativy k hromadným závodům,
ale třeba se situace zlepší a venku už bude možné se při sportu
potkat. První běh v tomto roce by se měl uskutečnit v dubnu
v Senohrabech.
Věříme také, že bude postupně přibývat
společenských a kulturních akcí. Ty pravidelně doplňujeme
do kalendáře vyvěšeném na webu
na hlavní stránce
www.laduv-kraj.cz.
Webové stránky lze jednoduše načíst
na mobil či tablet přes uvedený QR kód.
Na hlavní stránce webu se můžete také
přihlásit k odběru aktualit přímo do svého e-mailu. Pak by vám nemělo uniknout
nic, co se v okolí děje. Můžete si také naplánovat trasu svého výletu na našich
stezkách, a to díky vytyčeným úsekům
v mapách, které si můžete exportovat
do mailu, chytrého mobilu či hodinek.
Jsme i na facebook.com/laduvkraj a instagram.com/laduvkraj.
Možná jste si nestihli koupit naše nové
„ladovské“
tričko
pod stromeček, to ale nevadí. Potěšit se
novým tričkem a navíc pomoci stezkám
Ladova kraje můžete i nyní. Vybrat si
lze ze 4 barev (bílá, žlutá, červená a zelená) a 6 velikostí XS až XXL. Cena se
pohybuje od 250 do 350 Kč v závislosti na velikosti. Výtěžek
z prodeje putuje vždy na účet veřejné sbírky Ladova kraje –
107-1172230237/0100, Komerční banka. Koupí trička podpoříte
opravy stávajících a budování nových naučných či turistických
stezek a odpočívek. Odkaz na prodej triček naleznete na našem
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webu a trička budou postupně k dispozici i v informačních centrech. Pomoci stezkám můžete také přímým
finančním darem na tentýž
účet. Těm, kteří přispějí či si
koupí tričko během ledna,
pošleme stolní kalendář s fotografiemi z našeho „ladovského“ okolí.
A na závěr snad jen jedna věta.
Ať už bude zima jakákoliv, oblečte se a vyrazte do přírody.
Ladův kraj má co nabídnout
a ještě přirozeně podpoříte
svoji imunitu a spálíte pár vánočních kalorií.
Využijte, co máte za rohem,
a ať je nám v Ladově kraji
hezky!
Hanka Bolcková

Dopady pandemie COVID-19 – pomoc lidem
ve finanční tísni
ODKLAD SPLÁTEK A ÚVĚRŮ: 31. 10. 2020 skončilo
plošné moratorium na odklad splátek hypoték a úvěrů.
Banky i nebankovní poskytovatelé úvěrů přislíbili, že budou
na individuální bázi vycházet vstříc klientům, kteří se kvůli
pandemii COVID-19 mohou dostat do finančních problémů.
Požádejte tedy svoji banku o odklad nebo snížení splátek.
OŠETŘOVNÉ: Pokud jste museli i v druhé vlně zůstat doma
s dětmi kvůli uzavření škol a školek, máte nárok na ošetřovné,
a to i v případě, že jste OSVČ.
ODKLAD NÁJEMNÉHO: Pokud bydlíte v pronajaté nemovitosti a tíží Vás placení nájemného, zkuste se s pronajímatelem
dohodnout na odkladu nájemného, případně na jeho dočasném snížení. Na jaře byli nájemci částečně chráněni zákonem
209/2020 Sb. S druhou vlnou koronavirové krize žádná podpora nájemců ze strany státu není, nicméně tzv. ochranná doba
dle tohoto zákona je až do 31. 12. 2020. Dále si musíme tedy vystačit s tím, co máme, tj. obrana proti případné výpovědi z nájmu dle občanského zákoníku anebo například řešení situace
příspěvkem na bydlení.
MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC: Jedná se o jednorázovou dávku, jejíž maximální výše činí patnáctinásobek životního
minima jednotlivce, od letošního dubna nově až 57 900 Kč. Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc vzniká v šesti základních případech:
- když nenaplňujete podmínky hmotné nouze, ale z důvodu

nedostatku financí vám hrozí vážná újma na zdraví,
- jestliže vás postihla vážná mimořádná událost, kterou vám
vaše sociální a majetkové poměry neumožňují překonat,
- pokud nemáte v důsledku svých sociálních a majetkových poměrů finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje,
- když nemáte s ohledem na příjmy, sociální a majetkové poměry
dostatečné finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. lednička či pračka),
- jestliže nemáte dostatečné finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní
ochranou dětí,
- hrozí-li vám sociální vyloučení (např. po propuštění z výkonu
trestu).
O mimořádnou okamžitou pomoc můžete zažádat na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR.
OSTATNÍ: Pokud jste z důvodu koronavirové krize ve finanční tísni a žádná ze shora uvedených možností vám nepomůže, můžete zkusit požádat o podporu v rámci standardní státní
sociální podpory. Můžete také zkusit například požádat o snížení plateb u svého dodavatele energií.
Zkuste požádat o příspěvek své obecní
zastupitelstvo nebo se obrátit na neziskové organizace ve svém okolí, které zajišťují například potravinovou banku nebo
se zabývají dluhy a jejich řešením.
Poradci OP
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