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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Altán na hradě
Zlenice je
Mistrovským dílem
roku 2020
Nový dřevěný altán v areálu hradu Zlenice získal titul
Mistrovské dílo roku 2020. Prestižní ocenění mu –
respektive tesaři Ondřeji Protivovi a firmě RE IN s.r.o. –
udělil Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.
Dřevěná stavba uspěla v konkurenci 45 projektů.
„Zvolili jsme realizaci tradičním tesařstvím, i když to bylo díky
tomu trošku dražší a celkově složitější. Chtěli jsme, aby stavba
zapadla do areálu i kontextu prostředí Sázavy, aby to nebyl jen
obyčejný altán, ale také kus kvalitní a esteticky hodnotné práce. U návštěvníků to má velmi pozitivní ohlas,“ řekl Vladimír
Havelka, předseda Sdružení Zlenice, které projekt realizovalo
spolu s obcí Senohraby.
Stavba altánu byla podle Vladimíra Havelky kvůli komplikovanému terénu specifická. „Běžná technika k hradu nevyjede, takže základní materiál tam museli dopravit koně. Kmeny dlouhé
šest metrů se dovezly k brodu u Senohrab a zvířata je dva dny
postupně tahala nahoru. Na místě se pak z mohutných klád
sestavoval srub a z ručně tesaných trámů, které se zvedaly replikou jednoduchého historického dřevěného jeřábu, samotný
altán. Z moderní techniky se používala snad jen motorová pila
na nejtěžší práce, jinak se všechno vyrábělo ručně. Bylo to hodně zajímavé, ale také mnohem těžší, než jsme čekali,“ popsal
Vladimír Havelka. Stavělo se od jara do podzimu 2020 a altán
dostali návštěvníci do užívání loni na jaře.
Stavba je dvoupodlažní. Pod altánem, který je krytým odpočinkovým místem i útočištěm v případě nepříznivého počasí, vznikl srubový prostor pro uložení vybavení potřebného pro turistickou sezonu a zároveň sloužící pro kulturní aktivity na hradě.
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Popelnice na výplňový materiál
před budovou OÚ Senohraby

D
Součástí
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t b altánu, byla
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konzervace zdiva budovy na předhradí, úprava turistické pěšiny
vedoucí areálem, osazení altánu informačními tabulemi s nejnovějšími informacemi o hradě, doplnění cyklistických stojanů,
laviček nebo umístění masivního dřevěného stolu s lavicemi
do jádra hradu. Celkové náklady se pohybovaly kolem 2,3 milionu korun a pokryla je dotace z Programu rozvoje venkova.
Sdružení Zlenice letos slaví 26 let péče o areál hradu. Ve spolupráci s obcí Senohraby, která je majitelem objektu, a za podpory velkého množství dobrovolníků se mu postupně daří zastavit chátrání symbolické regionální památky, známé například z kreseb
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ký cíl
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a místo pro setkávání lidí. V současnosti se připravuje další etapa
rekonstrukce severozápadního paláce. Jeho nároží se za podpory sponzorů už podařilo opravit do úrovně korun zdiva. Letos by
se ve spolupráci s památkáři měl určit další postup oprav, které
by začaly pravděpodobně napřesrok. „Na začátku jsem si myslel,
že opravy půjdou o trochu rychleji, že za pět, deset let bude hotovo… a opravuje se to už více než 20 let. Záleží na penězích a taky
na energii – děláme to ve svém volném čase a ten je omezený,“
konstatoval Vladimír Havelka. Z původní party, která se do záchrany hradu před čtvrt stoletím pustila, zůstal poslední aktivní.
Spolek ale dál žije díky množství nových členů, kteří pomáhají
tuto aktivitu udržovat a rozvíjet i nadále.

Jubilanti leden

Hrad Zlenice vznikl na přelomu 13.
a 14. století. Zanikl přibližně po 150 letech,
v divokém období poděbradských válek.
Jaroslava Tůmová
Posázaví o.p.s.

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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nešní doba má navzdory svým
plusům i velké mínusy, jedním
z nich je obrovské množství odpadu a jeho zahlcení naší planety. Hledají
se různá řešení, ale stále to nestačí. Dobu
ani pokrok nezastavíme, ale můžeme se
zamyslet nad možnostmi, které máme.
Jednou z možností je věci znovu využít.
Častý odpad, který nosíme do ekologických popelnic, jsou výplňové materiály
(bublinkové folie, bubliny a jiné výplně)
a obalové materiály (složené nebo malé
celé chlopňové krabice), které používají
především e-shopy k obalení zboží či vycpávání krabic, aby se zboží, jež si objednáme na internetu, po cestě k nám nerozbilo. Tyto materiály sice poctivě třídíme
do tříděného odpadu, nicméně je zde ještě jedna, mnohem ekologičtější možnost
– tyto bublinkové a ostatní výplně distribuovat přímo do firem, které je obratem
opět použijí.
Pokud se Vám nápad líbí a chcete zmenšit Váš osobní dopad na životní prostředí, nevyhazujte prosím tyto bublinkové
a ostatní výplně. Noste je prosím do černé popelnice s barevnými polepky, která je již více než rok umístěna před budovou Obecního úřadu v Senohrabech.

Na popelnici je z přední strany
napsáno, které výplňové materiály sbíráme, ale rádi bychom
Vám to zmínili i zde – jedná se o:
• malé/velké bublinkové výplně,
• malé/velké papírové výplně,
• bublinové kapsy,
• výplň à la mirelon,
• mirelonová esíčka,
• chlopňové krabice.
Výplňový materiál je následně
předáván lokálním firmám/e-shopům, které jej opět využijí.
Za určitou várku materiálu nám
daná společnost věnuje něco
smysluplného pro místní děti.
Cílem je netvořit odpad z takového výplňového materiálu, který
může být obratem opětovně využit. Věříme, že za dobrý pocit,
že děláme maximum pro zachování naší planety v dnešní podobě i pro naše děti, trochu práce
navíc určitě stojí!
Děkujeme, že nosíte pouze čisté materiály a esíčka dáváte nejlépe do svázaného igelitového pytlíku, který brání jejich
vysypání.

Za tým Planety našim dětem
Bára Janková
a za podporovatele – OÚ Senohraby
Jana Svašková

Upozornění – svoz popelnic
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T

ímto si dovolujeme upozornit, že svozová firma Marius Pedersen
stanovuje pouze svozový den, nikoliv hodinu. Byť bývá zvykem,
že svozový vůz jezdí zhruba ve stejnou hodinu, mohou nastat změny
(např. kvůli optimalizaci linek z důvodu nemoci řidičů) a místo např. odpoledne je nádoba svezena již v brzkých ranních hodinách. Je tedy třeba vyndávat
nádoby před Vaši nemovitost již v předvečer svozu pro případ, že svozová firma bude jezdit v jiný než obvyklý čas. Pokud vyndáte nádobu pozdě, nádoba
nebude vysypána a nemůže být nárokována ani reklamace nesvezené nádoby.
Pokud se stane, že svozová firma oblast projela, Vaše nádoba byla na místě včas připravena, avšak z nějakého důvodu nebyla vysypána (četa vozu
ji omylem vynechala či svozový vůz byl plný, musel odjet a již zbytek ulice
nesvezl), volejte následující den přímo reklamační linku firmy Marius Pedersen: tel.: 493 647 701. V tomto případě musí svozová firma zajistit náhradní svoz.
Děkujeme za spolupráci.
Jana Svašková
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Vzpomínka na Martu Přibíkovou
Na konci uplynulého roku jsme se museli během
necelého měsíce navždy rozloučit s paní Martou
Přibíkovou i jejím manželem, panem Jaroslavem
Přibíkem, nerozlučnou dvojicí, spojenou s naší obcí
po dlouhou řádku let. Přestože málokdo Martičku
s Járou, obklopené početnou, rozvětvenou
a milovanou rodinou, v Senohrabech neznal,
věnujme jim tichou vzpomínku a připomeňme
si stručně jejich pestrý život, který obohatil
a potěšil mnohé z nás.

B

yť ani jeden z nich nepocházel přímo ze Senohrab, stala se jim zdejší
obec vpravdě druhým domovem.
Marta, pocházející původem z pražských
Košíř, sem od malička jezdila se svou rodinou do trampského srubu. Zde se zrodil
její vřelý vztah i znalosti této nesmazatelné kapitoly vývoje senohrabské zástavby
v meziválečném období a její sportovně
založený otec jí zase dal do vínku vášeň
pro sport, turistiku a především fair play.
Jihočech Jaroslav byl zase usilovným stavitelem zdejší chaty, kde společně strávili
podzim svého života a setkávali se nejen
se svou rodinou. Nevelká nemovitost totiž
za ta dlouhá léta hostila, bavila, rozveselila, ale často i nenásilně poučila zástupy
kamarádů a přátel, kteří sem rádi docházeli a neradi odcházeli. Přes veškeré starosti a zdravotní problémy, které postupně
doléhaly na Jaroslava a posléze i na Martu, byla chata v Rekreační ulici jedním
z hlavních center zdejšího kulturního společenského života a setkávání lidí, kteří si
měli o čem povídat. Vždy obětavá, energická, milá a rázná hostitelka totiž měla
ještě jednu mimořádnou vlastnost, kterou
byla neustálá touha po poznání. Takovou
si ji budu navždy pamatovat já, jelikož

Poslední rozloučení s manžely
Jaroslavem a Martou Přibíkovými,
kteří odešli krátce po sobě
v listopadu a prosinci loňského
roku, se konalo 15. prosince v kapli
sv. Václava na Vinohradském
hřbitově. Děkujeme všem,
kteří jste se s nimi přišli rozloučit
- za květinové dary, slova útěchy
i tichou vzpomínku.
Rodina Přibíkova

4

jsem měl to velké štěstí, narazit
na ni prakticky
okamžitě poté,
co jsem se o nějakých Senohrabech dozvěděl.
Marta sice vystudovala stavební průmyslovku
a ve stavitelství
pracovala, ale její
velkou vášní byla především historie.
Jak jsem záhy jako jednatel této společnosti zjistil, byla dlouhá léta jediným senohrabským členem Společnosti přátel
starožitností, tradičního spolku založeného již v roce 1888 za účelem pěstování
historické vlastivědy a ochrany i poznání našeho národního kulturního dědictví. Málokdo o historii naší obce věděl
víc a zároveň byl ochoten této nesmírně
časově náročné činnosti věnovat svůj
drahocenný čas. Stala se postupně kronikářkou obce a především doplňovala
a třídila zdejší nepřehledný archiv. Tuto
její mravenčí práci jsme nesmírně ocenili
v době, když jsme připravovali informač-

na Univerzitě třetího věku. Je zcela logické, že postupně rostoucí poznání zdejší
historie a památek přivedlo Martu k publikačním aktivitám především v Senohrabské hlásce, jejichž završením bylo
spoluautorství na již zmiňované monografii obce dokumentované historickými
fotografiemi a pohlednicemi. A přidal
bych ještě několik osobních vzpomínek.
Díky dlouholeté spolupráci s Martičkou
na společném poznání věků dávno minulých jsem postupně objevoval, že neexistují pouze velké celostátní dějiny,
ale potěšení i uspokojení lze nalézt i v cílených konkrétně problémově a regionál-

ně zaměřených sondách do mikrohistorie. Jako artefaktolog, historik, archivář,
spoléhající na alespoň částečně uchopitelnou pramennou základnu, jsem objevoval kouzlo orální historie, která je dnes
již zavedená, populární a bez níž bychom
často dějiny dvacátého století vůbec nebyli schopni uchopit. V tomto mi byla
Marta skutečným průvodcem a já posluchačem. Nesmírně jsem si vážil a těšil
se na chvíle, kdy jsem mohl sedět u nich
na terase, na obecním úřadě, v restauraci, ale snad nejraději u nás na plovárně,
u řeky, a naslouchat. Škoda je, že těch
chvil bylo nějak málo.

Bude nám chybět. A časem, až například
zase budeme potřebovat pomoci s další
knížkou o Senohrabech, zjistíme, že chybí stále více, respektive není, kdo by ji
nahradil. Budou nám oba chybět, jelikož
spolu nerozlučně prošli více jak šedesát
let, tedy dvě generace. To zas v historii
jedné středočeské vísky není až tak dlouho, ale podstatnější je, že nám tady za tu
dobu zanechali kupu dobré práce, nápadů,
vzpomínek a příjemností na celá staletí.
Čest jejich památce, a díky za velkou inspiraci vaším životem.
Vojtěch Kašpar

Oznámení o změně otevírací doby pro veřejnost Pošty Partner Senohraby

ní mapu a především knížku o historii
obce. Pravidelná páteční setkání autorského kolektivu pro mě byla nezapomenutelná především díky naší drahé Martě, která z různých koutů obecního úřadu
tahala staré fotografie, dokumenty či jiné
materiály, k nimž byla potom schopna
dlouhou dobu zasvěceně hovořit. Obávám se, že s její osobou tato kolektivní
paměť obce navždy zmizí. Podobný pocit jsem měl z její agendy, která vznikla v době jejího dlouholetého působení
na stavebním odboru v Senohrabech.
Svoji vášeň o historii a archeologii postupem času rozvíjela, a tak jsme se setkali

Paní Marta Přibíková byla dlouholetou kronikářkou obce Senohraby.
Za tuto její neutuchající činnost jí patří velké poděkování.
Dlouhá léta byla i pravidelnou přispěvatelkou našeho měsíčníku
Senohrabská hláska. Ve svých článcích dokázala poutavě oživit
již dávno zapomenuté kapitoly z historie naší obce.
Vždy měla na srdci zachování a zdokumentování historického dědictví
Senohrab a radovala se z každého nálezu byť jen malé fotografie.
Děkujeme jí za vše, co pro naši obec a kronikářskou činnost udělala.
Nikdy nezapomeneme!
Za obec Senohraby Jana Svašková
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Vzhledem ke změně provozovatele pobočky Pošta Partner Senohraby a přechodu obsluhy přepážky na zaměstnanecký poměr
pod novým provozovatelem dochází od 1. 2. 2022 ke změně otevírací doby pobočky Pošta Partner Senohraby takto:
PO 13:00–18:00 hod.
ÚT 07:30–11:30 hod.
ST 13:00–18:00 hod.
ČT 07:30–11:30 hod.
PÁ 06:30–08:30 hod.
Pro připomenutí uvádíme, že na Poště Partner můžete podat
veškeré vnitrostátní i mezinárodní listovní a balíkové zásilky
do 30 kg. Na pobočce v Senohrabech zůstává i nadále služba

BALÍKOVNA pro odesílání a přijímání objemnějších zásilek.
Můžete si zde vyřídit běžnou agendu jako na ostatních poštách,
např. zaplacení poukázky, změny služby SIPO, apod. Vzhledem
k nutnosti podepsat nové smlouvy bude po krátké pauze opět
v provozu terminál Sportky a Fortuny, a to od 1. 2. 2022. Postupně budeme doplňovat nabídku o další zboží a služby.
Děkujeme za pochopení a těšíme se, že budete služeb pobočky
Pošta Partner Senohraby hojně využívat.
Za provozovatele pobočky
Miroslav Dunaj
společnost Ister servis s.r.o.

Kulturní akce únor 2022
2. 2. 2022 · středa · Říčany · KC Labuť
Ondřej Havelka & his Melody Makers – koncertní show.
Začátek v 20 hodin.
3. 2. 2022 · čtvrtek · Říčany · KC Labuť
Divadlo ÚL – včelařské divadelní rondo z Kladna.
Začátek v 19:30 hodin.
9. 2. 2022 · středa · Říčany · KC Labuť
Recitál Matyáše Nováka.
Začátek v 19:30 hodin.
10. 2. 2022 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Tajemství staré bambitky 2.
Začátek v 17 hodin.
12. 2. 2022 · sobota · Zámek Berchtold
Valentýnský ples
Začátek v 20 hodin.
16. 2. 2022 · středa · Říčany · KC Labuť
Originální pražský synkopický orchestr.
Začátek v 19:30 hodin.
17. 2. 2022 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
V létě Ti řeknu, jak se mám.
Začátek v 19 hodin.
18. 2. 2022 · pátek · Zámek Berchtold
Koncert MAMMAS and MAMMAS.
Začátek od 18:30 hodin.
19. 2. 2022 · sobota · Říčany · KC Labuť
Michalovi mazlíčci – Michal Nesvadba
– představení pro děti.
Začátek v 10 hodin.
19. 2. 2022 · sobota · Zámek Berchtold

SOUBOJ finalistů MASTERCHEF 2021.
19. 2. 2022 · sobota · Zámek Berchtold
Degustace vín z vinařství Plešingr s občerstvením.
Začátek v 19 hodin.
20. 2. 2022 · neděle · Strančice
Burza drobného zvířectva v areálu Chovatelů
(ulice Revoluční).
22. 2. 2022 · úterý · Kamenice
Koncert Jablkoň.
Začátek v 19:30 hodin.
22. 2. 2022 · úterý · Zámek Berchtold
Přednáška na téma „Psychologie stresu“.
Začátek v 19:30 hodin.
23. 2. 2022 · středa · Říčany · Na Fialce
Divadlo: KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH – one man show
Lukáše Pavláska.
Začátek v 20 hodin.
24. 2. 2022 · čtvrtek · Říčany · KC Labuť
Petr Kolečko: Zakázané uvolnění – divadelní komedie.
Divadlo DS TYL Říčany.
Začátek v 19:30 hodin.
1. 3. 2022 · úterý · Říčany · KC Labuť
Asonance – skotské a irské písně.
Začátek v 20 hodin.
5.–6. 3. 2022 · sobota–neděle · Zámek Berchtold
ZÁMECKÝ BLEŠÁK – Vykliďte půdy a sklepy a přijďte je
prodat nebo směnit za něco jiného!
Jana Hanzlová
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Škola v době adventu

Výjezdy JSDH Senohraby

Měsíc prosinec se v naší škole asi jako všude jinde nesl ve znamení adventu a očekávání
Vánoc. V jednotlivých třídách zavoněly vánoční stromky, nástěnky a chodby postupně ožily
obrázky s vánoční tématikou a ve stejném duchu se oblékali a zdobili i mnozí žáci.
Odevšad dýchala kouzelná atmosféra.

N

ěkteré děti se
pod vedením
paní učitelky
Přibíkové
účastnily zpívání vánočních
koled u krásného vyřezávaného betlému,
druháci udělali navíc
svým zpěvem radost
senohrabským seniorům v hotelu Sen.
Pro nejstarší generaci
v obci se vyráběla i vánoční přáníčka.

Naši páťáci se v rámci projektu Abeceda
peněz
připravovali
v průběhu celého prosince na vánoční jarmark. Nejdříve vlastnoručně vyrobili „zboží“ v podobě nejrůznějších vánočních ozdob a cukroví, které si následně pomocí
jimi vytvořeného e-shopu mohli objednat především rodiče a přátelé školy. Celá
akce vyvrcholila prodejem těchto výrobků. Děti si v roli obchodníků vyzkoušely
nejen příjem plateb v hotovosti, ale i pomocí platebního terminálu. Vydělané peníze použijí k uhrazení nákladů na pěkný
výlet podle vlastního přání.

24. 10. 2021 – 23. 1. 2022

prázdninami odnesli také z vánočních
dílen pořádaných v rámci školy třídními
učitelkami. Cvičnou kuchyňku provonělo i vánoční cukroví, které jejich tvůrci
s velkou chutí snědli. A opět to byl náš
nejvyšší ročník, kdo se zhostil slavnostního obsluhování ostatních žáků
při obědě ve školní jídelně.

Prosincové očekávání vyvrcholilo třídními vánočními besídkami, na nichž si
děti vyzkoušely některé známé vánoční
tradice a obdarovaly se navzájem dárky. Všude byla cítit radost, veselá nálada
a sounáležitost. Budeme věřit, že se z naší
školy nevytratí ani v roce 2022.
kolektiv ZŠ Senohraby

Jako každý rok se i tentokrát žáci 5. ročníku převlékli do masek čertů, andělů
a Mikuláše a postupně navštívili každou
třídu, kde své mladší vrstevníky za jejich
chování a práci ve škole pochválili nebo
pokárali. U prvňáčků se objevila sem
tam nějaká slzička, ale z celé školy nebyl
do „pekla“ naštěstí odveden nikdo. Všichni před Mikulášem slíbili, že se polepší.
Deset dnů před Štědrým dnem k nám
zavítali lektoři z Muzea Říčany, pod jejichž vedením si děti vyrobily krásné
dárečky, které mohly svým nejbližším
věnovat pod vánočním stromečkem.
Další výtvory si žáci poslední dny před
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Dne 31. 10. 2021 v 11:21 byla jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky na silnici č. 3 v katastru
obce Mirošovice. Spolu s naší jednotkou na místo vyrazil i HZS
ze stanice Říčany. Po dojezdu k události a provedení průzkumu
bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu bez zranění. Jednotka provedla odpojení akumulátoru, posyp sorpční látkou
k likvidaci úniku náplní vozidla. Po dohodě s PČR jsme společně se stanicí Říčany odstranili jedno vozidlo do odstavného
pruhu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

nafty. Jednotka provedla posyp sorpční látkou. Po odstavení
vozidla mimo stojany bylo provedeno posypání zbylých kontaminovaných míst a následný úklid sorbentu. Poté se jednotka
vrátila na základnu.

V úterý 2. 11. 2021 v 17:02 jednotka spolu s HZS Benešov vyjela na benzínku na 33. km D1 směr Brno, kde bylo nahlášeno
vypuštění oleje a benzínu do příkopu z neznámého nákladního
vozidla. Při příjezdu byla na místě již hlídka PČR. Provedením
průzkumu bylo zjištěno, že na parkovišti u benzínové stanice
jsou kaluže s ropným produktem (zřejmě nafta). Jednotka provedla posyp sorpční látkou a předala místo k prošetření PČR.

Další příkaz k výjezdu do našich telefonů dorazil dne 26. 11. 2021
v 9:34 a doslova zněl „D1 cca 20 km směr Brno, DN asi 2 OA“,
což přeloženo do češtiny znamená dopravní nehoda (asi) dvou
osobních automobilů na přibližně 20. km dálnice D1 směr Brno.
Na místě byl první HZS Benešov a jeho velitel po našem příjezdu rozhodl, že má na místě dostatek sil a prostředků, a tak naši
jednotku poslal zpět na základnu.

Další výjezd následoval dne 8. 11. 2021 v 1:29. Nahlášena byla
nehoda dodávky, která se ocitla na boku. Na místo jsme byli
vysláni spolu s HZS Benešov, který byl na místě jako první
a po našem dojezdu velitel zásahu rozhodl, že naši jednotku nevyužije, a tak jsme se vrátili na základnu.

Tentýž den v 11:41 nám byl vyhlášen další výjezd, tentokrát
se zněním „DN – škoda e-call, bez kontaktu s řidičem, neví zranění, počet osob ani vozidel“ (vysvětlím později). Na místo byl
vyslán i HZS Říčany. Jednotka byla cestou k zásahu operačním
střediskem odvolána zpět na základnu.

Dne 12. 11. 2021 v 17:13 byla naše jednotka vyslána spolu s HZS
Benešov k dopravní nehodě na 34. km dálnice D1. Tato nehoda
byla nahlášena automatem umístěným v havarovaném vozidle,
a tak jednotka neměla dopředu žádné informace o tom, co se
na místě stalo. Po našem příjezdu na místě již zasahoval HZS
Benešov. Velitel zásahu rozhodl, že našich sil na místě není třeba a poslal nás k jiné nahlášené nehodě 4 osobních automobilů
na 38. km D1. Tato nehoda se obešla bez zranění zúčastněných
osob. Na místě jsme provedli protipožární opatření (např. odpojení akumulátoru) a zajistili likvidaci úniku provozních náplní
pomocí sorpční látky. Místo bylo též označeno výstražnými kužely. Po příjezdu HZS Benešov od předchozí nehody si místo nehody převzal jeho velitel a naše jednotka se vrátila na základnu.

Dne 29. 11. 2021 na nás čekaly další dva poplachy, kdy první byl
vyhlášen v 17:33 a jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních
automobilů na 20. km dálnice D1 směr Brno. U této nehody byl
jako první HZS Říčany a jeho velitel rozhodl, že nás na místě
nevyužije, a poslal nás tedy zpět na základnu.

Ve středu 24. 11. 2021 v 14:42 byl naší jednotce a HZS Benešov
vyhlášen poplach, kdy zpráva o výjezdu oznamovala, že se jedná o únik nafty v množství více než 100 litrů z nádrže dodávkového vozidla u stojanu čerpací stanice v Pětihostech. Po příjezdu a provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o cca 10 litrů
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Druhý výjezd byl vyhlášen v 19:09 a jednalo se o uvízlý kamion
na zledovatělé vozovce napříč jízdními pruhy na 32. km dálnice D1 směr Brno. Na místo byly vyslány jednotky HZS Benešov
a JSDH Neveklov. Kamion blokoval průjezd na D1 směr Brno,
dálnice byla s obtížemi průjezdná jedním pruhem. Jednotka
na místě provedla průzkum a řízení dopravy. Následně vyčkala
na příjezd odtahové služby a po příjezdu HZS byla jejím velitelem odeslána zpět na základnu.
Poslední listopadový den v 18:06 byla jednotka vyslána do Hrušova na katastr obce Hrusice ke zlomené pouliční lampě, která se vlivem větru zřítila do komunikace a blokovala její průjezd. Na místo byl též vyslán HZS Říčany a JSDH Hrusice.
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Hasiči

Hasiči
dělá, je tzv. průzkum. Po provedení průzkumu první jednotkou
na místě události její velitel podá informace na operační středisko. Operační důstojník následně buď povolá posily, nebo naopak
některé jednotky vrátí zpět na základnu. Jedním z případů,
kdy operační středisko nemá dostatek informací, je tzv. e-call,
což je zpráva od technického zařízení umístěného v moderních
vozidlech. Toto zařízení umí automaticky po nárazu kontaktovat linku 112, udá přesnou polohu vozidla a pokusí se navázat
telefonické spojení mezi operačním střediskem a řidičem. To je
příklad výjezdu z 12. 11. nebo 26. 11. 2021.
Na závěr bych rád shrnul v číslech výjezdy za rok 2021:

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o spadlou lampu VO, která při pádu strhla i dřevěný
sloup telekomunikací. Jednotka odpojila lampu od napětí a řídila provoz na přilehlé pozemní komunikaci. Po příjezdu HZS
a starosty obce Hrusice byla po jeho svolení lampa odstraněna
z komunikace.
Dne 1. 12. 2021 v 13:26 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár
dodávky na silnici č. I/3 poblíž Senohrab. Na místo byl zároveň
vyslán HZS Benešov. Po příjezdu jsme zjistili, že se jedná o požár dodávky a vedle stojící vozidlo je ohořelé. Jednotka pomocí
vysokotlakého proudu provedla uhašení dodávky. Po dojezdu
stanice Benešov se jednotka vrátila na základnu.
Dne 7. 12. 2021 v 11:43 byla naše jednotka vyslána na žádost
ZZS k otevření bytu v obci Kunice. Po otevření bytu, které jsme
provedli spolu s HZS Říčany, se lékař ZZS ujal osoby, která byla
uvnitř a při vědomí.
Následující den, 8. 11. 2021, naše jednotka spolu s HZS Benešov vyrazila na čerpací stanici na 33. km směr Brno, kde byl
nahlášen únik nafty z proražené nádrže kamionu. Vozidlo stálo
u stojanu čerpací stanice. Před příjezdem jednotky byl proveden posyp sorpční látkou. Jednotka umístila pod nádrž vozidla
úkapovou vanu a pomocí speciálního tmelu zalepila vzniklou
díru. Po dojezdu HZS byl únik úplně zastaven a zbylá nafta byla
přečerpána z vozidla.
13. 12. 2021 v 18:53 naši hasiči opět vyráželi na pomoc ZZS,
tentokrát v katastru Senohrab. Jednalo se o transport pacienta ze špatně přístupné chaty, a tak byla na místo vyslána kromě standartní techniky i terénní čtyřkolka HZS Říčany, která
transport v těchto případech značně usnadňuje. Po dopřesnění
místa se část našich hasičů vydala pěšky s transportním materiálem na pomoc ZZS, kde po příjezdu HZS pomáhala s naložením a transportem pacienta na čtyřkolce.
V sobotu 18. 12. 2021 v 10:36 byla jednotka vyslána k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů na 17. km D1 směr Brno.
Při dojezdu k události byla na místě PČR a HZS Říčany. Vozidla byla již v odstavném pruhu. Jednotka pomohla s průzkumem vozidel a poté byla odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.
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19. 12. 2021 ve 22:56 přišla členům jednotky zpráva „Dopravní nehoda silniční - D1 směr Brno 30 km, DN 2OA, oznamovatel projel okolo kamionem.“. K této nehodě jsme vyjížděli
spolu s HZS Benešov. Po našem příjezdu a provedení průzkumu jsme zjistili, že na místě události je již ZZS a zraněná
osoba je v jejich péči. Jednotka tak provedla zajištění místa
dopravní nehody a protipožární zabezpečení. Po odjezdu odtahové služby a uklizení vozovky se jednotka v 0:21 vrátila
na základnu.
Mobilní telefony členů jednotky nezůstaly v klidu ani na Štědrý
den a ve 12:08 se rozezněly se zprávou „Praha-východ, Kunice,
Vidovice, požár stromu a chatky, asi 4x3m v plném rozsahu“.
Přes čas svátečního oběda jednotka vyjela necelé tři minuty
po vyhlášení. Nakonec byla cestou k události operačním střediskem odvolána zpět na základnu.
Dne 27. 12. 2021 v 17:03 byla jednotka spolu s HZS Říčany vyslána do katastru naší obce k nahlášenému úniku plynu. Jednotka po příjezdu průzkumem zjistila, že uniká plyn z přívodu
na pozemek RD. Jednalo se o únik z regulátoru u plynoměru.
Jednotka provedla uzavření plynu. Stalo se tak do 10 minut
od vyhlášení poplachu. Na místo události byla vyžádána plynárenská pohotovost a po dojezdu HZS se jednotka vrátila zpět
na základnu.
Poslední výjezd roku 2021 na sebe nechal čekat až na Silvestra,
kdy v 8:10 byl vyhlášen výjezd k dopravní nehodě na křižovatce nad obcí Senohraby. Po dojezdu a průzkumu bylo zjištěno,
že se jedná o nehodu dvou osobních automobilů. Jedno vozidlo
bylo mimo vozovku. Jednotka provedla předlékařskou pomoc
obou řidiček a následně je předala ZZS. Dále bylo provedeno
zajištění místa nehody a protipožární zabezpečení. Po vytažení
vozidla zpět na vozovku a uklizení vozovky se jednotka vrátila
na základnu.
Prvním výjezdem letošního roku měla být dopravní nehoda poblíž Senohrab a výjezd byl vyhlášen 13. 1. 2022 v 16:49. Na událost byl vyslán též HZS Říčany. Jednotka postupně dle instrukcí operačního střediska projela několik vytipovaných míst,
kde mělo k nehodě dojít. Místo nehody však nenašla, a tak byl
výjezd operačním střediskem vyhodnocen jako planý poplach
a jednotka se vrátila zpět na základnu.
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Série dvou výjezdů na nás čekala ve středu 19. 1. 2022, kdy prvním z nich byl zásah u požáru komínu v obci Pětihosty. Na místo byly též vyslány jednotky HZS Benešov a JSDH Pětihosty.
Po dojezdu k události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár v komíně. Majitel před naším příjezdem
uhasil kotel na pevná paliva a začal vybírat popílek z komína.
Jednotka provedla průzkum pomocí termokamery. Komínové
těleso bylo přes dvě obytná patra s teplotou do 30°C. Následně
byl proveden průzkum komínu na půdě, kde byla teplota vyšší a byly zde známky dehtování. Následně dorazil HZS stanice
Benešov a jednotka pomáhala s čištěním komína a průběžně
kontrolovala teploty komínového tělesa. Po vyčištění komínu
a zchladnutí komínu se jednotka vrátila na základnu.
Druhým výjezdem byl zásah u dopravní nehody na 34. km dálnice D1 směr Brno. Poplach byl vyhlášen ve 21:21. Po dojezdu
k události bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu osobního
automobilu do stromu. Ve vozidle se nikdo nenacházel. Jednotka
byla požádána PČR, aby se k vozidlu nepřibližovala, aby nedošlo
k poškození pachových stop pro účely pátrání po řidiči psovodem. Jednotka tak vyčkala na příjezd HZS Benešov a po jeho
příjezdu byla velitelem uvolněna k návratu na stanici.
Posledním výjezdem před uzávěrkou tohoto čísla SH byl výjezd
k požáru plastové popelnice na katastru obce Kaliště. Poplach
byl vyhlášen 20. 1. 2021 v 10:04 a na místo byly též povolány
jednotky HZS Říčany a JSDH Lensedly. Při příjezdu na místo
události byla již na místě jednotka Lensedly a pomocí jednoho
proudu hasili kontejner. Jednotka Senohraby provedla vyndání
plastů z vršku kontejneru a následně za pomocí již nataženého
proudu provedla dohašení. Po sbalení vodního vedení a dohodě
s velitelem zásahu se jednotka vrátila na základnu.
Pozorný čtenář si zajisté všiml, že jednotka byla několikrát
ihned po příjezdu nebo dokonce i před příjezdem k místu události vrácena zpět na základnu. Z tohoto důvodu jsem v dnešním
článku uvedl i příklady zpráv, které přijdou s vyhlášením poplachu. Tyto zprávy jsou nezřídka velmi strohé a obsahují pouze základní informace o typu události a o místě, kde k události došlo.
V prvopočátku zásahu jsou to jediné informace, které operační
středisko má, a tak vyšle k události tolik jednotek, aby byly pokryty co možná nejlépe požadavky na počet hasičů a techniky
na místě zásahu. Pokud to hodně zjednoduším, je lepší na místo
poslat o jednu jednotku více, než aby pak na místě jedny ruce
chyběly. Jak si můžete všimnout, první, co se na místě události

Nakonec bych chtěl poděkovat všem členům JSDH za bezchybně odvedenou práci u všech zmíněných událostí.
Martin Brož
Zástupce velitele
JSDH Senohraby
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Zápis č. 6/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby
konaného dne 14. 12. 2021 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
Omluveni: Martin Brož
Neomluveni: –
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce,
která zasedání zastupitelstva řídí, v 18.02 hodin. Sdělila,
že je pořizován zvukový záznam, který bude následně vyvěšen
na webových stránkách obce (https://www.senohraby.cz/obec/
zapisy-zastupitelstva-2/).
1. Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny – příloha zápisu
č. 1 – je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, zastupitel Brož je
omluven. 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 Jana Beneše
a Vladimíra Dvořáka.
Usnesení č. 79/2021:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Beneš a pan Dvořák.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 80/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání
ve znění, v jakém byl vyvěšen na úřední desce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce, NaVišňovce,
ppč. 334/4.
Usnesení č. 81/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-6029779 Senohraby mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce,
a.s., IČ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
5. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021 o poskytnutí dotace TJ
Sokol Senohraby.
Usnesení č. 82/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021
mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby, z.s., IČ 16554523,
se sídlem U Hřiště 272, 251 66 Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
6. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 o poskytnutí dotace
spolku Senohrabská beseda.
Usnesení č. 83/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021 mezi
obcí Senohraby a spolkem Senohrabská beseda, z.s., IČ 43751547,
se sídlem Školní 378, 251 66 Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
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Toto usnesení bylo přijato.
7. Darovací smlouva s majiteli kanalizačního řadu
v lokalitě U Tunelu.
Usnesení č. 84/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí
Senohraby a H.H., Praha 7,
Ing. J.P., Praha 10, Ing. R.Š., Praha 10, J.Č. a J.Č,
Kardašova Řečice, a Ing. P.T., Praha 3.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
8. Smlouva o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti s Integrovanou dopravou Středočeského kraje.
Usnesení č. 85/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o zajišťování
a financování dopravní obslužnosti mezi obcí Senohraby
a Středočeským krajem, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 81/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupeným organizací Integrovaná
doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace,
IČ 05792291, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
9. Smlouva o nájmu s novým provozovatelem pobočky
Pošta Partner.
Usnesení č. 86/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o nájmu prostor
sloužících k podnikání – zřízení a provozování pobočky Pošta
Partner mezi obcí Senohraby a společností ISTER servis s.r.o.,
IČ 07162928, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, s tím,
že v bodě III5 bude doplněno, že spotřeba energie se rozděluje
na 50 % nákladů na nájemce a 50 % nákladů na obec do maximální
výše spotřebované energie v kWh v roce 2021
dle aktuálního vyúčtování.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Kloužková, Skořepa)
1 hlas proti (Pancířová)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelka Pancířová požaduje do zápisu: Nejsem proti
uzavření smlouvy jako takové, ale proti podmínkám,
které ve smlouvě jsou.
10. Změna ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 87/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje ceny vodného ve výši
39,33 Kč bez DPH (43,26 Kč vč. DPH) a ceny stočného ve výši
33,60 Kč bez DPH (36,96 Kč včetně DPH) od 1. 1. 2022.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
11. Zpráva finančního výboru – příloha zápisu č. 2.
ZO Senohraby bere na vědomí Zprávu finančního výboru.
12. Rozpočet obce na rok 2022 – příloha zápisu č. 3.
Usnesení č. 88/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje rozpočet obce na rok 2022
ve znění, v jakém byl vyvěšen na úřední desce obce Senohraby.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy dle rozpočtové skladby.
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, s příjmy ve výši 20 035 000
Kč a výdaji ve výši 20 035 000 Kč.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2022 – Posázaví o.p.s.
Usnesení č. 89/2021:
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Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných
služeb na území obce Senohraby pro rok 2022 mezi obcí Senohraby
a Posázaví o.p.s., IČ: 27129772, se sídlem Jemniště 1,
257 01 Postupice.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
14. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2022 o poskytnutí dotace
pro rok 2022 s Tenisovým klubem Hrušov, z.s.
Usnesení č. 90/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 1/2022 mezi obcí
Senohraby a TKH Tenisový klub Hrušov, z.s., IČ 43750966,
se sídlem Příčná 61, 251 66 Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2022 o poskytnutí
dotace pro rok 2022 s Outdoor Sport Senohraby z.s.
Usnesení č. 91/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
investiční dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 2/2022 mezi obcí
Senohraby a Outdoor Sport Senohraby, z.s., IČ 10716122, se sídlem
Pětihostská 467, 251 66 Senohraby, za podmínky udržitelnosti projektu nejméně 5 let a přístupnosti areálu pro veřejnost bez omezení.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska)
0 hlasů proti
3 hlasy se zdržely (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
Toto usnesení bylo přijato.

19. Různé.
- Smlouva o provádění zimní údržby v obci Senohraby.
Usnesení č. 94/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o provádění zimní údržby v obci Senohraby
mezi obcí Senohraby a Zemědělskou a obchodní společností
Pětihosty, spol. s.r.o., IČ 46348166, se sídlem Pětihosty 37,
251 67 Pětihosty.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
- Starostka informovala o opravě mostu č. 6031-4 do Senohrab přes
silnici I/3, která započne podle počasí nejpozději 1. 4. 2022 a bude
trvat 6 měsíců, a dále o objízdných trasách.
- Dalšími tématy ze strany zastupitelů a občanů byly: Návrh
na revokaci bodu Pošta Partner; otázka svozových míst v zimním
období a s tím související pomoc se svozem starším občanům;
výběrové řízení na Intenzifikaci ČOV Senohraby.
20. Diskuze.
Ze strany občanů zaznělo poděkování za betlém.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21.01 hodin.
Zapsal: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 20. 12. 2021
Ověřovatelé zápisu:
Jan Beneš v.r.
Vladimír Dvořák v.r.
Jana Svašková v.r., starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Janem Benešem podepsán dne: 20. 12. 2021
Zápis byl ověřovatelem Vladimírem Dvořákem podepsán dne:
21. 12. 2021
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 21. 12. 2021
Zápis byl vyvěšen: 22. 12. 2021

Zastupitelé Pancířová, Kloužková a Skořepa požadují do zápisu:
Nesouhlasíme s tím procesním stavem v té věci.
16. Oprava komunikací obce – jaro 2022.
Usnesení č. 92/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu komunikací U Hrušova,
Nad Stráněmi, Pětihostská, Krátká a Sokolská dle předložených
rozpočtů s firmou Oprava a údržba vozovek a chodníků
Bedřich Málek, IČ: 40879364, se sídlem Jeremenkova 3,
147 00 Praha 4, dle předložených rozpočtů v celkové výši
3 051 771,25 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelka Pancířová požaduje do zápisu: Nerozporuji potřebnost
opravy komunikací, ale byla předložena pouze jedna cenová nabídka,
na základě které je těžké rozhodnout.
17. Prodloužení platnosti dokumentu Strategie rozvoje
obce Senohraby.
Usnesení č. 93/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby prodlužuje platnost dokumentu
Strategie rozvoje obce Senohraby do 31. 12. 2023.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Pancířová, Skořepa)
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.
18. Projednání závěrů zpráv kontrolního výboru.
Odloženo na příští zasedání zastupitelstva obce.
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Ohlédnutí za senohrabským betlémem
I když už jsme v plném proudu nového roku, dovolte, abychom se ještě společně ohlédli k adventnímu času a době Vánoc
roku minulého. Leckterý z Vás zaznamenal už v průběhu roku naši myšlenku přinést do Senohrab betlém. Mnozí z Vás
se stali jeho duchovními rodiči, a to ve chvíli, kdy jste se zapojili do sbírky na jeho pořízení. Tímto Vám patří dík,
nejen za obnos, ale především za důvěru v nás vloženou.
Nikdo dopředu netušil, jak betlém bude vypadat, ani my jsme to nevěděly a do poslední chvíle doufaly, že splní naše
a Vaše očekávání. O to více nás těší všechny milé reakce. Doslova jste nás jimi zasypali, ať už při samotné instalaci,
nebo při náhodných setkáních na vánočních procházkách, ale i ve zprávách, které jste nám posílali. Děkujeme a jsme
velice rády, že se nám podařilo započít tuto milou tradici, jakou je právě „Senohrabský betlém“ a že je pro Vás tento
počin pohlazením po duši, jak znělo mnohokrát z Vašich úst.

S

větlo světa spatřil betlém ve své plné kráse druhou adventní neděli 5. prosince 2021, kdy se při této příležitosti uskutečnilo i velmi milé setkání na zvoničce. Covidová situace
nám oproti původnímu plánu celou režii sice trochu překopala,
ale nakonec to vůbec nevadilo. Svůj účel vše splnilo. Děti z naší
školy nám pod vedením paní učitelky Přibíkové a za podpory některých maminek zazpívaly krásné koledy a pan Tomek velmi
hezky promluvil především k přítomným dětem, aby nastínil,
jak a proč vánoční svátky slavíme a jaké cesty k nim vedly, a nakonec byl i čas na sousedská popovídání.

A teď si maličko shrňme, jak to všechno bylo…
Na počátku byla myšlenka mít betlém. Ale jak financovat? Jak
realizovat? My jsme měly veliké štěstí. Díky probíhajícímu
grantovému projektu na zvoničce nám bylo umožněno uspořádat veřejnou sbírku, podpořenou Českou spořitelnou a Nadací
VIA, na pořízení čehosi spjatého právě se zvoničkou.
A tak se náš sen pořídit senohrabský betlém dal do pohybu.
Sbírka byla založena 12. 5. 2021 a probíhala do 1. 9. 2021. Celkem se vybralo 49 100 Kč a přispělo 40 lidí. Česká spořitelna
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nás podpořila a přispěla navíc ještě částkou 20 000 Kč. Celkem se tedy podařilo vybral 69 100 Kč. Vybraná částka spolu s příspěvkem od České spořitelny byla určena na pořízení
betlému a pokrytí nákladů s ním spojených, na dofinancování
projektu na zvoničce a případně i na naši další dobrovolnickou
činnost.

Kdo betlém vyrobí, jsme dlouho zvažovaly a musely i hodně
počítat. Ceny betlémů jsou ve velkém rozmezí a pohybují se
i okolo sta a více tisíc. Chtěly jsme, aby měl betlém především
duši a vřelý lidský otisk, a to věříme, že se podařilo. Jako tvůrce
jsme vybraly pana Kužela z Dobré Vody u Hořic v Podkrkonoší,
který se této práce zhostil spolu se svým synem. Pro výrobu použili dřevo z vysokohorského modřínu z oblasti mezi Mísečkami a Rokytnicí. Pro betlém jsme si samy jely a byla tak možnost
i osobně poděkovat.
Ale jaký by to byl betlém bez chléva? Pan Kužel se specializuje především na dřevosochání a na výrobu chléva již prostor
neměl. Přišly obavy, zda se vše stihne a bude i chlév. Nakonec
se výroby chléva ujal náš soused a kamarád Zdeněk Táborský
a ve svém volném čase ho vyrobil jen za náklady na materiál.
Patří mu velký dík.
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Slova díků bychom touto cestou i rády vyjádřily všem ostatním,
kteří se zapojili a podíleli. Děkujeme za nákup a instalaci osvětlení, za zapůjčení vozidel, za pohonné hmoty, dopravu, za chvojí, za slámu, za některé komponenty, za prostor pro uložení –
toto vše jsme získaly darem.

pečlivě uschován a čeká na svůj adventní čas roku letošního.
Přejeme Vám všem spokojený a ve zdraví prožitý rok 2022.
Za neformální skupinu
Lucie Pancířová, Dita Kohoutová a Helena Pechlátová
16. 1. 2022

Pořízení betlému vyšlo celkem na 48 721 Kč. Finance, které
zbyly, použijeme na dofinancování projektu na zvoničce a další
naše dobrovolnické aktivity v obci.

P

řed více než dvěma roky jsme si začaly klást otázku,
jak zlepšit veřejné prostranství a život v naší obci.
První vlaštovkou byla dobrovolnická akce „konzum“,
pak se díky covidovým okolnostem zvedla obrovská vlna
dobrovolnického šití roušek a od té doby se povedlo několik
dalších dobrovolnických projektů, které bychom rády připomněly, a především bychom rády poděkovaly všem dobrovolníkům, kteří nám v tomto konání pomáhali a bez nichž by se
tyto akce v takovém rozsahu nedaly realizovat.
Děkujeme a ať vám elán a ochota pomáhat vydrží.

Věříme, že jste si betlém užívali po celých šest neděl
až do 16. ledna 2022, kdy nám tu dělal společnost. Dnes už je

Nová ovocná alej k Altánu
Máme sílu měnit věci kolem sebe,
a tak to děláme!

CO SE S VAŠÍ POMOCÍ POVEDLO V ROCE 2021:
• společně jsme v březnu ozdobili „Velikonoční strom“
(patronka Dita),
• v dubnu jsme zrealizovali první ročník „Uklidíme
Senohraby“ (patronka Helena),
• několik etap „Oživení zvoničky“ duben–prosinec
(patronka Lucie),
• „Alej k Altánu“ vysadili jsme 48 nových stromů
(patronka Lucie),

P

o několika letech plánů se to povedlo. Ovocná alej lemuje cestu k Altánu. Vyšlo to zrovna na malebném místě
s minimem stávající dřevinné vegetace na hranici katastru naší obce. Na místě, které je oblíbené běžci, pejskaři,
chodci, cyklisty, rodiči s dětmi, prostě všemi, kteří rádi míří
za pohybem i odpočinkem do přírody. Alej bude sloužit jako
větrolam a oáza stínu, stane se novým domovem pro hmyz
a ptáky a přinese radost nám všem.

Tento bohulibý počin by se nikdy nemohl uskutečnit bez podpory a souhlasu vlastníka pozemku. Aby se mohla výsadba
zrealizovat, stala jsem se koordinátorkou neziskové organizace Sázíme stromy, z. ú. – www.sazimestromy.cz, které se
podařilo na výsadbu zajistit finance. Poté následovalo několik
kroků. Nejprve spolupráce s krajinářkou a zajištění návrhu
výsadby, spolupráce a dohoda se ZOS, spol. s r. o. Pětihosty,
vyčištění celého pásu, zdravotní řez stávajících dřevin, souhlas VHS s.r.o. a vytýčení přivaděče Javorník, vyměření polohy stromů při dodržení ochranného pásma, nákup materiálu
a v neposlední řadě to nejdůležitější, objednání původních odrůd ovocných stromů a jejich doprava, za kterou vděčím panu
starostovi ze Soběhrd. Aby byla zajištěna kvalita výsadby, musel být počet dobrovolníků korigován. Za výsadbu odpovídá
koordinátor, který ji musí v průběhu kontrolovat. Co v průběhu nestihne, musí bezprostředně po výsadbě opravit. Protože
byla alej vysázena podél běžeckých tratí, které spravuje Lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby, výsadba probíhala především
v okruhu spřízněných rodin právě okolo tohoto oddílu.
Sázelo se 6. listopadu 2021 a sázelo se napříč generacemi.
Počasí bylo vyloženě na objednávku, panovala skvělá nálada
a nadšení, pochutnali jsme si na dobrotách od dobrovolníků,
po práci opekli na ohni buřty, poseděli a popovídali. Za jeden
den se podařilo vysadit 48 ovocných stromů. Třešně, višně,
jabloně a hrušně, které se rozzáří květy na jaře a budou postupně dozrávat od května do října, budou dělat radost a přinesou užitek nám všem.
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Povedlo se, děkujeme! Přidáte se k nám?
Jaký byl rok 2021 a jaký bude 2022?
• „Strom svobody“ označili jsme lípu skautů z roku 1968
(patron Sláva Chejn),
• „Betlém“ sbírka–instalace (patronka Lucie),
• 3. ročník charitativní sbírky „Senohrabský Ježíšek“
(patron Pavel Kohout).
Některé projekty budou pokračovat. Rády bychom s vaší pomocí naplánovaly i projekty nové.
Nápadů, co v Senohrabech změnit, aby se nám tu ještě více
líbilo a lépe a kulturněji žilo, máme stále dost. Také máte nějaké? Budeme rády, když se o ně s námi podělíte, případně se
jejich vedení ujmete. Může se nám je podařit společně zrealizovat.
Děkujeme všem za pomoc a podporu a těšíme se
s vámi na další setkání u společného díla!
Na spolupráci se těší
Lucie Pancířová, Dita Kohoutová, Helena Pechlátová
22. 1. 2022

3. Vánoce se Senohrabským
Ježíškem, poděkování

N

Moc děkuji všem, kteří se na výsadbě podíleli. Nadšení a nasazení všech dobrovolníků bylo až dojemné. Bylo mi ctí s vámi
sázet.
Říká se, že sázení je závislost…
Lucie Pancířová
lucie.pancirova@sazimestromy.cz
21. 1. 2022
Reportáž ze sázení: https://www.sazimestromy.cz/cs/akce/
zobraz/678
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Bylo to před Vánoci 2019, když jsem si v Hlásce přečetl
informaci o projektu Obce blíže lidem (projekt realizuje spol.
RUAH z Benešova) poskytující terénní sociální služby.
Součástí oznámení byl i kontakt na paní Kláru, která zde pracuje
jako sociální pracovnice pro naši oblast. Přemýšlel jsem tehdy
o vánočních sbírkách a dobročinnosti. U nadací (a i jiných
prospěšných organizací) jsem vždy trochu litoval, že nevidíte,
kam přesně směřuje váš peněžitý dar, nevidíte konkrétní lidi…
Spontánně jsem Kláře zavolal a nabídl jí pomoc pro klienty
RUAH. Dlouze jsme si povídali o tom, co dělají a jakou mají
působnost. Za pár dní vznikl nápad, který se letos povedlo
realizovat, díky vám, již potřetí. Po pár dnech přemýšlení
vznikl společně s Klárou koncept pomoci s těmito vlastnostmi:
konkrétní klienti z okolí, zachovaná anonymita klientů,
stručný příběh klienta a samozřejmě jeho přání.

apadlo mne využít „sílu Facebooku“. Spravuji stránku Senohrabský zpravodaj (tou dobou
jsme měli cca 200 čtenářů), na které
jsem uveřejnil první výzvu s příběhy.
Touto chvílí pro mě skončily Vánoce, jak
jsem je znal dosud :). Kombinace dojemných osudů lidí, kterým je možné alespoň
o Vánocích zlepšit jejich situaci, s vlnou
bezprostřední solidarity od vás. Organizačně to bylo napoprvé složité a bez pomoci mojí ženy Dity a našich přátel bych
to sám nezvládl.
Po prvním Ježíšku přišel druhý a loni
třetí, v mimořádném covidovém roce příběhů a přání přibylo. Ovšem mimořádná
byla i vaše reakce. Poté, co jsme zveřejnili
seznam 40 přání, stalo se něco naprosto
neskutečného: do 24 hodin byla přání rozebrána. Ani u jednoho přání se nestalo,
že by dárce nezvládl doručit dárek včas.

15

Výročí stavitele a starosty Vojtěcha Kulhánka

Pomohlo také to, že za ty 3 roky se počet
čtenářů Zpravodaje rozrostl na téměř
800 a příspěvek o akci četlo díky šíření
na Facebooku přes několik tisíc lidí…

Významný senohrabský stavitel a politik Vojtěch Kulhánek se narodil dne 16. ledna 1902 v Lensedlech,
a proto jsme si letos připomněli 120. výročí jeho narození. Později absolvoval pražskou Stavební průmyslovku
a stal se stavitelem. Na firemním razítku měl uvedeno „Technická kancelář, podnikatelství staveb, Kulhánek
Senohraby“ nebo později „Arch. Vojtěch Kulhánek, staveb kancelář a podnik. staveb Senohraby.“

Pro ty z vás, kteří jste příběhy nečetli,
jsem vybral ten úplně první, kterým to
vše před třemi lety začalo. Je to mimořádně silný příběh, stejně jako reakce
sociální pracovnice na předávání dárku. Tady jsem si plně uvědomil, jak je
to mimořádně těžké. Nejen pro klienty,
tak i pro ty statečné, co si vybrali nelehkou životní cestu, povolání sociálního
pracovníka.
Příběh: Paní A. měla těžký život už jako
dítě, takže není divu, že i v dospělosti
měla řadu problémů. Před pár lety se jí
narodila holčička, velké štěstí a motivace k životu. Radost ale vystřídal smutek, protože paní A. diagnostikovali
rakovinu prsu. Partner ji i dceru opustil a ona z posledních sil za pomoci kamaráda a sestry sbalila
dceru a utekly z velkoměsta na vesnici, kde žije její sestra. Momentálně holčička chodí do školky a kolem paní A. se semkla
komunita přátel, kteří jsou jí v nemoci oporou. Na vánoční
dárky z invalidního důchodu a příspěvků paní A. ale peníze
nemá. Malá princezna je moc šikovná a od Ježíška by si moc
přála Lego, nejlépe to „růžové“ pro holčičky. Takový dárek je
pro maminku příliš nákladný a nemůže ho dceři dopřát. Kdyby se jí přání vyplnilo, byli bychom všichni moc šťastní. A kdyby se našla i maličkost pro velkou bojovnici paní A., určitě by
měla také radost.
Reakce: Sociální pracovník. Člověk, kterého většina z nás nechce
potkat. Vede se o něm spoustu mýtů, mezi nejsilnější a nejčastější patří asi tenhle: „Vy jste ty, co berou lidem děti.“ Uf. Je pravda,
že občas sociální pracovnice z OSPODU umístí děti z nevyhovující rodiny někam, kde se snad budou mít lépe. Ale víc nás je těch,
které se snaží pomáhat lidem od těch nejmenších, přes dospělé,
až po seniory. Objevujeme se ve chvílích, kdy ostatním už dochází síly. Snažíme se být těmi, které zachovají chladnou hlavu
i v kritických situacích, vědí si rady, jak který problém vyřešit,
komu zavolat, kam zajít. Snažíme se nepouštět si ty silné příběhy
příliš k tělu, abychom zůstaly profesionální a nevyhořely. Snažíme se, držíme se zuby nehty a pak najednou přijde něco, co nás
sejme. Když jsem se dozvěděla, že by pan Kohout byl schopen
sehnat lego pro malou dceru mé klientky, dojalo mě to, udělalo
mi to radost. Když pan Kohout volal, že má pro holčičku kočárek
a další věci a že by rádi ještě nějaký dárek sehnali i mamince,
mé klientce, začínala jsem jihnout. Dneska jsem si od kolegyně
vyzvedla věci pro klientku a její dceru. Normálně mě rozbrečí
maximálně cibule, ale když jsem viděla dvě krabice naplněné
po okraj dárky a další dvě krabice naplněné jídlem, ukápla mi
slza. Začala jsem být napnutá, jako malé dítě, co čeká na Ježíška.
Klientka věděla jen, že mám pro dceru lego, o zbytku věcí jsem jí
nic neříkala. Akce to byla velice zajímavá. Paní byla doma i s dcerou. V garsonce. Kde asi, jak je pochopitelné, není moc místa
pro dva lidi, natož na 4 krabice s dary. Dorazila jsem do garsonky
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V

Senohrabech obýval vilu v Sokolské
ulici č. 132 naproti fotbalovému hřišti, kterou si sám postavil roku 1927. Z
roku 1932 pochází projekt na přestavbu a přístavbu, který však v celém rozsahu nebyl realizován. Dodnes tvoří výraznou partii vystupující rizalit, na plánech uvedený jako arkýř,
završený balkónem.

a řekla paní, že bych potřebovala, aby se mnou šla do auta, podívat se na něco. Malá víla, prohánějící se v růžové sukýnce, měla
uši všude. Takže nám na pomoc přišla sestra klientky, která bydlí
nedaleko. Pohlídala vílu a my vyrazily k autu. Byla jsem napnutá
a plná očekávání z reakcí. První jsme koukly do krabic s jídlem
a paní začínala jít do kolen. Není zvyklá dostávat něco zadarmo.
Potom jsme nakoukly do krabice s dárky pro vílu a přišla obrovská úleva a radost v očích, že malá víla nebude mít horší Vánoce
než ostatní děti. Touhle dobou už jsem brečela, ale snažila jsem
se krotit, přeci jen, já mám být ta, co má situaci pod kontrolou.
Nakonec jsem ukázala na čtvrtou krabici a řekla paní, že věci,
co jsou uvnitř jsou jen a jen pro ni. Zdraví sice přikouzlit neumíme, ale každý si zaslouží dostávat na Vánoce dárky. Takový
výraz, jsem u paní ještě neviděla. Byla tak šťastná, ale tak moc.
Popsat se to nedá, ale snad je to cítit aspoň z textu. Pomalu jsme
brečely dvě. Odnesly jsme alespoň jídlo do garsonky. Pozdravila
jsem vílu a přesvědčila jí, že určitě nějaký dárek od Ježíška dostane, když je hodná a ještě kouzlí. Dárky jsme dovezly do bytu
sestry mé klientky, aby překvapení a Ježíšek byli skuteční a přišli
až 24. Se všemi jsme si popřáli krásné Vánoce, zdraví. Slova díků
se opakovala tolikrát, že se to ani nedá napsat. Celou půlhodinovou cestu zpátky domů jsem jela dvacet, protože přes slzy radosti
jsem neviděla na cestu. Vážím si všech, kteří se na tomhle štěstí
podíleli. Všech, kterým není jedno, že ostatní si nemohou dovolit
Vánoce s kopou jídla, které ani nesní, a s dárky, které jsou kolikrát nadbytkem dnešní doby. Vánoce s pocitem, že příští rok
budou u stolu sedět ve stejném složení, ve zdraví a třeba i šťastnější. Děkuju.
Tento článek vznikl jako poděkování vám všem, kteří
s Ježíškem pomohli a pomáhají. DÍKY!
Bez vás by Ježíšek nebyl.
Pavel Kohout
P. S.: Ježíškova vnoučata mi sloužila jako inspirace. Někomu
by se mohlo zdát, že až moc. Doufám, že když jde o dobrou věc,
tak mi to odpustíte.

leden . 2022

V naší obci navrhoval i prováděl stavby dle
svého projektu nebo podle plánů jiných architektů. Šlo o velký počet staveb, celkem se
jednalo o 64 objektů, mezi léty 1932 až 1941
celých 25, přičemž roku 1940 dvakrát spolupracoval s dalším místním stavitelem
a zednickým mistrem Josefem Tichým.
I na stavbách, které projektovali zmínění
další architekti, se jistě při realizaci uplatnily Kulhánkovy vklady do konečné podoby
domů. Budoval například také vilu Marie
Troníčkové, kterou navrhl roku 1927 František Troníček.
ve
v funkci senohrabského starosty. Do vedení
obce nastoupil 1. října 1932, kdy byli
d
radními
František Hanzl, Jan Konvička,
r
Antonín
Vávra a František Vávra, a tuto
A
důležitou
pozici Vojtěch Kulhánek zastád
val
až
do
roku
1945. Tedy ve velmi složiv
tém
období
našeho
státu. Politické vlohy
t
zůstaly
v
rodině
nadále,
jeho syn Jan se
z
stal
prvním
starostou
ve
svobodných
pos
měrech,
které
nastaly
po
roce
1989.
m
Vojtěch
Kulhánek, se Senohraby výrazV
ně
svázaný
stavitel a politik, zemřel dne
n
30.
října
1978
v Praze.
3
Patrik Líbal

K nejzajímavějším dílům, pod jejichž
plány se jako architekt podepsal Vojtěch
Kulhánek, patřil dům č. 204 v Pětihostské ulici. Jednopatrová stavba s plochou
střechou, postavená pro Karla Kadeřábka podle plánů z června 1937, měla

puristický výraz. Směrem do zahrady
navrhl architekt terasu a menší terasa
kryla i vchodovou partii. Bohužel pozdější přestavba tento výraz setřela.
Nelze opomenout ani jeho působení
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Hláska

dětem

Most
Kája s Alenkou mají ruce zkřehlé mrazem.
Modrá obloha je táhla z teplé kuchyně ven
už od rána, hned po snídani si nasadili čepice a vytáhli z garáže kola. Jenomže únorové
slunce ještě nemá sílu. Svítí sice ze všech sil,
ale zrudlé tváře a nosy dětem stejně nezahřeje.
Kája je rychlejší, Alence trochu ujel. Chce zastavit a počkat na ni, jenže
ztuhlé prsty se nechtějí pustit
řídítka a natáhnout po brzdě,
kolo zakličkuje, rozkymácí se
a Kája skončí ve zmrzlém listí vedle cesty. Alenka ho vzápětí dojede: „Co blbneš?“
Kája se nonšalantně položí
do listí. „Užívám si výhled, ne
asi,“ loupne po sestřičce okem.
Alenka, které se podařilo zastavit o poznání elegantněji,
položí kolo vedle silnice. Výhled. No tak dobře.
Kolem jsou ojíněné stromy.
Mezi větvemi prosvítá Hrusický potok. Když holčička
zakloní hlavu a zvedne nos
k modrému nebi, vidí i mohutné oblouky dálničního
mostu. Seshora je jako z rozhledny rozhled na posázav-

ské lesy. Lézt nahoru ale mají děti přísně zakázáno, dívat se můžou, jenom když přes most
jedou autobusem nebo autem. Trochu škoda,
krčí rameny Alenka. Kája se na ni pohoršeně
podívá. „Tak je tam dálnice, co se divíš? Koukneš se na lesy, ale skončíš jako rozjetá placka.
Pojď zas radši na to kolo.“

Dva faráři postávají vedle silnicee
a opírají se o výstražnou ceduli
eduli
lii
s nápisem „POZOR! ZKRATKA
TK
KA
DO NEBE“. Kolem projíždí
auto. Řidič vystrčí hlavu
z okénka, pohrdavě
na faráře koukne a naschvál ještě přidá plyn.

Leonardův samonosný most
Tentokrát pro vás máme dlouhodobější výzvu. Postavíme si most, který
na přelomu patnáctého a šestnáctého
století vynalezl Leonardo da Vinci.
Je to speciální most bez hřebíků a bez
provazů, most, který se opírá jen sám
o sebe a přitom unese i auto. Ale na to
bychom potřebovali pořádné dřevěné
trámy.
My budeme stavět z nanukových tyček. Už víte, proč vám tenhle úkol
zabere víc času? Během příštích dnů
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Téměř osmdesátiletý most přes údolí Šmejkalka těsně vedle Senohrab začali stavět ještě před druhou světovou válkou. Je to poznat
ech, jedna z přilehlých
přileehl
hlýc
ých ul
ých
u
i
ic
i na místních jménech,
ulic
nicí a přilehl
lé os
o
saase jmenuje Pod Dálnicí
přilehlé
osadě se říká U Mostu.
h stav
veb
eb
Silnic a silničních
staveb
je
z předválečné doby je
álo
lo
samozřejmě víc, má
málo
uží
žíz nich se ale plně pou
použímejjvá i dnes. Most Šmejkalka na dálnici D
D11
n
byl téměř dokončen
v roce 1945, po Ví-tězném únoru, tedy po komunistickém státním převratu v roce 1948
byly práce na něm
zastaveny. V seh
dmdesátých letech
taa
se nicméně začala st
sta-

vět dálnice a most prošel rekonstrukcí. Další rekonstrukce v rámci oprav dálnice D1 ho
čeká pravděpodobně v tomto roce.

Auto
Au zmizí za zatáčkou.
Au
Ozve
Oz se výkřik a mohutné
Oz
šplouchnutí.
šp
šp
První
Pr
Pr
farář se vyčítavě
podívá
po
po
na druhého:
„Vidíte,
„Vid
„V
V
bratře. Já vám
říkal,
říkal, že b
řík
ří
bychom tam radši
měli
měli napsa
napsat „MOST
V REKONST
REKONSTRUKCI‘.“

a týdnů střádejte
každé dřívko od nanuku, které se u vás
doma objeví. Až jich
budete mít alespoň
devět, můžete začít.
A každým dalším
dřívkem můžete svůj
most
prodlužovat
a rozšiřovat.

leden . 2022
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Cenzura je nepřípustná a svobodu
projevu lze omezit jen zákonem
Obsahuje Senohrabská hláska „nepravdivé
napadání spoluobčanů“ a osobní útoky?
Je chybou v ní otisknout politické články
a „cokoli, co přijde“? Je SH vedena
„se znalostí a odpovědně“?

N

ejen v závěru loňského roku bylo možno, byť ojediněle, zaznamenat názor, vyjadřující pochybnost o správném a odpovědném vedení obecního zpravodaje Senohrabské hlásky (dále jen SH), který měsíčně vydává naše obec
a zdarma distribuuje do domácností. S pochybností a kritikou
zpravidla přicházejí ti čtenáři, kteří příliš úkorně vnímají mentorující texty vyvracející mylná či chybná tvrzení a v rozporu
se skutečností je považují, bez konkrétního uvedení, za „osobní
ataky a napadání za jiný názor“. S vlastní představou, jak má
být SH „správně“ vedena, byl takovým čtenářem předložen návrh na „zřízení redakční rady“ spolu s varovným připomenutím vydavateli, na jak „tenký led“ se s články plnými „nepravdivého napadání spoluobčanů“ pouští. Z návrhu doplněného
odkazy na tiskový zákon a možný finanční postih vyplývá, že
od redakční rady navrhovatel očekává nejen pochybné přenesení zákonné odpovědnosti vydavatele, ale i omezení „tendence
otisknout cokoli, co přijde“. Jinými slovy, ustavením redakční
rady výběrově omezovat právo svobodně se vyjadřovat. Zatímco z tiskového zákona nevyplývá nic o právech a kompetencích
redakční rady, tak vydavatel SH je vázán Listinou základních
práv a svobod, zák. č. 2/1993 Sb., která občanům garantuje
právo svobodně se vyjadřovat a prezentovat své názory s tím,
že cenzura je nepřípustná a svobodu projevu lze omezit jen zákonem.
V jiný čas, s jinou mentální náročností, ale prakticky ze stejných důvodů i se stejným cílem, zareagovali tři opoziční zastupitelé. Po svém zvolení se rozhodli prostřednictvím SH
informovat občany o „možnosti“ v ní publikovat názory a tak
dosáhnout cíle „snížení 100% podílu využívaného jedním přispěvatelem a uvítat jiné než politické články“. Zřejmě tak učinili v přesvědčení, že občanům byla uvedená možnost léta
upírána nebo zatajována. Groteskní dětinskost cíle a absurdní úsilí o vytěsňování politických článků z radničních novin,
kde i komentář k odvozu odpadu je politickým stanoviskem,
svědčí o nepochopení funkce obecního periodika, které je veřejným prostorem pro reflexi politiky radnice. Je nemožné
požadovat apolitické radniční periodikum, když má svobodně
šířit informace o komunální politice. Podle mého názoru obě
výše popsané aktivistické snahy o změny v SH nesledují zkvalitnění funkce radničního periodika, ale umožňují potlačovat
alternativní názory, příp. zastírat cenzuru.
Senohrabská hláska je vydávána již 63. rokem a prošla řadou
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obsahových a organizačních změn. První vydavatel Občanská beseda ji vydával formou redakční, kdy redakční kolektiv
tvořil vydání z vlastních článků, z rozhovorů, analýz, zápisů
v obecní kronice apod. Posledních více jak 12 let je však vydání SH tvořeno tzv. editorskou formou, respektující fakt,
že o vydávání radničních novin rozhoduje podle zákona o obcích starosta obce, což lépe odpovídá potřebám samosprávy.
Editorská forma nevyžaduje ustavení redakční rady, neboť
vydání tvoří „povinné“ informace z radnice a dalších orgánů obce a neselektivní řazení příspěvků spolků, školy, hasičů
atd., včetně názorů občanů na komunální politiku, neomezovaných počtem znaků.
Navrhovaná redakční rada s výše očekávanou působností by
s ohledem na uvedené nemohla konat jinak než jako předběžná nebo skrytá cenzura, a to si jistě nepřeje ani autor návrhu.
Tým, který technicky zajišťuje vydání SH, považuji za neformální „gate keeper“ (stráž) svobodného, rovného přístupu
všech zájmových skupin k prezentaci názorů v SH, což ji podle
novely tiskového zákona řadí mezi obecní periodika naplňující
znaky média veřejné služby. SH neslouží jako PR vedení obce
a neomezuje prostor pro vyjádření názorů opozičních zastupitelů. Tvorbu vydání ulehčuje skutečnost, že k zveřejnění nejsou
předkládány příspěvky s urážlivými výroky nebo sděleními
obsahující podle tiskového zákona „skutková tvrzení“ dotýkající se cti, důstojnosti nebo soukromí osob. Je tak respektováno právo na ochranu osobnosti (nejen podle tiskového zákona)
s tím, že pravdivá informace nezasahuje do tohoto práva, pokud
kritický údaj není podán tak, že zkresluje skutečnost, či není
natolik intimní, že by odporoval právu na ochranu soukromí
a lidské důstojnosti.
To jsou zřejmě důvody, proč SH nebyla dosud předmětem vážnějších sporů a kritických výhrad zastupitelstva obce ani Krajského úřadu Středočeského kraje, který má sledování obecních
periodik ve věcné náplni. Podle mého názoru k větší čtenářské
atraktivnosti a relevanci SH u čtenářů by prospěla např. prezentace návrhů (i alternativních) předkládaných zastupiteli k rozhodnutí, nebo obhajoba důvodů, proč byl návrh odmítnut, příp.
komentování dopadu jejich rozhodnutí do života obce. Nemám
ambici ani erudici odborně hodnotit SH, vše výše uvedené jsou
jen osobní názory, jsou reakcí na aktivity, které se mne jako čtenáře i autora řady příspěvků dotýkají. Čtenáři SH mohou sami
posoudit, nakolik je reakce autora příspěvku „osobním atakem“
nebo „napadáním za jiný názor či aktivity“. Ctím a respektuji
právo na názor, ale právem není odmítat fakta, stejně jako lež
není názorem.
(Pokud někdo z čtenářů SH považuje za potřebné se tématu
„místního periodika“ věnovat podrobněji, doporučuji publikaci
SMS ČR „Radniční periodika obcí, měst a krajů“ nebo F. Bold
„Vydávání obecních periodik“.)
PhDr. V. Kopper
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Čtvrt roku sdílených kol s Lítačkou zdarma:
72 000 výpůjček a noví uživatelé i v zimě
Za první tři měsíce pilotní
spolupráce Pražské integrované
dopravy a poskytovatelů
sdílených kol využilo možnost
půjčit si kolo zdarma až čtyřikrát
denně na 15 minut již přes
7 200 lidí. Celkový počet výpůjček
už přesáhl 72 tisíc a noví uživatelé
přibývají každý den i teď
v zimním období. Ukazuje se,
že výhodná kombinace pražské
MHD s jízdou na kole má smysl.
Proto nyní připravuje Hlavní
město Praha přerod tohoto
pilotního projektu do trvalého
provozu.

O

d 11. října 2021, kdy je možné
si s předplatním kuponem PID
pro Prahu zapůjčit zdarma až čtyřikrát denně na 15 minut kolo od poskytovatelů Rekola a Nextbike, si tuto možnost v Lítačce aktivovalo více než 13 tisíc
lidí a více než polovina z nich propojení
aktivně využívá. Pražané si kola půjčují
nejčastěji na dobu kolem 5 minut a více
než tři čtvrtiny jich využilo tuto službu
vícekrát. Největší zájem o sdílená kola
je v uzlových bodech městské hromadné
dopravy, zejména v oblastech Holešovic,
Letné, Dejvic, Karlína a Starého Města.
Atraktivní je také celá oblast podél vltavských břehů. Nejčastěji si lidé půjčují
kola v přepravních špičkách, a to ráno cca
kolem sedmé a odpoledne mezi 14. a 17.
hodinou. Velký zájem je i v dopoledním
období. A lidé si kola půjčují i v noci, kdy
registrujeme průměrně cca 40 výpůjček
denně.
„Čtvrt roku fungování pilotního projektu i přes zimní období ukazuje, že kombinace sdílených kol a MHD dává smysl
a lidem využívajícím veřejnou dopravu
přinášíme další benefit v podobě snadnějšího a zároveň zdravého pohybu
po Praze. Proto jsme se rozhodli trvale
zapojit sdílená kola do systému Pražské
integrované dopravy. Chceme lidem nadále usnadňovat ‚první a poslední míli‘

jejich cesty Prahou a ještě více zatraktivnit dlouhodobé kupony MHD. I proto
jsme začali ve velkém přidávat cyklostojany ke stanicím metra a připravujeme je
i u tramvajových přestupních uzlů," uvádí náměstek pražského primátora a radní
pro dopravu Adam Scheinherr.
„Zájem o využití sdílených kol s Lítačkou
trvá i přes zimní období – každý den nyní
přibývá cca 30 nových uživatelů a třeba 3. ledna si kolo půjčilo téměř 900 lidí.
Pokles zájmu o jízdu na kole je tak v zimě
oproti srovnání s loňským rokem, kdy tato
možnost pro Pražany nebyla, výrazně mírnější," dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.
Praktické příklady
využití sdílených kol
Jakub bydlí v Holešovicích a pracuje v Malešicích. Každé ráno se tak musí dostat
na Florenc, odkud mu jezdí pravidelná
autobusová linka až k práci. Díky spojení sdílených kol s Lítačkou teď nemusí
chodit pěšky na Vltavskou, aby se dostal
na Florenc metrem nebo tramvají, ale sedá
na kolo a na něm dojede až na Florenc. Dříve mu cesta na autobus trvala od domu přes
15 minut, nyní ji na kole stíhá za 7 a ještě se
u toho po ránu protáhne.

Veronika dojíždí za prací ze Žižkova
na Černý Most. Každý den nastupovala
do tramvaje, která jí dovezla na Hlavní
nádraží a s jedním přestupem na Florenci se do finální destinace dostala
za necelých 45 minut. V kombinaci Lítačky se sdílenými koly nyní nasedne
na nextbike, projede Žižkovským tunelem do Karlína a během 10 minut už
nastupuje na metro ve stanici Křižíkova
směr Černý Most. Celá cesta jí nyní trvá
něco kolem půlhodinky.
Zajímavá čísla za období
11. 11. 2021 – 10. 1. 2022
• Počet unikátních uživatelů: 13 331
• Celkový počet výpůjček: 71 777
• Kolik lidí využilo tuto službu
vícekrát: 76,5 %
• Průměrný počet jízd na jednoho
uživatele: 1,45
• Průměrná doba jízdy: 5 minut
Podrobnosti o využívání této služby
včetně detailního návodu pro přihlášení
a propojení účtů Lítačky s účtem jednotlivých poskytovatelů bikesharingu
najdete na webové stránce www.pid.cz/
sdilenakola.
zdroj: Zpravodaj PID 01/2022
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Pozor, senioři jsou v ohrožení!
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme proto
do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188, společností Conectart.

S

tarší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny
naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z
nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou
VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního
hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka,
který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených
okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě
o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát,
který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic
netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se
začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem,
ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal
do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje
peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů,
nemůže přijít osobně, protože je napřírok
klad v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kapočet
řešených
marádku. Smluví si signál pro předání
oznámení
hotovosti a nic netušící senior odevzdá
peníze do rukou neznámého člověka.

způsobená
škoda, Kč

Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon
s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím,
pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit
přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze
na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto
informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme.
Policie České republiky."
Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční škody podvodného
jednání uplatňovaného na seniorech přesahují desítky milionů
korun. Významnější pokles byl zaznamenán pouze v roce 2020,
kdy byl celý svět paralyzován počínající pandemií a projevilo se
to právě i v poklesu páchané kriminality.

2016

2017

2018

2019

2020

627

715

575

499

437

28 617 467 34 071 152 27 652 303

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se
pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli
s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která
není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem
a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora
přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je
telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě
tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem
příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své
finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní
a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodní-
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kovi. Následky mnohdy bývají fatální.

29 618 185 12 453 627

Nedílnou součástí potírání zločinu je proto prevence v různých
podobách.
Seniorům proto radíme:
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte
vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat,
případně nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal,
volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti
vyplývající z telefonátu.
• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě,
kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte.
Ani pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např. doklady
(mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů,
kamer apod.).
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence
23. 12. 2021
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Nabízím 100Kč/m2
Tel.: 603 442 474
Děkuji I. Chum
Laudova 1272
390 01 Tábor

Koupím zemědělské
pozemky v okolí Prahy
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