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ZÁŘÍ 2021

VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Představení projektu malého
obchodního centra s prodejnou Lidl
Na minulém zasedání
Zastupitelstva obce Senohraby
dne 14. 9. 2021 jsme přivítali
zástupce společností Lidl
Česká republika v.o.s.
a MS-INVEST a.s.,
kteří přítomným zastupitelům
a občanům společně
představili záměr výstavby
malého obchodního centra
s prodejnou Lidl v horní části
obce na volném pozemku
za mostem vedoucím
přes benešovskou
komunikaci I/3.

I

nvestorem projektu je společnost MS-INVEST a.s., která
byla založena v roce 1998 a v současné době se řadí mezi lídry na českém developerském trhu. Pro potravinářskou spo-
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lečnost Lidl Česká republika postavila supermarkety v několika
lokalitách, např. v Humpolci, Benátkách nad Jizerou a v dalších
lokalitách. V Senohrabech počítá investor kromě potravinářské prodejny Lidl také
s retailem, tedy několika menšími obchody,
mezi kterými by byla
zastoupena i drogerie
a lékárna. Součástí
projektu je také dětské
hřiště s prolézačkami
u příchodu k nákupnímu centru směrem
od obce (investor vybuduje na své náklady
chodník vedoucí k centru od mostu).
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ná a které již zrealizovali i v jiných obcích. Investor plánuje napojit lokalitu na vodovod a kanalizaci v majetku
obce Senohraby, za což navrhuje obci finanční příspěvek, o jehož výši budou vedena s obcí další jednání. Zastupitelstvo obce Senohraby přijalo na tomto zasedání
následující usnesení: Usnesení č. 61/2021: ZO pověřuje
starostku vypracováním plánovací smlouvy s investorem Moravská stavební do konce října 2021.

Prodejna Lidl by měla mít prodejní plochu 1400 m2 a 116 parkovacích stání, retail (vedlejší malé obchody) plochu 1350 m2 a 47 parkovacích stání. Kolem celé lokality je počítáno s několikametrovým pásem zeleně (jak stromů, tak vyšších keřových podrostů).
Společnost Lidl též nabídla možnost zelené fasády na zadní straně
nákupního centra, která by byla pro naši lokalitu obzvláště vhod-

Podmínkou realizace celého záměru je dokončení
a schválení nového územního plánu obce Senohraby
a samozřejmě získání stavebního povolení pro tento
projekt. V současné době bude obec Senohraby pracovat na znění Plánovací smlouvy s investorem tak, aby veškeré
požadavky obou stran byly ve smlouvě zohledněny včetně adekvátního finančního příspěvku obci.
Věřím, že se celý záměr podaří v brzké době zrealizovat a obec
Senohraby tak získá dostatečné nákupní možnosti, které nahradí totální absenci obchodů v naší obci
(při zachování jediného dnes fungujícího smíšeného zboží u hřiště). Při současném počtu 1220 trvale žijících obyvatel a nejméně 500 sezónních si takovéto
centrum obec zaslouží a mnohým z nás
by odpadly neustálé cesty za nákupy
do jiných obcí či měst, které se zvláště
v době covidového lockdownu ukázaly
jako velmi problematické. Obec Senohraby by tak měla zajištěné zásobování
základními potravinami, léky a drogistickým zbožím v lokalitě, která je svou
polohou vhodná, dostatečně blízká,
avšak zároveň nezasahující do zástavby
rodinných domů.
Jana Svašková
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Po dvou podivných školních rocích stojíme zas 1. září před školou a s nadějí,
která přece nikdy neumírá, věříme, že se letos budeme už snad mít „normálně“.

září . 2021

V

a přátelé školy za sebou budou mít připomenutí 100. výročí
od otevření první školy v Senohrabech. Moc děkujeme všem
pamětníkům, kteří se ozvali na naši výzvu a zapůjčili k vystavení staré fotografie a předměty z dávných školních let.

A tak v době čtení tohoto vydání, milý čtenáři Senohrabské
hlásky, bude nejspíš jen jedno jisté – děti, rodiče, prarodiče

Skutečné datum této události je 14. 11. 1921 – leč slavnost spojenou s Dnem otevřených dveří ZŠ i nové MŠ jsme raději s ohledem na okolnosti naplánovali dříve. Nezbývá, než si držet palce
a doufat, že nějaké další akce budou následovat pokud možno
jen s malým omezením a že děti budou ve škole stejně nadšené,
jako jeden z prvňáčků při prvním školním dni.
Kolektiv ZŠ Senohraby

Jubilanti září 2021

ZŠ a MŠ Senohraby obnovuje opět

Jména jubilantů mohou být zveřejněna dle
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
pou
po
pouze
u v tištěné podobě měsíčníku.
k .
ku

VAŘENÍ OBĚDŮ
PRO SENIORY.

Děkujeme za pochopení.

Cena celého oběda (polévka + hlavní jídlo)
je 70,– Kč.

šímat si druhých (budeme na Vánoce zpívat babičkám
a dědečkům?), starat se o místo, kde žijeme (uklidíme
les?), potěšit se hudbou, krásným slovem, příběhem
(půjdeme do divadla?), protáhnout tělo (a co slavné atletické klání čtyř škol s atmosférou olympijských her – bude?),
naučit se něco od kamarádů z jiné třídy (pustí nás k sobě?),
pozdravit se na chodbě úsměvem (půjde to ještě někdy bez respirátorů?)… Plánů by bylo hodně, leč o zítřku nikdo předem
nic neví.

Jídelní lístek naleznete zde:
http://www.zssenohraby.cz/jidelna/jidelnicek-2/

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.

Přihlášky naleznete zde:
http://www.zssenohraby.cz/jidelna/prihasky-odhlasky/
případně vytištěné na OÚ Senohraby.
Pro přihlášení kontaktujte paní Simonu Lhotkovou
na tel.: 734 824 108
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Hasiči

Hasiči

Výjezdy JSDH Senohraby
23. 8. 2021 – 23. 9. 2021

D

ne 23. 8. byla jednotka vyslána na dvě události. První
z nich byla nehoda 3 osobních automobilů na 18. km
dálnice D1 směr Brno. Poplach byl vyhlášen v 5:18
a jednotka byla na místo události vyslána spolu s HZS Benešov.
Po provedení úklidových prací se jednotka vrátila na základnu.
Druhým výjezdem toho dne byla dopravní nehoda na 20. km
D1. K této nehodě byla jednotka vyslána spolu s HZS Benešov a HZS Říčany a poplach byl vyhlášen v 19:19. Již po sedmi
minutách od výjezdu členové JSDH podávali (jakožto první
na místě) neodkladnou předlékařskou pomoc jedné zraněné
osobě z vozidla převráceného na střechu. Zároveň byla provedena kontrola úniku provozních kapalin.

V pátek 14. 9. v 9:29 byla jednotka spolu s HZS Říčany, JSDH
Mnichovice
a JSDH Kostelec nad Černými Lesy vyslána do kaM
tastru
obce
Stříbrná
Skalice k dopravní nehodě osobního a nát
kladního
automobilu.
Jednotka na místě pomáhala s vyproštěk
ním
zraněné
osoby
z
osobního
automobilu a jejím transportem
n
do
sanitky.
d

ce z Pyšel. Prováděli jsme útok dvěma C proudy a následně pomáhali s rozebíráním střechy kvůli eliminaci skrytých ohnisek
požáru. Po celkem náročném zásahu v dýchací technice se jednotka vrátila na základnu po 20. hodině.

Zatím
poslední zářijoZ
vý
poplach
byl vyhlášen
v
15. 9. v 0:58 k dopravní
nehodě
na dálnici D1,
n
kde
došlo
k najetí kamiok
nu
do
svodidel.
Jednotka
n
prováděla
spolu
s HZS
p
Benešov
vyproštění
zraB
něného
řidiče
n
a zároveň
zzajišťovala jímání unikajjících provozních kapalin
z vozidla.

8. 9. nás opět čekaly dva výjezdy, kdy prvním z nich byla srážka
drážního vozidla s osobou na železničním přejezdu v obci Poříčí nad Sázavou (zásah spolu s HZS Benešov). U tohoto výjezdu
jednotka zajišťovala místo události například instalováním optických zábran. Druhým výjezdem byla technická pomoc (spolupráce s HZS Říčany) na 21. km D1, kde došlo k poruše nákladního automobilu v levém jízdním pruhu.

V šesti případech byla
jjednotka na místě udállosti první a to je pro zasahující vždy velmi náročné. V tomto případě
musí být proveden nejprve průzkum, tak aby
byly jasné veškeré okolnosti události. Následně
je pak důležité zvolit postup a vyhodnotit priority zásahu. Na správně
zvoleném způsobu a rychle provedeném zásahu mnohdy závisí
životy zachraňovaných, zabránění značným ztrátám na majetku
a v neposlední řadě i bezpečnost zasahujících hasičů.

10. 9. v 15:46 jednotka vyjela spolu s HZS Říčany k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na 20. km dálnice D1.
U této nehody nedošlo k žádnému zranění zúčastněných osob
a na místě vystačily síly HZS a tak byla naše jednotka odeslána
zpět na základnu.

Tímto bych chtěl poděkovat všem členům JSDH za bezchybně
odvedenou práci u všech zmíněných událostí.
Martin Brož
Zástupce velitele
JSDH Senohraby

Následující den 7. 9. v 5:57 byla jednotka vyslána do obce ČerčaČ
ny k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu. Jednotka
dorazila na místo spolu s HZS Benešov a podílela se na řízení
dopravy v místě události.

30. 8. ve 21:18 byla jednotka spolu s HZS Říčany povolána
k další dopravní nehodě na D1. Tentokrát se jednalo o dopravní
nehodu dvou osobních automobilů na 17. km. I u této události
byla naše jednotka jako první a provedla průzkum místa nehody, při kterém byl zjištěn únik provozních kapalin. Nehoda se
obešla bez zranění.
Na stejné místo byla naše jednotka povolána i poslední prázdninový den 31. 8. v 18:33. Tentokrát se jednalo o jeden osobní
automobil a i tentokrát jsme byli na místo vysláni spolu s HZS
Říčany. Tato nehoda se obešla bez zranění a bylo tak nutné pouze zachytit únik provozních kapalin.
Prvním výjezdem v novém školním roce byl 1. 9. v 17:15 požár
domu v katastru obce Pyšely v místní části Kovářovice. Na místo byly vyslány jednotky HZS ze stanic Říčany a Kutná Hora,
dále pak JSDH Senohraby, Pyšely, Čerčany a Bystřice. Naše
jednotka na místo dorazila jako druhá hned po místní jednot-
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Hned druhý den po poledni (2. 9. v 12:13) vyjížděli senohrabští
hasiči
do naší obce, ulice U transformátoru, kde při výkopových
h
pracích
došlo k narušení plynového vedení. Jednotka místo zap
bezpečila
a již po necelých deseti minutách od vyhlášení poplab
chu uzavřením přípojky zabránila dalšímu šíření unikajícího
plynu. Na místo události byla vyslána spolu s naší jednotkou
p
i HZS Říčany.
Dne 4. 9. v 16:51 došlo k dalšímu výjezdu v obvodu naší obce.
Jednotka byla vyslána spolu s HZS Říčany pod zříceninu hradu Hláska na pomoc zdravotnické záchranné službě. Jednalo
se o snesení zraněné osoby z těžko přístupného terénu okolí
zříceniny. Tento den byla ještě jednotka vyslána ve 22:10 spolu
s HZS Říčany, HZS Benešov a JSDH Velké Popovice do katastru obce Kunice – Horní Lomnice k požáru, který se nepotvrdil
a jednalo se tak o planý poplach.
Další poplach, tentokrát již „ostrý“ byl vyhlášen 6. 9. v 15:15
na dopravní nehodu 2 osobních automobilů se čtyřmi zraněnými osobami na silnici I/3 poblíž Čtyřkol. Spolu s HZS
Benešov jednotka poskytovala do příjezdu zdravotnické záchranné služby předlékařskou péči všem zraněným osobám
a zároveň zabraňovala úniku provozních kapalin z havarovaných vozidel.

září . 2021

Ke smutné události
se jednotka SDH Senohraby
sešla v neděli 19. 9. 2021.

V

pravé poledne hasiči profesionální i dobrovolní
po celé České republice vyjeli se svou výjezdovou
technikou před hasičské zbrojnice a nastoupili
k uctění památky dvou svých kolegů z JSDH Koryčany.
Neštěstí se stalo v obci Koryčany (Kroměřížsko), kdy místní dobrovolná jednotka vyjela na nahlášený požár domu
a jako první dorazila na místo. Při následném výbuchu
plynu dva její členové zemřeli a dva byli vážně zraněni.
Čest jejich památce.
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Zápis
i č.
č 4/2021
4/2
/ 0
Zápis č. 4/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby
konaného dne 14. 9. 2021 od 18 hodin
v kongresovém sále hotelu SEN, Malostranská 344.
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut,
Jan Beneš, Radek Skořepa, Lucie Pancířová, Martin Brož, Miroslav
Matyska, Alexandra Kloužková
Omluveni: Neomluveni: Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce, která zasedání
zastupitelstva řídí, v 18.00 hodin. Sdělila, že je pořizován zvukový
záznam, který bude následně vyvěšen na webových stránkách obce
(https://www.senohraby.cz/obec/zapisy-zastupitelstva-2/).
1. Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny (příloha zápisu č. 1)
je přítomno 9 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu paní H. O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Jana Beneše
a Vladimíra Dvořáka.
Usnesení č. 43/2021:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Beneš a pan Dvořák.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Pan K. navrhl povstáním uctění památky prezidenta T. G. Masaryka,
který zemřel 14. 9. 1937.
3. Schválení programu jednání ZO.
Zastupitelka Pancířová navrhuje zařadit do programu doplnění zprávy kontrolního výboru. Starostka navrhuje do bodu Různé.
Zastupitel Skořepa navrhuje zařadit bod Pošta Partner – podání
informací o jednání nad budoucím fungováním pobočky pošty.
Starostka navrhuje zařadit tento bod za bod 13. jako nový bod 14.
Ostatní body se v číslování posunou.
Usnesení č. 44/2021:
ZO schvaluje program, jak byl vyvěšen na úřední desce s touto změnou v bodě č. 14 a oba další body budou přečíslovány dále.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce,
ul. Sokolská.
Usnesení č. 45/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6019664/VB/001 Senohraby,
Sokolská 389, mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
5. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce,
ul. Nad Stráněmi, Školní – obnova NN.
Usnesení č. 46/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010728/VB/01
mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 47/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010728/SIS/29 mezi
obcí Senohraby, J. Ž. a B. Ž., Senohraby, a ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 48/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010728/SIS/32
mezi obcí Senohraby, T. J., Praha 9, J. V., Senohraby, H. Š., Praha 1, I.
K., Praha 4, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 49/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010728/SIS/31
mezi obcí Senohraby, Mgr. J. D., Praha 4, R. D., Praha 10, J. H., Praha
10, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 50/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010728/SIS/30 mezi
obcí Senohraby, Ing. K. S., Senohraby, a ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
6. Směna části pozemků ppč. 421/6 (8 m2) a ppč. 418/19
(8 m2) v k.ú. Senohraby.
Usnesení č. 51/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje směnu části pozemků ppč.
421/6 o výměře 8 m2 a ppč. 448/19 o výměře 8 m2 v k.ú. Senohraby
mezi obcí Senohraby a panem Ing. P. B., Praha 6-Řepy, a pověřuje
starostku podpisem směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7. Prodej pozemku ppč. 340/8 v k.ú. Senohraby o výměře
99 m2.
Usnesení č. 52/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje prodej pozemku
ppč. 340/8 v k.ú. Senohraby o výměře 99 m2 panu P. L. K., Praha 2
za cenu 1251 Kč/m2 (celkem za pozemek 123 849 Kč) a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Brož)
2 hlasy proti (Kloužková, Skořepa)
1 hlas se zdržel (Pancířová)
Toto usnesení bylo přijato.
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8. Prodej pozemku ppč. 340/9 v k.ú. Senohraby o výměře 92
m2.Usnesení č. 53/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje prodej pozemku ppč. 340/9
v k.ú. Senohraby o výměře 92 m2 J. P. a paní D. P., Praha 10, za cenu
1250 Kč/m2 (celkem za pozemek 115 000 Kč) a pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Brož)
2 hlasy proti (Kloužková, Skořepa)
1 hlas se zdržel (Pancířová)
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 54/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje zapracování věty do obou
kupních smluv, že oba předmětné pozemky, které se prodávají, nesmí
být dále po dobu 10 let zcizeny.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
– komunikace Školní.
Usnesení č. 55/2021:
ZO Senohraby schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ve výši 1 000 000 Kč ze Středočeského fondu obnovy venkova,
program 2021-2024, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
10. OZV č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 56/2021:
ZO Senohraby schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
11. Rozpočtové opatření č. 3/2021 - příloha zápisu č. 2.
Usnesení č. 57/2021:
ZO Senohraby schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska,
Brož)
2 hlasy proti (Kloužková, Pancířová)
1 hlas se zdržel (Skořepa)
Toto usnesení bylo přijato.
12. Volba členů Školské rady při ZŠ Senohraby.
Usnesení č. 58/2021:
ZO schvaluje za členy Školské rady při ZŠ a MŠ Senohraby za zřizovatele paní Janu Svaškovou a pana Radka Skořepu.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. Návrh na odkup pozemku ppč. 1510/31 v k.ú. Senohraby
od společnosti České dráhy, a.s.
Na pozvánce na Zasedání zastupitelstva obce Senohraby je u tohoto
bodu tisková chyba, nejde o pozemek ppč. 1510/31, ale o pozemek ppč.
510/31 (u Tunelu).
Usnesení č. 59/2021:
ZO schvaluje odpověď Českým drahám, že obec má
o pozemek zájem.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

14. Pobočka Pošty Partner – podání informací o jednání
nad budoucím fungováním pobočky pošty.
Usnesení č. 60/2021:
ZO pověřuje paní starostku svolat pracovní poradu za přítomnosti všech zastupitelů dle jejich časových možností a za přítomnosti
manažerů České pošty a projednat bod Česká pošta Senohraby.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Kloužková, Skořepa, Pancířová, Brož, Kraut)
4 hlasy proti (Svašková, Dvořák, Beneš, Matyska)
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZO neschvaluje vytvoření nového pracovního místa pod obcí
Senohraby pro provozovatelku Pošta Partner z důvodu vysoké finanční zátěže pro obec a nemožnosti provozování pobočky v době dovolené či nemoci jiným pracovníkem obce.
Výsledek hlasování:
4 hlasy pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Matyska)
1 hlas proti (Skořepa)
4 hlasy se zdržely (Kloužková, Pancířová, Brož, Kraut)
Toto usnesení nebylo přijato.
15. Představení projektu malého obchodního centra s prodejnou Lidl.
ZO bere na vědomí představení projektu malého obchodního centra
s prodejnou Lidl.
Usnesení č. 61/2021:
ZO pověřuje starostku vypracováním plánovací smlouvy s investorem
Moravská stavební do konce října 2021.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
16. Různé
Doplnění zápisu kontrolního výboru č. 2/21, který se týká toho,
zda byl porušen zákon o obcích při nesvolání zastupitelstva obce
v termínu 21 dní od žádosti minimálně třetiny zastupitelů, přednesla
zastupitelka Pancířová. Sdělení Ministerstva vnitra je přílohou doplnění zápisu kontrolního výboru č. 2/21 – příloha zápisu č. 3.
Dodatek zápisu kontrolního výboru bere ZO na vědomí.
17. Diskuse
Náměty zastupitelů a občanů se týkaly: žádosti o opravu komunikace
v ulici Nad Stráněmi; dne otevřených dveří v ZŠ a MŠ Senohraby spojeného s oslavami 100 let školy v Senohrabech dne 1. 10. 2021; sekání
luk a ochrany zvěře při jejich sekání; udržování travnatých ploch podél Hlavní ulice i dalších travnatých ploch, zejména školní zahrady;
instalaci mobilního WC na školní zahradě; informace o hotelu Sen.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 22:25 hodin.
Zapsal: H. O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 17. 9. 2021
Ověřovatelé zápisu:
Jan Beneš v.r.
Vladimír Dvořák v.r.
Jana Svašková v.r., starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Janem Benešem podepsán dne: 17. 9. 2021
Zápis byl ověřovatelem Vladimírem Dvořákem podepsán dne:
17. 9. 2021
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 17. 9. 2021
Zápis byl vyvěšen: 20. 9. 2021
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Hláska

Ježek z Ježova
Je konec října. Kája s Alenkou se potloukají po staré zřícenině. Zima jim leze do kapes. Děti obchází kamenné
hromady a kopou do spadaného listí.
„Jé, hele, Ájo!“ Kája zastavil nohu těsně před malým
zvířátkem. „Ježek.“ „Spíš ježeček,“ prohlíží si ho Alenka.
„Ježeček, ježulátko. Vezmeme ho domů?“
„Mami, mami, koukej, co jsme našli na Ježově!“ Maminka se směje. „Vy jste si z Ježova přinesli ježka? To tam
dělal hradního pána, ne?“ Kája s Alenkou nehnou ani
koutkem, mají moc práce, co teď s ježkem? Je malinký,
vydrží venku zimu?
Maminka vytáhne kuchyňskou váhu. Ježčí mládě má
sotva čtvrt kila. „Tak to se o něj musíte postarat,“ říká
maminka už vážně. „Aby ježek přežil zimu, musí mít
koncem října aspoň 450 gramů. Tenhle potřebuje vykrmit.“ Děti kulí oči. Jak jako vykrmit? Jak moc? A čím?

Maminka pokračuje: „Aby v pohodě přežil zimní spánek, měl by mít koncem listopadu tak třičtvrtě kila. Tak.
Teď půjdete do garáže a sundáte si prázdnou bedýnku
z té police za dveřmi. Vystelete ji zmuchlanýma novinama a dáte do ní misku s vodou. Pak zaběhnete k paní
Adensamové a poprosíte ji o trochu kočičích granulí.
Já zítra nějaké koupím, ale chceme, aby se mohl najíst
hned. Každý den mu budete dávat čerstvou vodu i granule. A noviny budete pravidelně měnit, aby měl v bedýnce čisto. Čas od času ho zvážíme, abychom viděli,
jestli přibírá. No, a na konci listopadu mu přidáme jednu menší bedýnku, aby se mohl uložit k zimnímu spánku, to vám ještě ukážu. Na jaře ho pak postupně zase
zvykneme na přírodu a pustíme na svobodu. Platí?“
Alence a Kájovi svítí oči nadšením. Platí, rozhodně.

O hradě Ježov toho moc nevíme. Stával na soutoku
Mnichovky a Kunického potoka. Byl to malý hrádeček,
možná letní sídlo. Zbylo z něj jenom málo, zřícenina
byla definitivně pobořena při stavbě železnice. Na bývalém hradě jsou dnes koleje a domky železniční dráhy.
Poslední zbytečky jsou u Mnichovky, pár kamenů
a zbytky hradního příkopu zasypané opadaným listím. Že už tam nebydlí lidé? Nebydlí. Zato pro ježky je
to hrádeček jako
dělaný.
j
ý

dětem
Jede medvěd na motorce po lese a potká ježka. „Hele,
medvěde, svezeš mě?“ ptá se ježek. Medvěd souhlasí,
proč ne. Posadí ježka za sebe a rozjede se.
Jede dvacetikilometrovou rychlostí, jede čtyřicet, šedesát, sto... „Ježku, nebojíš se?“ ptá se medvěd. Ježek se
nebojí.
Medvěd přidá, sto dvacet, sto třicet, sto čtyřicet kilometrů v hodině. „Ježku, nebojíš se?“ Ježek se nebojí.
Medvěd ještě přidá, sto čtyřicet, sto šedesát, sto osmdesát, motor řve, stromy kolem vypadají jako zelená
čára. „Ježku, nebojíš se?“ Ježek se nebojí.
Medvěd zastaví motorku a pustí ježka za řídítka. Ježek
to napálí stejně jako medvěd, jede sto, sto deset, sto třicet... „Medvěde, nebojíš se?“ Medvěd se nebojí.
Ježek jede sto čtyřicet, sto padesát... „Medvěde, nebojíš
se?“ Medvěd se nebojí.
Ježek to vytáhne na sto osmdesát... „Medvěde, nebojíš
se?“ Medvěd se nebojí. „Tak to bys měl, protože já nedosáhnu na brzdy.“

I pro vás máme jednoho ježka. Je to speciální
hradní druh, jmenuje se Ježek Ježovský. Vážit ho
nemusíte, zato si ho můžete vybarvit. Pak ho podlepte tvrdým papírem, vystřihněte a voilà: vaše
vlastní ježovské puzzle.

Rekordní výkon ve skoku vysokém
4. září 2021 měly Senohraby
své 2 zástupkyně na Zručské
laťce. Ve Zruči nad Sázavou
se konaly atletické závody
ve skoku vysokém. A Lucii
Maredové (11 let) ze Senohrab
se podařil mimořádný výkon.
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D

o závodu nastupovala s osobním rekordem 118 cm, který
si loni vytvořila v Říčanech. Jelikož několik měsíců neskákala, začínala
z opatrnosti již na výšce 90 cm. Během
soutěže si postupně vylepšovala svůj rozběh i samotný skok. Skákala bez zaváhání
a všechny výšky zdolávala na první pokus.
Na 3. místě se pěkným výkonem 124 cm umístila Nikola
Fetterová a 2. byla Barbora
Kunášková (obě z Kutné Hory)
v osobním rekordu 127 cm.
Naše Lucie tak jako jediná přeskočila 130 cm a pokračovala
úspěšně dál. Krásnými skoky na výškách 133, 136, 139 a
142 cm si postupně vylepšila
osobní rekord o neuvěřitelných 24 centimetrů. Obrovskou radost z krásných závodů
ještě podtrhla skutečnost, že
v posledních 4 letech v České
republice v její kategorii nikdo
výše neskočil. Ke krásnému vý-

konu jí pomohla nejen její výška 167 cm,
ale hlavně její tréninková píle a nasazení.
Zlatou medaili ve své kategorii si ze závodů odvážela i její sestra Eva, která si (i přes
zranění, v rozeskakování) výkonem 136
cm vylepšila svůj osobní rekord o 1 cm.
Obě byly moc spokojené a již teď se těší na
další atletickou reprezentaci Senohrab.
Jan Mareda
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Výstava „Česká moderní architektura
od secese k dnešku“ a Posázaví

Nenápadné, zato významné výročí
Kdo má rád výtvarné umění, tomu není neznámé jméno Alois Senefelder. Tento pražský rodák je vynálezcem
litografie, potažmo kamenotisku. Když si s obdivem prohlížíme tisky s podpisy českých i světových výtvarných
umělců, nelze nevzpomenout, jaká šťastná hvězda stála u zprvu nenápadného objevu.

T

omuto
„Nálezu
lithografie“,
jak o tom referuje dobová literatura, zdá se nebyla dlouho věnována pozornost, jakou by si jeho velikost
zasloužila. V pamětním spisu vydaném
(1899) k oslavě 100. výročí tohoto významného objevu se k tomu dočteme:
„Avšak ačkoliv, jak známo, v době dosti
krátké vynález tento celý téměř kosmos
ovládl, přece oproti tomu nelze zase utajiti podivení, že jak o vynálezu, tak i o vynálezci samém poměrně velmi málo bylo
napsáno.“

V Jízdárně Pražského hradu probíhá
výstava „Česká moderní architektura
od secese k dnešku“, uspořádaná
u příležitosti 150. výročí narození
slavného architekta Jana Kotěry.
Součástí je také „Pražská moderní
architektura“, jejíž kurátorem je pisatel
tohoto článku, jak bylo uvedeno
v minulém čísle tohoto časopisu.

H

lavním cílem tohoto příspěvku je však uvést celý výstavní projekt do souvislosti se Senohraby a dalšími
obcemi v blízkém posázavském regionu.

Těžištěm je připomínka 150. výročí narození vůdčí osobnosti
české moderní architektury Jana Kotěry, jak je uvedeno výše,
ale nejedná se jen o představení architektonického díla, které
je pochopitelně famózní. Jeho michelskou vodárnu s výraznou cihlovou podnoží a vodojemem zná pravděpodobně každý, kdo cestuje autem mezi Senohraby a Prahou po dálnici D1,
resp. třídě 5. května. Důležité je však také jeho pedagogické
působení. V letech 1898 až 1910 vyučoval na Uměleckoprůmyslové škole, tedy dnešní VŠUP, a v letech 1910 až 1923 na Akademii výtvarných umění, přičemž na obou školách vychoval
několik prvotřídních architektů.
Jelikož výstava se týká celého českého státu, tak každý kraj
i hlavní město mohly představit jen úzký výběr, například
střední Čechy 21 objektů. Přestože v naší obci máme mnoho
kvalitních staveb, tak se z výše uvedených důvodů do Jízdárny
nedostaly. V Senohrabech nenalezneme ani žádnou Kotěrovu
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realizaci, ale právě jeho žáci, resp. žáci žáků se na architektonické podobě Senohrab výrazně podepsali. Otakar Novotný, který
u Kotěry studoval na Uměleckoprůmyslové škole, navrhl roku
1907 vilu pro slavného chemika Emila Votočka. Později projektoval mj. slavnou budovu spolku Mánes, která je zachycena
na obrázku. Kotěrovým nástupcem na Akademii výtvarných
umění se stal další proslulý architekt Josef Gočár, u kterého
studoval Lev Krča. Ten pro Alexe Průchu vytvořil plány letního
domku v Sázavské ulici, postaveného v letech 1939 až 1940.
Na výstavě nalezneme i architekturu, nacházející se nedaleko Senohrab. Představena je Ondřejovská hvězdárna, jejíž
nejstarší stavby a parkovou úpravu projektoval Josef Fanta. První observatoře a další budovy byly vystavěny v letech
1901 až 1909. Další blízkou lokalitou jsou Nespeky, kde vznikl soubor letních vil. Počátek vilové kolonie nastal roku 1932,
kdy část pozemků získal pražský advokát JUDr. Josef Morák.
První domy navrhl Jaroslav Fragner, také žák Josef Gočára.
Jednalo se o „Movilu“, haciendu Milči Mayerové, dům Jiřího
Fragnera a „Orvilu“, ovlivněnou architekturou Franka Lloyda
Wrighta. Vedle Fragnerových staveb, které se nacházejí mezi
ulicí nesoucí dnes jeho jméno a řekou Sázavou, zde však nalezneme i realizace dalších významných architektů. V kolmo
navazující ulici V. Nezvala navrhl Gustav Paul pro Jiřího Paula
přízemní domek. A na konci třicátých let si postavila dřevěný
„weekendový“ domek Ludmila Rottová, který navrhl Antonín
Hloušek. Z roku 1940 pochází projekt dvoupodlažního rodinného domu Vratislava Černíka, který vypracoval František
Jech, a ve vilové kolonii také stojí domek s vysokou sedlovou
střechou od architekta Aloise Houby z let 1938 až 1939.
Výstava končí až 31. října 2021, proto bude ještě nějaký čas si ji
prohlédnout, a následně by mělo vyjít několik publikací, které
představí nejvýznamnější prezentované stavby i jejich tvůrce.
Patrik Líbal
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Dnes je tomu jinak. 250 let od narození Aloise Jana Nepomuka Františka
Senefeldera kulturní svět vysoce oceňuje jak geniální objev, tak jeho odkaz.
Ve světě výtvarníků jsou hýčkány zbylé
fungující litografické dílny, jež zatím
nevytlačila počítačová technika. Skvělými litografiemi se chlubí světové galerie
a muzea. Za všechny, nádherné plakáty
Henri de Toulouse-Lautreca z prostředí kabaretu Moulin Rouge lze spatřit
v proslulé pařížské galerii impresionismu muzeu d´Orsay. Nebo je nutné připomenout, jak na přelomu 19. a 20. století

ovlivnil umění tvorby secesního plakátu
český malíř Alfons Mucha. Na přímou
objednávku slavné Sarah Bernhardtové
vstoupil v Paříži do dějin, tehdy méně
známý moravský malíř, dva metry dlouhým a tři čtvrtě metru širokým divadelním plakátem ke hře Gismonda. Zobrazil
tehdy operní pěvkyni jako vznešenou
byzantskou princeznu s palmovým listem v ruce se zlaceným pozadím kolem
hlavy. Bernhardtová, když plakát poprvé
spatřila, prý Muchu místo díků spontánně objala a prohlásila, že ji učinil navěky slavnou. Dodnes patří litografie jako
obor uměleckého tisku k vyhledávané
disciplíně, proslavily ji jedinečnými díly
osobnosti Marca Chagalla, Andy Warhola, u nás například Adolfa Borna, Kamila
Lhotáka, také Jiřího Suchého a dalších
výtvarníků.
Je pozoruhodné, že objevitel nového tiskového principu Alois Senefelder nebyl
tiskař, nýbrž slovesný umělec, jež si odskočil do nové profese. To zařídila, jak to
v dějinách objevů bývá, prostě nutnost.
Alois Senefelder byl herec a dramatik
a z toho důvodu, jak rovněž dokládá his-

torie, měl hluboko do kapsy. Potřeboval však vytisknout či rozmnožit, aniž
by musel platil vydavatelům, jak svoje
texty, tak divadelní plakáty. U kolébky
geniálního objevu stála potřeba najít nějaký levný způsob tisku. Princip dodnes
živé a vyhledávané grafické techniky je
rovněž počátkem mnohem průmyslovější
odnože, ofsetového tisku.
Uprostřed výtvarně proslulého Ladova
kraje, malebné senohrabské přírody by
byl hřích nepřipomenout takto krátce Senefelderův odkaz. A na procházce po Praze, v Rytířské ulici na Starém Městě můžeme spatřit pamětní desku s reliéfním
portrétem, umístěnou v průčelí budovy
staroměstské tržnice. Zde původně stával dům, kde se 6. listopadu 1771 narodil
Alois Senefelder, vynálezce litografie, kamenotisku.
Pro kulturní svět významné výročí připomíná letos na podzim Společnost tisku při
Českém svazu vědecko-technických společností publikováním v odborném tisku
i připomínkovými akcemi.
Vladimír Lukeš

Kulturní akce říjen 2021
6. 10. 2021 · středa · Zámek Berchtold
Jazzový koncert Otto Hejnic & Brian Charette.
Začátek 19 hodin.
7. 10. 2021 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Karel. Začátek 17 a 19:30 hodin.
8. 10. 2021 · pátek · Chocerady · náves
TJ Sokol Chocerady zve na „Pouštění světýlek“ na návsi.
Začátek v 19 hodin.
9. 10. 2021 · sobota · Strančice · Sokolovna
Divadlo společnosti Háta: Světáci. Začátek 19 hodin.
10. 10. 2021 · neděle · Říčany · KC Labuť
Koncert Čiperkové – nejpopulárnější dětská kapela v ČR.
Začátek v 10 hodin.
12. 10. 2021 · úterý · Kamenice · KC
Divadlo Fantastická žena. Začátek 19:30 hodin.
13. 10. 2021 · středa · Říčany · KC Labuť
Koncert Karel Plíhal. Začátek 19:30 hodin.
15. 10. 2021 · pátek · Říčany · KC Labuť
Koncert Aleš Brichta Project + Merlin Dan Horyna.
Začátek 20 hodin.
16. 10. 2021 · sobota · Říčany · kino Na Fialce
Láska na špičkách. Začátek 19:30 hodin.

20. 10. 2021 · středa · Říčany · KC Labuť
Divadlo Partička. Začátek 20 hodin.
23. 10. 2021 · sobota · Říčany · Na Fialce
Divadlo Underground Comedy. Začátek 21 hodin.
23. 10. 2021 · sobota · Zámek Berchtold
Koncert Podzimní slavnosti strun: Jaroslav Svěcený
a Barbora Plachá. Začátek 20 hodin.
25. 10. 2021 · pondělí · Říčany · kino Na Fialce
Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti.
Začátek 19:30 hodin.
26. 10. 2021 · úterý · Kamenice · KC
Koncert Michal Horák. Začátek 20 hodin.
26. 10. 2021 · úterý · Říčany · KC Labuť
Koncert Darja Kuncová a The Cotton Gang.
Začátek 19:30 hodin.
28. 10. 2021 · čtvrtek · Chocerady
Lampionový průvod. Začátek v 18 hodin na návsi.
31. 10. 2021 · neděle · Zámek Berchtold
Halloween a lampiónový průvod. Začátek 16 hodin.
Jana Hanzlová
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k sousedům

Okénko

Proč si připomínat
Přemysla Pittera?

Daleko traumatičtější než druhá světová válka byl však pro Pittera její konec. Najednou viděl brutalitu, nevraživost a násilí
přímo na ulici. Byl svědkem mlácení a upalování Němců Čechy.
A v této tíživé atmosféře se 9. května 1945 dozvěděl, že koncentrační tábor v Terezíně trpí epidemií tyfu. Hned mu bylo jasné,
že je potřeba z tyfového tábora co nejrychleji dostat pryč alespoň děti.

Bělovlasý dobře upravený muž s pronikavýma tmavýma očima svírá v náručí dítě.
Kolem něj v zámeckém parku pobíhá řada dalších malých bytostí od nemluvňat po náctileté.
Asi jste o něm již slyšeli, někdy se mu říká český Nicholas Winton.

M

ožná jste také zahlédli nenápadonou černou pamětní
desku na zdi Štiřínského zámku. Tím ale výčet toho,
jak je osobnost Přemysla Pittera zastoupena v kamenickém veřejném prostoru končí. Proč si i dnes tohoto muže
připomínat?
Na bojišti
Přemysl Pitter se narodil roku 1895 do zajištěné rodiny. Jeho
otec vedl tiskárenský závod, který měl syn později zdědit.
Po brzké smrti otce i matky ale z nalajnované budoucnosti sešlo. 18letý Pitter sice začal tiskárenský podnik řídit, ale s nenadálou osamělostí se nedokázal vyrovnat. Pokusil se o sebevraždu.
Cestu z deprese a bezradnosti hledal v první světové válce. Přihlásil se do armády
jako dobrovolník. Nebyl jediný ve své generaci, kdo šel do války s vidinou dobrodružství a rychlé výhry. „Skoro jsem se bál,
abych na frontu nepřišel pozdě,“ vzpomínal později. Pak ale přišel tvrdý střet s realitou. Neustálé ostřelování, fyzická námaha při kopání zákopů, denně vídal mrtvoly
a zohavená těla.

Nejtěžší pro něj byl ale morální zápas. Povinnost střílet do nepřátel – do lidí. Opakovaně žádal o přeložení na ošetřovnu,
kam nastoupil konečně v roce 1917. „Nyní
jsem dokonale šťasten,“ píše Pitter, „mohu
jen sloužit těm, kdo trpí. Mám tu Bosance,
Srby, Turčíny, Černohorce, Maďary, Poláky,
Němce, Čechy – neznám rozdílu, všichni
potřebují služeb lásky.“
První světová válka a to, co tam zažil, byla
pro jeho další život určující. Se vznikem
Československa byl již pevně rozhodnut zasvětit svůj život službě druhým.
Odmítnutí násilí
O období první republiky by se dalo mluvit
dlouho. Dalo by se mluvit o Pitterových pouličních duchovních kázáních na Staroměstkém náměstí, kam si ho chodily poslechnout
stovky lidí. Dalo by se mluvit o založení Milíčova domu (zařízení pro mimoškolní výchovu dětí zejména z řad žižkovské chudiny,
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kde uplatňoval i na dnešní dobu progresivní pedagogické metody). Co bych ale zdůraznil, je jeho silný pacifismus.
Podle klasicky smýšlejících pacifistů měl být mír po první světové válce zajištěn politickými dohodami, závazky a sankcemi.
Radikální křídlo, ke kterému Pitter patřil, k tomu ale přidávalo
ještě velký apel na osobní odpovědnost. Každý se měl o mír postarat tím, že odmítne jakékoliv násilí. K tomu patřilo i odmítnutí vojenské služby.

Pitter apeloval na novelizaci braného zákona, aby bylo možné
odmítnout branou povinnost z důvodů svědomí. Chtěl ji nahradit civilní službou, například v nemocnicích. Po vzniku Československa to byl dost kontroverzní postoj,
jelikož nově vzniklý stát potřeboval silnou
Se svými
armádu, která by zaručovala udržení hranic.
spolupracovníky
Odpíračí vojenské služby byli pronásledováni a trestáni několikaměsíčním vězením
na zámcích ve Štiříně, či umístěni v psychiatrické léčebně. A i PitKamenici, Olešovicích, ter začal být svými postoji brzy v hledáčku
policie. Ta u něj prováděla domovní prohlídLojovicích a ve vile
ky, až nakonec kvůli obhajování odpíračů
vojenské služby stanul před soudem.

na Ládví pečovali
postupně o 810 dětí.
Byli to zejména děti
z koncentračního
tábora v Terezíně,
ale také děti německé
z internačních táborů
pro Němce.

V odpírání násilí zašel Pitter tak daleko,
že i v případě napadení Československa jiným
státem prohlašoval, že bychom se neměli bránit – že existují cesty mezinárodního rozhodčího soudu, hospodářských sankcí, pasivní
rezistence. Podobně radikální byl v tíživé
atmosféře 30. let málokdo. A to i ve vztahu
Čechů k sudetským Němcům. Pitter nechtěl,
aby nacionalistické tendence v Sudetech byly
opláceny dalším násilím. Vyzýval naopak
k práci na sobě – k tomu, aby Češi hledali
sami v sobě „hitlerovské smýšlení“.
Akce zámky
Během druhé světové války Pitter nelenil. Nejprve ukryl v ozdravovně u Rokycan
20 německých uprchlíků ze Sudet. V prvních letech války na stejném místě skryl
i děti židovské, ačkoliv to již bylo dávno
úředně zakázáno. Odmítl se ovšem účastnit
násilného protinacistického odboje a raději
pomáhal skrze Milíčův dům dětem z pražských židovských rodin jídlem, hračkami
a psychologickou pomocí.

září . 2021

Díky doporučení České národní rady objevil zámky na jih od Prahy, které patřily právě vyhnanému baronu Ringhoﬀerovi (na prohlídku zámků odvezl Pittera sám baronův řidič). Hned 18. května
prohlásil před Národním výborem v Těptíně
zámky za státní majetek
a přebral je jménem Ministerstva zdravotnictví. Přeměna na dětské
ozdravovny mohla začít.

k sousedům
to kritiku či dostával anonymní výhrůžky: „Věčně nás obtěžujete, žebráte na ty německé kurvy, bestye, parchanty, že vám to
není hanba… za jejich tyranství… když je máte tak rád, táhněte
za nima a nás neotravujte, my máme sami hlad…“
„Akce zámky“ byla ukončena v roce 1947. Pitter se poté snažil
své síly napřít zejména k Milíčově domu. Nicméně po únorovém
převratu byly jeho aktivity čím dál víc omezovány. Nakonec se
v roce 1951 Pitter odhodlal k emigraci. V zahraničí byl ještě velmi aktivní, a to zejména jako sociální a pastorační pracovník
v uprchlických táborech.

Zámecké
místnosti
se spolupracovníky vyklidili a navezli do nich
nábytek z bývalých
ubytoven Hitlerjugend.
Aby zabránili drancování zámků okolními
posádkami sovětských
vojáků, označili je nápisy „tyfová karanténa“
(pro jistotu i v azbuce).
Hned při příjezdu prvních 40 děti se Pitter
provinil proti zadání,
které měl od státu (tedy
starat se jen o děti české národnosti). Převzal
totiž hned v první várce
mnoho německých dětí.
Se svými spolupracovníky na zámcích ve Štiříně, Kamenici, Olešovicích, Lojovicích a ve vile
na Ládví pečovali postupně o 810 dětí. Byli to
zejména děti z koncentračního tábora v Terezíně, ale také děti německé z internačních táborů
pro Němce. A také děti
československé repatriované z Německa. Starali se o všechny, kdo
dle jejich mínění potřebovali nutnou pomoc.
V poválečné atmosféře
to byl kontroverzní počin. Za to, že pomáhal
„německým zrádcům“,
sklízel Pitter v tisku čas-
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Většinová koalice formuje vznik opozice

„Omnia munda mundis“

Zvolit poděkování jako neformální úvod textu
je snazší než na slova díků pamatovat
v závěru textu, který je t. č. v nedohlednu.
Mé poděkování patří čtenáři SH,
který mi, v reakci na zanícený příspěvek
„o nepravdivých tvrzeních“, zapůjčil drobnou
knížku německého filozofa F. Nietzscheho
„O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním“,
která se ale překvapivě nezabývá
„pravdomluvností“, ale poznáním a povahou
pravdy. Díky, krátké, velmi inspirativní čtení
a současně svědectví o schopnosti člověka
uvažovat kreativně a v širších souvislostech.

K

dyž emeritní šéf spolku TJ Sokol Senohraby F. Konvička v úvodu zářijového zasedání
zastupitelstva obce vyzval přítomné k minutě ticha pro připomenutí dne úmrtí prezidenta
T. G. Masaryka v r. 1934, nebylo jistě nemístné doufat, že takový akt může posílit demokratičnost jeho
jednání. Zvláště, když pan Konvička přítomným
připomněl úsilí prezidenta Osvoboditele o demokratický charakter našeho státu, o nastolování demokracie, kterou prezident nechápal jen v úzkém ústavním slova smyslu, ale jako názor na život spočívající
na důvěře v lidi. Dovolím si dodat, že to, jak chápat
demokracii, skvostně zformuloval K. Čapek v knize
„Hovory s T. G. M.“, kde na spisovatelův dotaz ohledně demokracie prezident mj. odpovídá: „Řekl jsem
jednou, že demokracie je diskuse. Diskuse je hovor
mezi rovnými, je to přemýšlení svobodných občanů
před veřejností. Demokracie je možná jen tam, kde si
lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu“.
Průběh jednání zastupitelstva obce mne však z naivity vrátil do reality. Jednání zastupitelstva obce,
ze zákona prostředí demokratické výměny názorů před vydáním rozhodnutí, se nestalo místem
pro přemýšlení, diskuzi a transparentní rozhodování řádně zvolených občanů před veřejností. Naopak,
byla to opět aréna, kde místo demokratické diskuze
hledající shodu vládla až agresivní polemika spíše
hledající zpochybnění či potlačení názoru „protivníka“. Málo autoritativní řízení zasedání napomohlo k tomu, že místo věcného projednávání návrhů
před veřejností to bylo jen hlučné překřikování,
pronášení obvinění i nepodložených obvinění, neochota přijmout odlišný názor apod. Zatímco účast
občanů na jednání zastupitelstva je velmi žádoucí,
neboť má posilovat legitimitu rozhodování orgánu
obce, tak některá jejich vystoupení jsou v rozporu
s právem občana vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem a legitimitu rozhodování vlastně
snižují. O nepříjemných dojmech z jednání nejvyš-
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šího orgánu obce v obci mluví i ti, co jsou zaskočeni přemírou
a ostrostí vyjadřované zloby. Mezi ně lze zařadit i hosty zářijového zasedání, kteří než mohli zastupitelstvo a přítomné občany seznámit se zájmem postavit v obci prodejnu LIDL s parkovištěm a prodejní plochou cca 1 400 m2, si nechtěně vyslechli
projevy plné destrukce a nedůvěry. Neznejistí to investora?
Ve srovnání s minulým volebním obdobím zastupitelstva obce se
zvýšila řevnivost, neschopnost trpělivě vést svobodnou diskuzi,
která je podmínkou demokratické správy. Důvodem i příčinou
tohoto stavu je absence důvěry, způsobená dlouhodobou averzí
menšinové opozice a většinové koalice. Pospolitost, vědomí „my
Senohrabáci“ (nikoliv my a oni) je hodnota, která by měla překonat averzi i osobní antipatie. Ing. M. Matyska, koaliční zastupitel, v SH vyjádřil naději, že ve zbývajícím funkčním období už
nebude pro politiku averze místo. Doufejme, neboť
bez schopnosti sdružovat občany, bez soudržnosti
obce, bez vzájemného respektu bude obtížné schválit
jak územní plán, tak se shodnout na tvorbě a realizaci rozvojových programů zkvalitňujících život v obci.
Svůj příspěvek do SH píši 11 dnů před sněmovními
volbami s vědomím, že se radniční noviny dostanou
do schránek spoluobčanů až po parlamentních volbách, kdy již budou známy volební výsledky. Jsem si
jistý, že v té době ale ještě nebude známo, kdo bude
vládnout a kdo bude v opozici. Jisté také je, že budeme přítomni vytváření povolební koalice z politických stran schopných a zejména ochotných spolu
vládnout a prosazovat své zájmy. Volební koalice se
tak mohou přeměnit ve vládní koalici a opozici. Některé politické strany ale budou mít problém nejen
najít společnou řeč, ale i partnera, se kterým je možno vést společnou řeč. Rozhodující také bude, kolik
politických stran vedle koaličních překročí pětiprocentní uzavírací klauzuli. Při očekávaném vítězství
hnutí ANO platí, že čím více politických stran překročí tuto hranici, tím větší výhoda pro hnutí ANO
při sestavování vládní koalice. Věcné koaliční jednání obou koalic mohou také více než jindy narušit
preferenční hlasy udělené jednotlivcům, tj. kdo konkrétně z politické strany získá mandát poslance.
Mnohé nasvědčuje i tomu, že může dojít zvláště
při dlouhotrvajícím vyjednávání k velkým rozdílům mezi tím, co chtějí voliči politické strany, a tím,
co chce členská základna dané politické strany. Každopádně budeme svědky procesu, kdy předvolební
vzájemné politické vymezování, včetně kategorického vylučování z možné spolupráce, se promění
v povolební zájem politických stran vytvořit vládní
koalici s výmluvným cílem, zabránit nástupu extremistů, populistů, asociálů,… Pro nás občany bude
nicméně důležitější, kdo a jak zaplatí nemalé náklady společnosti na dosud neukončený boj s koronavirovou pandemií.
PhDr. V. Kopper
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(Nový zákon, Titovi 1,15), Čistému vše čisté.
Celý verš zní: „Čistým je všechno čisté.
Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté.
Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou
poskvrněny.“

P

ravidelnému čtenáři Senohrabské hlásky
nemohlo ujít, že na jejích stránkách probíhá čilá diskuse na téma pošta v Senohrabech, dlouhodobě a zbytečně. Stejné téma pošty
vzbuzuje vášnivé diskuse na zasedáních zastupitelstva. Taky zbytečně.
Kvazi kauzu pošty udržuje při životě marginální
skupina lidí, která neumí, nebo nechce pochopit
principy zastupitelské demokracie. Zneužíváním
svého práva „vox populi“ porušuje jednací řád
zastupitelstva obce hrubým neslušným vystupováním, a v článcích šíří nepravdy. Vytváří smyšlenku nekompetentnosti zastupitelstva, přičemž
svoje mylné úvahy přehlíží, nebo nevidí. Pravda
je pro ně složitá.
V poslední době je celkem pravidlem, že každé
téma rozdělí společnost na dva znepřátelené tábory neschopné dojít v diskusi ke shodě. Stejné je
to i s kauzou pošty v Senohrabech. Mimochodem,
byli jste někdy na poště? To je ale hloupá otázka,
že? Ale nechme stranou osobní dojmy a pojďme si
srovnat fakta.
Jak bylo řečeno, dva tábory se zakopaly na svých
pozicích, smír je v nedohlednu. Doktor Viktor
Kopper dlouhodobě, dlouze a detailně vysvětluje
fakta a právní stav kauzy. Marně. Nejen v Senohrabské hlásce, ale i na veřejných zasedání zastupitelstva obce. Oponenti na druhé straně dávají
do hlasité diskuse více emocí, méně ověřených
faktů, dopouští se omylů a chybných úvah (například to, že pošta patří do „základní občanské
vybavenosti obce“). Nelze tady podrobně hodnotit
kvalitu jednotlivých článků, ani diskusí na zasedáních zastupitelstva, dostupných v audio podobě
na stránkách obce, není to smyslem článku.
Je tedy možno najít pravdu o poště a unavující diskuse ukončit? Snad ano. Každý, kdo chce
poznat právní a správný stav věci, musí přečíst,
přijmout, a především pochopit zákony, právní předpisy a metodické pomůcky, vztahující
se k provozování pošt v obcích ČR.

Nic nepomohou nářky, že laik se těžko vyzná
v právní mluvě.
Pro provozování pošt v ČR je relevantní použít
zejména tyto právní podklady, vždy v platném
znění: zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, vyhláška Českého telekomunikačního úřadu
č. 464/ 2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních
požadavků na jejich poskytování, konkrétně § 14
Dostupnost a hustota pošt, § 27 Informace o změnách v poštovní síti, § 28 Přechodná ustanovení,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nařízení
vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb.
Po prostudování uvedených podkladů vyplyne závěr, že Česká pošta je zcela autonomní v rozhodování, zda zruší, uzavře, nebo přemístí svou pobočku
v obci. Česká pošta ke svému rozhodnutí souhlas
obce nepotřebuje. O svém záměru je Česká pošta
povinna dotčenou obec informovat a změny projednat. Což se stalo. Musíme respektovat právní
mluvu a rozlišit mezi projednáním a souhlasem!
Na základě platných právních předpisů Česká pošta nemohla požadovat vydání stanoviska či jiného
rozhodnutí orgánů obce.
Čtenářům a občanům, pro které je nepřijatelné
dlouhodobé tvrzení doktora Koppera, že vedení
obce v Senohrabech postupovalo v souladu s platnými právními předpisy, doporučuji v zájmu objektivity důkladně nastudovat právní podklady
k poštám.
Tak to prostě je a neznalost a nepochopení zákona
nemůže a nesmí být prostředkem k neodůvodněným útokům na členy zastupitelstva obce.
Další stupeň pro řešení kauzy „pošta v Senohrabech“ už nemůže být další diskusní souboj nebo
článkový ping–pong, ale erudovaná právní analýza, s odborným právním výkladem, případně
soudní rozhodnutí.
Výhrady a omezení: Tento článek nemůže být vykládán jako závazná právní analýza, ale jako příspěvek
do diskuse k dění v obci. K závaznému právnímu
názoru je dle obecných právních předpisů kompetentní pouze soud, a autor článku není schopen
předjímat jeho stanovisko.
JUDr. Petr Hájek
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Léto bylo v našem regionu plné zajímavých akcí,
jaký bude podzim?

P

Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.

o loňské nucené pauze jsme si v našich 24 obcích Ladova kraje mohli opět užít tradiční i nové letní společenské akce. V mnoha vesnicích se promítaly filmy
pod noční oblohou. Mohli jsme zažít pouťový festival, open-air koncerty, muzikály, divadelní představení a různá sportovní klání. Přestože léto bylo poněkud deštivější, zbavili
jsme se konečně pocitu izolace a já věřím, že za určitých pravidel budeme moci kulturně a společensky žít i v nadcházejících podzimních měsících. Také proto vám nyní připomínám
možnost, mít vždy aktuální přehled.
Kalendář akcí – všechny akce z mikroregionu na jednom
místě
Webové stránky Ladova kraje informují o turistických a cyklistických trasách, o zajímavostech z našich ladovských obcí,
ale nejen to, na hlavní stránce webu se nachází pravidelně aktualizovaný Kalendář akcí. Zde získáte aktuální
přehled o tom, co se kde děje.

Prodej
slepiček

Stáří 16–20 týdnů,
cena 185–229,– Kč/ks
Prodej: 10. 10.
a 7. 11. 2021

Tak ať je nám v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

Senohraby – u vlak. nádraží
12.30 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.

Podporujeme pestrý komunitní život a záleží nám
na tom, aby měli lidé povědomí o dění i mimo jejich vlastní obec. Je totiž škoda jezdit za zábavou
jen do větších měst či známých míst, když se toho
tolik pestrého děje třeba hned ve vedlejší vesnici.
Přehled o aktualním dění vám může chodit přímo
do vašeho e-mailu, stačí se v rubrice „Akce“ zaregistrovat k odběru novinek.

Tel.: 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Dozvíte se zde např., že ještě do konce října můžete v říčanském muzeu navštívit výstavu Jídlo...
napříč staletími, kde prozkoumáte spižírnu našich
babiček. Nebo jste zjistili, že v Kunicích na zámku
Berchtold vystoupili 18. září špičkoví operní pěvci,
sólisté Národního divadla s programem nazvaným
IL BOHEMO. Ve stejný den, se konala celorepubliková akce „Ukliďme Česko“, kde jste se přes projekt
„Čistý Ladův kraj“ mohli ve vašich obcích zapojit
i vy. V Kalendáři akcí najdete i sportovní událost,
která je shodou okolností součástí našeho běžeckého seriálu Pohár Ladova kraje. Konala se v sobotu
25. 9. a nese název Hrusický Dobroběh.
Přeji Vám tedy, za náš dobrovolný svazek obcí, pohodový a na akce pestrý podzim, pokud možno jen
s nejnutnějšími omezeními, neboť člověk je jak známo tvor společenský a samota mu obecně příliš neprospívá. A kdo raději relaxuje v přírodě, ať neváhá
a zavítá i do okolí jiných „ladovských“ obcí, než které zná, a třeba si v některém z místních infocenter
či u našich partnerů pořídí novou turistickou nálepku Ladova kraje. Kde je nálepka k dostání, se dozvíte opět na našem webu, Facebooku či Instagramu.
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