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ÚNOR 2021

VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Sněhová nadílka
– radost pro naše školáky
Začátek roku
2021 vpustil
do školy zatím
jen prvňáčky
a druháčky.
Všichni se pilně
učili a navíc
si náramně
užili parádní
sněhovou
nadílku.

H

benátské masky, do rytmu se bouchalo vozembouchem (zpívat
zatím stále nemůžeme) a tančilo na malém třídním karnevalu.
Doufáme, že příští rok opět vyrazíme na průvod vesnicí jako
vždy…

V únoru nás čekaly oslavy masopustu – co nám podmínky dovolily. U druháků se smažily koblížky (opravdové) a nacpávaly
jitrnice (místo masa vata a místo koření barevné papírky –
ovšem špejličky byly jako doopravdy). U prvňáků se vyráběly

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci byli stále doma na distanční výuce. Je to dlouhé, je to náročné, ale všichni se snaží zvládnout tuto obtížnou situaci co nejlépe – paní učitelky zkouší
stále nové možnosti, které dává technika, vymýšlí různé výzvy a zajímavé úkoly, abychom to všichni ve zdraví přežili.

odně se chodilo ven, bobovalo, občas i běžkovalo.
A sněhuláci si to letos vynahradili za všechny předchozí zimy – 1. třída se při jejich stavění zapojila do akce
„Sněhuláci pro Afriku“. Postavili jsme úžasné modely – a kdo
navíc chtěl, mohl přispět finančním darem pro děti v Africe.
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Navíc se podařilo
zorganizovat online
přednášku pana Suchana z ondřejovské
hvězdárny. Děti se
seznámily s planetami sluneční soustavy
a zbyl čas i na dotazy.
Koncem února přišlo velké tání a s ním
i těšení se na jaro
a jeho radosti. Společně budeme doufat
ve zlepšení situace
do té míry, abychom
se opět mohli všichni potkávat ve škole v plném obsazení. Tak si držme palce!
Kolektiv ZŠ Senohraby

Redukce nádob na tříděný odpad na stanovištích v obci

V

zhledem k velkému přeplňování a nekontrolovatelnému zneužívání volně stojících 1100 l kontejnerů umístěných na kontejnerových stanovištích obce Senohraby dochází k zredukování počtu stanovišť v obci. Problémová
místa, kde docházelo k návozu odpadu z jiných obcí, budou
zcela zrušena. V měsíci únoru obdržely nemovitosti platící
známku na popelnici nově modrou nádobu na papír. V současné době mají tedy občané Senohrab v ceně jedné známky na
odpad tři nádoby–černou na směsný komunální odpad, žlutou na plast a modrou na papír. Na převážné většině ponechaných stanovištích v obci budou proto zachovány pouze zvony
na třídění skla a šedé popelnice na kovy. Tímto připomínáme,

že do žluté nádoby na plast je možné vhazovat i plechovky z nápojů (především se jedná o čisté hliníkové plechovky, které
jsou na třídící lince dále vytříděny a poté recyklovány). Oranžová nádoba na sběr olejů a tuků bude nově umístěna před OÚ
Senohraby. Dále upozorňujeme, že oleje a tuky z domácností
uzavřené v PET láhvi můžete odkládat na kteroukoliv popelnici při jakémkoliv svozu tím, že ji položíte na víko popelnice
– zaměstnanci svozové firmy ji převezmou a odvezou při výsypu nádoby.
Děkujeme, že odpad třídíte a přispíváte tak k čistotě naší obce.
Jana Svašková

Jubilanti únor 2021
Jména jubilantů mohou být zveřejněna dle
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
pouze v tištěné podobě měsíčníku.
Děkujeme za pochopení.

Naši milí oslavenci,
srdečně Vám blahopřejeme k Vašemu výročí a ze srdce přejeme,
abyste si ve zdraví, krásné životní pohodě a v lásce užili ještě
dlouhou řadu šťastných let.
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Rekonstrukce silnice Senohraby–Zaječice–Pyšely
Číslo III/0311 až III/0312

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o zahájení rekonstrukce silnice Senohraby–Zaječice–Pyšely.
Jedná se o kompletní výměnu asfaltového povrchu a rozšíření některých úseků této silnice. V Zaječicích se tato rekonstrukce týká celého průtahu obcí. V Pyšelích se jedná
o úsek od vodojemu až na křižovatku u zrcadel. Od pátku
26. 2. 2021 budou zahájeny přípravné práce. Za tři až čtyři
týdny by mělo začít postupné frézování současného asfaltu a pokládka nového povrchu. Počítejte, že v tomto úseku

bude docházet k částečným uzavírkám a bude omezen vjezd
na soukromé pozemky v sousedství komunikace. Zajistěte si
předem veškeré činnosti, které mohou být po dobu rekonstrukce komunikace omezeny (dodávka uhlí, dřeva, dodání
stavebního materiálu, přípojky atd.)
Prosím informujte o této stavbě i své starší sousedy, kteří nemají přístup k internetu.
Jan Kostrhoun
místostarosta města Pyšely
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Zápis č. 1/2021
Zápis č. 1/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne 16. 2. 2021
od 18 hodin v kongresovém sále hotelu SEN,
Malostranská 344.
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut,
Martin Brož, Miroslav Matyska,
Radek Skořepa, Lucie Pancířová, Alexandra Kloužková
Omluveni: Jan Beneš
Neomluveni: Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neupravená
verze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí
na Obecním úřadu Senohraby. Znění zasedání zastupitelstva je
možné si vyslechnout na audionahrávce na webových stránkách
obce Senohraby: https://www.senohraby.cz/obec/zapisyzastupitelstva-2/.
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce,
která zasedání zastupitelstva řídí, v 18:01 hodin. Sdělila,
že je pořizován zvukový záznam, který bude následně vyvěšen
na webových stránkách obce (https://www.senohraby.cz/obec/
zapisy-zastupitelstva-2/).
1. Slib zastupitele obce.
Starostka informovala, že se vzdal mandátu zastupitel
MUDr. Petr Šrámek. Dalším kandidátem na zastupitele je dle
kandidátní listiny Hasiči Senohraby pan Martin Brož. Starostka
ho vyzvala ke složení slibu zastupitele obce a přečetla slib,
jak je uveden v zákonu o obcích. Poté pan Martin Brož pronesl
„Slibuji“ a podepsal se do připraveného archu.
2. Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny – příloha zápisu
č. 1 – je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce
je tedy usnášeníschopné.
3. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu H. O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Miroslava
Matysku a Vladimíra Dvořáka. Zastupitelka Kloužková navrhla
Lucii Pancířovou. Starostka dala hlasovat o jménech ověřovatelů
v pořadí, jak byla navržena.
Usnesení č. 1/2021:
ZO volí ověřovatelem zápisu pana Matysku.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Matyska)
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 2/2021:
ZO volí ověřovatelem zápisu pana Dvořáka.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Matyska, Brož)
3 hlasy proti (Skořepa, Pancířová, Kloužková)
0 hlas se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
O návrhu na ověřovatelku Lucii Pancířovou se nehlasovalo,
protože byli zastupitelstvem již dříve zvoleni Miroslav Matyska
a Vladimír Dvořák.
Zastupitelka Kloužková požaduje uvést do zápisu,
že dle jejího názoru byl porušen jednací řád.
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Zápis č. 1/2021

4. Schválení programu jednání ZO.
Zastupitelka Pancířová požaduje uvést do zápisu:
„Toto zastupitelstvo obce bylo svoláno na základě žádosti
zastupitelů Pancířová, Kloužková a Skořepa, a to k řešení
zásadního problému s Poštou Partner. Program ZO není
zastupitelům dopředu zaslán a není se zastupiteli nijak
konzultován.“

se Zemědělskou obchodní společností Pětihosty pro úklid
komunikací v zimním období.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

s provozovatelkou smlouva o objednání zajištění poštovních služeb
v obci v co nejbližším možném termínu bez zbytečného odkladu.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Návrh programu jednání ZO byl vyvěšen na úřední desce
8. 2. 2021 a byl zaslán všem zastupitelům e-mailem dne 8. 2. 2021.

10. Problematika návštěvnického provozu běžkařského
okruhu.
Na základě stížností občanů byla projednána situace kolem
parkování a návštěvnického provozu běžkařského areálu
na Vávrově palouku a za KMK.

15. Různé.
a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribuce a.s.

Usnesení č. 3/2021:
ZO schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva v pořadí,
v jakém byl vyvěšen na úřední desce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
5. Smlouva na výkon pečovatelské služby pro rok 2021
s městem Mnichovice.
Usnesení č. 4/2021:
ZO schvaluje Smlouvu na výkon pečovatelské služby pro rok 2021
mezi obcí Senohraby a městem Mnichovice se sídlem Masarykovo
náměstí 83, 251 64 Mnichovice, IČ 00240478.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
6. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
s firmou Marius Pedersen a.s.
Usnesení č. 5/2021:
ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů
mezi obcí Senohraby a firmou Marius Pedersen a.s. se sídlem
Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové,
IČ 42194920.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7. Návrh na zřízení workoutového hřiště.
Usnesení č. 6/2021:
ZO Senohraby vyjadřuje podporu panu V. Č., majiteli pozemku
ppč. 88/7 v k.ú. Senohraby, pro zřízení veřejně přístupného
workoutového hřiště na tomto pozemku a deklaruje tímto
spolupráci při nalezení způsobu financování a realizaci tohoto
záměru.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
8. Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace
mezi Resort Senohraby, obcí Senohraby a VHS Benešov.
Usnesení č. 7/2021:
Bod č. 8 nebude projednáván a bude přesunut na další
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Zimní údržba komunikací v obci.
Usnesení č. 8/2021:
ZO pověřuje starostku aktualizací dokumentu Zimní údržba
komunikací v obci Senohraby a navrhuje navázat spolupráci
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11. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – příloha zápisu č. 2.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020.
Usnesení č. 9/2021:
Do příštího zastupitelstva starostka předloží tabulku hospodaření
v lesích vlastněných obcí Senohraby včetně dotačních titulů
na dřevo a prodeje dřeva.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
12. Změna systému třídění a sběru směsného
komunálního odpadu a tříděného odpadu v obci.
Usnesení č. 10/2021:
ZO souhlasí se zřízením centrálního sběrného stanoviště
pro rekreační objekty ve sběrně u nádraží.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11/2021:
ZO souhlasí se zrušením stanovišť: U Transformátoru
(přesun za zatáčku v ulici U Višňovky), u KMK, na PALu,
U Tunelu, u hasičárny, a ponecháním stanovišť: za bývalým
hotelem Hrušov, pod bývalou poštou, Nad Stráněmi 2x,
Příčná / V Břízkách, u sokolovny.
Stanoviště u bývalé masny zredukovat na sběr skla a kovů,
nádoby na sběr tuků a olejů přesunout k obecnímu úřadu.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. Informace o postupu prací na přístavbě MŠ
Senohraby.
Starostka informovala o postupu prací na přístavbě mateřské
školky – nastoupila řemesla (rozvody elektro, vzduchotechnika).
Dokončuje se pokládka střešní krytiny a zateplení. Oproti
harmonogramu jsou práce opožděné cca o 10 dnů.
14. Provoz Pošty Partner – dodatek nájemní smlouvy
s provozovatelkou pošty.
Usnesení č. 12/2021:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání – zřízení a provozování pobočky Pošta Partner
s těmito úpravami nájemní smlouvy: Bod č. 1 – nájemné prominuto
od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021 z důvodu covidového období,
pro období od 1. 1. 2022 platí původní nájemné ve výši
3 500 Kč/měsíc, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak.
Vypuštěn bude bod č. 6. Bod č. 7 – elektrická energie rozpočítána
takto: 50 % skutečně spotřebované elektřiny hradí pronajímatel
-obec, 50 % nájemce-pronajímatelka pošty. Dále bude projednána

Usnesení č. 13/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027840 mezi obcí
Senohraby a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
b) Výjezdy hasičské jednotky
Usnesení č. 14/2021:
Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor prošetřením postupu
a částek za výjezdy jednotky JPO2 u dopravních nehod mimo
katastr obce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
16. Diskuse.
V rámci diskuse bylo nadneseno občany a zastupiteli několik
témat: Stav návrhu územního plánu obce; očkování seniorů proti
COVID-19; nevyvezené žluté popelnice na plasty; nabouraná
autobusová zastávka.
Zastupitelka Kloužková navrhla pro konání zastupitelstva on-line
následující usnesení:
Návrh usnesení: Paní starostka vybaví obec technickými
prostředky pro uspořádání on-line zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
3 hlasy pro (Skořepa, Pancířová, Kloužková)
5 hlasů proti (Svašková, Dvořák, Kraut, Matyska, Brož)
0 hlas se zdržel
Toto usnesení nebylo přijato.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 22:03 hodin.
Zapsala: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 22. 2. 2021
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Matyska v.r.
Vladimír Dvořák v.r.
Jana Svašková v.r., starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Miroslavem Matyskou podepsán dne:
22. 2. 2021
Zápis byl ověřovatelem Vladimírem Dvořákem podepsán dne:
22. 2. 2021
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 22. 2. 2021
Zápis byl vyvěšen: 24. 2. 2021
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Hláska

dětem

TJ Sokol

Březnová vzácnost

Kája s Alenkou jedou na výlet. Vlakem. Sedí, koukají z okna
a nudí se.
„Tati, my vážně jedeme jen tak někam do lesa? Kvůli jen
tak nějaký kytce?“ kroutí se Kája. „Vážně,“ loupne po něm
tatínek okem, „vážně a není to jen tak nějaká kytka. Je to
kandík psí zub.“ Alenka schová úsměv do roláku, prý psí
zub. Tatínek se ale tváří vážně a důležitě a v batohu má čokoládu, takže by ho Alenka dost nutně potřebovala dostat
do lepší nálady. A tak zabrouká:
„Kandík
hledá každej osadník,
skladník i pokladník.“
Tatínek se pořád dívá z okna, ale pod vousy mu to cuká.
Kája mrkne na sestřičku a přidá se:
„Mladík
vyšplhá na Medník,
vytáhne cedník,
a jako mučedník

padne na... na konečník.
Kandíku do cedníku,
provoníš mi trafiku,
dík a díky díků.“
„No to ne,“ zhrozí se tatínek, ale už s úsměvem. „Kandík je
vzácnej, ten se v žádným případě netrhá. A teď, dal by si
někdo čokoládu?“

Dneska od Senohrab poodplujeme nějakých
třicet kilometrů po proudu Sázavy. Kandík psí
zub je ale taková vzácnost a slavná věc, že za ten
výlet rozhodně stojí. Věřte nebo ne, jediné místo,
kde kandík každé jaro divoce rozkvétá, je kopec
Medník. Jedno jediné místo v celé České republice! Taky si ji obec Hradištko, která leží hned
vedle Medníku, dala do znaku.
Člověk by tu nízkou růžovofialovou květinku snadno přehlédl mezi
jaterníky a sasankami, kterých jsou v březnu všude koberce. Proč jí
zbylo jen tak maličko? Na Medníku ji v roce 1828 objevil správce Strahovského kláštera. Vlastně na ni spíš upozornil, protože ten objev se
nedal přehlédnout. Kandíkem se to v tamních lesích prý jen růžovělo.
Kdo chtěl, mohl si tam zajet na obdivný výlet. Jenomže koncem 19. století už lidem obdiv nestačil. Trhali květin plné nůše a vozili je do Prahy. Teď už jste za kandíkem nemuseli na Medník, kytičku jste koupili
na každém trhu. Koberce zřídly a s fialovou krásou byl konec.
Jestli chcete vidět kandík psí zub v květu,
máte právě čas. Kvete
v březnu nebo začátkem dubna – záleží
na tom, jak dlouhá
zima byla. Nesmíte
ale chodit mimo cesty,
ať nepošlapete čerstvá
kvítka schovaná v loňském listí. Rozhlížejte se pozorně a třeba
vám to z lesa růžovofialově zableskne.
Držím palce.
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Hurá na led! Aneb proměna antuky v kluziště
Brusle, sáně

B

rusle jsme rozhodně zahálet nenechali. Paní Zima nám letos dopřála trochu toho mrazivého počasí
Brusle, sáně – honem na ně,
a
přiložila
tak ruku k dílu. Sokolské nodokud máme sníh a led,
hejbalové
hřiště
se opět proměnilo v senenechme je zahálet,
dokud máme sníh a mráz,
nohrabské kluziště. Nebylo to jen tak a ani
poletíme jako ptáci,
samo sebou. Víme, že jsou za tím hodiny
spadneme-li,
práce, večerní šichty, nedospaná rána,
vstaneme zas bílí
bolavá záda, možná i omrzliny. Děkujeme
jako sněhuláci.
všem dobrovolníkům (tatínkům, hokejistům…), kteří se na kluzišti podíleli. Moc
si toho vážíme! Led byl perfektní a po celou dobu skvěle připravený. Nechybělo ani
večerní osvětlení, které nám umožnilo si led každý den užít do poslední minuty.
S nadšením jsme pozorovali děti, které stály na bruslích poprvé a dělaly každý
den obrovské pokroky, malé krasobruslařky či hokejové profíky. Naskytla se nám
možnost bezpečného zimního sportovního vyžití, které jsme si v této nelehké covidové době maximálně užili. Senohrabské kluziště mělo velký úspěch!

František Hrubín

Kdyby zas mráz na sklech začal kouzlit své magické kresby, rádi přijdeme zas.
A protože ochotných dobrovolníků není nikdy dost, přáli bychom realizačnímu
teamu ještě nějakou posilu.
Za všechny spokojené bruslaře místní i přespolní
Helena Pechlátová a Lucie Pancířová

Baví se dva zahradníci:
„A jak krásně ti kvetou
růže!“
„To nejsou růže, to jsou
chryzantémy.“
„Aha... a jak se to píše?“
„Ch - r - … vlastně máš
pravdu, je to růže.“

Stopy slavných – Ladislav Syllaba
Senohraby navštěvovala pestrá škála
osobností z různých vědeckých i uměleckých
kruhů a další skupinu, vedle v posledních
číslech Senohrabské hlásky uváděných
uměleckých historiků, představovali lékaři.
Profesor Vladimír Vondráček v druhém díle
svých memoárů „Lékař dále vzpomíná“
zmiňuje mnohokrát profesora Ladislava
Syllabu, ale stěžejní je věta o jeho návštěvě
Senohrab roku 1928.

Jestli kandík nenajdete, nebuďte smutní.
Můžete si ho třeba složit z papíru.
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L

adislav Syllaba se narodil 16. června 1868 v Bystřici u Benešova a po studiích na gymnáziích v Benešově
i Kolíně nastoupil na lékařskou fakultu Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze. Ke studiu medicíny se rozhodl díky
svému kmotrovi, lékaři Františku Čížkovi, který působil v Bystřici. Ladislav Syllaba promoval roku 1892. Po studiích pracoval
na česko-saských hranicích jako inspekční lékař a poté nastoupil na polikliniku pro vnitřní choroby u profesora Josefa Thomayera. V letech 1893 až 1894 pobýval na studijní stáži v Paříži.
O rok později se oženil s dcerou přednosty železniční stanice
Marií Švábovou. K jmenování docentem došlo roku 1901, k jmenování profesorem roku 1904 a k ustanovení o pět let později.
Syllaba se stal přednostou I. interní kliniky a vedl ji v letech
1919 až 1930, a právě sem nastoupil roku 1920 Vladimír Von-

dráček jako externista. V pamětech se také
vyznal, že mu vděčí za mnohé, i za velkou část
postoje k lékařství vůbec. Ladislav Syllaba
v oboru také publikoval odborné práce, napsal například knihu „Nauka o lékařském poklepu a poslechu“. Též krátce před svou smrtí
předsedal Purkyňově společnosti pro studium duše a nervstva. O jeho pedagogické
činnosti Vondráček uvádí, že přednášel věcně, jasně a dbal na správnou češtinu.
V meziválečném období zasedal v parlamentu za Českou státoprávní demokracii, resp.
za z ní vzešlou Československou národní demokracii. Zde se věnoval především lékařským a vysokoškolským záležitostem. Slavný spisovatel Karel Čapek jej nazval
„národním lékařem“, když mu napsal přání k 60. narozeninám.
Z roku 1929 pochází rozhlasová nahrávka Syllabova projevu „Svatý Václav a tisícileté bytí českého státu“, který pronesl
v rámci oslav svatováclavského milénia. Stál u založení zednářské Lóže Národ a stal se také Mistrem této lóže.
Tento významný lékař vnitřních a nervových poruch zemřel
v Praze dne 30. prosince 1930. Poslední rozloučení se konalo
v Panteonu Národního muzea a pohřben byl na Vinohradském
hřbitově. Na jeho rodném domě v Bystřici se nachází pamětní
deska, upomínající na tuto velikou osobnost českého lékařství.
Patrik Líbal
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Byla jednou jedna pošta

Chceme fungující poštu
v Senohrabech

Ta, jak víme, měla řádnou
pobočku v Senohrabech,
její provoz obec nestál ani
korunu, měla otevřeno každý
pracovní den a také dostatečné
prostory a zázemí.

R

ozhodnutím někoho (a tento bod nechám
pootevřen) jsme o ni přišli a máme tzv. pobočku Pošta Partner v budově Českých
drah, kterou jsme na náklady obce zrekonstruovali (724 363 Kč). O zhoršení kvalit této služby psát
nemusím a rozhodně to není zaviněno provozovatelkou, paní Kodetovou, jak se nám v minulém čísle SH lidsky velmi nehezky snažila namluvit paní
starostka. Finanční provoz je pro provozovatelku
neudržitelný a opět to nebude dobou covidovou,
neb se neprodávají bagety, jak opakovaně tvrdila
paní starostka na zastupitelstvu.
Byla jsem na zastupitelstvu obce konaném dne
16. února, na které opravdu jen tak nezapomenu,
nicméně budu se věnovat jen bodu týkajícího se
pobočky pošty. Úvodní shrnutí paní starostky
bylo úsměvné – pošta ji kontaktovala, aby řešila
provoz pobočky, která jinak bude ze strany pošty zrušena. Po požadavku k nahlédnutí do tohoto
dokumentu nám bylo řečeno, že pošta tak učinila telefonicky… Dál je myslím zbytečné další její
věty v obdobném duchu komentovat . Položme si otázku, proč by vlastně pošta kontaktovala paní starostku, když mohla dle jejího tvrzení
pobočku sama zrušit? Inu, neb BEZ SOUHLASU
obce NESMÍ pošta zrušit svou řádnou pobočku. U nás zřejmě pošta tento souhlas dostala.
Od koho? Od zastupitelstva, jak na dotaz uvedla
pošta, to nebylo…

🙂

Překvapilo mě, že po té, co bylo slovo dáno občanům, povstal pan Kopper a začal hovořit směrem k nám a vyvracet má tvrzení v SH. Netušila
jsem, že má paní starostka i tiskového mluvčího,
byť pravidelné sloupky pana Koppera – „Řeknu
vám, co si máte myslet o všem“ – samozřejmě
znám. Chválím jeho snahu vysvětlit nám poštovní
zákon z jeho pohledu, ale přece jen, laik se těžko
orientuje v právní mluvě, a tak se prostě omluvitelně mýlil. Respektuji, že jemu nebude vadit pošta
třeba v Mirošovicích, nicméně jsou zde i jiní obyvatelé a věřím, že drtivá většina jich o zachování
pobočky stojí.
V tuto chvíli je tedy nutné najít funkční a udrži-
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telný model pro existenci pobočky Pošty Partner.
Ona závěrečná slova paní starostky v minulém
čísle SH cituji: „Kdyby současná provozovatelka již pobočku nechtěla vést, bude senohrabská
pobočka ze strany České pošty obsazena a služby plně zachovány“ – opět přislíbeno telefonicky
– v reálu totiž znamenají – „Pobočku převezme
podnikatel, který je obsazuje lidmi se zdravotním
postižením či důchodci na pouhý výdej zásilek
na dvě hodiny denně“. Je toto pro vás řešení?

🙂

Na zastupitelstvu obce i při projednávání takto
důležitého bodu, jakým přece poštovní pobočka bezesporu je, bylo asi 20 občanů. Proč tak
málo? Jsem hluboce přesvědčená, že jen a jen
vaše přítomnost donutí některé zastupitele ptát
se, komunikovat a pracovat. Takto se totiž ptali a mluvili jen zástupci Sokolů. Zde si dovolím
poznámku: bylo mi až lidsky trapně, kolikrát
ze strany Lucie Pancířové k starostce padlo:
„Prosím, nedodala jste nám tu a tu slíbenou
smlouvu, neposlala x slíbený podklad,“ a následovalo jen: „Hm, dodám, pošlu“. A on je to přitom
stejný požadavek a příslib již druhé, třetí zastupitelstvo. Umíte si představit, že byste takto
vykonávali svou práci vy? Jen vaše přítomnost
může být důvodem, proč někteří zastupitelé pochopí, že jejich zodpovědnost je JEN! vůči občanům! Zodpovědnost, jak budou u nás věci fungovat další roky, není to hra. Až na dvě výjímky
jsou v zastupitelstvu občané Senohrab, kteří zde
mají letité vazby, rodiny, známé a kterým by jistě vadilo, že především pro seniory bude opravdu velký problém dojíždět někam pro důchod,
platbu inkasa.

Potřebujeme dobře fungující
poštu a jsme rádi, že na posledním
zastupitelstvu 16. 2. 2021 bylo
přijato usnesení, které poskytlo
dočasné finanční úlevy
pro paní „pronajímatelku“
resp. paní Kodetovou.

T

ato schůze byla svolána na základě žádosti tří zastupitelů (A. Kloužkové, L. Pancířové a R. Skořepy) a k poště bylo přijato usnesení č. 12/2021: „ZO schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání – zřízení a provozování pobočky Pošta Partner s těmito

úpravami nájemní smlouvy: Bod 1 – nájemné prominuto od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021 z důvodu covidového období, pro období od 1. 1. 2022 platí původní nájemné ve výši
3 500 Kč/měsíc pokud se nedohodnou smluvní strany jinak.
Vypuštěn bude bod č. 6. Bod č. 7 – elektrická energie rozpočítána takto: 50 % skutečně spotřebované elektřiny hradí pronajímatel-obec, 50 % nájemce-pronajímatelka pošty.
Dále bude projednána s provozovatelkou smlouva o objednání zajištění poštovních služeb v obci v co nejbližším možném termínu bez zbytečného odkladu“. Pro hlasovalo všech
8 zastupitelů. A to je velmi dobře, znamená to, že zde alespoň
prozatím budou zajištěny poštovní služby, na které jsme byli
zvyklí a provozovatelce Pošty Partner zajistí důstojné finanční ohodnocení. Obec se musí snažit udržovat služby v obci,
i kdyby to přineslo vyšší finanční požadavky na rozpočet. Není
možné připustit další snížení standardu služeb pro občany.
Otázkou nadále zůstává, zda všechna tato opatření byla nutná.
Postupovalo vedení obce s péčí řádného hospodáře? V uvedené
tabulce jsme shrnuli náklady na poštovní služby v režii České
pošty na původním místě (první sloupec), v režii Pošty Partner
na původním místě (prostřední sloupec) a v režii Pošty Partner
resp. nájemce a obce v nových prostorách (třetí sloupec).

Má prosba a apel patří vám občanům, pojďme
se více aktivně zajímat o dění v obci a účastnit
se zastupitelstev, možná budete také velmi překvapeni, jak jiná je realita než obrazy vykreslené
v Senohrabské hlásce. A má prosba patří i zastupitelům, prosím, vykašlete se na škatulky, které
zde někdo uměle a účelově vytváří, a pojďte si
říct, co je pro vás podstatné – spokojení občané
a funkční obec s co největší obecní vybaveností,
či podivná loajalita, ale s kým a čím vlastně?
Ano, nyní je třeba hledat s provozovatelkou, paní
Kodetovou, cestu funkční pobočky. Proto se s ní
sejde zastupitelstvo. Ale to neznamená zapomenout, kdo za tyto již nyní nemalé náklady a zhoršení a ohrožení samotné existence této základní
občanské vybavenosti nese zodpovědnost a měl
by nést i následky svého rozhodnutí.
Stanislava Čermáková
25. 2. 2020

únor . 2021
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Někdo se ptá a my také, bylo nutné k Poště Partner přejít?
Odpověď vedení obce je, že ano, že to bylo plně na rozhodnutí České pošty. Máme usnesení resp. souhlas ZO Senohraby
ke zrušení pobočky České pošty v Senohrabech? Nemáme.
Byl zastupitelům zaslán posudek dle usnesení č. 24/2019:
„Usnesení o zadání právního posouzení možnosti uzavření
pobočky pošty a případnou možnost přesunutí pobočky pošty do nových prostor“ V roce 2019 a 2020 nebyl, až na naše
opětovné vyžádání ho zastupitelé obdrželi 15. 2. 2021, posudek byl datován 22. 5. 2019 a poukazoval na možnost navrhnout České poště setrvání s příspěvkem obce na provoz, což
zastupitelům sděleno nebylo a tato varianta nebyla řešena.
Na základě čeho Česká pošta zrušila svou pobočku? Dle vedení obce, protože se tak Česká pošta rozhodla, zápis k dispozici není. Podle obchodníka zastupujícího Poštu Partner
ve středních Čechách to bylo na základě usnesení č. 52/2019:
„Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostor
sloužících k podnikání – zřízení a provozování pobočky
Pošta Partner mezi obcí Senohraby a A. K., IČ: 49718894.“,
které odsouhlasilo smlouvu pro paní Kodetovou a jaksi současně také instalaci pobočky Partner… a že by tím zároveň
souhlasilo se zrušením pobočky České pošty? Možná by bylo
dobré řešení vrátit se k pobočce České pošty, která by tady
měla zaměstnance, a přispívat jí na provoz. Zástupce Pošty
Partner byl prý na zastupitelstvo pozván, nedorazil. A tak zatím musíme vytvořit nájemkyni, resp. provozovatelce Pošty
Partner takové podmínky, aby tady byla schopna a ochotna
Poštu Partner provozovat. První krok byl učiněn a bude následovat další.
A. Kloužková, L. Pancířová a R. Skořepa
Zdroje a fakta:
Pošta Partner (PP) se zřizovala/zřizuje v místech, kde je Česká
pošta (ČP) ve ztrátě. ČP však nemůže zrušit pobočku bez souhlasu obce. Mnohé obce však k přechodu na PP donutila. Ty
pak často zjistily, že musí na PP doplácet, jinak by hrozilo jejich uzavření, a tak PP přímo provozují, anebo je to jako u nás
přes OSVČ s tím, že pak např. nemohou sehnat paní za přepážku, protože si „nevydělá“, viz např. https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/stat-se-zbavuje-post-a-obce-na-to-doplaceji-20190606.html, https://www.epravo.cz/_dataPublic/
sbirky/2015/sb0074-2015.pdf.
U nás byl vytvořen mj. tlak zájmem sousední obce o poštu (v zápisech VZ ZO Mirošovic 2020-2017 není nikde pošta zmíněna,
viz web obce) a skvělým fungováním PP v Ondřejově, té pošty,
kterou má teď i paní Kodetová. Už v r. 2019 bylo řečeno, že se
pobočky nátlakem rušit nebudou, viz např. https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-nebude-rusit-sve-pobocky.
Základní fakta o průběhu přerodu ČP na PP v Senohrabech,
která jsou veřejně dostupná, jsou pro přehlednost a možnost
rychlého ověření vložena formou konkrétních linků a stopáže:
1) Informace o jednání ČP v Senohrabech proběhla ještě v minulém období v červnu 2018, viz zápis z tohoto zasedání:
https://www.senohraby.cz/data/kontakty/zasedani/zapis-z-jednani-zo-z-562018.pdf a příslušný zvukový záznam konkrétně v minutáži 44:50 https://www.youtube.com/watch?v=C9yQs9MsJx8. Zastupitelstvo přijalo Usnesení č. 28/2018:
„Zastupitelstvo obce bere na vědomí projekt Pošta Partner
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a konstatuje, že obec nemůže vzhledem k nedostatku vhodných
prostor poštu provozovat či nabídnout vhodné prostory k jejímu provozu. Je ochotna být nápomocna s hledáním vhodného
provozovatele a otevřena jednání o možnosti finanční podpory
projektu“. Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. Na poslední schůzi minulého zastupitelstva paní starostka na výzvu pana Koppera informovala v bodě 13/3 o jednání s případnou zájemkyní o provozování pobočky PP a ČP:
https://www.senohraby.cz/data/kontakty/zasedani/zapis-z-jednani-zo-z-2492018.pdf
2) V průběhu současného volebního období byla projednávána v dubnu 2019 oprava prostor na nádraží pro případné působení PP, viz bod 7: https://www.senohraby.cz/
data/kontakty/zasedani/zapis-ze-zasedani-zo-z-2942019.
pdf s usnesením č. 21/2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu č. 6458003319 o nájmu prostor sloužících k podnikání VS 6458003319 se Správou železniční dopravní cesty...
a obcí Senohraby a vypracování projektu na úpravu pronajatých prostor s Ing. Vladimírem Peckou...“ Výsledek hlasování: 5 hlasů pro 3 hlasy proti (Skořepa, Kloužková, Pancířová)
0 hlas se zdržel.
Protože celé jednání bylo dosti různorodé, viz záznam
https://www.youtube.com/watch?v=iou71cayc80&t=4468s,
konkrétně od minutáže 22:20 min. a v 43:46 je jasně řečeno jedním zastupitelem, že „samotná PP se nemůže uživit“,
rovněž je uvedeno paní starostkou, že přestavba bude stát
500 tis. Kč a v 1:00:12, že „pobočka je v mínusu a tudíž není
výhodné, aby ji měla obec“, a že „může nastat krize a někdo
z obce si tam půjde sednout“, pak bylo přijato ještě jedno
Usnesení č. 24/2019: „Usnesení o zadání právního posouzení možnosti uzavření pobočky pošty a případnou možnost
přesunutí pobočky pošty do nových prostor“. Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. Podle tohoto usnesení mělo proběhnout další rozhodování, posudek zastupitelé v r. 2019 neobdrželi. Záměr o pronájmu prostor PP byl
zveřejněn 2. 9. 2019, schválení smlouvy proběhlo 17. 9. 2019,
viz zápis bod 12: https://www.senohraby.cz/data/kontakty/
zasedani/zapis-ze-zasedani-zo-ze-1792019.pdf. Smlouva vymezující povinnosti pronajímatele, tj. obce, a nájemce, není
veřejná. Avšak část podmínek je patrná ze záznamu posledního zastupitelstva.
3) Informace o problémech PP zazněly na schůzi 4. 6. 2020
v minutáži od 56:13, zejména v 1:04:30 druhé části audio záznamu, kde paní starostka uvádí, že s paní Kodetovou jednala
a doporučovala jí úspory. Celkové náklady na rekonstrukci
činily 724 363 Kč – bez schválení ZO, viz 12, bod v zápisu:
https://www.senohraby.cz/data/kontakty/zasedani/zapis-ze-zasedani-zo-z-462020.pdf.
4) V lednu 2021 se zastupitelé několikrát dotazovali na problémy s PP, bylo jim sděleno, že problémy nejsou, 28. 1. 2021
obdrželi žádost paní Kodetové o odpuštění nájmu a další
možnosti vedoucí k udržitelnosti poštovních služeb. A tak
zastupitelé požádali o svolání zastupitelstva, to proběhlo 16. 2. 2021, viz zápis https://www.senohraby.cz/data/
kontakt y/zasedani/zapis-ze-zasedani-zo-z-1622021.pdf
a záznam https://www.youtube.com/channel/UC3QJWJBvTzrI94s5gxVLpiA .
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Názor nového zastupitele
Jako nový člen samosprávy
obce Senohraby jsem
se zúčastnil pouze tří zasedání
zastupitelstva obce. Bohužel
všechna zasedání provázela
zbytečně konfliktní, vzrušená
atmosféra s projevy nedůvěry
a zloby, což nevytváří
příznivé podmínky pro klidné
rozhodování a věcné řešení
problémů a potřeb obce.
Hlavně to nepřináší obci
nic pozitivního,
nic, co by obec nějak
kvalitativně posunulo.

N

a konci měsíce února jsem při své pravidelné procházce po okolí obce potkal váženého spoluobčana, který má
zkušenosti ze samosprávného uspořádání obce
a zřejmě i detailní znalosti současných poměrů
v zastupitelstvu. Otázal se, zda jsem ten nový
zastupitel a jaký mám názor na současný stav
v zastupitelstvu. Po pravdě jsem mu odpověděl, že nejsem spokojen a mrzí mě, jak spolu
jedná koalice a opozice, kdy dochází k podezřívání, osobním útokům a jak těžce se dochází
k dohodě nutné pro rozhodnutí.
Z jeho reakcí jsem pochopil, že vznik opozice,
respektive rozdělení zastupitelů na opoziční
a koaliční, způsobila velká nespokojenost zastupitelů zvolených za TJ Sokol s volbou starostky obce v roce 2018, která trvá dodnes. Jsem
sice jako ostatní zastupitelé jen poučený laik
v oboru práv a povinností zastupitele, ale jsem
si jistý, že opoziční zastupitelé nezískali mandát k tomu, aby v podstatě trvale obstruovali
a až do příštích voleb vyjadřovali svou nespokojenost s volbou starostky. Zvlášť, když nikoho jiného nenavrhli a byla zvolena přesvědčivou většinou zastupitelů obce a z volební strany, která
v obci získala největší důvěru občanů.
Podle mého názoru se tato nespokojenost a nedůvěra opozice ve starostku obce nemůže projevovat například v nerespektování procesních

pravidel na jednáních zastupitelstva, které vycházejí ze zákona o obcích. Nerozlišování mezi
právem „zastupitele předkládat návrhy na pořad jednání“ a právem „zastupitelstva rozhodnout o jeho zařazení do programu jednání“ vede
hned v úvodu jednání zastupitelstva k vyvolání
zcela zbytečného konfliktu, který dokáže nepříznivě ovlivnit celé další jednání. Nejen ostatní
zastupitelé, ale i přítomní občané se o tom mohli přesvědčit při určování zapisovatele a ověřovatelů na minulém zasedání. Opět zbytečné,
dlouhé vysvětlování, obhajování, aniž by to napomohlo k řešení závažných otázek obce, aniž
by to obci nějak prospělo. Přesto to někdy bývá
oceněno potleskem několika občanů. Uvedené
příklady problému se vůbec nějak dohodnout
na procesních pravidlech jednání by měl správně řešit jednací řád zastupitelstva. Bohužel ten
opozice v uplynulém roce zpochybnila, ale upravený dosud nepředložila.
Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva bylo zastupitelstvo místním občanem vyzváno, abychom se předem domluvili na tom,
jak budeme společně na veřejném jednání zastupitelstva postupovat. Bohužel jsem nucen
konstatovat, že ani na pracovních poradách
zastupitelů nejsme schopni se domluvit. Jako
příklad uvedu kácení stromů okolo fotbalového
hřiště, kdy jsme se všichni zúčastnění domluvili na společném postupu. Po několika dnech
bylo ze strany opozice vše jinak. Tomu že opozice nestojí o dohodu, svědčí například i způsob organizace běžkařského okruhu, který s příkladným úsilím organizoval TJ Sokol Senohraby.
Nejen, že neinformoval obecní úřad, přestože
jeho průběh měl dopad do života obce, respektive do práv občanů obce, ale i nepožádal
obecní úřad o pomoc a spolupráci. I z těchto
popsaných důvodů považuji návrh opozice učiněný v závěru jednání zastupitelstva na „online
jednání“ za nereálný až úsměvný.
Domnívám se, že pro programově silnou
a skutečnou opozici, která obohacuje jednání
zastupitelstva obce vlastními návrhy řešení,
by odmítání starostky mělo být jen málo ambiciózním programovým úkolem. Přes uvedené výtky stále věřím, že opoziční zastupitelé
ve druhé polovině funkčního období pochopí,
že nemají důvod, ani sílu změnit vedení obce.
Doufám, že se ve zbývajícím čase stanou konstruktivní opozicí a kvalitní součástí kolektivního orgánu, kterým zastupitelstvo obce nesporně je.
Ing. Miroslav Matyska
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J. W. Goethe: Zestárnout není umění,
umění je to snést
V příspěvku „Nesalonní úvaha o pandemii, seniorech a médiích“, otištěném v lednovém vydání SH,
je tématu „stáří versus mládí“ věnováno jen pár vět, přesto několik vážených seniorů na příspěvek
příznivě reagovalo s tím, že si v něm cení odmítnutí projevů skandální neúcty vůči seniorům.
Jako autor toho příspěvku jsem také již léta na neodvolatelně sestupné dráze života seniora,
a proto mi dovolte k tématu „stáří“ několik poznámek místy ironických až sarkastických.
„Před šedinami vstaň, starci prokaž čest…“, takto Bible nabádá
člověka k úctě a důstojnosti stáří. Nejen v dobách biblických,
ale ještě před 150 lety se stáří těšilo velké úctě a společenské
prestiži. Vlastně až minulé století nastavením na rychlý výkon,
úspěch, sílu a půvab, tedy na atributy mládí, začalo brát stáří
jako přítěž. Kult stáří byl tak nahrazen kultem mládí. Věk se stal
nejrozšířenější formou diskriminace, přičemž ponižování kvůli věku je mezigenerační. Senioři často vyjadřují svou nedůvěru
ve schopnosti mladých tím, že je vnímají jako neznalé, nezkušené, než aby něčemu rozuměli, a nezodpovědné, než aby o něčem
rozhodovali. Přitom je zjevné, že dnešní mladí, díky schopnosti
ovládat moderní technologie a díky neomezenému přístupu k informacím, možnostem, které dříve nebyly, získávají kompetence
často převyšující zkušenosti seniorů. Mladí naopak vnímají stáří
zbavené noblese jako negaci mladosti, fyzických sil a mentální
svěžesti. Ve společnosti všeobecné povrchnosti a konzumerismu,
téměř zbavené tradičních rodinných vztahů, kdy generace žily
pohromadě, vzájemně se poznávaly a ovlivňovaly (mládí, stáří,
smrt), se však rozpory generací prohlubují. Ostudná nevraživost
vůči seniorům se často ani nezakrývá. Bez zábran jsou vyjádření,
jak zatěžují zdravotní a důchodový systém, prožírají budoucnost
mladých, jak demografický vývoj způsobí, že nebude na důchody. Jsou to výroky amorální a neetické. Mj. nikdy jsem neslyšel,
že nebude na sociální dávky pro tzv. „nepřizpůsobivé“.
Senioři, na rozdíl od dnešních mladých, nevyrůstali ve virtuálním světě internetu, umožňujícímu mít několik životů. Nebyla televize, ani tablety, ale úžasné rozhlasové hry pro mládež.
Měli jsme kino na každém kroku, rajčata s chutí rajčat a jistotu,
že v rodině bude otcem muž a matkou žena. Když jsem zlobil,
nevedli mne rodiče do poradny k psychologovi pro udělení predikátu ADHD, ale láskou a rozumem vedený „flákanec“ mi otevřel
čakry, stabilizoval karmu a zcela vyčistil auru. Za nás se osobnost dítěte tolik nerespektovala. Současní staří, tzv. tichá generace vyrůstala ve skromných podmínkách, naučila se vycházet
s málem, nutnosti šetřit, odpírat si radosti, znát disciplínu. Rodiče pro ně byli svaté autority, kterým bylo třeba od dětství pomáhat. Na své nízké důchody pracovali celý život, nikdo z nich
nežil na sociálních dávkách, pracovat byla povinnost. S pokorou
přijímají své stáří, zdravotní problémy, ztrátu hybnosti i nedostatek peněz. Mobil je pro ně jen telefonem s možností SMS, aplikace je nevzrušují, a i když někteří uživatelsky ovládají internet,
je pro ně kniha nadevše. Senioři nesdílejí na Facebooku, neboť
nechápou, proč své přátele bavit či lekat, s kým chodí, co kouří, co pijí a jak jim funguje peristaltika. Senioři žijí zcela jinak,
než si mladí představují, nekoukají upřeně na display nadupaného smartphonu, kolik lajků přišlo od přátel, senioři koukají,
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aby nezakopli a fatálně neupadli. Mají vesměs slabé srdce a silnou prostatu, vzdechy dříve určené jen sexu jsou nyní vydávané
při každém pohybu, co dříve těšilo, nyní obtěžuje. Staří neznají
moderní technologie, znají více, znají život, proto věří, že mladí nakonec pochopí, že život není sociální síť a úspěch v něm se
neodvíjí od počtu lajků. Postoje mladých jsou více než rodinou
ovlivňovány sociálními sítěmi. Z monitorů a se sluchátky v uších
nasávají informace, které neumí třídit. Více se zajímají o svého
„youtubera“ než o to, co např. dělají rodiče, jak žijí prarodiče.
Netuší, že senioři utrácejí nejvíc za léky a zdravotní pomůcky,
že osamělost je pro seniory bolestná, trýznivá, netuší, co potřebují, co je trápí. Proto trvají předsudky a vzájemná nedorozumění. Mladí chtějí všechno rychle a snadno, moc utrácejí, mají,
co si zamanou, přesto nezávidím. Odborníci dokládají, že v následujících 40–50 letech dojde ke stagnaci podílu mladých a naroste počet seniorů. Klasické vzdělávání bude na hony vzdálené
tomu současnému, nové technologie si mladí zaintegrují přímo
do svých životů a být trvale online bude pro ně přirozené jako
dýchat. Dnešní silikonová, botulotoxní podpora „mladistvosti“
a trvalé potence však odezní v množství stařenek s velkým poprsím a starců s erekcí, kteří ale nebudou vědět proč a nač.
Největším protivníkem nás seniorů, vedle mládí, cen, příkrých
schodů, drobných písmen a dotykového mobilu, často bývá
nechuť cokoli se sebou dělat. Třeba být sami k sobě laskavější
a od večerních běhů neočekávat prodloužení věku. Vždyť psi běhají stále a dožívají se cca 15 let, zatímco želva neběhá vůbec a žije
násobně déle. Stejně tak nespoléhat na potraviny s „éčkama“,
i když až zázračně prodlužují jejich životnost i čerstvý vzhled.
Pocit osamění se dá řešit poznáváním, vzděláváním. Nemusí
to být Univerzita třetího věku, stačí udržet si zájem o informace
a zajímavé weby k posílení bezpečnosti před „šmejdy“ a podvodníky. Seniorům jsou prospěšné práce na zahrádce, ať se zahrabává cokoliv. Užitečné je co nejméně vykládat o sobě, o minulosti, stejně to nezaujme a některým přítomným je to i k smíchu. Více naslouchat, byť nedoslýchavost popuzuje i nejbližší,
ale nenechat si mluvit do života. Nevzdávat se svého domova, nic nepodepisovat bez prostudování a vysvětlení. Poradit,
jen když o to někdo stojí a jen to, co se chce slyšet, své pravdy
nepřipomínat, své omyly a chyby přiznat. Neutrácet drahocenný čas malichernostmi, hlavně nešetřit, nebude již příležitost
úspory užít. Připojit se k internetu a vybudovat vlastní sociální
síť. Umožníme si tak stárnout pomaleji, lehčeji, nepropadat depresím a osamění. Buďme šťastni, že se nám podařil dlouhý život, vnímejme poslední etapu života jako něco krásného, kdy se
nic nemusí, nikoliv jako smutný konec.
PhDr. V. Kopper
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Mapa spojů ukazuje aktuální polohu autobusů i tramvají

A

ktuální pozice všech
autobusů a tramvají
Pražské integrované
dopravy jako na dlani – to nabízí nová webová aplikace
mapa.pid.cz. Na mapovém podkladu zde naleznete najednou tisíce aktivních spojů městské i příměstské dopravy společně s informacemi o jejich trase, zpoždění,
bezbariérovosti a dalších parametrech.
Zobrazit si můžete jak všechny spoje, tak jen vybranou linku nebo dokonce vybraný vůz na lince (pořadí). Jednotlivá vozidla se zobrazují barevně – zeleně značí spoje, které
jedou podle jízdního řádu, čím víc červené, tím víc zpožděné. Po kliknutí na konkrétní vozidlo si můžete zobrazit
celý jízdní řád konkrétního spoje a u vozů mimo DPP též
detaily o vozidle.
Informace o zpoždění autobusů i tramvají jsou cestujícím
k dispozici také v aplikacích IDOS a PID Lítačka, ale i v mapách Google nebo v mapách Seznam (www.mapy.cz).

Kupujte jízdenky PID kartou nebo mobilem

V

ěděli jste, že jízdenku PID můžete zaplatit platební kartou přímo u řidiče nebo si ji koupit dopředu pomocí mobilní aplikace PID Lítačka? Plný sortiment přestupních
jízdenek PID pořídíte pohodlně v mobilní aplikaci PID Lítačka.
Při nástupu do autobusu stačí přiložit QR kód ke čtečce (obrázek). Stahujte na http://app.pidlitacka.cz. Platbu kartou, prosíme, hlaste řidiči předem.
Cestujte ještě výhodněji s předplatními kupony PID
Nejvýhodnější jsou však předplatní časové kupony na měsíc,
čtvrtletí či rok, se kterými můžete jezdit v rámci daného časového období a tarifních pásem, jak často chcete. I ty pořídíte

z pohodlí domova přes www.pidlitacka.cz. Nahrát si je můžete:
• na kartu Lítačka,
• na IN Kartu Českých drah,
• na bezkontaktní platební bankovní kartu,
• nebo rovnou do mobilní aplikace PID Lítačka.
Pro čipovou kartu Lítačka už nemusíte až do Prahy, pořídíte si
ji i v pokladnách ČD ve vybraných středočeských železničních
stanicích (Beroun, Benešov u Prahy, Čáslav, Kolín, Kralupy
nad Vltavou, Mladá Boleslav město, Nymburk hl. n., Rakovník,
Vlašim). Papírové předplatní kupony lze koupit kromě tradičních prodejních míst v Praze také na jakékoli pokladně Českých
drah náležející do PID.
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Očkovací
centrum
Říčany

Říčanech zahájí 24. února provoz
nové očkovací centrum. Sportovní
hala v Říčanech u Prahy se za dva
týdny promění v místo, které bude lidem z širokého okolí sloužit k očkování proti onemocnění COVID-19. Počáteční kapacita počítá
s 200 očkovanými – v maximálním počtu se
v novém centru bude moci očkovat až okolo
500 lidí. V provozu bude očkovací centrum
zatím ve všední dny od pondělí do pátku v časech od 8 do 16 hodin, registrace k očkování
bude nutná prostřednictvím státního rezervačního systému. Na realizaci celého projektu kromě Nemocnice AGEL Říčany a radnice
města Říčany spolupracuje také hejtmanství
Středočeského kraje.

Volné pracovní místo
Senohraby
Pracovní pozice: Úklidový pracovník – noční směny
Požadujeme: Čistý TR, možnost pracovat alespoň
3 dny v týdnu, případně víkendy.
Místo výkonu práce: Senohraby, Hotel Sen.
Nabízíme: Práci v přátelském kolektivu,
příjemné pracovní prostředí.
Kontaktní osoba: Ivo Maier
732 706 923 · maier@uklidklidne.cz
Osobní schůzku si prosím nejprve sjednejte
telefonicky, případně emailem.
Těšíme se na osobní setkání.

Prodej slepiček

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

Stáří 16–20 týdnů. Cena 185–229 Kč/ks.
Prodej: 28. 3. 2021
Senohraby – u vlak. nádraží ve 12:30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9:00–16:00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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