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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Předání nového hasičského vozidla
Dne 26. 9. 2020 od 14:00 hodin
se konala akce, při které bylo
senohrabské výjezdové jednotce
oficiálně předáno starostkou
obce nové hasičské vozidlo.

V

ozidlo sice bylo do obce přivezeno v březnu
letošního roku. Virová pandemie ale nedovolila představení vozidla záhy po obdržení.
Poslední zářijovou sobotu, ač za nepříliš příznivého počasí, bylo vozidlo představeno spoluobčanům
a předáno jednotce k využívání.
Akce proběhla za hasičskou zbrojnicí s následujícím
programem: Po přivítání hostů následovalo slavnostní požehnání obou vozidel ve výzbroji senohrabských
hasičů. Požehnání se ujal farář Farnosti mnichovicko-hrusické p. Ivan Kudláček. Tímto bych chtěl panu faráři poděkovat za vstřícná slova a za požehnání. Snad
nám dopomohou vždy ke šťastným návratům.
Po požehnání bylo vozidlo symbolicky starostkou obce
Janou Svaškovou předáno do rukou velitele místních
hasičů.
Zlatý klíč, který byl k této ceremonii použit, bude
uchován v hasičské zbrojnici.
Poté bylo vozidlo představeno občanům: Jedná se
o vozidlo CAS 20/4000/240 S3R T 815-7 4x4. Tento trochu tajuplný název přeložen do českého jazyka zní: cisternová automobilová stříkačka o výkonu
čerpadla 2 000 litrů/min. Objem nádrže na vodu je
4 000 litrů. Objem nádrže na pěnidlo je 240 litrů.
S3R: těžká hmotnostní třída vozidla s terénním podvozkem v redukovaném provedení. Vozidlo je postaveno na podvozku Tatra Trucks a.s. Kopřivnice, modelová řada 815-7 s pohonem všech kol.
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Hasiči

Informace z obce

Cílem následné ukázky bylo představení funkčnosti vozidla. Hašením dvou dřevěných domečků byla ukázána činnost vodního
čerpadla, a to jak vysokotlakého stupně, který byl použit k hašení jednoho domu za pomoci vysokotlakého proudu, tak byl ukázán
i nízkotlaký stupeň čerpadla k hašení druhého domečku.

Celá ukázka byla stavěna dle klasického postupu u zásahu. Jednotka začala průzkumem, následovalo natažení hasebních proudů,
uhašení a balení použité výzbroje.
Základní informace o vozidle:
• nástavba a kompletace vozidla je dílem firmy KOBIT - THZ
CZ s.r.o. Slatiňany,
• šířka 2 500 mm, výška 2 950 mm, délka 8 500 mm,
• provozní hmotnost 13 290 kg, největší přípustná hmotnost
18 000 kg,
• maximální rychlost 129 km/hod.,
• stálý pohon zadní nápravy a připojitelný pohon přední
nápravy,
• vozidlo je vybaveno automatickou převodovkou ALLISON,
• řada T 815-7 EURO 5 v provedení 4x4 jsou vozidla určená pro provoz na pozemních komunikacích, lesních cestách
a v terénu,

•
•
•
•
•
•

lze měnit světlou výšku podvozku + 90 / - 120 mm,
kabina řidiče je sklopná, dvoudvéřová s počtem sedadel 1+3,
zdvihový objem motoru je 12 667 cm3 s výkonem 280 kW/1 800 min-1,
motor plní předpis EURO 5,
rok výroby 2020,
vozidlo umí mělké brodění (zdolávat vodní překážku) do 750 mm bez použití speciální výbavy,
• umí i hluboké brodění od 750 mm do 1 200 mm, zde je nutno provést přípravu
vozidla,
• vodní čerpadlo ve vozidle má dva stupně: nízkotlaký stupeň pracuje s maximálním
tlakem vody 16 bar, druhý vysokotlaký stupeň pracuje s maximálním tlakem vody
40 bar.

2

Tímto bylo také poukázáno na rychlost prvotního zásahu pomocí vysokotlakého proudu (zvaným též zařízení pro rychlý zásah)
a standartním zásahem pomocí nízkotlaké části čerpadla. Jelikož staré vozidlo nebylo vybaveno vysokotlakým čerpadlem, bylo
poukázáno na toto vylepšení.

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 61
Tel.: 323 655 336
www.senohraby.cz
Příjem inzerce e-mailem:
inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do 20. stávajícího
měsíce. Nevyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce může příspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MK ČR B 12710
Číslo 9/2020, ročník 60
Vychází 9. 10. 2020
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Další ukázkou, ač dík počasí zkrácenou, byla ukázka chemických obleků ve výbavě jednotky a jejich použití. Obleky je možno využívat jak při chemických haváriích, tak i proti biologickým rizikům. Tyto a další vybavení je možné mít ve vozidle díky
velikosti a počtu úložných prostor.
Po ukázkách činnosti hasičů si návštěvníci mohli vozidla a jejich výbavu detailně prohlédnout. Členové výjezdové jednotky zodpovídali dotazy a vysvětlovali, jak se jednotlivá výbava
používá.
Děkuji všem i přes nepřízeň počasí za zájem o místní hasiče.
velitel JSDH Senohraby Bílý Michal
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Stopy slavných – Miloš Pistorius

lice Ve Vilách by bezpochyby mohla nést druhé jméno uměleckohistorická, neboť zde na letním bytě nebo
později i trvale pobývalo několik významných
kunsthistoriků, jak bývají tito badatelé o dějinách umění častěji nazýváni. Vedle Antonína
Matějčka, jehož návštěvníky jsme zde postupně představovali, jeho zetě Jaroslava Pešiny,
dalšího souseda Dobroslava Líbala i architekta
a malíře Jaroslava Soukupa, který také pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, je nutno zmínit ještě
Miloše Pistoria. Narodil se 30. října 1932 v Praze. Jeho dědeček Josef Jiránek (1855–1940)
byl významný klavírista, hudební pedagog
a skladatel. Matka Blažena Jiránková Pistoriová (1896–1982)
o zmíněném Josefovi napsala knihu a otec Theodor Pistorius
(1894–1969), který přímo v Senohrabech zemřel, patřil k významným národohospodářům. Nejstarší bratr Jiří (1922–2014)
byl literární kritik a druhý Luboš (1924–1997) divadelní režisér
a dramaturg. Téměř každý člen rodiny by si zasloužil samostatný medailon a k některým se jistě ještě vrátíme. Pistoriové zde
obývali vilu čp. 100 na nároží ulic Ve Vilách a Hlavní, z té se však
Miloš Pistorius roku 2012 odstěhoval.
Jeho profesní dráha začala roku 1951, kdy se ještě před absolvováním gymnázia v Praze-Dejvicích vyškolil průvodcem Prahy,

kde začal provádět a pracoval pro Cestovní informační službu, zreorganizovanou postupně
do Pražské informační služby. Roku 1959 začal externě studovat Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a studium zakončil roku 1966
na základě obhájení diplomové práce Česká
kubistická architektura. Roku 1965 nastoupil
do Pražského střediska státní památkové péče
a ochrany přírody, nejprve do oddělení dokumentace a propagace a později do oddělení
historiků umění. Roku 1979 přešel do dalšího
zaměstnání, konkrétně do Muzea hlavního
města Prahy, kde připravil šest úspěšných výstav. V letech 1993 až 2003 pracoval ve Státním
ústavu památkové péče. Věnoval se hlavně architektuře 19. a 20. století, přičemž se velice zaměřoval na Prahu. Napsal vícero knih, resp. katalogů k výstavám, např. „Praha
v díle V. Jansy“, „Praha v obrazech Jana Minaříka“ nebo „Holanova Praha“, i článků a podílel se na vydání publikace „Dějiny
Prahy v datech“. Stal se členem několika spolků, též Společnosti
přátel starožitností, a také působil pedagogicky, neboť od roku
2004 přednášel jako externista na katedře historie a dějin architektury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
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Co se děje ve škole?

rvní školní měsíc je za námi. I v této složité době se snažíme neztrácet optimismus a připravovat dětem vyučování plné zábavného poučení. Start byl po téměř půlroce bez řádného vyučování mírně náročnější – zvyknout si
opět na pravidelný režim a sociální kontakt s druhými nebylo
pro mnohé samozřejmostí.

Čtvrťáci si náhradou za neuskutečněnou školu v přírodě užili
týdenní program Muzea Říčany „Tvoř a poznávej“ v krásném
přírodním prostředí Říčanské hájovny – učení se venku je vždy
zábavnější a v dnešní rouškové době nejspíš i zdravější. Program byl zaměřen na soběstačnost – také měl za cíl ukázat dětem, že každý je v něčem dobrý a úspěšný.

Prvňáčci pomalu vplouvají do rytmu školních dní – a jsou moc
rádi za průvodcovství těch nejzkušenějších: páťáků-parťáků.
Ti je provedli školou, každý týden jim chodí číst a jsou kdykoli
ochotní podat jim pomocnou ruku. Obě třídy se také zúčastnily
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ – páťáci vyčistili křižovatku u příjezdu do Senohrab (5 pytlů odpadu, 2 pneumatiky
a 1 koberec), prvňáčci uklidili školní zahradu.

Nezapomínáme ani na sport – čtvrťáci a páťáci vyjeli na cyklovyjížďku. Všichni žáci se těší na již tradiční Olympijské testování. V říjnu prvňáčci společně s MŠ zdokonalí své bruslařské
umění na zimním stadionu v Říčanech.

Tento umělecký historik zemřel 8. ledna 2015 a jeho tělo spočinulo v rodinné hrobce na pražském Bubenečském hřbitově.
Patrik Líbal
Druháčci, třeťáci a čtvrťáci kromě pilného
opakování a procvičování učiva z karantény
začali školní rok s Abecedou peněz – zvýšili
si svoji finanční gramotnost. Páťáci budou
do tohoto projektu zapojeni dlouhodobě –
vše nakonec zakončí v době vánoční prodejním jarmarkem.

Jubilanti září 2020
Jména jubilantů
mohou být zveřejněna dle nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR)
pouze v tištěné podobě měsíčníku.
Děkujeme za pochopení.

Celý rok se také budeme věnovat badatelské
výuce – zkoumání přírody venku, objevování a hledání souvislostí na vlastní pěst je
velké dobrodružství. V září děti prozkoumaly svět bezobratlých na školní zahradě.

Rozbíhají se pravidelné programy
primární prevence a dopravní výchovy.
Na konci září jsme si připomněli příběh našeho národního patrona
– sv. Václava.
Všichni společně doufáme, že ve zdraví prožijeme klidný podzim se všemi
jeho radostmi.
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková,
ředitelka školy

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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TJ Sokol

Senohraby vítězí

D

ěti ze senohrabské školy během
září dokázaly posbírat velké množství medailí, a dokonce i pohár.

Na plavecko-běžeckých závodech konaných 17. září, kde naši školu reprezentovalo rekordních 19 závodníků, se to na stupních vítězů Senohrabáky jen hemžilo.
V kategorii chlapců 4.–5. třída obsadili kluci hned 1., 2., a 3.
místo a ostatní naši závodníci se vešli do elitní desítky. Děvčata nezůstala pozadu. Obsadila 3., 4., 5., a 6. místo, následována v těsném závěsu dalšími senohrabskými želízky. Určitě si

D

všichni zaslouží velkou gratulaci a poděkování za skvělou reprezentaci školy.
Na benešovském běžeckém
festivalu 20. září škola Senohraby
vyhrála
pohár
za první místo v soutěži mimo benešovských škol. Je to velký
úspěch. Všechny děti běžely s obrovským úsilím a nasazením.
A odměna? Radost z vítězství. Gratuluji vám všem, kteří jste
za senohrabskou školu v Benešově běželi!!!
Jsem ráda, že máme ve škole tolik sportujících a šikovných dětí.
Alena Skořepová

V neděli 13. září se konal na kurtu TJ Sokol Senohraby
tenisový turnaj smíšených dvojic – 3. ročník memoriálu Oldy Hartla.

Atletický úspěch pro Senohraby

ne 12. 9. 2020 se Lucie Maredová (10 let)
zúčastnila za Senohraby atletických závodů
ve Zruči nad Sázavou. Mezi
soupeřkami ze zvučných atletických oddílů SKP Nymburk, Český Brod, Kutná
Hora a Zruč nad Sázavou
dokázala vybojovat krásná
umístění a prokázat svoji
všestrannost ve třech disciplínách. V běhu na 60 m
zvítězila v novém osobním
rekordu 9,35 s, to se jí podařilo i ve skoku dalekém výkonem 382 cm a v hodu kriketovým míčkem byla 2. výkonem
29,33 m. Nejvíce ji potěšil osobní rekord ve skoku dalekém,
kde by se svým výkonem zařadila v letošním roce na 3. místo
v republice mezi svými vrstevnicemi. Jelikož sama do žádného atletického oddílu nechodí a trénuje se starší sestrou Evou
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Tenisový turnaj TJ Sokol Senohraby

jen se svým tátou, rozhodla se startovat za Senohraby, kde se
svou rodinou tráví hodně volného času na chatě.
Jan Mareda

září . 2020

T

urnaje se za krásného počasí babího léta zúčastnilo celkem 7 dvojic
rekreačních hráčů, z toho 10 členů tenisového oddílu TJ Sokol Senohraby a 4 hosté. Vzhledem k tomu, že oddíl
má k disposici pouze jeden kurt, hrálo
se ve dvou skupinách na zkrácené sety
do 4 bodů. Přesto turnaj probíhal celý den
až do večerních hodin, protože jednotlivé zápasy byly velice vyrovnané. Kde se
nedostávalo tenisového umění, nechybělo nasazení a bojovnost. O vyrovnanosti
zápasů svědčí i to, že finalisté Pepa Nepomucký a Ivana Březovská postoupili pouze díky vyhraným tiebreakům ve všech
zápasech ve skupině. Vítězem turnaje se
nakonec stal pár Míla Svoboda a Klára
Březovská. Na třetím místě se umístila
dvojice Šimon Malý a Zdeňka Brunnerová. Bylo to příjemné ukončení venkovní
tenisové sezóny roku 2020.
Milan Březovský
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Hláska

dětem

Poslední přívoz
Je jeden z posledních teplých
dnů. Kája s Alenkou se bezcílně povalují po domě a z nudy
se hádají. Maminka podnikne
poslední zoufalý pokus:
„Je konec října, víte, že přívoz
na plovárně už pomalu končí
sezonu?“
„Jako že už nebudem moct
jezdit přes řeku?“ vyděsí se
Alenka.
„Nojo, to je fakt, taky se má
pěkně ochladit,“ zpozorní
i Kája.
Obě děti vyskočí. S přívozem
se potřebují rozloučit. Maminka jim jenom spokojeně
zamává, obvyklé „do večeře
doma“ si tentokrát nechá
pro sebe. On je večerní chlad stejně
zažene domů dřív.
Kája i Alenka skáčou dolů k plovárně. Boty nechali doma, je vážně ještě
teplo a Alenka zpívá:
„Kája
jde bos
na přívoz.
Převozník
ohrne nos
pro ošklivost
těch nohých bos.“

Kája se směje, až nemůže běžet dál:
„Jakých nohých bos?“
„No, bosých noh by se nerýmovalo,
to je básnická to... licence,“
chichotá se i Ája.
Kája si vezme slovo:
„Pár zbylých vos
do nohých bos
zapíchne nos.
Pro tu bolestivost
ani přívoz
nevrátí radost...“
„Tak si ty popíchaný nohy namočíš

Víš, že přívoz ze senohrabské plovárny do Zlenic je
jeden z posledních v Čechách,
kde se ještě převozník odstrkuje
bidlem? Skoro všechny ostatní
už dávno přešly na motorový pohon.
Na funkci to samozřejmě nic nemění. Ovšem atmosféru, tu má přívoz
s bidlem rozhodně větší. Jako gondoly
v Benátkách. Dokonce i převozní loď
Hláska je postavená podle historické
pramice, která tu převážela už před 90 lety.
Škoda jenom, že na molech už nejsou zvony.
Dneska stačí jenom chvíli postát a zamávat.

Nová dopravní mapa Prahy
zobrazuje každou linku i zastávku

do vody,“ mávne rukou Alenka.
Oba skočí na molo a mávají
a mávají, aby si jich převozník
všimnul.
Poslední přívoz
letošního roku.
Není divu, že si
ho oba chtějí
užít ještě
aspoň
jednou.

Na palubě lodi se baví dva pánové.
„Co plavat, umíte?“
„Neumím.“
„Propána, co byste dělal,
kdybychom se převrhli?!“
„No, já sice neumím plavat,
zato umím volat o pomoc
v šesti jazycích!“

autorka: Noemi Cupalová
V minulém čísle jsem v rubrice Hláska
dětem uveřejnila, že škole bude v listopadu rovných 100 let. Mrzí mě to, ale jedná se bohužel o mylnou informaci. Ško-
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la v Senohrabech zahájila svou činnost
14. 11. 1921, na oslavy stoletého výročí si
tedy budeme muset ještě rok počkat.

Mockrát děkuji senohrabské paní učitelce Monice Přibíkové, že si chyby všimla
a upozornila mě na ni.
Noemi Cupalová

září . 2020

Organizace ROPID
připravila nový typ
dopravní mapy – schéma
linkového vedení v Praze,
v němž jsou zakresleny všechny
linky, které jsou zahrnuty
do systému PID v Praze včetně
všech zastávek. Každá linka
nebo skupina linek má svou
vlastní barevnou čáru, což
usnadní orientaci v mapě
zejména u autobusových
linek, kterých je v Praze velký
počet. Nové mapy se objevují
ve velkoplošných vitrínách
v ulicích Prahy, schéma
ve formě skládaného letáku je
možné si zdarma vyzvednout také v infocentrech
nebo stáhnout na webu www.pid.cz.

„Pro snadnou orientaci cestujících máme celou řadu informačních materiálů. Od jednoduchých schémat metra či tramvají přes podrobnější schémata nočního provozu či železnice
až po detailní mapy se zakreslením jednotlivých ulic a zastávek. Po vzoru jiných měst jsme se pokusili spojit dohromady
přehlednost schématu a detailnost mapy do jednoho materiálu,
který mohou nově Pražané spatřit v ulicích metropole. Podle
reakcí veřejnosti rozhodneme o dalším využití této novinky,“
uvádí náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.
„Jedná se o malý unikát – takové schéma Praha ještě neměla. Cestující jistě znají podobná schémata pro tramvaje, noční
dopravu nebo třeba vlaky. Komplexní schéma, kde je všechno
najednou do detailu jednotlivých zastávek a ještě k tomu rozkresleno po jednotlivých linkách, byste ale dosud hledali marně,“ popisuje ředitel ROPID Petr Tomčík.
„Každá linka, ať už se jedná o metro, tramvaj, autobus či přívoz,
má určenou svou barvu. Pokud jedou dvě nebo více linek v určitém úseku spolu shodnou trasou, nebo mají dokonce navzájem
proložené intervaly, je tento svazek zjednodušen do jedné čáry.
Tloušťka čar také naznačuje interval, jak často spoje v daném
úseku jezdí,“ doplňuje autor nové mapy František Brynda, hlavní grafik ROPIDu.
Každá zastávka je reprezentovaná bodem (obousměrná), trojúhelníkem (jednosměrná), nebo v případě, kdy je na malém

prostoru více zastávek či pokud se jedná o složitější přestupní uzel, ji představuje tabulka s názvem uzlu a výčtem linek.
Schéma zobrazuje také infocentra nebo parkoviště P+R. Pokud
je mezi některými zastávkami rychlejší (nebo alespoň časově
srovnatelné) jít pěšky, je zde naznačena i pěší vazba včetně orientační časové náročnosti. „Pár takových spojení je například v
centru, mnoho lidí třeba chodí pěšky na hlavní nádraží ze zastávky Jindřišská,“ dodává František Brynda.
Schéma zobrazuje celé území hl. m. Prahy. Kde to bylo možné,
je zobrazena ještě přilehlá oblast Středočeského kraje. Na okrajích je vždy vyznačeno, jakým směrem linka pokračuje dále.
S orientací ve schématu může často pomoci i nenápadný prvek,
proto jsou tam naznačeny třeba serpentiny, lesy, parky, vodní
plochy nebo dokonce i mosty. Podobnou úlohu plní také tramvajové vozovny.
Schéma zobrazuje především trvalý stav, nicméně jsou zde
zobrazeny některé dlouhodobé výluky, jako například Negrelliho viadukt, který ovlivňuje linkové vedení mnoha vlaků,
rekonstrukce nádraží Praha-Vršovice nebo upozornění na rekonstrukci tramvajové trati na Sídliště Barrandov. Tyto „větší“
či dlouhodobé výluky budeme i nadále do schématu zakreslovat
a na webu tudíž bude zveřejněna vždy aktuální verze.
Schéma je ke stažení na webu: https://pid.cz/wp-content/
uploads/mapy/schemata-trvala/Praha-linkove-vedeni_A1.
pdf?x29026, v aplikaci PID Lítačka nebo k dostání v tištěné
podobě ve složeném formátu ve vybraných dopravních infocentrech.
Zdroj: Informační zpravodaj PID č.09/2020
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Nepatří sem:
• Azbest
• Tér a térový papír
• Kanadská šindel
• Kabely a dráty
• Dřevo, papír, plast
• Izolace, skelná vata
• Fólie, lepidla
Nepatří sem:
• Pračky, myčky, ledničky
• Mrazničky, klimatizace
• Televize
• Úsporné žárovky a zářivky
• Samostatné náplně (chladiva)
Nepatří sem:
• Špinavý nebo vlhký textil
• Nepárová obuv
• Jakýkoliv jiný odpad

Nepatří sem:
• Jedlé oleje a tuky
• Výbušniny
• Radioaktivní materiály
• Léky

Nepatří sem:
• Stavební suť
• Bioodpad
• Dřevo

STAVEBNÍ ODPAD
Občan zajistí sám
na vlastní náklady
(objednáním kontejneru
u některé ze svozových firem)
Patří sem:
• Cihly, tvárnice, střešní tašky
• Beton, dlaždice
• Obkladačky, porcelán
• Keramika
• Zbytky stavebních hmot
(cement, písek)
• Kamenivo
• Sádrokarton, sádra

Nepatří sem:
• Obal od nebezpečných
látek
• Plynové lahve
• Kabely a dráty
• Elektrozařízení
Nepatří sem:
• Maso, kosti, oleje, tuk
• Tekuté a silně mastné
potraviny
• Cigaretové oharky
• Smetky, uhelný popel
• Letáky a noviny
• Pleny
• Pytlíky z vysavače

BIOODPAD
Hnědé nádoby
Patří sem:
• Zbytky jídel původu
rostlinného
• Zbytky ovoce, zeleniny
• Květiny, listí
• Kávové sedliny a filtry
• Čajové sáčky
• Hrnkové květiny včetně hlíny
• Skořápky od vajec a ořechů
• Hobliny, piliny, drcené větve

OBJEMNÝ ODPAD
Vždy první sobotu v měsíci
odebírá sběrna u nádraží
(otevřeno 9–15 hod.)
limit 100 kg/občan/měsíc
Patří sem:
• Starý nábytek
• Matrace
• Koberce, linolea, okna
• Dveře, kuchyň. linky
• Umyvadla, toalety
a další sanitární zařízení

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Vždy první sobotu v měsíci
odebírá sběrna u nádraží
(otevřeno 9–15 hod.)
limit 100 kg/občan/měsíc
Patří sem:
• Motorový olej, barvy
• Lepidla, rozpouštědla
• Kyseliny, hydroxidy
• Sorbenty, hadry od oleje
• Olejové filtry
• Obaly od nebezpečných látek
• Pesticidy a jiné agrochemikálie
• Odpady obsahující dehet
• Pneumatiky (limit 4 ks
na občana za rok)
• Elektrospotřebiče
• Zářivky, žárovky
• Autobaterie
• Silně špinavé a mastné obaly

Nepatří sem:
• Motorové oleje
• Mazací oleje

18. 10. 2020 · neděle · Říčany · KC Labuť
Koncert Robert Křesťan a Druhá Tráva. Začátek 20 hodin.
23. 10. 2020 · pátek · Říčany · KC Labuť
Prague Rhythm Kings – Jazzové večery v Říčanech.
Začátek 19:30 hodin.
24. 10. 2020 · sobota · Čerčany · kino
Kdo myslíš, že jsem. Začátek 19:30 hodin.
26. 10. 2020 · pondělí · Říčany · Na Fialce
Beer with travel: Transsibiřská magistrála –
Cestovatelský stand-up. Začátek 20 hodin.
31. 10. 2020 · sobota · Čerčany · kino
Vidíš měsíc, Danieli. Začátek 19:30 hodin.
1. 11. 2020 · neděle · Říčany · KC Labuť
Koncert Projekt 76, Vejfuk, Supra. Začátek 20 hodin.
3. 11. 2020 · úterý · Kamenice
Koncert Vlasta Redl s kapelou. Začátek 19:30 hodin.
5. 11. 2020 · čtvrtek · Říčany · KC Labuť
Koncert Vladimír Mišík & ETC... + trio Merta, Hrubý & Fencl.
Začátek 20 hodin.
6. 11. 2020 · pátek · Čerčany · kino
Krajina ve stínu. Začátek 19:30 hodin
6. 11. 2020 · pátek · Říčany · Na Fialce
Divadlo Bürokrati – představení divadla Excees.
Začátek 19:30 hodin.
7. 11. 2020 · sobota · Zámek Berchtold
Svatomartinský běh – 1. ročník – 5 a 10 km.
Začátek 10 hodin.
13. 11. 2020 · pátek · Říčany · KC Labuť
Koncert SLZA. Začátek 20 hodin.
Jana Hanzlová

MALÉ ELEKTRO A BATERIE
Nádoba v budově OÚ
(velké elektro
– odebírá sběrna u nádraží)
Patří sem:
• Varné konvice
• Žehličky, fény, kulmy
• Topinkovače, toustovače
• Holicí strojky, el. hračky
• Elektronické nářadí
• Telefony, nabíječky
• Notebooky, klávesnice
• Tužkové, knoflíkové baterie,
monočlánky

9. 10. 2020 · pátek · Říčany · kino Na Fialce
Princezna zakletá v čase. Začátek 16:40 hodin.
10. 10. 2020 · sobota · Říčany · kino Na Fialce
Bábovky. Začátek 19 hodin.
10. 10. 2020 · sobota · Čerčany · kino
Než skončí léto. Začátek 19:30 hodin.
11. 10. 2020 · neděle · Louňovice
Divadlo pro děti v Louňovicích – Knížka Helča.
Začátek 15 hodin.
14. 10. 2020 · středa · Říčany · Na Fialce
Divadlo pro děti „O Palečkovy“, pohádka divadýlka Mrak.
Začátek 17 hodin.
14. 10. 2020 · středa · Říčany · Na Fialce
Divadlo: Iva Pazderková & Adéla Elbel: Všechno nejlepší.
Začátek 21 hodin.
15. 10. 2020 · čtvrtek · Říčany · KC Labuť
Divadlo: Cavewoman – volné pokračování kultovní one man
show Caveman. Začátek 19:30 hodin.
15. 10. 2020 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Karel. Začátek 19 hodin.
17. 10. 2020 · sobota · Říčany
Turistický pochod 50. rovnoběžka NS Říčany – 10 km
přes 50. rovnoběžku. Start: Nádraží Říčany ČD 8–10 hodin.
17. 10. 2020 · sobota · Velké Popovice · Sokolovna
Stromový (nejen rodinný) festival ve Velkých Popovicích.
Začátek 14 hodin.
17. 10. 2020 · sobota · Čerčany · kino
Zakleté pírko. Začátek 17 hodin.
17. 10. 2020 · sobota · Čerčany · kino
Víkend na chatě. Začátek 19:30 hodin.

TEXTIL
Nádoba před budovou O2 u OÚ,
případně charitativní sbírka
Patří sem:
• Vyřazené oblečení
• Párová obuv
• Prostěradla
• Povlečení
• Záclony, závěsy
• Plyšové hračky
• Strečové fólie

Kulturní akce říjen/listopad 2020

JEDLÉ OLEJE A TUKY
PET lahev umístit na jakoukoliv
nádobu při svozu
Patří sem:
• Oleje a tuky z kuchyně
v tekuté formě

Projekt „Cesta z dluhů“ je realizován díky finanční podpoře
z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65
/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

Nepatří sem:
• Úsporné žárovky a zářivky
• Stavební odpad
• Vyřazená elektronika
• Bioodpad

Kde nás najdete?
Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany.
Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284
nebo emailem dluhovaporadna@cestaintegrace.cz
<mailto:dluhovaporadna@cestaintegrace.cz>.
Více informací na www.cestaintegrace.cz
<http://www.cestaintegrace.cz/>.

Nepatří sem:
• Porcelán, keramika
• Drátěné sklo, zrcadla
• Varné sklo
• Zářivky a výbojky
• Běžné žárovky
• Televizní obrazovky
a monitory
• Autosklo

Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem poskytne-

Pro všechny z Říčanska, kteří řeší nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr,
jak své problémy řešit, a to včetně případného podání návrhu
na oddlužení dle zákona o insolvenci. V neposlední řadě nabízíme bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.

SMĚSNÝ ODPAD
Černé nádoby
Patří sem:
• Maso, kosti, smetky
• Sáčky z vysavače
• Popel
• Hygienické pomůcky
• Běžné žárovky
• Čisticí utěrky a houby
• Keramika a porcelán
• Trus zvířat
• Silně špinavé a mastné obaly

Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám poskytujeme pomoc na základě jejich potřeb v případech
konkrétní trestné činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění
jejich práv, například při zastupování zmocněncem, při řešení
náhrady škody a získání peněžité pomoci.

Dluhové poradenství a návrhy na oddlužení (nově).

SKLO
Bílé a zelené nádoby
Patří sem:
• Láhve od nápojů
(čiré, barevné)
• Zavařovací sklenice
• Flakony
• Tabulové sklo

Sociální a právní poradenství pro oběti trestných činů a domácího násilí.

Poradenství pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a trestnými činy je akreditováno Ministerstvem spravedlnosti.

PLAST
Žluté nádoby
Patří sem:
• Sešlapané PET lahve
• Nápojový karton
• Sáčky, tašky, fólie
• Polystyren
• Plastové obaly od potravin
(kelímky, vaničky, apod.)
• Plastové obaly od drogerie (mýdlo,
čisticí prostředky, kosmetika)
• CD/DVD obaly
• Strečové fólie
Nepatří sem:
• Linoleum, molitan
• Pryžové výrobky
• PVC, Videokazety
• Obaly od olejů nebo silně
znečištěné obaly od jídla
• Obaly od nebezpečných látek

Sociální služba v oblasti odborného
sociálního poradenství. Registrace a pověření od Středočeského kraje.

me pomoc a podporu k zvládnutí ohrožující situace, např. využitím vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany, podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod.

PAPÍR
Modré nádoby
Patří sem:
• Noviny, časopisy
• Letáky
• Knihy, sešity, brožury
• Katalogy
• Kancelářský papír
• Balicí papír
• Čisté papírové obaly
• Karton a lepenka
• Krabice rozložené

šem osobám v nepříznivé životní situaci poskytujeme
pomoc zahrnující odborné sociální a právní poradenství dle jejich individuální situace, kterou chtějí řešit.
Jedná se především o oblasti zahrnující majetkoprávní záležitosti (pomoc se sepsáním smluv, řešení sousedských problémů,
vypořádání podílového spoluvlastnictví). Dále o oblast dědictví
(informace o průběhu dědického řízení, závěti), oblast rodiny
(péče o nezletilé, rozvod, společné jmění manželů), pracovněprávní záležitosti (pracovní smlouvy), finanční záležitosti
a dluhy (formuláře a informace k návrhu na oddlužení, exekucím, smluv o půjčce a možných úskalí) a sociální oblast (zejména základní informace k dávkám státní sociální podpory).

Nepatří sem:
• Znečištěný papír
• Voskový papír
• Nápojový karton
• Papírové kapesníky a ubrousky
• Pleny a hygienické potřeby
• Pauzovací papír
• Uhlový papír (kopírák)
• Pořadače s kovovými komponenty
• Pytle od stavebních materiálů

Občanská poradna Říčany / Mnichovice / Benešov

Informace o likvidaci odpadu

V

KOVY
Šedé nádoby
Patří sem:
• Plechovky od nápojů
• Konzervy od potravin
• Hliníková víčka od jogurtů
• Kovové uzávěry, víčka
• Kovové obaly od drogerie
a kosmetiky
• Alobal

Všeobecné odborné sociální a právní poradenství
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá,
Dominant všechny bavy,
Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů,

Cena 169–219 Kč/ks.
Prodej: 11. 10. a 8. 11. 2020
Senohraby – u vlak. nádraží
ve 12:30 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Informace:
Po–Pá 9:00–16:00 hod.,
tel. 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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