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Komunikace Školní opravena
Jsou to již čtyři roky, kdy jsme v létě roku 2017 realizovali opravu první poloviny komunikace
Školní od hasičského domu po křižovatku s komunikací V Břízkách.

V

loňském roce jsme uspěli po opakovaném podávání žádostí do jediného dotačního titulu, který na opravu komunikací v této zemi existuje, a to programu Podpora
rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, a obdrželi jsme dotaci ve výši 1 826 221 Kč.
Po vysoutěžení realizační firmy v loňském roce,
kterou se stala společnost B E S s.r.o. Benešov, mohla tedy oprava
letos na jaře začít. Relativně rovný průběh této
komunikace bez zatáček umožnil použití ojedinělé techniky, která byla v naší obci k vidění poprvé. Obří drtící stroj před sebou
strhával starý asfalt včetně svrchní skrývky zeminy, aby ho následně ve svých útrobách ihned drtil a promíchával a v zadní části
na místě opět vracel k opakovanému použití jako podkladu
pro nový asfaltový povrch. Při použití této techniky tak dochází
k recyklaci velkého procenta odebraného materiálu a k jeho opětovnému použití. Oprava je tak rychlejší a nedochází k velkému
přesunu hmot. V rámci této akce byly nově upraveny i veškeré
vjezdy k nemovitostem, opraveny vodovodní uzávěry a kanalizační šachty. Na několika místech byly nově osazeny odvodňovací mřížky, které svádějí dešťovou vodu do přilehlého zeleného
pásu či do nově vybudované vsakovací jímky u odbočky do ulice
Morušová. V úzkých částech komunikace tam, kde to bylo možné, byly vyasfaltovány „výhybny“, tedy rozšířené plochy, které dovolí pohodlné míjení dvou proti sobě jedoucím vozidlům. Počasí
bylo během akce velmi proměnlivé, ale naštěstí se nám vyhnuly
prudké lijáky. Pravidelný déšť nahradil kropení rozdrcené směsi
smíchané s betonem a stavbě tak spíše pomohl. Akce tak byla dokončena s předstihem o 10 dní dříve, než byla plánovaná uzávěra.

výše uvedené techniky oprav komunikací, ale také vám občanům,
kteří jste byli opravou komunikace dotčeni a nemohli jste několik
dní zajet ke svým nemovitostem. Děkuji tímto za vaši trpělivost
a součinnost. Věřím, že nám tento nový a kvalitní povrch dlouho
vydrží, a jsem velmi ráda, že jsme se v naší obci dostali od techniky pouhé penetrace (stříkaného povrchu se stále odlétajícími
kamínky) na úroveň pokládky baleného asfaltu ukončeného esteticky dobře vypadajícími obrubníky po obou stranách silnice
místo stříkaného asfaltu končícího kdesi v hroudách zeminy…
V současné době podáváme žádost o dotaci z fondů Středočeského kraje na dofinancování této akce tak, aby obec do svého
rozpočtu mohla po schválení dotace přičíst na příjmové stránce další 1 000 000 Kč!
Jana Svašková
Akce „MK ulice Školní, obec Senohraby“ byla realizována
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.

Poděkování za zdárnou realizaci celé akce patří nejen firmě
B E S s.r.o. Benešov, která patří v našem regionu k průkopníkům
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Workout v Senohrabech ano!

P

Tímto článkem bych ráda vyvrátila některé nepravdivé informace, které se k vám
v těchto dnech dostávají na téma umístění workoutového hřiště v naší obci.

ravdou je, že takovéto hřiště v naší obci chybí. Je dnes
běžné v obcích naší velikosti, využívat ho mohou
všechny věkové kategorie a často se stávají místem
setkávání nejen sportovců. Jeho výhodou je neomezená
přístupnost, nízké náklady na údržbu a velká variabilita cviků,
které se na něm dají dělat. V dnešní době, kdy jsme zažili
po mnoho měsíců uzavření vnitřních sportovišť, se potřeba
existence takovéto sportovní plochy v obci ještě zvýšila.
S úsměvem jsem se v minulém čísle Senohrabské hlásky
v článku Workout? Chceme ho i u nás Senohrabech! dočetla,
že se o zřízení workoutového hřiště „… mluví minimálně od roku
2018, ale prozatím u zastupitelů nevzbudil velký zájem“. No tak
si říkám, že se asi těch desítek pracovních porad a zasedání
zastupitelstva obce neúčastním, když jsem o žádném plánu
na vybudování tohoto hřiště nic neslyšela, žádný návrh na jeho
zřízení neviděla, ale jak píší autoři článku – projevila jsem
(včetně ostatních zastupitelů) nezájem. No myslím, že nemá cenu
dokazovat něco, co nikdy nenastalo a ani nastat nemohlo, neboť
kdo mě zná, pro rozumné věci se vždy nadchnu, zájem určitě
projevím, nejspíše se i chopím iniciativy, a pokud jde o rozumný
projekt, začne se na něm pracovat. V tomto případě nic, a jak se
říká „Kde nic není, ani smrt nebere...“, a tak to nic vyplnil jednoho
dne odvážný a sympatický mladý muž, sportovec tělem i duší –
pan Vojtěch Čihák, který přišel ke mně do kanceláře s nápadem,
že by poskytl svůj volný a dlouhodobě nevyužívaný pozemek
mezi ulicemi Pětihostská a Klánovka ke zřízení veřejného
workoutového hřiště. Jak velkorysé, řekla jsem si. Takovéto gesto
si zaslouží podporu. Navíc elán, s jakým se pan Čihák do realizace
svého nápadu pustil, je obdivuhodný. Jedním z hlavních důvodů,

proč obec Senohraby v minulosti o žádném workoutovém hřišti
neuvažovala, byl jednoduchý – obec nemá žádný vhodný pozemek
k jeho zřízení. Pro úspěch takovéhoto projektu je důležité, aby bylo
hřiště vhodně umístěno – na rovinatém pozemku, v centru obce,
ale nikoliv u frekventované komunikace Hlavní, v docházkové
vzdálenosti pro většinu obyvatel obce a nedaleko školy
pro využití hřiště při jejích sportovních aktivitách. Všechna tato
kritéria pozemek pana Čiháka splňuje. Ba co víc! V současné době
uvažuje pan Čihák i o rozšíření sportovního prostoru na celý jeho
pozemek o výměře 1500 m2, který by rád využil pro míčové hry
a aktivity pro děti. Prostor by se tak dal také využít pro sportovní
kroužky a letní dětské tábory. Naopak opozicí navrhovaný obecní
pozemek pod serpentinami na konci ulice U Tunelu nikoliv –
není v centru obce, je vlhký, svažitý, pěšky špatně přístupný,
dobrý možná tak pro kolem projíždějící cykloturisty (pro ně
však workoutové hřiště primárně sloužit nemá). Kromě ještě
vzdálenějšího pozemku pod bývalým skokanským můstkem obec
Senohraby žádný jiný pozemek pro zřízení sportoviště nemá.
Tímto je seznam kompletní.

Veškerou administrativu obstarává v rámci spolku. Velmi
mu držím palce! Co víc si může obec přát – občan nadšenec
nabídne svůj pozemek zdarma k užívání veřejnosti, zařídí
veškerá povolení, hřiště na něm vybuduje z peněz sponzorů
a z příspěvků jednotlivých drobných dárců a ještě se o něj bude
starat! Říkáte si, proč to všechno dělá? Ano, správná otázka.
Protože je to potřeba. Protože zde takovéto hřiště chybí. Protože
chce udělat něco nezištného pro veřejnost a tím si dobrovolně
přidělává mnoho starostí. Pojďme ho v jeho aktivitě a nadšení
podpořit! Sama tak také učiním a zašlu mu coby fyzická osoba
– Jana Svašková – finanční podporu na otevřený účet spolku
Outdoor Sport Senohraby - č.ú. 2201973799/2010. Proč? Protože
je to dobrý nápad, protože obec projekt finančně nezatíží,
a přesto z něho budou občané profitovat, protože každá možnost
hýbat se je více než žádoucí a protože takovýchto lidí bychom si

měli vážit, podpořit jejich úsilí a ne jim házet klacky pod nohy.
Podporu vybudování tohoto workoutového hřiště vyslovila
úspěšná kajakářka a několikanásobná olympijská vítězka
(a zároveň majitelka rekreačního objektu v Senohrabech) paní
Štěpánka Hilgertová. Projektu dávám záštitu jakožto starostka
obce a podporuje ho i paní ředitelka naší školy Mgr. Šárka
Hájková Heřmánková.
Budeme rádi, když ho podpoříte i vy, a to zasláním jakékoliv
částky na transparentní účet spolku Outdoor Sport Senohraby
číslo 2201973799/2010 – viz leták na zadní straně tohoto čísla
SH.
Předem velmi děkujeme.
Jana Svašková

Změna jízdního řádu linky č. 651

Na svém zasedání Zastupitelstvo obce Senohraby dne
16. 2. 2021 vyslovilo podporu návrhu pana Čiháka na zřízení
workoutového hřiště na jeho pozemku, na dalším zasedání
dne 14. 4. 2021 návrh na pronájem tohoto pozemku a následné
vybudování hřiště na něm obcí Senohraby bohužel neprošel.
Moc mě to mrzí. V současné době tedy pan Čihák usiluje
o vybudování hřiště vlastními silami – založil spolek Outdoor
Sport Senohraby, iniciuje veřejnou sbírku na vybudování tohoto
hřiště a podává žádosti do vhodných dotačních titulů, které by
mu financování a následné vybudování tohoto hřiště umožnily.

Jubilanti květen 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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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 5/2021, ročník 61
Vychází 8. 6. 2021
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Škola

Problematika černých skládek v obci
Ráda bych tímto příspěvkem uvedla na pravou míru různé dezinformace, které se objevily v obci v souvislosti
s nalezením černé skládky v obecním lese na Ježově (katastrálně patřícím již do Mirošovic).

P

ředně nutno říci, že se jedná o velmi starou skládku,
nacházející se v tomto místě cca 30–40 let. Pochází
z doby, kdy ještě v obci nejezdily popelářské vozy, odpad
se odhazoval většinou do různých roklí, okrajových částí obce
a systém svozu odpadu neexistoval. Kdo tuto skládku založil,
nevíme a viníka dnes již nikdo nevypátrá. Pamětníci dodnes
vědí, kde takováto místa bývala, nejeden dům byl později v obci
na pozemku, kde se dříve skládkovalo, postaven. V žádném
případě se tedy nejedná o skládku, kterou by vytvořila svou
činností obec Senohraby! Ze sousední obce Mirošovice jsme
byli upozorněni, že v lese bylo zahlédnuto vozidlo, které na toto
místo navezlo suť a betonový odpad. Poté, co jsme byli na tuto
skutečnost upozorněni, pracovní četa k místu skládky zajela
s naší technikou a odstranila tento navezený materiál, který byl
řádně odevzdán firmě zabývající se zpracováním suti.
Starou skládku jsme poté sanovali čistou hlínou tak, jak se to
v případě starých, částečně vyhnilých skládek dělá. V žádném
případě se na skládku nenavážel nečistý materiál, hlušina apod.

Dne 11. 5. 2021 bylo na místě provedeno místní šetření
se zástupci Odboru životního prostředí MěÚ Říčany, se kterými byl dohodnut způsob sanace skládky. Bylo odsouhlaseno,

Co se děje
ve škole?

že po provedené sanaci může být místo zavezeno čistou hlínou
a zarovnáno. Odbor životního prostředí též konstatoval,
že nalezený bioodpad na místě je možno přímo v lese spálit
v rámci okolního úklidu biohmoty zanechané po masivním
kácení kůrovcem napadených stromů. Dále bylo týmiž úředníky
zkontrolováno a potvrzeno, že pařezy, které se nacházejí v okolí
skládky, jsou staršího data a pocházejí z doby, kdy bylo kácení
v obecních lesích provedeno. Není pravda, že by kvůli přístupu
k místu „padaly zdravé stromy a dodatečně se kácelo“.

Žáci 5. třídy se budou brzy s naší školou loučit, proto si naplno užívají společný čas. Vydali se do Lasergame Arény v Říčanech, kde se
jim velmi líbilo.
Dne 10. června se uskuteční setkání rodičů
budoucích prvňáčků.
Kolektiv ZŠ Senohraby

V minulosti jsme na téma černé skládky spolupracovali s Policií
ČR, které jsme v únoru letošního roku nahlásili nelegální návoz
suti včetně sanitárního odpadu pod serpentiny na obecní
pozemek. Policii ČR jsme předali fotografie malého nákladního
automobilu včetně SPZ. Viník byl po několika našich urgencích
vypátrán, ale jeho usvědčení se vleklo několik měsíců. Nakonec
bude potrestán pokutou, kterou (až se na jeho případ dostane
za několik měsíců řada) vyměří opět MěÚ Říčany, který má
na starosti přestupkovou agendu. Na mou otázku, zda viník bude
muset tuto skládku také odvézt, mi dosud nikdo neodpověděl.
Bohužel je velmi pravděpodobné, že onoho černého Petra
dostane opět obec Senohraby.
Jana Svašková

Škola

Po rotační výuce jsme se konečně všichni vrátili
zpět do školních lavic a život se v naší škole začal
rozbíhat. V květnu nás čekalo fotografování
jednotlivců i tříd, dokončení primárních
programů a spousta dalších akcí.

Knihovna opět otevřena
Vážení čtenáři,
ráda bych vás upozornila, že naše senohrabská knihovna
v budově OÚ Senohraby je opět otevřena, a to každou středu
v době od 14:00 hodin do 16:30 hodin. Fond místní knihovny
čítá cca 1500 knih různých žánrů. Několikrát ročně máme také
možnost využít výměnný fond knihoven
v Benešově a v Říčanech, čehož využíváme
a část knih se tak pravidelně obměňuje.

V

1. třídě proběhla recitační soutěž, kde si každý žáček vyzkoušel přednes před svými spolužáky. Nadále funguje spolupráce mezi jednotlivými ročníky. Žáci 5. třídy si
pro naše nejmenší připravili pohádku O kohoutkovi a slepičce.
Druháci se věnovali badatelské výuce – zkoumali klíčení fazolí
a pozorovali koloběh vody v přírodě.

Máme zde dětské knihy pro předškoláky,
školní děti i pro starší dětské čtenáře.

Během vyučování a přestávek chodíme často ven a na školní zahradu. Prvňáci se zde učili o člověku, druháci pozorovali stromy,
čtvrťáci jarní rostliny.

4

V naší škole pravidelně sportujeme. Druháky čekalo koloběžkování, třeťáci hráli míčové
hry, čtvrťáci a páťáci plnili průkaz cyklisty
na novém dopravním hřišti v Říčanech.

Dospělý čtenář si také vybere, např. z romantických příběhů autorek: Robertsová,
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Linková, Brawnová, Woodová, Clarková, Bradfordová, Erskinová, Spencerová, Steelová, Vaňková, Fieldingová, dále z dobrodružných knih autorů Watt, Robinson, Rankin, Smith, Simmel,
Morrell. Nabízíme i cestopisy autorů Hanzelka a Zikmund, Čermák, Maršálek, Doležal, Rybář a v neposlední řadě detektivky
a kriminální případy autorů Francis, Patterson, Chriski, Erben, Nesbø či Hodek.
Výběr je tedy veliký, neváhejte nás navštívit.
Určitě si vyberete.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice
Zdenka Konvičková
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TJ Sokol

Za Honzou Jurečkou…
V sobotu 15. 5. 2021 odešel ve věku
91 let do věčných lovišť Jan Jurečka
(5. 5. 1930 – 15. 5. 2021).
Honza Jurečka byl od 60. let
20. století až do současnosti
členem lyžařského oddílu TJ Sokol
Senohraby, kde působil jako závodník,
rozhodčí, stavitel tratí, trenér…
zkrátka, dokud mu síly stačily,
jako věrný souputník Jitky
a Ály Syrovatských, nechyběl
na žádné akci lyžařského oddílu,
včetně účasti na legendární
výpravě senohrabských lyžařů
na Vasův běh v r. 1967.

K

romě lyžování, byl Honza velice zdatným závodníkem
též v orientačním běhu a hlavně v atletice (přespolní
a silniční běhy). Ovšem, jeho celoživotním posláním
byla především trenérská, pedagogická a rozhodcovská činnost ve všech zmíněných sportech a především pak v atletice.
Kromě našeho oddílu působil též v oddíle orientačního běhu
Praga Praha, atletických oddílech Dukla Praha, Lokomotiva
Nymburk, Slavie Kolín... a v letech 1969–72 ho sportovně-pedagogická činnost dovedla až na Africký kontinent do Alžíru!
Dále v roli mezinárodního rozhodčího Evropské atletické federace absolvoval řadu prestižních atletických mítinků po celé
Evropě, včetně nejvýznamnějších závodů v Československu,
respektive ČR – Zlatá tretra, Memoriál Josefa Odložila, Běchovice, Pražský maraton, Velká kunratická, Podzimní běh lyžařů, atd. apod. Významná byla též Honzova publikační činnost,
kdy psal školící skripta pro rozhodčí a trenéry se zaměřením
na běh a chůzi. Některé jeho práce dosáhly i mezinárodního
věhlasu, když byly publikovány ve francouzštině (Alžír 1972)
a angličtině (Londýn 1985).

Honza Jurečka (vlevo) se svým nerozlučným parťákem
Álou Syrovatským před startem Vasova běhu ve Švédsku
v r. 1967. (Foto: archiv Syrovatských)

Neméně plodný byl i Honzův rodinný život, se svou ženou
Janou vychovali dvě dcery (Janu a Jitku) a následně se těšil
z 5 vnoučat a pravnoučka Toníka.
Každý, kdo jsme měli to štěstí s Honzou Jurečkou v Senohrabech či jinde lyžovat, běhat, připravovat a pořádat závody, budeme na něj vždy vzpomínat jako na velice skromného, laskavého a pracovitého kamaráda s velkými odbornými znalostmi
v našich oblíbených sportech.
Čest Honzově památce!
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Senohrabští lyžaři-běžci

Honza Jurečka těsně před cílem Podzimního běhu lyžařů
v Senohrabech-Hrušově v r. 1967, těsně za ním finišuje další
bard senohrabského lyžování Vláďa Blažek st.
(Foto: archiv Vládi Blažka)
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Černá skládka na Ježově:
šok, smutek, pocit zmaru

A tady vývoj událostí od nálezu černé skládky:
17. dubna
50 občanů uklízelo v rámci akce „Ukliďme Česko / Ukliďme Senohraby“ a naplnilo více než 100 pytlů odpadem jenom
v rámci naší obce.

Po hromadném dobrovolnickém úklidu, kdy bylo v obci nasbíráno přes 100 pytlů odpadu,
vedení naší obce do lesa odpad naopak vozí, černou skládku rozšiřuje a snaží se zavézt zeminou.
Přitom zmizí několik stromů, které patrně překážely v cestě na skládku…

V

době, kdy se obcí prolíná hned několik dobrovolnických akcí stran zvelebování, zkulturnění a úklidu
našeho životního prostředí, naší domoviny (Ukliďme
Senohraby, Děti země, úklid Mnichovky, Oživíme zvoničku),
při kterých ani v jednom případě není zaznamenána jakákoliv
účast našich zástupců obce, paní starostky ani pana místostarosty, působí při nejmenším jako velmi špatný žert, že právě
v dnech je v obecním lese na Ježově objevena černá skládka.

prostředím a pro lepší a kvalitnější život v obci a na straně druhé, je skupina jedinců, dokonce vedení naší obce, která takovýmto nehorázným způsobem a téměř pod okny našich spoluobčanů tuto snahu maří.

17. dubna
Při příležitosti dobrovolnického úklidu obce občané objevili
na Ježově černou skládku.
21. dubna
Skládka je opět čerstvě zavážena. Tentokrát se jedná o navážení hlušiny. Ke skládce vedou čerstvé stopy traktoru. V jámách
je vidět bio odpad ze zahrad, zemina a především odpad, který prokazatelně do přírody nepatří, například: plastové nádoby od motorového oleje, plechovky s chemikáliemi a jiným potenciálně nebezpečným odpadem, elektroinstalační materiál,
odpad, který se bude takto ukryt pozvolna rozkládat mnoho
a mnoho let…
22. dubna
Na místě je viděn pracovník obecního úřadu při zavážení černé
skládky zeminou. Na dotaz se dozvídáme, že se nejedná o jeho
soukromou aktivitu (traktor tomu napovídá), ale že plní pouze
pokyn svých nadřízených.

Bohužel dle čilého ruchu kolem a zaznamenané, měnící se
skladby přibývajícího odpadu během posledních dvou týdnů je
zřejmé, že jde o skládku aktivní a aktivně využívanou.

28. dubna
Objevuje se další navezená suť a bioodpad a netkaná textilie.
Bioodpad a textilie je prokazatelně odpad z akce „Oživíme zvoničku“, u kterého se paní starostka na žádost aktérů této iniciativy zavázala, že bude veškerý odpad zlikvidován ekologicky kompostárnou v Pyšelích, kde se platí za uložení 1 kubíku
75 Kč. Místo toho končí odpad na této černé skládce v lese…

Jsme v šoku! Nikdo přeci s tímto jednáním v obecním lese nemůže souhlasit! K čemu pak je, když občané vynakládají své
síly, čas a snahu v aktivitách souladících s přírodou a životním

• Kvůli snadnému přístupu ke skládce padly zjevně
zdravé stromy.

Takto jsme skládku našli.
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2. května
Byl tento článek uveřejněn na webových stránkách www.senohrabskyzpravodaj.cz a facebookové stránce Senohrabského zpravodaje a zároveň i zaslán dotaz na vedení obce, aby se
k této černé skládce vyjádřilo.
3. května
Namísto očekávaného začátku likvidace a řádného vyčištění
byla tato skládka zavezena.
11. května
V lokalitě černé skládky Ježov přítomna kontrola z Odboru životního prostředí MěÚ Říčany. Ta konstatovala, že rozhodně
není v pořádku, jak se v případě skládky ze strany OÚ Senohraby postupovalo. Šetření stále probíhá, ale máme zprávu
z OŽP z Říčan od pana Ing. Vrabce, že byla s naší obcí učiněna
dohoda, s tím, že úřad v Říčanech bude nad celou akcí dohlížet.
Orientační termín pro nápravu je stanoven na období letních
prázdnin. Rádi bychom zveřejnili i odpověď z obce, ale od 3. 5.
na odpověď stále čekáme.
Nabízeli jsme pomoc s odstraněním skládky dobrovolnicky.
Ta byla objevena náhodou při akci Ukliďme Senohraby. Určitě
šlo najít smírnější, levnější, a hlavně pro les lepší variantu než
skládku bez vyčištění zavézt…
• Otázky, které nás musí nutně napadnout:
• Kdo si myslíte, že by měl nést vzniklé vícenáklady z rozpočtu obce (tedy peněz nás všech)?
• Takových prostředků je jistě potřeba na mnoha jiných místech
v obci, než aby byly utopeny v černé skládce.
• KDO založil tuto skládku a je za ni zodpovědný?
• Pokud to nebyla „obec“ – proč zaměstnanci obce zaváží „cizí“ černou skládku
a nehledají viníka?
• Proč nehledají cestu, jak „cizí“ černou
skládku na území obce ekologicky zlikvidovat a ještě ji doplňují a vrší dalším
odpadem?
• Na všechny a další související otázky
budeme chtít znát odpověď!
• Pozn.: kompletní fotografie neleznete
na www.senohrabskyzpravodaj.cz
Jsme opravdu naštvaní, zvláště poté,
kdy mnoho svého volného času této obci dáváme, protože nám na ní záleží, žijeme zde
celý svůj život, máme zde kořeny.

Staré boty bylo to lepší…

Šokující bylo zjištění, že černá skládka v našem lese na Ježově, kde přírodními vlivy je již po mnoho let několik nerovností
a prohlubní, nejspíše po vývratech stromů, se plní odpadem,
který je současně zahrnován a znovu vršen, a to vše s podporou pana místostarosty a paní starostky. Dalším šokem je cesta vykácených zdravých stromů, mnohaletých borovic a buků
a bagrem stržený svah, sloužící pro příjezd.

prostor jam přístupný a mohl tam zajet a manévrovat traktor.

Není nám jedno, v jakém stavu to tu zanecháme našim dětem a vnoučatům…
Pod navezenou zeminou mizí plasty, plechovky s … ?
30. dubna
Jeden ze zastupitelů obce, obeznámený se vším výše, posílá
paní starostce a ostatním zastupitelům dotaz k černé skládce
a ke kácení zdravých stromů, které musely být pokáceny, aby byl

25. května
Stále čekáme od paní starostky na vyjádření, doposud nemáme žádnou odpověď.
Helena Pechlátová ml., Pavel Kohout
(pokračování na str. 10)
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CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Co je černá skládka?
Černá skládka je ve své podstatě místem, kde dochází k nelegálnímu ukládání odpadu bez povolení příslušných orgánů.
Nepřeháníme, když řekneme, že černé skládky jsou skutečnou
hrozbou – pro přírodu i pro nás samotné. Do ovzduší z nich mohou unikat škodlivé látky, hrozí kontaminace půdy, povrchové
i podzemní vody.
Co dělat, když narazím na černou skládku?
V době chytrých telefonů je nejsnazším a nejrychlejším řešením nahlásit černou skládku přes různé aplikace, pokud je
města či obce provozují.
Kdo chytrým aplikacím nedůvěřuje, může skládku nahlásit
i telefonicky nebo osobně na příslušném obecním úřadu.
V případě dopadení hrozí „zakladateli černé skládky“ za vyhození odpadu v místech, kam nepatří, podle přestupkového zákona pokuta ve správním řízení až do výše 50 tisíc korun. Pokud
černou skládku řeší přímo Česká inspekce životního prostředí,
tak může stanovená pokuta dosáhnout i milionové výše.
Zákon o odpadech
Přestupek dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů – neoprávněné založení

Přestupek proti veřejnému pořádku – neoprávněný zábor veřejného prostranství dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích – lze postihnout pokutou
až do výše 75 000 Kč.
Porušení obecně závazné vyhlášky obce (povinnost ukládat odpad na určená místa) dle § 4 odst. 2 a násl. zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích – lze postihnout pokutou až do výše 100 000 Kč.
Nejbližší kompostárna: Pyšely, Pražská ulice u rybníka Debrný,
Po–Pá 9–16 hod., So 9–12 hod. Tel.: 739 317 461; 601 351 578;
323 647 218, e-mail: mistostarosta@pysely.cz
Zahradní BIOodpad do lesa nepatří! Zahradní odpad a jeho odkládání v lese či na jiném místě je porušením zákona a pokutován…
Skládky zahradního bioodpadu narušují vzhled lokality a jejich přítomnost je cizorodým prvkem, který vlivem škůdců
či zahníváním bezprostředně narušuje životní prostředí.
„Pozn. red.: Zmiňovaný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, byl dne 1. 1. 2021 nahrazen
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který přestupky upravuje v části šesté, hlavě druhé, konkrétně v § 117 a dalších.“)

DRUH SMLOUVY:
Dohoda o provedení práce,
zkrácený úvazek.
PRACOVNÍ DOBA:
23:00–4:30 (5:30)
FINANČNÍ OHODNOCENÍ:
130–140 Kč/hod.
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
Hotel Sen, Senohraby.
PLÁNOVÁNÍ SMĚN:
Dle dohody. Krátký/dlouhý týden.
POŽADUJEME:
Spolehlivost, pečlivost, čistý TR,
minimální věk 18 let.
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY:
Bonusy a prémie, možnost ubytování.
KONTAKT:
732 706 923, maier@uklidklidne.cz
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Po posledním veřejném projednání
(11. 5. 2021) jsme zjistili, že v návrhu
územního plánu stále přetrvávají
významná rizika pro nás občany
Senohrab, sepsali jsme proto tuto petici
adresovanou našim zastupitelům.

Petici jsme vybrali (z omezených možností nás občanů) v mezi-volebním období, jako pro tuto chvíli nejvhodnější variantu
projevu nespokojenosti se stavem věcí a zejména Vám našim
zvoleným zástupcům ukázali, že problém netíží jen několik
„křiklounů“. Petici rovněž zasíláme v kopii odboru územního
plánování v Říčanech, v rámci připomínkového řízení, abychom
i zde projevili zájem o dořešení územního plánu naší obce.

C

Tuto petici prosím, a to zejména, chápeme jako výzvu k jednání, hlavně vás zastupitelů společně s námi s občany, proto jsme
se také oprostili o předjímání návrhů konkrétních opatření.
V rámci tohoto jednání bychom rádi přednesli (spolu s kolegy
z petičního výboru a veřejností) jednotlivé problémy, jejichž povaha překračuje rámec tohoto průvodního dopisu tak i petice
samotné.

htěli jsme tak vyjádřit nespokojenost, jak se situace
okolo územního plánu vyvíjí. Dali jsme si za cíl stihnout
termín pro podání námitek (18. 5.) na MěÚ Říčany.
Za 3 dny se nám přihlásilo s podpisem 236 občanů Senohrab.
Rádi bychom vám všem touto cestou za podporu poděkovali.
Cílem petice bylo na rizika upozornit a díky vaší podpoře mít
možnost je přednést zastupitelům a společně nalézt řešení, které bude dobré pro bezpečný rozvoj Senohraby.
Následuje text průvodního dopisu zastupitelům a text samotné
petice:

POZICE:

ÚKLID WELLNESS
NOČNÍ SMĚNY

Petice za jasný územní rozvoj
v zájmu občanů Senohrab

skládky a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa – lze postihnout pokutou až do výše 50 000 Kč.

POZICE:

ÚKLID WELLNESS
DENNÍ SMĚNY
DRUH SMLOUVY:
Dohoda o provedení práce, zkrácený úvazek/plný
úvazek.
PRACOVNÍ DOBA:
9:30–22:30
FINANČNÍ OHODNOCENÍ:
115–120 Kč/hod.
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
Hotel Sen, Senohraby.
PLÁNOVÁNÍ SMĚN:
Dle dohody. Krátký/dlouhý týden.
POŽADUJEME:
Spolehlivost, pečlivost, čistý TR, minimální věk 18 let.
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY:
Bonusy a prémie, možnost ubytování.
KONTAKT:
732 706 923, maier@uklidklidne.cz
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18. 5. 2021
Vážení zastupitelé,
jménem petičního výboru vám předkládám petici občanů Senohrab
„Petice za jasný územní rozvoj v zájmu občanů
Senohrab“.
Tato petice vznikla na základě posledních událostí v souvislosti
se vznikajícím Územním plánem obce Senohraby a především
proto, že – my občané – necítíme v procesu jeho vzniku dostatečnou snahu a ujištění, že se tak děje v co nejlepším možném
zájmu naší obce. Nejedná se však pouze o Územní plán jako takový. Územní plán vnímáme jako klíčový dokument, pravidla
hry, který bude sloužit po dlouhou dobu nám všem. Tedy rovněž
i pro investory velkých komerčních staveb.
Obavy, které vnímáme, plynou především z míry volnosti podmínek územního plánu a neexistence dalších smluvních dohod
s klíčovými partnery, kterým by investoři měli pro naši obec
být. Bohužel musíme konstatovat, že byla již v minulosti několikrát veřejně přislíbena jasně popsaná řešení, která bohužel
nakonec nedošla, bez jakéhokoliv předchozího informování
ze strany paní starostky, realizace.
Tuto petici jsme pojali jako výzvu pro Vás zastupitele, abychom
Vám znova poukázali na problémy, které nás občany tíží.
Pod tuto petici se za 3 dny podepsalo zatím 236 občanů,
vašich voličů.

Všichni, kdo petici podepsali, doufají ve společně nalezené řešení. Mohu rovněž slíbit za petiční výbor i za mnoho podepsaných občanů, osobní připravenost pomoci.
Prosím vás, jménem všech podepsaných, mějte prosím na paměti, že právě vaše rozhodnutí (vás jednotlivých zastupitelů),
budou ta, která ovlivní vzhled a možnosti naší obce na dlouhou
dobu dopředu.
S pozdravem a na společné setkání se jménem petičního výboru těší: Pavel Kohout, Lukáš Künzel, Helena Pechlátová ml.,
Václav Podaný
V Senohrabech 13. 5. 2021

PETICE ZA JASNÝ ÚZEMNÍ ROZVOJ
V ZÁJMU OBČANŮ SENOHRAB
Petice čl. 18 Listiny základních práv a svobod a §1 zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Vážení,
my, níže podepsaní občané Senohrab, vyzýváme zvolené zastupitele obce, aby přijali taková opatření, která zaručí realizaci
prezentovaných projektů vedením obce:
a) Oblast OM52 (za přípojkou): Zaručení výstavby nákupního
střediska s občanskou vybaveností
b) Oblast OM53 (deponie dřeva, vjezd do obce): Zajištění vyšší
míry izolační zeleně, popř. protihlukové stěny
c) Oblast Hotelu SEN (OM1, OM54, DS53, SV58): Jasná definice možné výstavby
d) Vyhledání nových pozemků pro občanskou vybavenost
a sportovní využití
Dále žádáme, aby se investoři staveb spravedlivým dílem podíleli na dopadech zvýšené zátěže obecní infrastruktury.
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Stopy slavných – Karel Weigner
K dalším návštěvníkům Senohrab z početné skupiny lékařů patřil Karel
Weigner, který zde dle proslulých pamětí profesora Vladimíra Vondráčka
strávil v létě dokonce několik sezón. Vondráček o něm přímo napsal,
že si byli vzájemně sympatičtí, a též že Weigner patřil k přátelům
na stránkách tohoto časopisu již uvedeného Ladislava Syllaby.

K

arel Weigner se narodil dne 10. dubna 1874 v Batelově, městysi, který se rozkládá na obou stranách česko-moravské hranice na Českomoravské vrchovině.
Po absolvování třebíčského gymnázia se přestěhoval do Prahy
a na české Lékařské fakultě v Praze promoval roku 1899. Roku
1904 získal docenturu a o dva roky později mimořádnou profesuru na Univerzitě Karlově, od roku 1905 vyučoval plastickou
anatomii na ČVUT a na Akademii výtvarných umění, ale také
přednášel v kurzech pro učitele tělesné výchovy a v ošetřovatelské škole. Karel Weigner také pomáhal založit a vybudovat
anatomický ústav v Bratislavě. Roku 1926 se stal nástupcem
zakladatele české moderní anatomie Jana Janošíka na anatomickém ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Vědecky se orientoval na topografickou anatomii, především
ve vztahu k chirurgii, kineziologii, tedy učení o fyziologii
a mechanismech pohybu u lidí, a na studium lidských plemen
a typů, při kterém patřil k odpůrcům rasistických teorií. Roku
1934 vyšel Sborník prací věnovaných Prof. Dr. K. Weignerovi
k šedesátým narozeninám, který obsahuje převážně odborné
lékařské statě.
Zastával mnoho univerzitních a společenských funkcí, byl významným pracovníkem v tělovýchovné organizaci Sokol, v níž
dal podnět pro zřízení Tyršova státního ústavu tělovýchovné-

Názory

ho. Rád kouřil
viržinka, ale náhle přestal kouřit a bojoval proti
tomuto
zlozvyku. Měl mnoho
kontaktů a zahraniční styky, ujímal se emigrantů z nacistického
Německa a organizoval pro ně věnovanou péči. V letech 1922 až 1923 a 1931 až 1932 působil ve funkci děkana Lékařské fakulty a roku 1936 se stal rektorem Univerzity Karlovy. Pronesl pozoruhodnou rektorskou
přednášku, přesahující rámec normální anatomie. Se svojí manželkou Annou měl dvě dcery, Annu a Julii. Zemřel dne 20. listopadu 1937 a po jeho smrti v nekrologu Karel Čapek napsal: „Náš
život byl ochuzen o něco dokonalého, nač jsme vždy – i mimo
měřítko vědy – vzhlíželi s radostí a pýchou.“. Pohřeb se konal dne
24. listopadu 1937 a poslední rozloučení proběhlo v Pantheonu
Národního muzea, což dokazovalo, jakou mimořádnou osobnost
Karel Weigner představoval.
Patrik Líbal

Sorry jako!

V dubnovém radničním periodiku SH jsem si smutně povzdechl nad neochotou opozičních zastupitelů
a jejich sympatizantů vyslechnout odlišný názor. O to víc mne nadzvedla z gaučového klidu jejich reakce
na názor koaličního zastupitele Ing. Matysky o příčině častých sporů degradujících jednání nejvyššího
orgánu obce zveřejněná ve stejném periodiku, pod titulkem „Právo na okamžitou odpověď podruhé“.

V

nebývale rozsáhlém článku, připomínajícím spíše veřejný pranýř než dementi, opozice oslovila „svého kolegu a občany“ se snahou vysvětlit jim věci, nad kterými
se jejich kolega pozastavuje a jsou mu nejasné. Nutno dodat,
že výše vzpomenutý zastupitel ve svém článku „Názor nového
zastupitele“ (SH 2/2021) neuvádí žádné nejasnosti nebo pochybnosti. Uvádí řádně ozdrojovaný názor, který má mj. většinovou podporu nejen v zastupitelstvu, že příčinou nedůvěry
a nedobrých vztahů v zastupitelstvu je od samého počátku nespokojenost zastupitelů zvolených za TJ Sokol (opozice) s volbou
Ing. Svaškové v r. 2018 za starostku na další čtyři roky a jejich
zcela chybné interpretace procesních pravidel jednání.
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Ne všichni občané jsou seznámeni se situací v zastupitelstvu
obce, stejně tak ne všichni čtenáři SH pravidelně sledují názory na jeho činnost, a nemají tak dostatečný vhled do vývoje
sporů vedených v zastupitelstvu, případně po něm ani netouží.
Nechci dementovat opoziční pokus o dementi, ani polemizovat s jejich mylnými výroky x-krát vysvětlených i na stránkách
SH. Omlouvám se, ale neznám jiný způsob verifikace názorů
v tištěném médiu, než z článku opozice citovat jejich názory
na procesní pravidla a na stejném místě je konfrontovat s fakty
a platnou právní úpravou. Je nefér na tomto místě neupozornit,
že následující text není pro autora snadným psaním a pro čtenáře zábavným čtením, ale snad bude užitečným.
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Přehled kritických výroků opozičních zastupitelů z článku „Právo na okamžitou odpověď
podruhé“: „Není vůle projednat a dohodnout
návrh bodů programu schůze a návrhy usnesení před jeho uveřejněním. Od začátku naší
činnosti v zastupitelstvu se snažíme o změnu
zaběhnutého systému, kdy starostka předkládá zastupitelstvu již hotová rozhodnutí,
… Program zastupitelstva je v drtivé většině zveřejněný 7–8 dní před konáním schůze
ZO. Body do programu navrhuje starostka.
Všechny návrhy usnesení jsou prezentovány
zastupitelům až před schválením na veřejném zasedání. Je v podstatě nemožné, aby byl
do programu schůze ZO zařazen bod, který
navrhne opozice. Není jiné cesty než předložit návrh na zařazení přímo na schůzi ZO. Ten
pak musí být zařazen automaticky na program
jednání další schůze ZO.“
Replika – platná právní úprava: Návrh bodů
programu jednání ZO připravuje podle § 102
odst. 1 a § 99 odst. 2 zákona o obcích starosta
podle aktuálních a plánovaných potřeb orgánů
obce. Zákon požaduje zveřejnění návrhu programu jednání ZO minimálně 7 dní před jednáním, aby občané rozhodli podle návrhu programu o své účasti. Projednávání a dohadování
programu zasedání ZO mimo veřejné zasedání
by bylo obcházení zákona o obcích. Usnesení
ZO je rozhodovací akt nejvyššího orgánu obce,
který vzniká pouze v rámci veřejného zasedání. Návrhy usnesení nelze „prezentovat“ mimo
veřejné zasedání, neboť podstatou veřejného
zasedání není jen veřejné rozhodování, ale i veřejné projednávání. Předkladatel zpravidla
formuluje i návrh usnesení. Předkládání návrhů k projednání v zastupitelstvu upravuje § 94
odst. 1, o jejich zařazení ale rozhoduje podle
§ 94 odst. 2. zastupitelstvo obce. Právo předkládat návrhy má zastupitel, právo rozhodnout
o zařazení do programu má zastupitelstvo. Návrh na zařazení (lhostejno, zda navrhovatel je
z opozice či koalice) je nutno řádně zdůvodnit,
aby zastupitelé uznali jeho připravenost a naléhavost. Automatické zařazování návrhů „nezařazených“ na program jednání následující
schůze zákon o obcích nezná. Zřejmě jde opět
o nepochopení nebo záměnu s § 16 odst. 2f,
který se týká práv občanů nikoliv zastupitelů.
Zařazovat body programu až na jednání zastupitelstva by mělo být výjimečné. Z uvedených
citací lze oprávněně odvodit, že opoziční zastupitelé stále nevnímají, že základem procesních
postupů uplatňovaných v samosprávě obce je
veřejnost jednání, § 93 odst. 3, že se nelze domlouvat mimo veřejné zasedání zastupitelstva.
V citovaném článku se opoziční zastupitelé
ohrazují proti tvrzení, že vznikli programo-

Je nefér
na tomto místě
neupozornit,
že následující text
není pro autora
snadným psaním
a pro čtenáře
zábavným
čtením, ale snad
bude užitečným.

vě a nikdy nezpochybnili volbu starostky, cituji:
„Opozice nevznikla programově, na základě nějaké nespokojenosti se zvolením (Ing. Svaškové),
ale až v průběhu několikaměsíčního působení
v zastupitelstvu. Máme problém se způsobem, jakým starostka komunikuje se zastupiteli.“
Replika autora: Pravdu má ten, kdo je schopen
vyvolat nejvíce emocí, pravdu má ten, kdo má
nejvíce lajků. Je to ale pokřivené vnímání pravdy.
Mj. je k dispozici písemné vyjádření lídra „sokolů“ z července 2018, tedy více než tři měsíce před
komunálními volbami, kde obhajuje vůli „sokola“
převzít odpovědnost za vedení obce, cituji: „Tato
vůle vzešla z poměrně silným a stále sílícím hlasům stran lidu Senohrab – sokolů i nesokolů, které volají po této změně…“
Replika autora: Uvádím malý historický exkurz,
protože vysvětluje nejen nesouhlas „sokolů“
s volbou vedení obce, ale i jejich nezájem navrhnout na tyto funkce někoho jiného. Jak silný
to byl hlas pro změnu, ukázaly volební výsledky.
Dvě volební strany (tj. dnešní koalice) nepožadující změnu vedení obce, ale naopak program
kontinuity, výrazně navýšily své volební výsledky oproti předchozí volbě, zatímco „sokolové“
požadující změny ve vedení obce zaznamenali
vůbec nejhorší volební výsledek. Zastupitelé
zvolení za TJ Sokol se stali opozicí a menšinou
s nejmenší důvěrou voličů v historii účasti v komunálních volbách. Samo o sobě nevolit kandidáta na post starosty obce, který získal největší
důvěru voličů, což dokládá, že ve funkci a v očích
voličů uspěl, je krystalická pitomost, která vynikne při zjištění, že zastupitelé za TJ Sokol nikoho do této funkce nenavrhli.
Replika autora: Přehled citací z článku „Právo
na okamžitou odpověď podruhé“ spolu s replikami prokázaly opodstatněnost a pravdivost názoru
koaličního zastupitele Ing. Matysky, že jednání
zastupitelstva je rozhodovacím procesem a každé
zpochybňování a nerespekt k platným procesním
pravidlům vede ke zbytečným konfliktům, neumožňuje věcné řešení problémů a potřeb obce.
Připomínám, že zvolení zastupitelé jsou výsledkem vůle občanů, nikoliv zbožného přání volebních stran. Zvolení starosty a místostarosty obce
je výsledkem vůle zastupitelstva. Dělení na opoziční a koaliční zastupitele vzniká v souvislosti
s podporou či nepodporou volby vedení obce. Stanovisko většiny zastupitelů je většinovým názorem, většinovým rozhodnutím, nikoliv upíráním
práv menšiny. Menšina při nejlepší vůli nemůže
prosazovat zájmy obce, pokud nedokáže pro tyto
zájmy získat většinu zastupitelů. Což se v naší
obci prokazatelně nedaří. Příčin je řada, některé
z nich jsou uvedeny v tomto příspěvku.
PhDr. V. Kopper
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Hláska

V

dětem

M

Vranka obecná

Hláska

dětem

nichovka je krásná říč-

do nejbližšího potoka, končí to

Zrovna vranka obecná je jedna

ka. Kromě krásy má

toxickými látkami, které unika-

z nich. Jakmile se voda znečistí,

ještě jednu vlastnost, dnes snad

jí z továren, určitě jste i vy loni

vranky zahynou a trvá velice

už vzácnější. Je čistá. Že to není

na podzim slyšeli o velké otravě

dlouho, než se do řeky mohou

nic výjimečného? To byste se

Bečvy, při které zemřelo několik

vrátit. Hlídejte Mnichovku a dá-

divili. Do řek se dnes dostává

desítek tun ryb. A jak se ta čis-

vejte na ni pozor, je to maličký,

všelicos, začíná to chemickými

tota pozná? Různé druhy ryb

průzračný zázrak s kamenitým

postřiky, které déšť spláchne

přežijí jen v té nejčistší vodě.

dnem.

červnu už je teplo i na koupání. Kája plave

To je proto, že mají plynovej měchýř, ten znáš.

dobře a rád. Alenka hlavně ráda. Rukávky

Vypadá jako balonek, maminka nám ho ukazova-

už dávno nenosí, připadala by si hloupě, je pře-

la, když na Vánoce kuchala kapra. No a vranka

ce velká. Na delší vzdálenosti si ale ještě netrou-

plynovej měchýř nemá, takže neplave, ale poska-

fá, spíš se ve vodě válí a plácá, potápí se tam,

kuje po dně.“

kde stačí.

Alence se zdá, že přišel ten pravý čas na uražení

Kája ji skepticky pozoruje ze břehu: „Poskaku-

se. Našpulí pusu a otočí se ke Kájovi zády. Že prý

ješ v tom jak vranka.“ „Jaká vranka?“ vynoří se

poskakuje po dně. To tak. Kája couvne, sestřičku

„Pane Novotný, o Vás je známo, že milujete ryby.

udýchaná Alenka. Urazila by se, ale to počká.

má rád, ať plave sebemizerněji. „No, ale zas je dost

Mohu se zeptat, kde je berete?“

„Co je vranka? Vraník? Vraná holka od koně?

vzácná, taková vranka...“ Alenka se otočí: „Vzác-

„Z mrazáku.“

Kobyla teda...“ Kája si vzdychne: „Sama jseš hol-

ná?“ Kája kývne. Holčička se usměje. To by šlo.

„A kdo Vám je dává do mrazáku?“

ka od koně. Vranka, no, rybička taková malá.

Vzácná to ona rozhodně je. „Pojď, schválně kdo vy-

„Moje žena.“

Víš, jak ryby plavou? Že se tak jako

drží dýl pod vodou.“

„Dobrá, ale odkud je má ona?“

vznáší ve vodě.

„No, já jí je dávám.“
„Tak kde je berete vy?“
„Vždyť vám říkám, že v mrazáku!“

C

hceš si vyzkoušet, jak fun-

Lahev s balonkem ponoř do vany nebo nádoby plné

guje rybí plynový měchýř?

vody. Druhý konec hadičky nech venku. Co dělá

Je to jednoduché.
Budeš potřebovat:
• balonek,
• prázdnou skleněnou lahev,
• voděodolnou lepicí pásku (opravdu
voděodolnou, s obyčejnou by pokus
nefungoval),
• hadičku,
• vanu, dřez nebo nějakou větší nádobu,
do které by se láhev mohla ponořit,
• vodu.

lahev, plave, nebo se potápí?
Opatrně foukej do hadičky, aby se balonek
v lahvi trochu nafouknul. Co se stalo teď?
Co se stane, když ho nafoukneš tak, aby vyplnil
skoro celou lahev? Co se stane, když ho necháš
znovu vyfouknout?
Teď můžeš pozorovat rybí měchýř v akci. Skleněná lahev je tvoje ryba, balonek její měchýř. Když ji
ponoříš do vody, naplní se a klesne ke dnu (asi jako
vranka obecná). Když nafoukneš její měchýř, balonek vytlačí z lahve vodu a tvoje ryba začne plavat.

Jeden konec hadičky strč do balonku a peč-

POZOR: Je opravdu lepší použít skleněnou la-

livě spoj utěsni lepicí páskou. Když teď

hev. Plast nemá takovou hustotu jako sklo

foukneš do hadičky, měl by se balonek začít

a na vodě plave. Tvoje ryba by se pak podobala

nafukovat. Balonek pak zastrč do skleněné

spíš vodoměrce, která skáče po hladině.

lahve a hadičku přilep k hrdlu.
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CityElefanty nabídnou nově wi-fi

Č

eské dráhy provozují v Praze
a Středočeském kraji celkem
70 jednotek CityElefant, které
zajišťují příměstskou dopravou v okolí
metropole. Jejich modernizace je v plném
proudu, ve vylepšených vlacích budou
moci cestující nově zdarma využít připojení k internetu přes wi-fi, zásuvky pro
dobíjení elektroniky a další prvky výbavy.

„Na vylepšení služeb na palubě pražských
jednotek CityElefant jsme se dohodli
s hlavním městem Prahou a Středočeským krajem, jako objednateli našich služeb v regionu,“ říká ředitel Regionálního
obchodního centra ČD v Praze Jakub Goliáš a doplňuje: „Wi-fi je nyní vybaveno
deset souprav a instalace do dalších bude
postupně pokračovat v průběhu celého
roku, aby nebyla omezena disponibilita
těchto velmi intenzivně využívaných jednotek. Do konce roku tak plánujeme vybavit všech 70 pražských souprav.“
„Zatraktivňování veřejné dopravy ve Středočeském kraji je jedním z našich cílů.
K 21. století patří i odpovídající služby
a jednou z nich je i dostupná wi-fi ve vlacích. Věřím, že i díky těmto vylepšením
se cestování za prací nebo do školy stane
daleko příjemnější,“ uvedl Petr Borecký,
radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy.

„Vlaky jsou stále běžnější součástí městské hromadné dopravy v Praze a třeba
pro obyvatele Uhříněvsi, Běchovic, Újezdu nad Lesy nebo Radotína jsou nejrychlejším způsobem, jak se dostat do centra
Prahy. Všude tam nabídnou CityElefanty
díky wi-fi efektivnější i zábavnější využití
času při cestách do práce nebo do školy.
Městská železnice má v Praze stále nevyužitý potenciál a je důležité vedle rozšiřování jednotlivých linek také zvyšovat
komfort cestujících,“ vysvětluje náměstek
primátora hlavního města Prahy Adam
Scheinherr.
Na základě objednávky Prahy a Středočeského kraje jsou také do všech 70 souprav,
tedy celkem 210 vozů, průběžně doplňovány zásuvky na 230 V pro dobíjení mobilních telefonů či notebooků. U jednotek
probíhají i další vylepšení, která zvýší kvalitu cestování. Jedná se například o úpra-

vy dveří, kdy jsou vnitřní ovládací tlačítka
přemístěna z rámu dveří přímo na křídla
dveří a jsou doplněny o funkci předvolby.
To umožňuje cestujícím navolit otevření
dveří ještě před zastavením vlaku a zrychluje výstup a nástup cestujících. Dosazovány jsou i nové vnější informační displeje
s LED technologií. Dále pak také probíhá
výměna podlahových krytin a přečalounění sedadel. Tyto úpravy jsou již provedeny
na 12 jednotkách tohoto typu. V příštích
letech dostanou vozidla také nejmodernější zabezpečovací systém ETCS.
České dráhy v současnosti provozují celkově 82 patrových bezbariérových vlaků
CityElefant, z toho 70 jich obsluhuje linky
Pražské integrované dopravy a 12 jednotek je nasazováno na spoje v Moravskoslezském kraji. Vlaky nabízí až 310 míst
k sezení a ročně najezdí okolo 13 milionů
kilometrů.
Již od loňského roku probíhají modernizace obdobného rozsahu i u motorových
vozidel řady 810 a 814 RegioNova, které
obsluhují linky v okolí pražské metropole.
Do konce roku 2022 plánujeme postupně vybavit wi-fi, zásuvkami pro dobíjení
drobné elektroniky a dalšími prvky výbavy více než tři desítky vlaků těchto řad.
Zdroj: Informační zpravodaj PID
č. 06/2021

Funkční nábytek lze věnovat do nábytkové banky

J

iž na začátku roku jsme informovali, že od ledna 2021 začala v Praze-Libuši fungovat tzv. nábytková
banka. Nábytková banka Praha poskytuje nábytek a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám obyvatel, jako jsou
samoživitelky, rodiny s dětmi, senioři,
lidé se zdravotním znevýhodněním nebo
lidé bez domova při jejich zabydlování.
Klienti se mohou na Nábytkovou banku
Praha obracet pouze prostřednictvím
sociálních pracovníků nebo neziskových
organizací.

Nepřijímá se secondhandový čalouněný
nábytek (nový a zabalený čalouněný ano).

Nábytek může věnovat každý člověk, odvoz je zdarma. Ne každý kus nábytku je
však Nábytkovou bankou přijímán (banka není bazar).

Dárci z řad veřejnosti mohou věnovat
nepotřebný nábytek a další předměty
denní potřeby (součástí darování je souhlas s jeho dalším využitím).
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Přijímá se i nábytek, který vyžaduje
drobné opravy (výměna kování, klížení,
nové hranění apod.).
Nábytková banka umožňuje dovoz, svoz,
skladování a distribuci nepotřebného
nábytku, vybavení domácnosti a dalších
předmětů denní potřeby podle specifikace zadavatele (např. elektrospotřebiče,
oblečení, hračky či hygienické potřeby).

Přijímán je:
▪ jakýkoli funkční nábytek,️
▪ nábytek, který bude v našich silách
opravit (výměna kování, klížení,
nové hranění a tak podobně),️
▪ funkční elektrospotřebiče a vybavení
do domácnosti.
Z hygienických důvodů NEPŘIJÍMÁME
použitý čalouněný nábytek (nový a zabalený ano).
Kontakt:
Nábytková banka Praha
Obrataňská 1430
148 00 Praha 4
tel.: 704 610 086
http://nabytkovka.cz/
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k sousedům

Vážení spoluobčané, milí motoristé!
Naše město se dlouhodobě potýká se záplavou automobilů, a to nejen říčanských, ale především ze spádových obcí.
ORP Říčany aktuálně čítá 52 obcí se zhruba 70 000 obyvateli a téměř 103 000 registrovaných vozů.

P

řeplněnost parkovacích ploch
v centru města nebo u nádraží
je dlouhodobě kritická a přelévá se do okolních rezidenčních ulic,
které k tomu nejsou určeny. Nedovolené parkování na zeleni, v křižovatkách,
před vjezdy k domům či bránění v průjezdu jsou nejen denním chlebem místních obyvatel, ale rovněž předmětem
konání naší městské policie. Provedený
dopravní průzkum ukázal, že takto nevhodně v centru Říčan parkují stovky
vozů denně. Netřeba dodávat, že neregulované a živelné parkování má přímý vliv
jak na bezpečnost provozu, tak na využití a estetiku veřejného prostoru.
Čas vypršel, je nutné tuto situaci smysluplně řešit. Naším cílem je lepší parkování pro domácí i pro návštěvníky.
Po několika letech analýz a příprav
jsme se rozhodli uvést do provozu moderní systém, který bude v Říčanech
parkování komplexně regulovat.
Od června začne vznikat v ulicích
a na parkovacích plochách dopravní značení vymezující oblasti placené
parkovací zóny. Od července si pak
bude možné koupit parkovací oprávnění (roční karty) a 1. srpna 2021 vstoupí
parkovací systém v platnost. Prvních
několik týdnů počítáme s testovacím
provozem, po prázdninách se rozjede
naostro. Nepůjde o žádné modré zóny
určené pouze rezidentům. Značení
bude bílé a parkování bude regulováno
pouze ve všední dny od 8 do 18 hodin.
Výjimkou s odlišným režimem bude,
stejně jako dosud, Masarykovo náměstí. Zde bude i nadále zpoplatněno
také sobotní dopoledne. I pro návštěvníky města nabídneme
rozumné předplatné, aby mohli v našem městě využívat služby
a obchody. Dobře si uvědomujeme pozici Říčan v celém regionu
– jsme místem, kde velká část jeho obyvatel pracuje, vyřizuje
úřední záležitosti, tráví volný čas, využívá služby, ale také parkuje. Je však neúnosné, aby se to i nadále dělo na úkor místních
obyvatel. Říčany přestanou být velkým parkovištěm zdarma.
Zasloužíme si vstřícný, logický a funkční systém, který bude
komplexně řešit dopravní situaci ve městě. Chceme, stejně jako
vy, doma parkovat v klidu a bez nervů.
David Michalička
starosta města Říčany

Nabízím za odvoz

DŘEVO
NA TOPENÍ.
Část nutno rozštípat.
D. Maršálková
Tel.: 731 431 964
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O létě, boji se smetím
a sběru nápadů na stezkách
Nadcházející léto láká k výletům za krásami přírody, a možná právě vás hřeje pocit, že zelenou krásu vašeho bydliště už tolik neruší nepořádek, povalující se pneumatiky, šrot či ilegální skládky odpadků.
Vám všem, kteří jste se podíleli na jarních úklidech v rámci akce Čistý Ladův kraj, patří velký dík!

N

asbíralo se téměř 6 tun odpadků, zapojilo se bezmála
400 dospělých a dětí. Uklízelo se v 18 obcích našeho mikroregionu. Po roční uklízecí pauze způsobené covidovou pandemií je to velmi
dobrý výsledek.

Děkujeme také Českému svazu ochránců přírody, který nás
podporuje distribucí části pytlů a rukavic. Jarní úklidy obcí se
letos poprvé nekonaly organizovaně v průběhu jednoho víkendu, jak bývá zvykem, ale probíhaly individuálně a většinou i několik týdnů. Materiální vybavení, tedy pytle a rukavice, si mohli
lidé vyzvedávat na obecních úřadech či na veřejných prostranstvích, kde byly k dispozici stanoviště, tzv. pytlomaty.

Najdou se také jedinci, či dokonce rodiny, které likvidují odpadky na svých každodenních procházkách. Obce to většinou
podporují, protože i přes hojné zapojení dobrovolníků na jaře
zůstaly mnohde nebo se znovu objevily smetím znečištěné oblasti. Místy se proto lidé domluvili i na dalších letních uklízecích akcích. Většinou není problém si v průběhu celého roku vyzvednout pytle či rukavice na vašem obecním úřadě a domluvit
se na místě, kde budou nasbírané odpadky uloženy.

Napadá vás, kde umístit tradiční či netradiční venkovní herní
prvky?
Může jít také jen o lavičku, informační tabulku, obrázek, lesní
hru, nápadům se v rámci přírodního materiálu meze nekladou.
Co vy na to?
Než vyrazíte na túru, můžete si pořídit naše tričko a stát
se tak naším fanouškem „ladovákem“!
Děkujeme všem, kteří si pořizují „ladovská“ trička a podporují
tak náš účet veřejné sbírky na opravy stezek. Nejsme výdělečná
organizace, a tak je každý příspěvek do naší pokladny velmi vítán. Pokud nevíte, jak bavlněné tričko s originálním ladovským
potiskem získat, mrkněte na náš web. Tam, mimo jiné, najdete
i mapy stezek ke stažení.

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

K organizovanému Čistému Ladovu kraji se můžete přidat
i na podzim. Jsme optimisté a věříme, že jen dílčí prací a tím,
že vzory táhnou, se postupně změní myšlení a chování většiny
lidí, a to i ve smyslu nakládání s odpadky. Děkujeme všem, kteří jdou příkladem. Pro ty nejpilnější máme i drobné odměny.
Podělíte se s námi o vaše oblíbená místa? Těšíme se
na vaše tipy!
Spolu s Klubem českých turistů pracujeme na obnově značení
na stezkách a cyklostezkách a oslovujeme veřejnost, aby se zamyslela nad zřízením nových zastávek.
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Hledáme ke koupi
rodinný dům v Senohrabech,
nebo blízkém okolí.
Jsme seriózní zájemci s potřebnými finančními
prostředky. Předem děkujeme za nabídky nebo tipy.
Napište nám nebo zavolejte na číslo 775 956 030.
Nejsme realitka, ale přímí zájemci a dům hledáme
pro sebe. Děkujeme Rodina
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