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Z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace se v letošním roce nebudou
konat tradiční štědrovečerní zpěvy
koled v kapli sv. Vojtěcha.
Děkujeme za pochopení.
Kaple Senohraby, z.s.

Dovolujeme si upozornit,

že OÚ Senohraby
bude v termínu

od 23. 12. 2021
do 31. 12. 2021
z důvodu čerpání dovolených

UZAVŘEN.

Jubilanti
listopad a prosinec 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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Při akci Rozsvícení vánočního stromu byla vybrána částka 2100 Kč,
P
č,
která byla předána početné rodině ze Senohrab.
Dar udělal rodině v adventním čase velkou radost.
Velice děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli.
OÚ Senohraby

3

Informace z obce

Informace z obce

Známky na popelnice pro rok 2022

P

rodej známek na popelnice pro rok 2022 bude zahájen
v pondělí 31. ledna 2022, známky za rok 2021 platí do konce února. Poslední svoz SKO (černých nádob) v roce 2021
bude proveden v úterý 28. prosince 2021. I v roce 2022 bude
svozový den stejný – vždy úterý 1× za 14 dní v sudý týden, tedy
úterý 11. 1., 25. 1., 8. 2. atd. Poslední svoz na známku roku 2021
bude proveden v úterý 22. 2. 2022, na svozy v březnu a v následujících měsících je třeba mít zakoupenou již známku novou.
V roce 2022 se mění svozový den pro bioodpad, nově PONDĚLÍ, opět dle zvláštního harmonogramu. První svozový den
pro bioodpad v roce 2022 připadá na 31. 1. Svozový den u plastů
a papíru z nádob 240 l zůstává stejný, tedy 3. PÁTEK v měsíci
pro plast a 4. pátek v měsíci pro papír. První svoz plastu v lednu
připadá na pátek 21. 1. 2022, papíru na pátek 28. 1. 2022.

si obec nemůže měnit, ani jeho výsledek zaokrouhlovat), který
vychází z objemu nádoby, frekvence svozů a koeficientu stanoveného obcí (maximálně 1,- Kč za litr objemu svozové nádoby).
Většina okolních obcí stanovuje tento koeficient mezi 0,90 Kč
a 1 Kč. ZO Senohraby schválilo tento koeficient ve výši 0,95 Kč.
Nově bude vybírán pouze JEDEN POPLATEK, který bude obsahovat všechny typy nádob (SKO, plast, papír i bioodpad). Z tohoto důvodu ZAVÁDÍME NOVĚ V OBCI HNĚDÉ NÁDOBY 240 l
NA BIOODPAD DO KAŽDÉ NEMOVITOSTI platící známku
na svoz odpadu, pokud o ni poplatník projeví zájem – viz podrobnosti v dalším článku. Poplatek za jednotlivé černé nádoby pro rok 2022 uvádíme v tabulce. Apelujeme tímto na šechny
občany, aby maximálně třídili odpad, v černých nádobách jim
ho zbývalo co nejméně, a mohli si tak případně vyměnit větší
černou nádobu za menší. Poplatek za uložení netříděného odpadu na skládkách poroste obcím
i v dalších letech! Cílem celého systému je maximální třídění všeho,
co vytřídit lze, a minimalizování
obsahu směsného komunálního
odpadu (SKO) v černých nádobách,
který končí pouze na skládkách
a není nijak druhotně využit.
Opět platí možnost platby bezhotovostně na účet obce, č. ú.
4629201/0100, var. symbol 10
a čp. nemovitosti. (např. u čp. 395
uvede vlastník var. symbol 10395).
U čísel evidenčních (chaty) uvádějte var. symbol 50 + č. chaty, tedy
např. 500579. Po připsání částky
na účet obce si vyzvedněte známku na popelnici na OÚ Senohraby
u paní Sovové.
Od loňského roku je na OÚ Senohraby možné platit veškeré platby
BEZHOTOVOSTNĚ – platební kartou, a to díky novému platebnímu
terminálu, který je od ledna 2021
zaveden. Stačí tedy, když si v únoru
zajdete vyzvednout novou známku
a poplatek uhradíte na místě bezhotovostně.
Nabízíme možnost výměny černé a hnědé nádoby (větší za menší
či naopak). Změnu velikosti nádoby
nahlásíte na OÚ a my zajistíme její
výměnu přímo u vaší nemovitosti.

Výše poplatku pro rok 2022 byla schválena na zasedání ZO obce
Senohraby dne 10.11.2021 Obecně závaznou vyhláškou č.3/2021,
která reflektuje změny schválené v novém zákoně o odpadech.
Nově musí být stanoven poplatek přesným výpočtem (výpočet
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Děkujeme, že pomáháte odpad třídit a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí i svého okolí.
Jana Svašková
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Obec zavádí hnědé popelnice
na bioodpad do každé nemovitosti

N

a svém zasedání dne 10. 11. 2021 rozhodlo Zastupitelstvo
obce Senohraby o zavedení hnědých nádob o objemu 240 l
na bioodpad, a to do každé nemovitosti v obci Senohraby platící známku za odvoz odpadu, projeví-li o nádobu poplatník
zájem. Pořízení této nádoby bude již zahrnuto v jednom poplatku
za svoz odpadu, nebude vybírán žádný další poplatek za svoz bioodpadu, jak tomu bývalo v minulých letech. Jedná se o další krok
ke zvýšení procenta vytříděného odpadu z domácností. Dlouhodobě se v obci zvyšoval zájem o třídění bioodpadu, mnohdy bohužel
končil v černých nádobách, a tudíž i na skládkách.
Ke změně systému a lepšímu třídění odpadu nás nutí především
změna zákona o odpadech, která stanovuje maximální množství
netříděného odpadu (obsahu černých nádob), který může občan
ročně vyprodukovat, aniž by obci nebylo účtováno penále za překročení tohoto limitu. Od roku 2021 je to 200 kg na občana, v roce
2022 190 kg na občana a tento limit bude každoročně o 10 kg snižován až na 120 kg na občana v roce 2029. Toto číslo naše obec
Senohraby v současné době těsně splňuje, ale příliš velkou „rezervu“ do limitu nemá. Dalším faktorem, zdražujícím likvidaci netříděného odpadu, je zvyšující se poplatek za skládkovné. V letošním
roce činí 800,– Kč oproti roku 2020, kdy činil 500,– Kč za 1 t netříděného odpadu. Tato částka i v dalších letech poroste.
Není tedy jiná cesta než pečlivě vytřídit vše, co se vytřídit dá!
V měsíci lednu obdrží obec dodávku hnědých 240l nádob od svozové firmy Marius Pedersen, a.s. Následně dojde k rozvozu těchto nádob naší pracovní četou do každé nemovitosti platící v roce

2021 známku na svoz odpadu, projeví-li o hnědou nádobu zájem.
Jinými slovy si tuto nádobu na OÚ Senohraby u paní Sovové objedná, a to buď e-mailem na ucetni@senohraby.cz či telefonicky
na čísle 323 655 336, a to nejpozději do 31. 1. 2022. Svoz hnědých
nádob bude probíhat NOVĚ V PONDĚLÍ dle zvláštního harmonogramu, který otiskujeme v tomto čísle SH a je vyvěšen na webových stránkách obce. V tištěné podobě bude přehled všech svozů
opět k dispozici na OÚ Senohraby. První svoz hnědých nádob je
naplánován na pondělí 31. ledna 2022. Pokud máte doma již menší 120 l nádobu na bioodpad, můžete si ji buď ponechat, nebo můžete zažádat o výměnu za nádobu o objemu 240 l. Nově se budou
rozvážet pouze hnědé bionádoby o objemu 240 l. Jejich rozvoz
provede pracovní četa v únoru (po dodání nádob svozovou firmou
na náš sklad), a to nikoliv plošně, ale pouze do těch nemovitostí,
kteří o ni projeví zájem (způsobem, který je popsán výše).
Zvažte prosím, zda po zavedení hnědých nádob nevystačíte s některou z menších černých nádob na směsný komunální odpad –
SKO. Pokud budete chtít nádobu vyměnit, opět kontaktuje OÚ Senohraby a my výměnu nádoby zajistíme u Vaší nemovitosti.
Věřím, že tento krok kupředu bude pro Vás občany přínosem
a že společnou snahou splníme požadované limity a přispějeme
tak k vyšší recyklaci odpadu, nikoliv pouze k jeho hromadění
na skládkách.
Děkuji předem za pochopení a za spolupráci.
Jana Svašková
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Škola

Ve škole je stále živo

Strom svobody

Měsíc listopad proběhl v klasickém a běžném rytmu. Vzdělávání standardně probíhalo
v jednotlivých třídách s učiteli, probíhaly různé kulturní a společenské akce,
přičemž žáci se aktivně zapojovali do jednotlivých aktivit.

Stromy svobody byly hromadně vysazovány v letech 1918 a 1919
a symbolizují vznik Československé republiky.

Z

ačátek měsíce listopadu se nesl
v duchu etikety.
Nejdříve navštívil 3. ročník divadlo GONG a v ten
stejný den proběhla etiketa stolování pro 4. ročník. V restauraci U dvou
čertů ve Stříbrné Skalici,
výborný šéfkuchař František Hlavnička pro děti
připravil slavnostní tabuli s pětichodovým menu.
Žáci měli možnost si vyzkoušet, jak správně jíst
špagety, kuřecí paličky
nebo jak použít vidličku
a lžíci při krájení lívanců. Etiketou stolování je
provázel a řádně poučil
pan vrchní Jaroslav Dohnal. Žáci naší školy se v tomto programu měli možnost dozvědět, že není vhodné se po jídle vrtat
v zubech, dále byl program mimo jiné obohacen o informace,
jak spolustolovníky vhodně informovat o potřebě si odskočit
na toaletu a spoustu dalších důležitých informací. Tento úžasný
zážitek mohli žáci zažít díky firmě FRACHT FWO Czech, s. r. o.,
která zaplatila veškeré náklady ve výši dvacet tisíc korun.

D

o výsadeb se zapojovali starostové, žáci či členové místních spolků. Stromy byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy. Pod těmito stromy se lidé často sdružovali. Odehrávaly
se zde svatby nebo oslavy. Ne náhodou byla jako strom svobody zvolena lípa. Ta byla už posvátným stromem starých Čechů.
V roce 1848 se na Všeslovanském sněmu v Praze
stala národním symbolem slovanských národů
(jako protiváha k velkoněmeckému dubu) a její
připomínku najdeme například na prezidentské
standartě.

A konečně, závěr měsíce listopadu probíhal v duchu rukodělných řemesel, kdy se žáci naučili vyrábět papír, drátkovat
a z prvňáků se stali truhláři.
kolektiv ZŠ Senohraby

Velmi rády jsme se této myšlenky ujaly a na nedělní odpoledne
21. 11. 2021 jsme společně s tehdejšími vodními skauty, kteří tuto
lípu sázeli, uspořádali neformální
setkání.

Ve 2. třídě jsme měli o penězích zkreslené představy. A dnešní
druháčci na tom nejsou jinak. Nevědí, odkud se peníze berou
a proč není dobré nechat všechny rodinné úspory v hračkářství. Tohle všechno a mnohé další věci žákům 2. tříd ukážeme
interaktivní formou, kdy si na chvíli vyzkouší být v kůži svých
rodičů. Naučí se chápat, co je rodinný rozpočet a jak o penězích
přemýšlejí dospělí. Tento program se jmenuje Abeceda peněz
realizovaný ve spolupráci s Českou spořitelnou.

Tento vzpomínkový akt se nesl
až v dojemném setkání starých kamarádů. Úvodního slova se zhostil
Sláva Chejn, člen vodních skautů.
Poutavým vyprávěním pokračoval Karel Kozák st., emeritní skaut
z první vlny tohoto senohrabského
oddílu. Připomněla se tak krátce
původní historie. Následně pak
všichni zavzpomínali při listová-

Všichni známe Aloise Jiráska a jeho Staré pověsti české. Jedna
z nejznámějších pověstí je o praotci Čechovi, která se částečně odehrává na hoře Říp, proto se 4. třída vydala po stopách
praotce Čecha. Žáci vystoupali na vrchol, kde zdramatizovali již
zmíněnou pověst.
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Za zmínku jistě stojí i komorní zájem místních obyvatel a sokolů, kteří se aktu odhalení památného označení zúčastnili a projevili tak své vlastenectví.

Stromy svobody se sázely i v pozdějších letech
(1928, 1945, 1968, 2018)
vždy, když si lidé chtěli
připomenout a oslavit
význam svobody a demokracie.
I v naší obci takový
strom svobody máme.
Byl vysazen 10. 9. 1968
místním spolkem skautů. V souvislosti s obnovou zvoničky nás oslovil
Sláva Chejn, zda bychom
tento strom do našeho
projektu nezahrnuly a nepostaraly
se o jeho připomenutí.

V 5. ročníku proběhl primární program zaměřený na prevenci
a osvětu domácího násilí a práci s osobami ohroženými násilím
v rodině nebo osobami, které se dopouštějí násilí. Film Zuřivec
zachycuje domácí násilí očima malého chlapce Bóje, pomáhá
pochopit jeho jeho pocity, pocity dítěte, a přináší tak novou perspektivu na násilí v rodině. Film Zuřivec přináší jasné poselství
pro všechny, kteří zažili nebo zažívají násilí: Nejste v tom sami.
Není to vaše vina. Můžete se svěřit někomu, komu důvěřujete.
Násilí je možné zastavit.

ní kronikou plnou zážitků, fotografi í a krásných malůvek
v místní hospůdce.

Právě organizace skautů a sokolů stály
u zrodu republiky, na němž se významně
podílely.
Symbolem této doby je neodmyslitelně
osobnost Tomáše Garrigua Masaryka,
velkého státníka a prvního československého prezidenta. Nezapomínejme, jak je
důležité mít vlastní stát, vlastní identitu,
vlastní řeč i měnu – hodnoty, o které je
naší povinností nejen pečovat, ale bedlivě
je střežit.
Zvláštní poděkování patří dárci, který pro
tento účel věnoval kámen ze svého pozemku a označení stromu tak mohlo být umístěno na senohrabský kámen.
Za neformální skupinu
Lucie Pancířová, Dita Kohoutová,
Helena Pechlátová
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Zápis č. 5/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 10. 11. 2021 od 18 hodin v kongresovém
sále hotelu SEN, Malostranská 344.
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut,
Jan Beneš, Martin Brož, Miroslav Matyska, Lucie Pancířová,
Alexandra Kloužková (od bodu č. 6)
Omluveni: Radek Skořepa
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/zapisy-zastupitelstva-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. Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny – příloha zápisu
č. 1 – je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, zastupitel Skořepa je
omluven a zastupitelka Kloužková je na cestě. Zastupitelstvo obce
je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu paní H. O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Milana Krauta
a Miroslava Matysku.
Usnesení č. 62/2021:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Kraut a pan Matyska.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 63/2021:
ZO schvaluje navržený program jednání ve znění,
v jakém byl vyvěšen na úřední desce.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce,
U tunelu, ppč. 340/6.
Usnesení č. 64/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029070
Senohraby, Na Úhorech 190, mezi obcí Senohraby a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
5. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce,
Hlavní, Ve Vilách.
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Usnesení č. 65/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010387/
VB/01 Senohraby, ul. Hlavní, Ve Vilách, obnova NN, mezi obcí
Senohraby a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelka Kloužková je přítomna od bodu č. 6.
6. Směna pozemku ppč. 499/7 (47 m2)
za ppč. 359/44 (46 m2) v k.ú. Senohraby.
Usnesení č. 66/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje směnu pozemků ppč.
499/7 o výměře 47 m2 za ppč. 359/44
o výměře 46 m2 v k.ú. Senohraby mezi obcí Senohraby
a TJ Sokol Senohraby se sídlem U Hřiště 272, 251 66 Senohraby,
IČ 16554523, a pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7. Souhlas s podáním žádosti o dotaci MMR ČR
– oprava místních komunikací.
Usnesení č. 67/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje podání žádosti o dotaci
na akci „Obnova místních komunikací v centru obce Senohraby“
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
8. Souhlas s podáním žádosti o dotaci MMR ČR
– hřiště na školní zahradě.
Usnesení č. 68/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Senohraby – revitalizace hřiště na školní
zahradě“ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 69/2021:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje, že na email obce Senohraby je možno zasílat návrhy na doplnění školního hřiště do 30. 11.,
poté proběhne pracovní schůzka na Obecním úřadu Senohraby
1. 12. ve večerních hodinách, včetně zástupců školské rady.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Dar starého vodojemu Peleška a přivaděče
Dub–Peleška DSO Přivaděč Javorník.
Usnesení č. 70/2021:
ZO Senohraby schvaluje záměr daru starého vodojemu Peleška
v hodnotě 1 Kč a přivaděče Dub–Peleška v hodnotě 850 000 Kč
Dobrovolnému svazku obcí Přivaděč Javorník za podmínky,
že Dobrovolný svazek obcí Přivaděč Javorník provede
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rekonstrukci a rozšíření vodojemu či vybuduje nový vodojem
a dále zkapacitní přivaděč Dub–Peleška.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska)
0 hlasů proti
3 hlasy se zdržely (Kloužková, Pancířová, Brož)
Toto usnesení bylo přijato.
10. Vypsání výběrového řízení na akci „Smart metering“.
Usnesení č. 71/2021:
ZO Senohraby souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci
„Smart metering“.
Výsledek hlasování:
6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut,
Matyska, Brož)
0 hlasů proti
2 hlasy se zdržely (Kloužková, Pancířová)
Toto usnesení bylo přijato.
11. Vypsání výběrového řízení na akci „Intenzifikace
ČOV Senohraby“.
Usnesení č. 72/2021:
ZO Senohraby souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci
„Intenzifikace ČOV Senohraby“.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
12. OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovitosti
– příloha zápisu č. 2.
Usnesení č. 73/2021:
ZO Senohraby schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovitosti s koeficientem 0,95 Kč.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 74/2021:
ZO Senohraby schvaluje poskytnutí jedné nádoby na bioodpad
do každé nemovitosti v obci zdarma (započtenou v ceně místního
poplatku za odkládání komunálního odpadu). Nádoby budou
distribuovány na základě projeveného zájmu majitelů jednotlivých
nemovitostí, nikoliv plošně.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. OZV č. 4/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství – příloha zápisu č. 3.
Usnesení č. 75/2021: ZO Senohraby schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
14. Nabídky na pořízení akumulátorového
vyprošťovacího zařízení pro JSDH obce.
Usnesení č. 76/2021:
ZO Senohraby bere na vědomí nabídky na pořízení
akumulátorového vyprošťovacího zařízení a vybírá nabídku firmy

Nordstahl Servis s.r.o., se sídlem V Lázních 395,
254 01 Jílové u Prahy, IČ 06313442, v celkové ceně
683 843,60 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 77/2021:
ZO Senohraby schvaluje, že pro úhradu vyprošťovacího zařízení
budou převedeny stávající finanční prostředky z účtu Hasiči
Senohraby na hlavní účet obce a dofinancování bude provedeno
z hlavního účtu obce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Rozpočtové opatření č. 4/2021 – příloha zápisu č. 4.
Usnesení č. 78/2021:
ZO Senohraby schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021
se zaúčtováním k 31. 10. 2021.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
16. Informace o provozu pobočky Pošta Partner.
ZO bere informace o provozu pobočky Pošta Partner
na vědomí.
17. Různé
Starostka pozvala v sobotu 27. 11. na rozsvícení vánočního
stromu na návsi u kaple sv. Vojtěcha a sdělila, že na pátek 3. 12.
jsou do hotelu Sen zváni na setkání senioři, pokud to epidemická
situace dovolí.
Starostka poděkovala zastupitelce Pancířové a skupině okolo ní
za úpravy kolem zvoničky a dále za vysazení nové aleje k Altánu.
18. Diskuse
Náměty zastupitelů a občanů se týkaly: pobočky Pošta Partner
Senohraby; přípravy obce na zimní období; poděkování
za výsadbu aleje; poničené autobusové zastávky za mostem;
prodeje pozemků; stejného přístupu k občanům bez rozlišování,
kdo se v Senohrabech narodil a kdo přistěhoval; dostatečných
informací pro zastupitele; instalace odpadkových košů; čističky
na Baštírně; optimalizace pokládky sítí při výkopech; požadavku,
aby byly obnoveny oslavy k 28. říjnu.
Zastupitelka Pancířová pozvala v neděli 5. 12. na náves u zvoničky
na betlém.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21.35 hodin.
Zapsal: H. O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 15. 11. 2021
Ověřovatelé zápisu:
Milan Kraut v.r.
Miroslav Matyska v.r.
Jana Svašková v.r., starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Milanem Krautem podepsán dne:
15. 11. 2021
Zápis byl ověřovatelem Miroslavem Matyskou podepsán dne:
15. 11. 2021
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 15. 11. 2021
Zápis byl vyvěšen: 16. 11. 2021
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Senohraby

Kudy jsme chodili... (a co o Vánocích????)

Tak jsem zase byl v Senohrabech na „Podzimním běhu lyžařů“, nyní je to tedy závod,
který má podtitul „Memoriál Ály Syrovatského“. Byť předem přihlášen, jsem v neděli ráno
přemýšlel, jestli tedy mám jet; bylo totiž nevlídné počasí (sníh s deštěm). Ale nakonec rozhodla
nostalgie (tento závod jsem už několikrát absolvoval). A, konec konců, vždyť jsem obhajoval
prvenství (ve své kategorii) z loňského distančního ročníku…

První polovina letošního roku zase nepřála hromadným akcím
a teprve v květnu jsme vyrazili na první vycházku.

L

etos jsem byl teoreticky bez šance na nějaké umístění
„na bedně“, vždyť ve startovní listině mé kategorie figurovala řada lepších. Ke všemu jsem si do tašky omylem
zabalil špatné boty. Ale pak jsem si, dle barona Coubertina,
řekl: „Ne vyhrát, ale zúčastnit se!“

Znovu musím smeknout pomyslný klobouk před pořadateli
ze Ski Senohraby. Jak ti dokázali závodům vtisknout ten zvláštní duch i přes nepřízeň počasí a restrikce covidových opatření,
to nepochopím. Je to krásný příklad týmové spolupráce. Kéž by
si i jiní z toho vzali ponaučení…
Ondra Čerepušťák

A tak jsem se po lehkém rozcvičení postavil na start a vyběhl. Samozřejmě, díky špatným botám, jsem si po cca půl
kilometru „ustlal“ na bahnité
cestě. No, musel jsem se hodně
přemlouvat, abych to nevzdal;
pokračoval jsem ale dále. Vzhledem k vykácenému lesu jsem
trať nepoznával, ta ale byla
dobře označena. A na kritických místech byla perfektně
fungující pořadatelská služba,
takže jsem nakonec ani „nezakufroval“. A když jsem přeběhl
přes cílovou čáru, řekl jsem jen:
„Dobro došli!“.

V srpnových vedrech jsme si dali jen odpolední
procházku podél Sázavy do Čerčan s výbornou
zmrzlinou ve Čtyřkolech (7 a pes a 8,5 km). V září
jsme zvládli dvě vycházky, první podél Sázavy do Hvězdonic (6 a 8 km), druhou ze Zaječic do Dubiny a dál
do Pyšel. V Dubině jsme měli domluvenou prohlídku nádherné
soukromé botanické zahrady, kde se nám majitel (herec ze seriálu
Policie Modrava) i jeho syn velice věnovali a zahradou jsme byli
nadšeni. Návštěvu chceme zopakovat, až bude většina keřů v květu. Druhá část cesty kopcovitým terénem do Pyšel byla méně příjemná a odškodnil nás dobrý oběd. Bylo nás 10 a km 9.

No, ale co se nestalo? Ono i to
slepé kuře nakonec to zrno
najde… Vzhledem k neúčasti
některých borců mé kategorie z toho nakonec rezultovalo
3. místo, tedy ta „bedna“. A pak
jsem si vzpomněl na svou matku, která mi říkávala, že ten
výraz barona Coubertina se dá
přeložit taky takto: „Kdo chce
vyhrát, musí se zúčastnit!“

V říjnu jsme konečně uskutečnili opakovaně odkládanou cestu kolem lomů, z Mořiny kolem Velké Ameriky, Mexika a Malé
Ameriky do Karlštejna. Terén byl docela náročný, počasí příjemné, pohledy do lomů krásné. Nakonec zase dobrý oběd
na zahrádce restaurace U Draka. Bylo nás 13 a km 11,5.

Kromě jiného jsem se na „Senohrabech“ setkal s řadou známých. Mohu jmenovat třeba
M. Smrčku, vítěze „Muži D“ (Musím si na něj dát pozor, abych byl
v jiné věkové kategorii než on!).
Nebo Anitu Veselou z Mělníka,
která vyhrála „Ženy D“. Nebo
Pepu Nepomuckého ze Sparty Praha, jehož děti se dostaly
na „bednu“ ve své věkové kategorii. Nebo Blanku Golobovovou
z Hradištka. Nebo…
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P

ůvodní plán údolím Mnichovky jsme
na poslední chvíli museli změnit, protože údolí bylo pro spoustu bahna skoro
neprůchodné. Takže přes Mirošovice do Hrusic
a zpět domů, po dlouhé době s příjemným posezením na zahrádce restaurace v Hrusicích. Bylo
nás 11 a dva psi, km 8,5. V červnu jsme navštívili
a prošli Průhonický park, kde nás nejvíce nadchly pěstební zahrady se spoustou kvetoucích
kosatců a pivoněk. Nás i km bylo 6.

Zatím poslední vycházka v listopadu ze Struhařova do Voděradských bučin a na Vyžlovku se moc povedla, bukové listí bylo
většinou již opadané a svítilo pod stromy, ale když vysvitlo
slunce a zafoukal vítr, vznášely se zbytky listů jak zlaté jehličky
ze stromů. Účastníků 8 a km 9,5.
A co dál? Oblíbenou Vánoční procházku kolem Senohrab jsme
naplánovali na odpoledne ve středu 29. prosince, ale její uskutečnění je při současné situaci ve hvězdách a rozhodne se asi
až na poslední chvíli. Prosíme zájemce, aby sledovali obvyklé
informační tabule, kam bychom vyvěsili pozvánku.
Eva Matějková
turistický oddíl při TJ Sokol Senohraby

llistopad–prosinec
istopad–prosinec . 2021
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Mikulášské závody

Senohrabské gymnastky vyhrály
zlatý pohár

V úterý 30. listopadu 2021 proběhlo předvánoční zápolení kroužku Funnygym.
Mikulášskou nadílku si děti letos vysoutěžily a svoje síly porovnaly ve čtyřech disciplínách: skok do dálky, člunkový běh, skákání přes švihadlo a hod míčkem.
Ve třech věkových kategoriích se vítězi stali:

Po dvou letech jsme se konečně dočkaly a mohly se opět vydat na závody v malém teamgymu,
který se letos konal 20. listopadu v Poděbradech.

N

ejmladší holčičky naprosto bezkonkurenčně převálcovaly ostatní
družstva a obsadily zlatou příčku
v Obalstním přeboru Malý Teamgym Open
– Středočeský kraj. Radost to byla opravdu nesmírná, zvláště v dnešní době. Tým
Kočiček ve složení Anička Táborská, Alička
Tlamichová, Eliška Baťchová, Leontýnka
Zahrádková, Simonka Pajmová, Johanka
Karlová, Julinka Slavíčková, Barborka Gergelitsová a Terezka Beranová předvedl krásný výkon bez chyb, pádů a s velmi vysokou
obtížností vzhledem ke svému věku. Holčičky závodily v nejmladší kategorii, tj. do 8 let.
Patří jim velká gratulace a pochvala.

jako Mladá Boleslav, Poděbrady nebo
Dvůr Králové n. L. je to velmi úsměvné vzhledem k velikosti Senohrab…
Do posledních hodin před závodem
jsme řešily složení týmů a změny v sestavách na nářadích. Bylo to napínavé.
Šance na medaile byly i u starších děvčat, ale bohužel nám z každého týmu
karanténa nebo nemoc odebrala velké
posily. Naštěstí ne tolik, abychom nemohly závodit vůbec. Jsem proto moc
šťastná, že se nám závody vydařily
a že jsme se zúčastnily. Děti si je po tak
dlouhé pauze opravdu užily a radost
a dojetí bylo neskonalé.

6–7 let. Zleva: Klára Chmátalová, Adam Kühnel a Anna Vondárková
8 let. Zleva: Emily Hicks, Petr Novotný a Václav Šusta

Dětem moc gratuluji a přeji hodně dalších sportovních úspěchů.
Nejmenší sportovce z Pidigym a předškolní děti ze Sokolínku
jještě čeká klasická mikulášská nadílka. Mikulášské závody ještě proběhnou u nejmladších družstev gymnastek.
Přeji všem krásné vánoční svátky a do nového roku 2022 hlavně zdraví, radost a nepřestávající potěšení ze sportování!
Štěpánka Kršková
Sokolínek, TJ Sokol Senohraby
9–11 let. Zleva: Lucie Chmátalová, Magdalena Potměšilová
a Lucie Machalová

Závodů se zúčastnila ve starších kategoriích také naše další tři družstva. Do 11 let to byly Tygřice a Žirafky, které skončily na 5. a 6. místě. V kategorii do 16 let pak Berušky, které
obsadily 5. místo. Ze závodů jsme si ale odnesly ještě jedno
prvenství, a to v množství zastoupených družstev. V této náročné a nevyzpytatelné době jsme dokázaly připravit a hlavně
finálně na závody dopravit čtyři družstva. V konkurenci měst

Děti mají za sebou téměř dva velmi náročné roky, kdy se na střídačku cvičilo a necvičilo. V tělocvičně to bylo s celou škálou omezení a nařízení, chvilku jsme jako ryze vnitřní sport fungovali
venku, během úplného lockdownu jsme pak pokračovali on-line.
A někteří to dokonce zvládali i třikrát do týdne. Je to
krásné, hodné skutečného
obdivu a mám vekou radost, že máme tak houževnaté děti, které se prostě
jen tak nevzdávají a sport
opravdu milují. Zlatý pohár
je zaslouženou odměnou!
Sportu zdar a našim zlatým gymnastkám zvláště.
Štěpánka Kršková
Sokolínek
TJ Sokol Senohraby
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Kvetoucí Senohraby v roce 2021
Trvalkové záhony se už uložily ke svému každoročnímu odpočinku,
a tak se ohlédněme zpět za tímto poměrně akčním rokem.

J

ak jste asi všichni zaznamenali, hlavní trvalkový záhon u nádraží loni koncem podzimu dostal velký
zásah v podobě havarijní opravy vodovodu umístěného pod ním. Ve třetině záhonu byla vykopána
díra, další část utrpěla nasypáním vyhrabané zeminy a pojezdem těžké techniky. Sanační práce začaly už na podzim, ale počítání ztrát v zásadě probíhalo po celý letošní rok. Na jaře proběhlo přesazování
některých stávajících rostlin ze zahuštěných míst do volného prostoru, dosazení dalších, nové zamulčování
štěrkem a čekání na to, jak si rostliny poradí. Celý rok bylo viditelné, že se volná místa pomalu zaplňují. Jak
známo, všechno špatné je vždy pro něco dobré, a to se, myslím, potvrdilo i zde.

Všimli jste si v ulici U Školky té nové žluté trvalky,
co vypadá trochu jako podzimní astra? Je to Heterotheca camphorum var. glandulissimum, nemá
ani ještě české jméno, je to zatím málo používaná
trvalka, která se v katalogu Doporučeného ověřeného sortimentu trvalek – seznam nejspolehlivějších trvalek a jejich kultivarů v našich podmínkách
– dostala hlasováním odborné veřejnosti do úplného finále. A myslím, že to krásně potvrdila. Zvládá
suché slunné stanoviště a kvete od konce července až do pozdního podzimu. Je vysoká přes metr,
přesto má stonky olistěné až k zemi a nikde se neklátí, navíc jsou její květy obsypány včelkami. Myslím, že ulici krásně rozjasnila.

Některé nově přidané trvalky krásně oživily již sedm let staré výsadby. To platí hlavně u rdesna (Persicaria amplexicaulis ‚Speciosa‘), které nasadilo své ružovočervené úzké květy už v červenci a neúnavně kvetlo
až do října. Krásně barevně ladí nejen s mavuní, ale hlavně s květy třepatek, které jako každý rok záhon svými květy zaplní o letních prázdninách. Přidáno bylo i vícero travin (Panicum virgatum ‚Northwind‘), které
se na podzim barví do zlatých odstínů s jemnými květenstvími. Letos ještě nabíraly sílu, příští rok již budou
výraznější. Možná jste si také všimli vysokých bílých aster (Boltonia asteroides ‚Snowbank‘), které kvetou
na podzim a spolu s trávami trochu rozsvítí šedé dny. Boltonie stejně jako traviny byly nešťastně sázené
už loni před havárií, takže jich letos bylo méně, než byl původní plán, nicméně došlo k přidání dalších kusů
a příští rok už budou nepřehlédnutelné. Volná místa zaplní svým výsevem v příštím roce i trvalky jako jsou
chrpy, mavuně a třapatky. Ostatní rostliny, které se tolik nerozšiřují výsevem, byly rozesazeny (pryšce a sápy)
nebo dokoupeny (šalvěje a kakosty) už na jaře. Na podzim bylo zasazeno ještě pár tulipánů a narcisků. Držme
tedy záhonu palce, příští rok snad zase v plné kráse!

Ve spodní partii hrají již prim růže. V období květu jsou nepřekonatelné, doplňují
je převážně lněnice a mavuně, teď na podzim je doprovází hlavně perovskie a zlaté trávy (proso). V keřovém
pásu ve spodní části ulice už jsou všechny keře hezky rostlé a propojují se dohromady, stejně jako podrostové trvalky. Muchovníku začíná vynikat jeho krásná struktura, na podzim se pak zbarvuje do oranžovočervených tónů, zatímco hortenzie a pámelníky se ladí v bílé.

Druhý smíšený záhon u nádraží, mezi kadeřnictvím
a restaurací, od jara zdobí
sice méně nápadnými květy, o to širší paletou zelených odstínů na různorodých tvarech listoví. Teď
na zimu vyniknou červené
výhony svíd na pozadí stálezelených kalin, v brzkém
jaře vykvetou čemeřice doplněné novými sněženkami
a krokusy.
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Určitě jste si všichni povšimli i dění kolem pomníčku. Lucii Pancířové se podařilo získat dotaci (nejen) na nákup rostlin, jejíž součástí bylo komunitní sázení. Místní dobrovolníci se sešli několikrát, aby připravili plochy,
a pak jsme vše společně zasázeli. Moc děkuji za úžasné nasazení! Nový kabát dostal nejprve prudký svah
pod lipami. Vybrala jsem odolný keř – korunatku (Stephanandra incisa ‚Crispa‘), která na jaře raší hráškově
zelenými listy, drobně smetanově kvete a na podzim se zbarví do teplých žlutých tónů. Po opadání listí vyniknou její kroucené skořicově zbarvené větvičky. Podrost pod ní udělá mařinka spolu s mochničkou.
Do trojúhelníhového prostoru o trochu níže jsem vybrala tři bezinky, typicky český keř, který umí být velmi
krásný a jemně doplní genia loci tohoto místa pod lipami a pomníčkem. Mezi bezinkami je vysazená kombinace trvalek, která by měla navodit pocit louky – spoustu travin a trvalky zase takové jemné a neokázalé
– kopretiny, měsíčnice, denivky, astry, krvavce (kominíčky). Teď už se můžeme těšit na jaro se spoustou,
spoustou cibulovin – žluté a bílé narcisky v kombinaci s botanickými tulipánky do stínu, později v létě
pak přibydou drobné okrasné česneky.

Senohrabská stopa
stavitele Františka Bouši
V Posázaví tento stavitel sice působil hlavně v Zaječicích,
ale se Senohraby byl svázán v několika ohledech.
František Bouša se narodil 14. května 1881 v Kovářovicích,
a proto jsme si roku 2021 též připomněli 140. výročí
jeho narození. Bouša se stal členem Společenstva mistrů
zednických se sídlem v hlavním městě Praze.
Hvězda
H
ě d na historickém
hi t i ké pohledu
hl d

Nejen nové výsadby se dočkal
i pomníček samotný a přilehlý křížek. Zde bude kombinace bíle kvetoucích hortenzií,
travin a dalších trvalek. Jaro
ale začnou tulipány a později v květnu a červnu pozadí tmavého tisu rozzáří bílá
květenství vysokého okrasného česneku.
A prosba nakonec: Jsem
vděčná studentům, kteří mi
s péčí o záhony občas vypomůžou, ale ráda bych si našla nějakou trvalou spolehlivou pomoc, protože
na takové množství záhonů
už moje fyzické ani časové

Již í ffasáda
ád vily
il v Zaječicích
Z j či í h na původním
ů d í plánu
lá
Jižní

možnosti nestačí. Někoho,
m
kdo by si rád zpestřil hok
meoﬃce, mateřskou nebo
m
důchod občasnou fyzickou
d
prací, kdo se nebojí vzít
p
do ruky rýč, ale povětšinou
d
sspíš plecí lopatičku či nůžky. Není potřeba žádných
k
sspeciálních dovedností, vše
ukážu, ale potřebuji fyzicu
kou zdatnost, spolehlivost,
k
zzvídavost a čas za světla
vve všední dny (hrubý odhad
3 hodiny jednou za 2 týdny,
někdy častěji, jindy méně,
n
v zimě vůbec). Pokud vás to
oslovilo, ozvěte se mi, proo
ssím na klara.horadova@
vvolny.cz.
Klára Horadová,
25. 11. 2021
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V

Senohrabech se nejen zúčastnil
stavebních komisí, ale má zde
také architektonické realizace. Jeho podpis nalezneme na plánech
vily „Hvězda“, která se nachází v ulici
U Ozdravovny. Tento projekt je datován
k 10. březnu roku 1923. Tato mimořádně
zajímavá stavba má čtvercový půdorys,
pouze severní průčelí je zkosené, ale svým
natočením působí hvězdicovým dojmem.
Na nároží jednotlivých fasád Bouša nakreslil pilastry, zakončené stylizovanými
hlavicemi, které umístil pod střechu. Dovnitř domu se vstupovalo vchodem, rámovaném obdobnými architektonickými
prvky. Do přízemí navrhl předsíň se schodištěm, pokoj, kuchyni, koupelnu a spíž.
V patře také předsíň, pokoj, ložnici a koupelnu, na plánech zvanou lázeň. Jako
další zajímavost lze uvést, že na plánech
se nacházejí tyto dvě sousedící prakticky
shodné stavby na stejném půdorysu.
Velice působivá je funkcionalistická vila
v Zaječicích, stojící na jižním okraji této
obce, jejíž schodišťová věž s kruhovými

P ůč lí vily
il H
ě d na původním
ů d í plánu
lá
Průčelí
Hvězda

okny je zdaleka viditelná. Na věži se pod
jedním z těchto oken nachází letopočet
MCMXXXVII. Dalším zajímavým prvkem

se stala lodžie, směřující k Pyšelské ulici,
tedy na východ. Tato krytá část je propojena s balkonem na jižní straně vily. Plány tohoto domu (čp. 43) pro slečny Marii
a Boženu Boušovy vznikly v květnu roku
1935. Do přízemí Bouša dokonce navrhl
hostinec s lokálem, výčepem a kuchyní.
Jako oficiální sídlo firmy je v archivních
materiálech uvedena adresa: Praha –
Pankrác, za Vozovnou čp. 775. Jde o dům
v dnešní ulici V Občanském domově, číslo
orientační 5. Tato komunikace skutečně
probíhá za Pankráckou vozovnou směrem
k Pankrácké věznici.

áh b k Františka
išk Bouši
ši na pyšelském
š l ké
Náhrobek
hřbitově

Tento pozoruhodný stavitel zemřel dne
4. září 1964 a byl pochován do hrobky
v Pyšelích. Na tamějším hřbitově, resp.
jeho dolní části, se nacházel náhrobek
s jeho jménem a též se jménem Marie Boušové (15. 11. 1885 – 22. 5. 1965) a dalšími,
ale nedávno bohužel zanikl. Také z důvodu, aby památka této významné osoby
zcela nevymizela, vznikl i tento příspěvek.
Patrik Líbal
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Hláska

dětem

Kája s Alenkou se zavřeli v pokojíčku. Když
tam tatínek nakoukne, zavalí ho pohoršené výkřiky a on zase
se rychle zavře dveře. Co tam
alí dárky? Vyrábí ozdoby
děti dělají? Balí
na stromeček?
k? Pořádají hostinu
z cukroví tajně nanošeného
ze spíže? Těžko
o říct.
olají rodiV poledne volají
u. Z poče děti k obědu.
kojíčku
se
ozývá
jenom ticho. Když
maminka
zaklepe
aklepe
na dveře, nestane
estane
se vůbec nic. Pokoj
rázdný
je prázdný. Prázdný
je i obývák. Koupelna. Spíž. Na věšáku
chybí dvě zimní
mní bundy. V botníku chybí dvoje zimní boty. Tatínek se jde
podívat na zahradu,
hradu, ale ani
na zahradě nikdo
do není.
Tatínek zaběhne
ne
k sousedům,
ale Alenku s Kájou
ájou nikdo
nepotkal.

Maminka zavolá kamarádce. Děti viděla naposledy na předvčerejší návštěvě.
„Že nic neřekli,
neřekli,“ kouše se maminka do rtu. „Kdyb
„Kdyby někam šli,
přece by nám to řekli, ne?
Jak to, že je nikdo neviděl? Myslíš, že jsou jenom
v lese? P
Proč se nevráo
tili na oběd?“
Tatínek
neví. Nervózní
je ale
N
taky. C
Co teď?
Přesně
Přesn v tu chvíli se ozve venku
dupán
dupání a dovnitř
vrazí nejdřív Alenka a h
hned za ní Kája.
Tváře mají zrudlé
od zimy
zimy. V rukou drží
svíčičky a oči jim svítí
nadšením. „„Hele, co jsme
Be
přinesli! Betlémský
světh letos zase
lo! Hasiči ho
rozdávali
u
hasičárny!“

Jak se betlémské světlo dostaostane až do senohrabské hasičské
ské
zbrojnice?
Vypráví se středověká legen-da o chlapcích z Florencie,,
kteří se účastnili křížové
výpravy. Jeden z nich přísahal, že když se domů vrátí
živý, přinese s sebou i plamí-nek z betlémské baziliky. Po-dařilo se mu přežít a o tři roky
ky
později, v roce 1099 se těsně
sně
před Vánoci objevil v rodné Florencii, v ruce hořící svíci.
Touto pověstí se v roce 1986 nechali inspirovat
Rakušané v rámci vánoční sbírky pro posti-

žené dě
děti. Přišli s nápadem poslat
jedno
jedn z dětí letadlem do Betléma,
aby
ab zapálilo svíci v jeskyni,
kde
k se narodil Ježíš. Plamínek
jako
symbol míru by pak přij
vezlo zpět do Lince.
O dva roky později navrhnul
n skautský vůdce Herbert
Grünwald,
že by se mohlo
G
betlémské
světlo rozdávat.
be
Od roku 1989 každý rok před
Váno
Vánoci pořádá ekumenickou bohoslužb při které předává symbol
hoslužbu,
í a pokoje
k
míru
delegacím skautů z celého světa. Skauti pak světlo rozdávají zase dál
ve svých zemích.

18

listopad–prosinec . 2021

Pepíček volá
na maminku:
„Mami? Krásně
nám hoří stromek.““
„Pepíčku, říkáme,
že stromek svítí,“
a
odpovídá maminka
z koupelny.
„Aha. Krásně nám
mi.
svítí stromek, mami.
A záclony už taky
svítí!“

Půjdete si pro betlémské světlo k senohrabské hasičské zbrojnici v sobotu 18. 12. mezi
14. a 16. hodinou i vy? Vyrobte si vánoční lampičku, aby vám doma slušelo ještě víc.
Potřebujete: zavařovací sklenici, lepidlo Herkules, papír, nůžky, svíčku, sůl nebo písek.

Z papíru vystříhejte stromy a domečky. Nezapomeňte
na okna a dveře. Všechno nalepz
te po obvodu sklenice tak, abyste vytvořili
malé
vánoční městečko. Nad domky a strom
my
m můžete přidat malé papírové vločky.
Do
D sklenice nasypte asi centimetrovou
v
vrstvu
soli nebo písku. Bude působit jako
izolace,
i
aby se sklenice nerozpálila, až bude
svíčka
sví
dohořívat. Do sypké vrstvy posaďte
svíčku a zapalte ji.
Krásný advent, veselé Vánoce a šťastný nový
rok!
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Emoce a afekty
Emoce libé či nelibé, jako bezprostřední
reakce na vzniklé situace jsou nedílnou
součástí života a to, jak je prožíváme,
se na kvalitě života podílí víc,
než jsme si ochotni přiznat.

J

ako „rychle se našlapující Beran“ snadno emocím podléhám, což se autenticky projevuje jak
v myšlení, resp. chování, ve verbální komunikaci, tak v písemném projevu.
Je to již tak tři roky, kdy mne procházkový, neletmý,
letní pohled na místní polnosti pokryté záplavou květů jetele nachového, zvaného inkarnát, naplnil libou
emocí. Emocí nefalšovaného nadšení z jetele, o jehož
barevné síle květů představené v ploše jsem do té doby
neměl tušení. Při pohledu z polní úvozové cesty „polňačky“, vedoucí od objektu K.M.K. Design, kopírující linii benešovské silnice, to byla velkolepá barevná
kompozice od kadmiové červené až po mořenovou
růžovou, to vše na barokně zeleném podkladě. Uvedená nádhera mne přinutila k zastavení a mne, starého
městského člověka, barevně „utlumeného“ šedivostí
činžáků, ke kochání. Stejně tak vedla k zastavování
jindy se řítících vozidel po benešovské silnici, aby si jejich posádky načerpali něco té parády do svých selfie.
Zachvátila mne emoce fandovství i hrdosti, že jsem
„tam zrovna byl a u toho“. To nemohlo nebýt v SH
a v euforickém popisu svého prožitku jsem, jménem
všech touto nádherou oslovených, vyjádřil dík M. Zídkovi, tehdejšímu jednateli Zemědělské a obchodní
společnosti, spol. s r.o., v Pětihostech, za okázalou
barevnost polí, byť jen sezónní a krátkou, ale emočně
velmi obohacující.
Před několika týdny, tentokrát při nepovinně povinné procházce s manželkou a psíkem, čerstvě nabytým z útulku, budícím již na první pohled soucit,
jsme na výše vzpomenuté polňačce „přistihli“ skupinu dospělých s dětmi při výsadbě ovocných stromků.
Na pečlivě upraveném okraji pozemku hraničícího
s danou polní cestou vytvořili esteticky i technicky
výborně zvládnutou alej 48 ovocných stromů. Zde je
nutno uvést, že nevšední úpravy okrajů některých polností vyvolaly také spekulace, zda nejsou přípravou
terénu pro běžkaře na lyžích. Domnívám se, že pozemek, nyní již s ovocným stromořadím, je spravován
také ZOS, spol. s r.o., z Pětihost, čemuž nasvědčovala
i přítomnost Ing. V. Podaného, současného společníka
této společnosti. Překvapující, aspoň pro nás přihlížející, byla a je působivá dokonalost popisovaného díla.
Z krátkého rozhovoru s mladou paní Ing. L. Pancířovou, nepochybně velící této pracovní skupině a jejich
bohumilé aktivitě, vyplynulo, že jde o projekt „Sázíme
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stromy“, těšící se také laskavosti a pochopení místních pozemkových vlastníků. Bylo znát, že k této aktivitě přistoupila s nepřehlédnutelným altruismem, který přenesla i do vytvořeného
kolektivu. Radostné je i zjištění, že nové vedení obchodní společnosti napomáhá i při zachovávání podmínek racionálního hospodaření odstraňovat z plenéru náletové dřeviny, uschlá křoví,
které hyzdí vzhled obhospodařovaných polí. Vysazováním stromořadí, travnatých pásů i solitérních stromů se vrací
do jinak téměř homogenního reliéfu krajiny krajinotvorné prvky, které z ní zmizely a emočně ji ochudily.
Obdobně příjemné emoce jsme s manželkou zaznamenali již před rokem, při pocitu přináležitosti ke skupině
stejně příjemně naladěných spoluobčanů podporujících aktivitu obce „Komunitní sázení zeleně“. Za podpory pracovníků hotelu SEN, za účasti starostky obce
a spontánně vytvořených několika pracovních trojic
bylo vysázeno a místními hasiči důkladně zavlaženo
téměř 50 sazenic budoucího zeleného pásu při výjezdu
z obce. Pravda, sazenic bylo víc než nadšených „sázejících“, nic to však neubralo na sdílení projevů sousedského přátelství a společného nadšení z vykonané
práce. Čas věnovaný tvorbě zelené budoucnosti obce,
naplněný veskrze libými prožitky završil a příjemně
prodloužil výtečný hotelový guláš, který sám o sobě
byl výjimečným gastronomickým zážitkem vyvolávajícím příjemné emoce.
Takovéto a podobné komunitní aktivity obnažují
skutečnou úroveň vztahů v obci a mezi občany, přinášejí do komunity výhradně pozitivní emoce, posilující dobré sousedské vztahy a tím znesnadňující
vytváření nebezpečné afektivní polarity v obci. Činy
jsou prodlouženou rukou emocí. Uvedená emoční
sdělení, popsané dojmy, nemohou být vnímány jako
reportáž nebo rádoby zápis do obecní kroniky, neboť
obě formy mají svá specifika a já nejsem žurnalista
ani kronikář. Vedle zaznamenání faktu zachycujícího událost jde o vyjádření osobního prožitku,
případně afektu vyvolaného emocí. Nejde o oslavu
díla, ale emocí. Mj. nesplňuji požadavek kronikářů,
který k zajištění trvanlivosti kronikářského zápisu,
vyžaduje mít nikoli propisku či hbitý „jednoprstík“,
ale tzv. dokumentní linery.
Do nastupujícího roku 2022 přeji čtenářům Senohrabské hlásky pevné zdraví a život naplněný láskou
a pohodou, život bohatý na libé emoce a opojné radosti. Ty nelibé, např. strach, úzkost, smutek, bezmoc, rezignace apod. se dostaví i bez přání. Psychologové však tvrdí, že i z nich lze, při správném jejich
„zpracování“, vytvořit sílu vedoucí k vytouženému
štěstí. Jsem si jistý, že následující rok nám k ověření
uvedeného tvrzení poskytne dostatek příležitostí.
PhDr. V. Kopper
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Vyúčtování darů FCH Mnichovice
Ke konci roku přinášíme stručný přehled příjmů a výdajů z Tříkrálové
sbírky a z individuálních darů z VS 111. Jen díky vám, dárcům, můžeme
pomoci v mnoha domácnostech zvládat náročné finanční situace
– aktuálně v Mnichovicích, Senohrabech, Ondřejově, Choceradech,
Strančicích, Doubku, Babicích.

Přehled výdajů z Tříkrálové sbírky 2021
(údaje v listopadu 2021)
školka (2 děti)
2 200 Kč
kroužky (3 děti)
4 290 Kč
tábory (4 děti)
21 400 Kč
obědy (2 děti)
10 548 Kč
psychol. konzultace pro adolescenty
7 000 Kč
deratizace domku seniora
8 000 Kč
školní výdaje (2 děti)
10 000 Kč
Výdaje celkem 63 438 Kč
Přehled výdajů z VS 111
Děkujeme všem, kteří přispěli na účet Farní charity Mnichovice 2801611441/2010 a uvedli VS 111.
Pod tímto variabilním symbolem shromažďujeme
dary, které mohou pomoci lidem s nákupem konkrétních věcí, jež nelze v tom momentě získat jinak.
Nejvíce byly na jaře potřeba respirátory a dezinfekční sprej do respirátorů v době, kdy byly náhle povinné, ale za přijatelnou cenu jich bylo nedostatek.
Dále jsme většinu peněz využili pro nastartování
notebooků, které nám darovali dobrodinci zejména
pro distanční výuku dětí – naši dva dobrovolníci Petr
a Michal tráví docela dost času přípravou těchto přístrojů tím, aby bylo možné je věnovat a dotyčný laik
ho mohl jen zapnout: rychlost počítače, antivir, MS
Oﬃce apod. Velmi si této pomoci vážíme, stejně tak
jako darů finančních i materiálních (8 notebooků).
V listopadu 2021 evidujeme tyto výdaje:
správa notebooků
7 165 Kč
respirátory a sprej
5 876 Kč
bunda, výbava na kolo pro 2 děti
2 913 Kč
Celkem výdaje
15 954 Kč
Dary
26 500 Kč
Zbývá
10 546 Kč

Budeme se těšit, že naši farní charitu a potřebné rodiny či domácnosti podpoříte dál.
Přejeme všechno dobré v roce 2022.
Mgr. Lucie Procházková, ředitelka FCH Mnichovice
Tříkrálová sbírka 66008822/0800, VS 777911959 (také viz QR kód)
Podpora Farní charity Mnichovice – provoz a rozvoj 2801611441/2010
Podpora potřebných rodin a seniorů 2801611441/2010, VS 111
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Kulturní akce prosinec 2021
5. 12. 2021 · neděle · Říčany · kino Na Fialce
Přání Ježíškovi.
Začátek 17 hodin.
7. 12. 2021 · úterý · Kamenice
koncert Vlasta Redl s kapelou.
Začátek 19:30 hodin.
8. 12. 2021 · středa · Říčany · KC Labuť
Zdeněk Izer – Na plný coole!
Začátek 19:30 hodin.
9. 12. 2021 · čtvrtek · Říčany · KC Labuť
Adventní koncert Říčanského komorního orchestru.
Začátek 19:30 hodin.
11. 12. 2021 · sobota · Zámek Berchtold
Adventní koncert Alma Ansámbl.
Začátek 18 hodin.
11. 12. 2021 · sobota · Říčany · KC Labuť
koncert 26. celorepublikové setkání Beatlemaniaků.
Začátek 19 hodin
14. 12. 2021 · úterý · Mnichovice
Vánoční setkání u betléma.
Začátek 15 hodin.
15. 12. 2021 · středa · Říčany · KC Labuť
koncert Jazzové Vánoce.
Začátek 19 hodin.

16. 12. 2021 · čtvrtek · Říčany · KC Labuť
Vánoční koncert Kytarového kurzu Jiřího Bardy
a sboru Bradáček.
Začátek 19 hodin.
16. 12. 2021 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Známí neznámí.
Začátek 19:30 hodin.
18. 12. 2021 · sobota · Senohraby · hasičská zbrojnice
BETLÉMSKÉ SVĚTLO – přichystejte svíce a lucerny.
Od 14 do 16 hod.
18. 12. 2021 · sobota · Chocerady
divadlo Nejkrásnější válka.
Začátek 19:30 hodin v Sokolovně.
21. 12. 2021 · úterý · Říčany · KC Labuť
koncert Richard Pachman & Dita Hořínková.
Začátek 19 hodin.
23. 12. 2021 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Zpívej 2.
Začátek 13 hodin.
28. 12. 2021 · úterý · Říčany · kino Na Fialce
Šťastný nový rok 2.
Začátek 19:30 hodin.
Jana Hanzlová

Co všechno nabízí služba Podpora samostatného
bydlení Rytmusu Střední Čechy
Terénní služba Podpora samostatného bydlení
umožňuje lidem se zdravotním postižením
zvládat nároky samostatného bydlení.

P

racujeme s lidmi, kteří si v pobytových službách (chráněná bydlení, domovy pro lidi se zdravotním
postižením apod.) osvojili všechny dovednosti, které jim pobytová služba mohla
nabídnout, a jsou rozhodnuti udělat další
krok k samostatnosti – zkusit žít ve vlastním bytě s menší podporou. Pro plynulý
přechod z jedné formy bydlení do druhé
je nutná úzká spolupráce motivovaného
člověka, pobytové i terénní služby. V současné době terénní službu Podpora samostatného bydlení využívají již třetím
rokem dvě ženy, které do Rytmusu přišly
z chráněného bydlení. Přesně rok uplynul
od nastěhování muže z domova pro lidi
se zdravotním postižením do vlastního
bytu a od dubna letošního roku bydlí samostatně další muž z pobytového zařízení.
Všichni samostatné bydlení zvládají, potíže, které samozřejmě přicházejí, s podporou služby řeší a daří se jim dobře.

22

S lidmi se zdravotním postižením, kteří
vyrůstají v rodinách, služba Podpora samostatného bydlení naopak začíná často
pracovat velmi brzy, většinou už během
jejich posledních školních let. Služba
nabízí těmto mladým lidem podporu
při osamostatňování třeba jen v dílčích
oblastech. Mladí lidé bydlí doma se svou
rodinou, s podporou služby se učí například vařit, nakupovat, cestovat, v neposlední řadě i trávit svůj volný čas podle
svých představ. Většina z nich oceňuje,
že mohou některé činnosti provádět sami
bez podpory členů rodiny. Takový způsob práce přináší vedle osamostatnění
mladého člověka se zdravotním postižením i další benefity. Především „uvolňuje
ruce“ pečujícím členům domácnosti, dává
jim prostor a čas, aby službu poznali a získali k ní důvěru. Postupem času mohou
rodiny s jistotou přenášet na službu stále
více kompetencí. Jednotliví členové ro-

diny zůstávají pro člověka se zdravotním
postižením nepostradatelnými ve smyslu psychické podpory, lásky a přijetí,
praktickou podporu může člověku téměř
ve všech oblastech poskytovat služba.
Služba podpora samostatného bydlení
pomáhá v případě potřeby získat člověku se zdravotním postižením i vhodný
byt. To se aktuálně ukazuje jako nejtěžší
úkol. Komerční byty jsou pro skupinu lidí
se zdravotním postižení většinou finančně nedostupné, obecních bytů je velmi
málo a zájem o ně je velký. Hledání bytu
téměř vždy prověří trpělivost, vytrvalost
a opravdový zájem člověka o samostatné
bydlení. Všechny další nesnáze již bývají
mnohem lépe zvládnutelné.
Mgr. Petra Povolná
Vedoucí služby
Vedouci.psb@rytmus-sc.cz
773 391 184

listopad–prosinec . 2021

23

Přejme si navzájem jen to nejlepší
Blížící se Vánoce a adventní
čas s sebou přinášejí
jedinečnou kouzelnou
atmosféru. Za naše členské
obce svazku Ladův kraj
vám proto už nyní přejeme
kouzelný advent, pohodové
vánoční svátky a v novém
roce mnoho šťastných dní.

bance
je
Účet
b
j 107–1172230237/0100.
/
Úč
je možné načíst i přes níže uvedený QR
kód platby. Dárcům vystavíme potřebná potvrzení a věnujeme poděkování
v podobě „ladovského“ trička.

P

řání k vám putuje z obcí, které
se hlásí k odkazu výjimečného
malíře Josefa Lady. Jsou to Černé Voděrady, Čestlice, Hrusice, Kaliště,
Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků,
Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany,
Senohraby, Struhařov, Světice, Svojetice,
Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary
a Zvánovice. A už nyní můžeme s radostí
prozradit, že k nim v lednu přibydou Jevany jako obec v pořadí pětadvacátá.

Pomůžete nám, i když si naše tričko
rovnou koupíte, třeba někomu jako dárek pod stromeček. Výtěžek z prodeje
poputuje přímo na účet veřejné sbírky
svazku Ladův kraj.
Podpoříte tím opravy stávajících a budování nových turistických stezek a odpočívek v našem mikroregionu. Navíc
tím uděláte radost sobě, svým blízkým
i nám. Jen pozor! Trička pod stromeček
je třeba objednat co nejdříve, abychom
vám je mohli včas poslat či nechat k vyzvednutí v říčanském infocentru. Návod, jak tričko objednat, najdete na našem webu. Předem všem dárcům velmi
děkujeme.

„Ladovské“ obce umí překvapit téměř
nedotčenou romantickou přírodou, jiné
zajímavým kostelem, návsí, památkou,
sportovištěm nebo útulnou hospůdkou.
Od severu k jihu vede Ladovým krajem navíc železniční trať z pražského
hlavního nádraží do Benešova se zastávkami v Říčanech, Světicích, Strančicích,
Mnichovicích, Mirošovicích a Senohrabech. Návrat z delší zimní pěší procházky, výletu na běžkách či na kole si tak
můžete zkrátit vlakem. Tipy, co kde navštívit, najdete na našem webu, na stránkách obcí i v místním infocentru.

Přejeme kouzelný advent a ať je nám
v Ladově kraji pořád dobře!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj.

Věříme, že se vám na našich stezkách líbí,
spolu s Klubem českých turistů pracujeme na jejich modernizaci a budeme proto
rádi za jakýkoliv finanční příspěvek.
Můžete jej poslat na účet veřejné sbírky Ladova kraje, číslo účtu v Komerční
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SERVIS A OPRAVY BENZÍNOVÝCH SEKAČEK
Pavel Kočí • Školní 125 • Senohraby • Tel.: 736 623 424
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