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Úvodník

A je to za námi. Nejen Vánoce, ale celý minulý rok 2008, od nějž pesimisté
čekali jeden malér za druhým a optimisté naopak jen radosti a nebývalou
prosperitu. Nebylo to tak ani tak, pravdu neměl nikdo, nebo naopak, jak to
tak bývá, pravdu měli všichni.

Dokonce ani tradičně očekávané
osudové magické osmičky se
nenaplnily. Možná se nám osmičky
před dvaceti lety posunuly na
devítky a tak by se letos mohlo
něco zásadního stát. Rozehraného
toho je dost: zábavné boje našich
politiků v parlamentu, dodávky
plynu, nepochopitelné zdražování
elektřiny, poplatky u lékaře a
hlavně celosvětová krize. Ta nás
nejprve měla zázračně minout,
teď nás má zcela nezázračně
postihnout. Pesimisté říkají bude
to strašné, optimisté říkají bude to
strašné, ale potřebné, výchovné, ba
přímo nutné. Vlastně to zákonitě
a historicky muselo přijít.Taková
pěkná globální krize, říká optimista,
když se povede, je vlastně pro
člověka a pro všechny věc užitečná,
výchovná a očistná. Tak to je snad
blbost, řekne pesimista, krize je
zhoubná, nemilosrdná a krutá.
Jasně, odpoví optimista, ale právě
proto je potřebná a čas od času
prostě přijde, s tím nic nenaděláš.
Člověk je člověk a občas nějakou
tu facku potřebuje, aby si to,
alespoň částečně, srovnal v hlavě.
Vzpomeň si na osmašedesátej a na
devětaosmdesátej, jak se všichni
najednou
fantasticky
změnili.

No jo, ale.. protestuje pesimista
(všimněte si, že pesimista většinou
začíná obratem „nojoale“), to bylo
něco jiného a kromě toho takovýhle
euforie trvají jenom chvilku. Je
jedno jestli je to krize finanční
nebo společenská, říká optimista,
člověk si v krizi začne uvědomovat,
co je důležité a co ne. To určitě,
zlobí se pesimista, člověk vždycky
bude přemýšlet jako sobec, toho
zkrátka nepředěláš. Já ne, ale krize
ho předělá, usmívá se optimista.
Začne si zase vážit normálních věcí,
které bral už jako samozřejmost.
Jo? – diví se pesimista – a to jako
čeho? Myslíš jako slunce, lesy,
ptáci - hele, slunce pálí, v lese jsou
klíšťata a ptáci řvou. Začne si vážit
třeba toho, nedá se vyvést z míry
optimista, že si ráno může koupit
housky a že má doma teplo a že mu z
kohoutků teče voda a že děti můžou
jít do školy a že si může jet kam
chce a že má fajn práci…Nojoale,
halasí vítězně pesimista, a teď jsi
to trefil – má práci. Jenže v krizi
o tu práci přijde, chápeš? Tudíž i
o peníze a tím pádem nebude nic.
Žádná houska, žádné teplo. Jasně,
volá ještě vítězněji optimista - a v
tom to právě je. Pak si uvědomí, o
co přišel. Nojoale pozdě, protože to

všechno ztratí a bude mít kulový,
brání se pesimista. Nic netrvá
věčně, usmívá se optimista, ani
krize. A je dobře když ji člověk
pozná. A to jako proč? Chce vědět
pesimista. Třeba proto, vysvětluje
optimista, aby přestal lehkovážně
žít z půjček a hypoték, které
mimochodem celou tu krizi zavinily.
Aby se rozpomněl na svoje slušné
vychování, aby zklidnil sebe a svoje
hormony, a přestal s tím šíleným a
sebezničujícím úprkem za něčím,
co se v konečném důsledku jeví
jen jako šílené zavalování šíleně
zbytečnými hovadinami, které
vlastně ani nepotřebuje a které střádá
a kupí jakoby tu měl být navěky.
Nojoale…oponuje pesimista. Žádný
nojoale, pokračuje optimista, jde
zkrátka o to, aby zase začal normálně
žít a přemýšlet a vážit si rodinných
i mezisousedských vztahů, aby měl
čas na děti a na jejich výchovu, aby
měl čas na manželku a na přátele
a naučil se šetřit a – a vůbec. Ten
život je o tomhle a - přestaň mě
štvát s tím tvým věčným nojoale.
Nojoale.., prohlásí pesimisticky
pesimista, takovou blbou kýčovitou
idylku nedokáže vyrobit ani krize,
ani globální. Ale dokáže, usměje se
optimisticky optimista.
A tak co si přát v tom novém roce
2009 ? Nebude to tak - ani tak.
Pravdu nemá nikdo, ani pesimista,
ani optimista. Ačkoli, jak to tak
bývá, pravdu mají nakonec oba.
Jan Pixa

Vážení občané,
Platby za svoz
komunálního
odpadu plaťte,
prosím na OÚ do
15. února 09 a to v
této výši:

80l

2 100 Kč/rok

120l

2 300 Kč/rok

240l

4 200 Kč/rok

chataři

1000Kč/rok
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Číslo 1/2009, ročník 50
vychází 14. ledna 2008

Jak na dopravní nehody
Začátek roku 2009 s sebou přinesl řadu změn. Jednou z nich je i způsob řešení
dopravní nehody. Hranice výše škody vzniklé při dopravní nehodě se z 50.000
Kč zvýšila na 100.000 Kč, což by mělo ulehčit jak dopravním policistům, tak
i účastníkům dopravní nehody. Policisté nebudou muset vyjíždět k banálním
nehodám a budou vytížení pro nehody závažné a ty, které splňují podmínky
stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 465/2006 Sb.).
Řidič, který má účast na dopravní nehodě, je povinen
• neprodleně zastavil vozidlo
• pokud došlo ke zranění poskytnout v rámci svých možností první pomoc
• přivolat zdravotnickou pomoc
• označit místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, reﬂexní vesta)
• učinit vhodná opatření, aby nebyl ohrožen provoz na pozemní komunikaci v místě
dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti je oprávněn zastavovat i jiná vozidla
• oznámit dopravní nehodu Policii ČR a to v případech, kdy:
• dojde ke zranění či usmrcení osob
• dojde ke hmotné škodě vyšší než 100.000 Kč
• dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou
škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci
přepravované v tomto vozidle
• dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
• účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí
zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích
• zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po
dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil
alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty
• spolupracovat při zjišťování skutkového stavu
• neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného
zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo
• setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo
neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní
nehody
• prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které
mělo účast na dopravní nehodě
V případech, kdy nevznikne povinnost oznámit dopravní nehodu policii, musíte
sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který účastníci nehody podepíší a
neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a
času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
Formulář je k dispozici na všech pojišťovnách a nebo ke stažení na stránkách
ministerstva dopravy.
Řidič u sebe musí mít:
• řidičský průkaz
• osvědčení o registraci vozidla
• doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla
• doklad o zdravotní způsobilosti, jde-li o řidiče podle § 87 odst. 3 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu, jdeli o řidiče podle § 6 odst. 9 a 10 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
prap. Denisa Malá
Preventivně informační skupina Benešov
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Naši jubilanti:

Z diáře SPOZ
Zdravíme vás, vážení spoluobčané,
v novém roce a přejeme vám,
aby rok 2009 byl pro vás rokem
pohody, štěstí a spokojenosti, čehož
společným jmenovatelem budiž
dobré zdraví a abychom se mohli
opět vzájemně potkávat.
Jsme opět o rok starší, už zase
běží všední dny našeho denního
života, ale takový už život je. Avšak
měsíc leden 2009 přináší dlouhou
řadu jubilantů v tomto měsíci
narozených.
Müllerová.

JUBILANTKA:
Především musíme pogratulovat
naší nejstarší občance paní Boženě
KADEŘÁBKOVÉ z Pětihostské
ulice, která se dožila požehnaného věku 97 let - nádherné výročí!
Je obdivuhodné, jak krásně paní
Kadeřábková vypadá. Měli jsme s
panem starostou z malého posezení s ní hezký pocit a zejména pak
potěšující vědomí, že je o ni dobře postaráno díky laskavé péči její
dcery - Evy Strakové. Věříme, že
to paní Kadeřábková do té stovky
určitě „dotáhne“ a my jí k tomu
přejeme hodně zdraví, pohody a
optimismu.
Juliana Müllerová

„Akce Senohraby“
Vážení občané,
Kdo si přečetl úvodník jistě teď polemizuje nad tím, zda je pesimista nebo optimista. Já jsem optimista a doufám, že
všechno zlé je pro něco dobré.
To jsme si říkali i jako pořadatelé a koordinátoři mnoha kulturních a sportovních akcí, když jsme hodnotili minulý
rok. Měli jsme akce navštěvované velkým množstvím lidí, např. Pohádkování,
kinokavárna, turnaj přípravek, dětská
divadélka. Ale mrzelo nás, že na některé
přišlo jen málo občanů. Snažili jsme se
vybírat opravdu pečlivě - na podzimní
divadlo (v sále U Andělů) přijeli opět
ochotníci z Pyšel, kteří vyhrávají nejeden
festival ochotnických divadel v republice. O účinkování na vánočním koncertě
jsme požádali naší spoluobčanku Jitku
Čechovou, nejlepší českou klavíristku,
která vyprodává domácí i světové koncertní sály (pro senohrabské občany
hrála bez nároku na honorář). Na obou
představeních bohužel nebylo přítomno
více jak 50 občanů. (Potěšila nás alespoň
hojná účast dětí.)
I na ostatní akce senohrabských spolků chodí stále stejná skupina místních,
a to jsou většinou jen ti, kterých se to

nějakým způsobem dotýká (vystoupení
dětí, osobní pozvání atd.) Jsou to nejen
koncerty, ale i běžecké závody, bazar a
další.
Nechceme tady plakat nebo si stěžovat
(jsme většinou optimisté), ale zorganizovat jakoukoliv akci stojí dost úsilí a
všichni, kdo se na nich podílí, to dělají
nezištně a ve svém volném čase. Nemáme rádi zbytečnou práci, a proto se vás
ptáme – jako občanů, kterým jsou senohrabské akce určeny – jaké akce byste si
přáli pořádat a navštěvovat?
Právě začínáme sestavovat plán akcí
všech spolků na tento rok, podělte se s
námi o své nápady, sdělte nám, co jste
kde hezkého viděli, co vás inspirovalo
a co byste chtěli vidět, slyšet a zkusit v
Senohrabech.
Napište nám na info@senohraby.cz, na
tomto e-mailu se zároveň můžete zaregistrovat, jestli chcete být informováni o
senohrabských kulturních akcích.
Za všechny (optimistické) organizátory
senohrabských akcí Lenka Průšová.
PS: Prosíme zároveň i všechny ostatní
organizátory o sdělení jejich plánů, ať je
můžeme včas propagovat.
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Ze srdce také gratulujeme těm,
kteří oslaví „kulaté“ výročí: paní
Marie Janovská, Zdeňka Jarošová, Vlasta Černá a pánové František Popelka a Josef Zindr.
Oslavenci „sedmdesátníci“ jsou
paní Radana Veselovská, Marie
Horníková, Marie Kumstová
a pánové Juraj Holovač, Václav Smeták, Jiří Barda a MUDr.
Karel Krasnický.
Již více jak osmdesát zim pamatují a v lednu své narozeniny oslaví: paní Anna Moravcová, Věra
Škvorová a pan Stanislav Pohořelý.
Vážení oslavenci, jubilanti, blahopřejeme Vám k Vašim narozeninám co nejsrdečněji a přejeme
Vám, abyste se ve zdraví, radosti,
potěšení a krásně rodinné pohodě
dožili dalších šťastných let!

Zpívání u
zvoničky
Poslední
akcí
tohoto
roku
bylo
vánoční
setkání
u
vánočních
koled a svařeného vína
u vánočního stromu na
návsi. Děti si zazpívaly
koledy, rodiče si popovídali
nad svařáčem a nám
nezbývá než poděkovat,
a to hlavně panu Aleši
Čermákovi, který stejně
jako
vloni zajistil celé
občerstvení
(vše
bylo
opět zdarma), dále díky
patří všem pomocníkům
s
rozdáváním,
panu
Havlíčkovi za trpělivost
s okupováním garáže,
zaměstnancům OÚ za
pomoc se stánkem a všem
ostatním občanům za to,
že prostě přišli. Těšíme
se na vás na dalších
akcích...
- red -
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TJ SOKOL Silvestrovský hokej

Bez hokeje už není v Senohrabech správný Silvestr. Je již několikaletou tradicí, kdy se hokejoví nadšenci i se svými
dětmi a manželkami, či přítelkyněmi scházejí na nějakém stadionu - letos v Benešově. Děti s maminkami si zabruslily,
zahrály „hokej“, a pak se do toho pustili tatínkové či dědečkové. Zápas byl pěkný a napínavý - skončil 7:1. Doufám, že
v příštím roce bude nadále hodně nadšenců, kteří budou mít chuť se scházet a bavit, v tomto případě při sportu. -red-

Podzimní běh
lyžařů - výsledky
Muži „A“ (do 35 let) – 8 km
1. Pechek Petr, Kerteam
2. Havlíček Jan, Slavia Praha
3. Olšan Mar., PSK Olymp. Praha
37. Průša Zb., Senohraby 		

27:08
27:30
29:04
45:40

Muži „B“ (do 49 let) – 8 km
1. Jánošík Rudolf, RC Vlašim
2. Janovský Tomáš , SK Praga
3. Materna Jan, SKP Alfa Pha
20. Kos Pavel, Senohraby
21. Přibík Jan, Senohraby 		
38. Rob Martin, Senohraby 		
45. Veselý Milan, Senohraby

30:56
31:17
31:33
38:23
38:29
45:07
51:41

Muži „C“ (nad 50 let) – 8 km
1. Smrčka Miloš, BK Říčany
2. Minčev Ivan, OK Jihlava
3. Novák Pav., L 100 		
16. Kokeš Jiří, Senohraby

29:37
33:08
34:24
42:49

Ženy „A“ (do 35 let) – 4 km
1. Bochenková Ivana, PSK Olymp
19:06
2. Kadeřábková Vanda, AC Kovošrot 19:11
3. Rohulánová Anna, DGP
19:40
12. Skořepová Alena, Sen,		
22.52
13. Přibíková Johana, Sen.		
23.08
16. Škvorová Ver., Sen./Bohem.
23.49
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Ženy „B“ (nad 36 let) – 4 km
1. Mališová Karla, USK Praha
2.Valášková Š, Sen./Kam.
3. Valentová Květa, AVC Pha.
16. Tichovská Jitka, Sen./Praha
19. Přibíková Monika, Sen.		

19:45
20:31
21:02
27:28
32:02

Dorostenci starší – 4 km
1. Fikar Lukáš, AC Čáslav
4, Petřík Fr., Sen.			
5. Synek Lukáš, Sen.		
6. Skála Dav., Sen.			
7. Kraut David, Sen.		
9. Vaněk Mart., Sen.		

15:39
19:09
19:11
19:33
20:36
21:45

Dorostenky starší – 1,6 km
1. Kubešová Petra, HOM Praha

4:04

Dorostenci mladší – 1,6 km
1. Svěchota Ondřej., Sp. Praha

3:40

Dorostenky mladší – 1,2 km
1. Čokrtová Jana, TTC Český Brod

3:38

Žáci starší – 1,2 km
1. Šíp Jan, ASK Slavia Praha
4. Pečenka Jan, Senohraby

2:57
3:34

Žákyně starší – 1 km
1. Nováková Aneta, SSK Újezd

2:46

Žáci mladší 1 km
1. Svěchota Lukáš , SP Praha
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2:55

Žákyně mladší – 1 km
1. Horová Tereza., ŠSK Újezd n. Lesy
12. Kloužková Anna, Senohraby
15. Robová Kat., Senohraby		
17. Škvorová Ter., Senohraby
19. Přibíková Ema, Senohraby

2:56
3:43
3:47
4:06
4:34

Minižáci – 500 m
1. Erben Jakub, SŠK Újezd
11. Plášil Matěj, Senohraby
17. Halík Marek, Senohraby
19. Vávra Miloš, Senohraby
24. Štolba Jakub, Senohraby
26. Ross Dominick, Sen./Pha
27. Kurel Torstein, Sen./Pha		
28. Kohout Kryšt., Sen.		
29. Halík Dav., Sen.		
30. Skořepa Matěj, Sen.		
21. Průša Jan, Sen.			
32. Štička Petr, Sen.		

2:02
2:34
2:51
2:56
3:09
3:22
3:27
3:36
3:47
3:56
4:12
5:32

Minižákyně – 500m
1. Duchoňová And., ASK Slavia
17. Hanzlová Bára, Sen.,		
21. Průšová Kat., Sen./Slavia
24. Spilková El., Sen.		
25. Kloužková El., Sen./Slavia
26. Robová Aneta, Sen.		
27. Přibíková Agáta		

2:02
2:49
2:58
3:12
3:14
4:17
6:56

Názory

Odpověď redakce:

Myslím vážená redakce, že byste
se měli zaměřit na jiné téma a více
občany informovat, jaká jsou mezi
nimi i mezi Vámi v představenstvu OÚ
prasátka. Co tu bydlím od roku 1977
a co máme popelnice před okny, je to
docela zajímavé, ba i zajímavější se
na Vás všechny dívat než na televizi.
Mám Vás všechny rozškatulkované.
Měli byste informovat občany, že se
potraviny, jako třeba vyhodil někdo

taškách a druhý den jsou od toulavých
psů možná i koček rozcupované. To
platí i o odpadkových koších u zavřené
samoobsluhy. Určitě, kdyby se v tom
někdo pohrabal, možná by se našla
obálka se jménem. O lavičkách to platí
rovněž. Na Mikuláše u samoobsluhy
na nich kluci zapalovali dělobuchy,
nebyla jsem k tomu lhostejná a šla jim
to říci trvalo to, než poslechli. Byli
jsme s manželem na Kleťi a ptali jsme

celá balení lázeňských oplatků, balení
rýže do kontejnerů nepatří. To jsme na
nejlepší cestě, jak dojít k rozmnožení
potkanů. Jsme tak bohatá vesnice, že
nestačí si platit odvoz Asou, ale ještě
zaměstnanci musí o svátcích nepořádek
kolem kontejnerů uklízet a zametat.
Když škola má u Vás vymezené místo
v Hlásce, co spíše rodiče informovat,
které jsou na mateřské dovolené a
svoje starší děti nechají bez dozoru
lézt po víkách kontejnerů. Proč nechají
rodiče vynášet odpady své ratolesti a ty
se baví tím, že lahve nedávají dovnitř
kontejneru, ale rozbíjí je na betonu a
další a další. Dost podnikatelů by si mělo
platit sami kontejner, ale radši kartony
a lahvemi plní naše. Kolikrát ta dotyčná
osoba nedá kartony ani dovnitř. Dnes
ráno před 7 měli problém s kukavozem,
zasekl se jim kontejner tak že museli
odjet i s ním. … Docela by bylo
dobré každý týden vyfotit kontejnery
a otisknout v jakém stavu jsou, když
komunální odpad nechají v igelitových

se místního správce
parkoviště, jak je to
možné, žádní sprejeři,
žádný nepořádek. Kdo
dělá nepořádek, už tam
vystupovat nesmí a
několikrát zavolali MP
a už se to neopakovalo.
U nás to ale nehrozí,
že bychom strážníky
zavolali.
Pak je tu spousta
zajímavých budov a
míst, začali jste dobře s historií místních
domů, ale brzy to skončilo. Docela jsem
se začala na Hlásku těšit. Skončilo to i
v Říčanském kurýru a nato i v Hlásce.
Přála bych Vám do Nového roku více
nápadů a aby se stala zajímavější a více
informací mimoškolních.
S pozdravem
		

Mašková Jana



Vážená paní Mašková,
věřte nám, že nepořádek kolem
kontejnerů nás také mrzí a trápí. Třídění
odpadu je správná věc a je dobře, že ji
většina senohrabských občanů vzala za
svou. Ale někteří, jak říkáte „čuníci“
(vy, kteří máte kontejnery pod okny je
asi znáte i osobně), tímto nepořádkem
kazí smysl celého jejich snažení.
Máte samozřejmě pravdu, že jídlo do
kontejnerů nepatří, a už vůbec ne do
těch na tříděný odpad.
Po Vánocích bylo vždy odpadu víc
než obvykle, ale pokud jsme si všimli,
během pár dní byly kontejnery zase
vyvezené i s odpadky okolo. Je to určitě
lepší způsob likvidace, než odpadky
házet na skládky (tam většinou končí
obsah popelnic).
Jestli nepořádek kolem kontejnerů na
tříděný odpad dělají děti asi víte lépe
než my. Zatím jsme takhle žádné děti
neviděli, tak ani nemůžeme v Hlásce
informovat jejich rodiče. V tomto
případě je pravděpodobně lepší zakročit
osobně, tak, jak jste to udělala, podle
Vašeho dopisu, již dříve.
Co se týče článků o historii Senohrab a
o zajímavostech okolí, v těch budeme
samozřejmě pokračovat. Dostáváme na
podobné články velmi příznivé ohlasy a

z toho máme opravdu radost. Čerpáme
hlavně ze senohrabské kroniky, která je
nám ovšem k dispozici jen v digitální
podobě a není úplně jednoduché v ní
hledat. Se články v Říčanském kurýru
nemáme nic společného.
Děkujeme za Vaše podněty a doufáme,
že Hlásce zachováte přízeň.
		

Redakce SH
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Zahrádkáři
Bílý leden, mokrý máj, ve stodole
bude ráj
Ať je máj mokrý nebo suchý, jen
kdyby už tu byl. Ale – co naděláme.
Ti odvážnější předstírají, že se na
zimu těší. A jaká je to krása, když
je vše zasněžené. Žádnou idylu v
zimě nevidím a jen zachmuřeně
přikládám neekologicky do kamen.
Ale když už zima musí být, snažme se ji překonat. Plánujeme, co
bychom chtěli uskutečnit v novém
roce. Nevyléčitelní optimisté si
dávají předsevzetí, o kterých vědí,
že nebudou mít sil je splnit. Čert
vem předsevzetí. Ale co plánuje
Klub zahrádkářů, to vám mohu
prozradit. Chystáme tři zájezdy.
První koncem dubna – za nákupy do zahradnictví Roztoky-Kruh.
V červnu na Moravu – Mikulov,
Znojmo. V srpnu sladký zájezd do
Výskytné u Jihlavy – na prohlídku
soukromé výrobny čokolády a do
Pávova na sukulenty. Samozřejmě, že u každého zájezdu si ještě
odskočíme cestou na nějaký zámek a další památná místa.
Trasu zájezdů ještě budeme upřesňovat, ale naše tradiční tržnice již
mají přesný datum, a to: 9. května
jarní prodej zeleninové a květinové sadby. 31. října dušičková a 29.
listopadu adventní tržnice.
Takže – vesele vykročme do nového roku – vždyť s úsměvem jde
všechno líp.
Zlata Homolková

Co? Kdy? Kde?
LEDEN 2009:
 27. 1. - 30. 1. 2009 – Infocentrum Čerčany
pořádá výstavu fotografií Bedřicha Procházky
 10. 1. 2009 – MYSLIVECKÝ PLES – sokolovna
od 20.00 hod. Pyšely
 14. 1. 2009 - 1. Senohrabské večerní kriterium
v běhu na lyžích klasickou technikou Senohraby
osvětlené fotbalové hřiště V lipách od 17.30
hod. žákovské a dorost.kategorie. Dospělí cca. v
18.30 hod. Závodí se na okruhové trati, přihlášky
na místě před startem příslušné kategorie v
klubovně sokolovny, vytápěné šatny. Pořádá Sokol
Senohraby-lyžařský oddíl
 14. 1. 2009 - Ivo Kahánek a Martin Levický
klavírní koncert - Chopin, Schumann, Janáček,
Prokofjev v rámci cyklu Kruhu přátel hudby 19:30
hod., MěKS Říčany
 15. 1. - 21. 2.2009 - V zrcadle skutečnosti
výstava obrazů M. Urbanové a J. Gemrota a plastik
M. Skalického a R. Nivnického -Galerie Kotelna
Říčany
 15. 1. 2009 - Muzeum Podblanicka od19.00
hod.
Koncert slavných operetních melodií - F. Lehár,
O. Nedbal, R. Friml, R. Piskáček. Lubomír Havlák
- tenor, sólista Státní opery Praha, Irena Havláková
- klavír, pedagog AMU a Ivana Hybešová - soprán,
sólistka opery Ústí nad Labem. Vlašim
 16. 1. 2009 - ABBA WORLD REVIVAL koncert
- 20:00 hod., MěKS Říčany
 17. 1. 2009 od 16.00 hod. – MADAGASKAR 2
– animovaná komedie USA, vstupné 70 Kč kino
Čerčany
 17. 1. 2009 od 19.00 hod. – QUANTUM OF
SOLACE – James Bond USA, mládeži do 12 let
nepřístupno, vstupné 70 Kč kino Čerčany
 17. 1. 2009 od 20.00 hod. – Hasičský ples v
hrusické sokolovně, srdečně zvou Hasiči
 17. 1. 2009 - 3. Ples Tříkrálový - 19.30 hod.
Hraje Klub Čerčany, předtančení, tombola. KD
Čerčany
 18. 1. 2009 DANCE AEROBIC A BODY STYLING
s Michalem Šubrem, tel: 777 668 212, 775 564
064 Ondřejov
 22.1.2009 Pěší pochod Hláska, Hradiště,
Čerčany, Senohraby, turistický oddíl TJ Sokol
Senohraby

 24. 1. 2009 Valná hromada SDH, 16h, u Andělů
 28.1.2009 2. večerní lyžařské kriterium

fotbalové hřiště, od17.30 h, lyžařský oddíl,
náhr.4.2.2009. Veřejný závod v běhu na lyžích při
umělém osvětlení „V Lipách“, všechny kategorie,
klasicky a volně

ÚNOR 2009:
 1. 2. 2009 Richard Adam – písničkový pořad se
známým zpěvákem, restaurace U Andělů, 14 hod.
Senohraby
 8.2.2009 „Senohrabská 15“, 34.ročník
Vávrův palouk, lyžařský oddíl, náhr.1.3.2009
veřejný závod v běhu na lyžích, klasicky
všechny kategorie
 18.2.2009 3. večerní lyžařské kriterium
Vávrův palouk, od 17:30h, lyžařský oddíl, veřejný
závod v běhu na lyžích při umělém osvětlení,
všechny kategorie, volnou technikou
 19.2.2009 Voděradské Bučiny, pořádá
turistický oddíl TJ Sokol Senohraby
 28.2.2009 Dětský soutěžní karneval, restaurace
U Andělů, od 14h, Senohraby, oddíl SPV

OÚ Senohraby vás zve na zábavný
pořad

Stará láska nerezaví
Pořad písniček a melodií, kterým
neublížil čas

1. února 2009, ve 14h
restaurace U Andělů
Připravil, uvádí a zpívá

RICHARD ADAM

Legenda našeho zábavného umění a
taneční hudby. Znovu zazní nestárnoucí
písničky: Příliš mlád, Kristýnka, Sulika,
Tian Mari, Cestář, Páni kluci a mnoho
dalších z jeho pořadů

V programu vystoupí také
Vladimír Poláček
Zpěvák, imitátor

Jací jsme a budeme
Konec roku většinu z nás
nutí bilancovat, dávat si předsevzetí, hodnotit a zkoušet
změnit nejlépe celý svůj život.
Prostřednictvím SH jsem vás v
minulém roce seznamovala s
různými zajímavostmi souvisejícími s výživou a zdravím. Budu v
tom pokračovat i v roce novém,
ale dnes na vás chci apelovat
jinak. Buďte sobečtí! V rozumné
míře samozřejmě. Soustřeďte se
v novém roce hlavně na sebe,
svá přání a své zdraví. Všech-
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no, co můžeme dokázat a jak se
budeme cítit, opravdu záleží jen
a jen na nás samotných. Jakou
budeme mít náladu, čím a kým
se necháme vytočit, kdo nám
ublíží, jak se bude dařit v práci.
Někdo má tendenci ze všech
nezdarů nebo zkažené nálady
obviňovat okolí, ale věřte, že
každý nám bude dělat jen to, co
mu dovolíme. Protože stav naší
mysli se prokazatelně projevuje
na stavu těla. To je podstata věci!
Vyzkoušejte všechno možné, co

6

vám pomůže k dobré náladě, ať
je to cvičení, kultura, pokec s
přáteli nebo lenošení v posteli
- udělejte to. Intenzita záleží na
potřebách jednotlivce. Když pak
budeme v pohodě, vrátí se nám
to od okolí také pozitivně. No, a
pak se nám bez ohledu na stav
konta bude dařit lépe po všech
stránkách.
Držím palce a přeji pevné
zdraví a nervy jako provazy.
Jitka Štičková

Historie
Toto jsou vzpomínky pamětnice Barbory
Konvičkové:
Chci se zmínit o Antonínu Hanzlovi senohrabském rodáku. Byl synem Antonína Hanzla, který se stal zakladatelem rozvětvené rodiny v Senohrabech. Ant. Hanzl,
vyučený kovář, přišel do Senohrab v době,
kdy se stavěla první železniční kolej. Byl
rodák z Chlumu u Třeboně, kde jeho otec
vlastnil vinárnu a pak hospodu.
Byl velmi šetrný, pracovitý a podnikavý.
Tam, kde dnes stojí vila bratří Kurzů, č.p.
56 (bývalá školka), postavil si kovárničku,
kde ostřil krumpáče a jiné nářadí, používané při stavbě železnice. Tehdy se dělalo
vše ručně. Hanzlovi se vedlo dobře. Když
poznal u muziky Barboru Šundovou ze
statku v Mirošovicích, oženil se. Jeho
manželka obdržela věno, a tak si postavili
v Senohrabech dům č.p. 42 (vedle hospody U Andělů, nyní zde žije paní Marková),
kde si zařídil kovárnu. Jeho manželka byla

sice menší postavy, avšak silná a vypomáhala v kovárně ,,tlouci“. V jejich rodině bylo 8 dětí,
proto bylo nutno šetřit. Děti, ač byly z nuzných poměrů, staly se v dospělosti zámožnými a
tři děvčata se dobře provdala.
Dcera Anna se vyvdala za rolníka Antonína Vávru z čp. 3 (dnes již zbouraný statek naproti
zvoničce, na pozemku si postavili nový dům Dvořákovi), jehož syn Antonín, dříve bohatý
zemědělec, za komunistů byl zbaven gruntu a musel odejít budovat vodní dílo Orlík. Jeho
žena směla dožít v domku čp. 3, i když statek již patřil JZD.
Dcera Marie se provdala za příslušníka četnictva Anděla, který sloužil v Ondřejově. Za
něho bylo postaveno na hostinci č.p. 19 (hospoda U Andělů)
patro a přistavěn taneční sál, kde byla pořádána 28. června
1928 první taneční zábava, jíž se zúčastnilo tolik lidí, že by
jablko nepropadlo.
Dcera Antonie se provdala rovněž za četníka Kurze, který
sloužil na Slovensku a pak v Kokoříně. Antonín Hanzl zemřel
24. dubna 1928 ve věku 84 let v Senohrabech, v č.p. 42, kde žil
jako výměnkář. Říkalo se, že byl tak prozíravý, že měl peníze
na svůj pohřeb a nosil je ve váčku na prsou. Za první světové
války odevzdal prý v Říčanech na stříbrný poklad 14 kg stříbrných korun.
Pak zde byli synové: František Hanzl, který trpěl záduchou a
těžce dýchal. Zemřel 2. května 1949 jako hostinský v Senohrabech ,,U nádraží“. Hostinec postavil roku 1906 jeho otec
Antonín Hanzl, o kterém se vyprávělo, že se zasadil o to, aby
silnice ze Senohrab do Hrušova vedla kolem jeho hostince ,,U
nádraží“, a proto má silnice tolik serpentin. Za rok po vybudování silnice ,,ujela“ a byla nově upravována. Frant. Hanzl měl
také sklad dřeva a k dopravě měl vlastní koně, pro které byla
vybudována konírna v tarasu. Když Frant. Hanzl opustil hospodu v č.p. 19, převzal ji její bratr krejčí Ant. Hanzl, pozdější
mlynář, a pak hotelier podniku ,,Hrušov“.
Jindřich Hanzl provozoval po krátkou dobu kovářství a pak
byl rolníkem v rodném domě č.p. 42, kde byla původně kovárna.
Josef Hanzl se vyučil z popudu Václava Lady řezníkem, avšak
z nějakého důvodu se po odvodu na vojnu, ve věku 21 let,
zastřelil na louce proti č.p. 77.
Václav Hanzl po splnění vojenské služby nastoupil u dráhy a
stal se přednostou v Praze Strašnicích. Žil ve vlastní vile č.p.
112 v Hrusicích. Jeho syn, MUDr. Frant. Hanz,l byl obvodní
lékař v Senohrabech. Potomci rodiny Hanzlů žijí v Senohrabech stále již v šesté generaci.
Vypsáno z kroniky Senohrab.
Marta Přibíková
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Mandlování, žehlení,
domácí úklidové práce
běžného typu a hlídání
dětí.
Kontakt 731 825 756

REVIZE, SERVIS, ODBORNÉ PROHLÍDKY

PLYNOVÝCH A ELEKTRO
KOTLŮ
DAKON, PROTHERM, VIADRUS, MORA,
VAILLANT, FERROLI, DESTILA, KARMA, THERM,
JOHN WOOD
-inzerce-

Pavel Holub
tel: 323 664 159, mobil: 606 478 862

Ruční žehlení pánských košil
Vyžehlím do pěti pracovních dnů.

Na ramínko 30,- Kč
Skládaná

35,- Kč

Telefon: 604 269 093 Senohraby

Světová špička v oblasti čisticí techniky - ﬁrma Kärcher spol. s r.o.,
se sídlem Modletice 141 - rozšiřuje svůj team a hledá pracovníky na
pozice:

• Skladník
• Servisní technik
• Administrativní pracovník/ce
Nástup IHNED. Znalost němčiny výhodou.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím pro podrobnější
informace paní Evu Kotasovou na emailové adrese: eva.kotasova@
kaercher.cz nebo Ing. Dalibora Šenkypla na emailové adrese: dalibor.
senkypl@kaercher.cz, popř. volejte na tel. číslo 00420/323 606 014.

UHLÍ, DŘEVO, BRIKETY, ZEMNÍ PRÁCE
DŘÍVE
JAS spol. s.r.o.
Adresa provozovny: Hlavní 33,
Senohraby
jednatelé pí. Jarošová, pan Síkora

NYNÍ
JASPRO PLUS s.r.o.
Adresa provozovny: Pětihosty 17 – Vávrův statek
jednatel – Vladimír Vávra

KONTAKT:
Tel.:323/654321 mobil: 602 365236
OTEVÍRACÍ DOBA PO až PÁ 7,30 – 16,00
po dohodě možno i SOBOTA 9,00 – 12,00

Nová společnost JASPRO PLUS s.r.o. Vám nyní nabízí tyto služby:

•

-inzerce-

•
•

Prodej uhlí, briket, palivového dřeva a písku (na objednávku i balené) – po
dohodě možno dovézt v sobotu
Zemní a výkopové práce
Kontejnery – odvoz suti, zeminy a jiného odpadu

Věříme, že s našimi službami budete spokojeni -

„JSME TU PRO VÁS“

