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Pyrrhovo vítězství aneb
„pro dobrotu na žebrotu” chu visí i trestní oznámení.
Už jsem nechtěl psát pohádky, ale mně se ta forma
při psaní čím dál tím víc zamlouvá. Dnes to bude
moderní pohádka, přesně z poloviny pravdivá, druhá
polovina je smyšlená. A abych učinil zákonu zadost:
jakákoli podobnost s kýmkoli a čímkoli je čistě
náhodná.
Tak.
Teď nejdřív pro ty, kteří si
hned nevybaví obsah antické báje: král Pyrrhos sice zvítězil v boji, ale jeho vlastní jednotky byly při tomto boji tak zdecimované, že byly vlastně také na
konci svých válečných sil.
A už pohádka začíná.
Byla dvě města v severních Čechách. Jedno se jmenovalo Chlumec, druhé Kotěpsy. Obě města
měla čerstvě zvolená nová zastupitelstva, která se po volbách
ujala vlády. (O Chlumci a celé
jejich příhodě byla dokonce dost
podrobná zpráva v České televizi
asi před dvěma týdny, tedy tato
část pohádky má reálný podklad.) V Chlumci byli zvoleni do
zastupitelstva samí čestní, slušní
lidé. A jak už to bývá, když někam nově nastoupíte, tak začnete s úklidem. Vymetete svinstvo,
vymalujete, zkontrolujete, jestli
tam předchozí uživatel nenechal
nějaký nepořádek. A podívejme!
Nechal. A zrovna v tak ošemetné
oblasti, jakou jsou státní a jiné
dotace! A babo, raď, co teď s tím?
A tady je podstata toho, co se
chlumeckým stalo. Ono totiž s
dotačními penězi je nutno přísně
nakládat, aby byly použity právě jen na to, k čemu byla dotace obci poskytnuta, anebo aby se

snad nedej bože nestalo, že doklady o čerpání sice dobře souhlasí, ale výsledky činnosti neodpovídají skutečnosti. - Buď nejde výsledky akce dohledat vůbec, nebo byla dotace použita
na sice bohulibý (či dokonce nebohulibý) účel, leč úplně jiný, než
na co byla dotace určena. Jinak
totiž hrozí, že při zjištění takové
nesrovnalosti nadřízenými kontrolními orgány, mohou tyto orgány rozhodnout, že nebyl dodržen zákon o dotacích a obec
musí buď část, nebo i celou dotaci vrátit.
Ajejej, ajejej !!! A co tedy
udělali hodní a čestní lidé v
zastupitelstvu v tom Chlumci?
Zachovali se podle svého nejlepšího morálního a čestného
přesvědčení a rozhodli se celou
záležitost ohlásit.
Třikrát běda! S úsměvem na
líci a čistým svědomím se vydali vstříc hrozivé finanční pasti …
Mimochodem, dovolte ciitovat klasika: velký vojevůdce a
podle mínění většiny světa lump,
generalissimus Stalin, používal
pro označení takových lidí posměšný název „počestní hlupáci”.
Past sklapla a případ už řeší
krimináka. A ministerstvo může
nařídit Chlumci dotaci v řádu
mnoha set tisíc vrátit a ve vzdu-

Chudáci v Chlumci! Peníze
jsou už dávno fuč, na trestním
oznámení si obec ani stát nic nevysoudí (jako obvykle…) a obec z
rozpočtu na tento rok může zaplatit leda zlomek peněz – a
nezbyde jim ani na výměnu žárovek v obecním osvětlení.
A ti nebožáci „počestní hlupáci” ze zastupitelstva aby pak
chodili „kanálama”, jak se říká,
protože se na ně sesypou všichni chlumečtí občané, že způsobili obci velkou finanční ztrátu,
že bylo pro obec jasně výhodnější
se v ničem nevrtat, udělat tlustou čáru „čo bolo, to bolo” a jede
se dál.
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VYSVĚCENÍ SENOHRABSKÉ KAPLE

19. 5. 2011 byla slavnostně vysvěcena
nová Senohrabská kaple. Sv. Vojtěchu
– jednomu z patronů České země – ji
zasvětil sám Mons. Dominik Duka,
arcibiskup pražský, metropolita a
primas český.

K významnému výročí,
své předsedkyni
paní ZLATĚ
HOMOLKOVÉ,
přejí hodně zdraví a
spokojenosti členové klubu.
Díky za veškerou práci a péči, kterou
věnuje zasvěceným výkladům při našich
výletech za krásami naší vlasti.
Zlatě děkují její ZAHRÁDKÁŘI

BLAHOPŘEJEME

Dubnoví oslavenci:
Marie LIEBISCHOVÁ
Jaroslava PAVLÍKOVÁ
Josef KOTEN
Olga KLAUZOVÁ
Libuše BERÁNKOVÁ
Pavel JANEČEK
Hana VOZOBULOVÁ
Květnoví oslavenci:
Františka KUBŮ
Věra OPIČKOVÁ
Olga JIRÁSKOVÁ
Zlata HOMOLKOVÁ

Václav PODANÝ
Josef HAŠEK
Marie LAMAČOVÁ
Milada BLÁHOVÁ
Karel PŘÍHODA
Milada ŠÁCHOVÁ
Jiří NOVÁK
Zdeněk MIKOLÁŠEK
Vladimír SVOBODA
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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Milý oslavenci, čtenáři Senohrabské
Hlásky.
Společenské kronice se poslední
měsíc příliš nedaří. Minulý měsíc
selhala technika a v tomto čísle se
jubilanti objevili jen jako „soupiska
pro sportovní utkání“. Problém s
technikou se podařilo vyřešit, ale
„soupiska „ bohužel zůstane i pro další
vydání Hlásky. Vysvětlení je prosté –
dle naší současné právní legislativy
je uveřejnění věku v rozporu s
ochranou osobních údajů. Pokud tedy
bude někdo přeci jen chtít svůj věk
zveřejnit, je nutné doručit do redakce
SH nebo na OÚ písemný souhlas.
Tak i když budeme od května používat
„soupisku“, věřte, že i nadále v Hlásce
bude blahopřát jubilantům, v tom nám
žádný zákon nezabrání a doufejme, že
už ani technika.
Šárka Sovová
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Pokračování ze
strany 1

Zpráva o
rekonstrukci školy

Pyrrhovo
vítězství aneb
„pro dobrotu
na žebrotu”

Ve škole se opět naplno rozeběhl stavební ruch, dochází k zaklápění stěn
sádrokartonem, zřizuje se úklidová komora vč. provozního vybavení. Došlo k
projednání změn v projektové dokumentaci v rámci dotace ROP. Byla dodána
dokumentace k požární signalizaci.
Podařilo se nalézt výrobce dveří, který nám v daných rozměrech, které požadují
hasiči, vyrobí dveře dvoukřídle s požadovaným parametrem požární odolnosti.
Tím se nám podaří udržet interiér školy v přízemí a prvním patře velice podobný
stávajícímu stavu!
Začínají přípravné práce vybavení učeben a kabinetů.
Z. Průša

A nejstrašnější na tom je, že
ti občané budou mít taky „svoji“
pravdu. A to právě říká pohádka
o té druhé obci, o Kotěpsech.
V Kotěpsech byli v noví zastupitelé chytrolíni. Zjistili a sečetli ztráty, prohospodařené minulým zastupitelstvem. Poté si společně zaplakali nad svojí občanskou ctí a morálkou - a obrátili list v předchozím hospodaření
a jede se nanovo, jen si budeme
dávat pozor, aby po nás to „má
dáti“ a „dal ” odpovídalo skutečnosti, až budeme ze zastupitelstva odcházet.
Ovšem zase si budou muset
nechat líbit, že leckteří občané
v Kotěpsích tuší, že v minulosti nebylo všechno košer a vytýkají novému zastupitelstvu, že v
tom nic nedělá. Ale to není pravda, dělá, dělá: dvakrát týdně se
noví zastupitelé scházejí v místním kostele a společně se vroucně modlí, aby to neprasklo, protože zatajení zjištěných nesrovnalostí v čerpání dotací je taky
výživné sousto pro kriminálku…
A taky musí ti zastupitelé skousnout, že někdo z „bývalých” se při setkáni s nimi potutelně usmívá, protože ví, že svázané ruce jsou holt svázané ruce.
Inu, dělejte něco, když vám
nad hlavou visí na tenké nitce
Damokův meč.
A úplně nakonec musí mít
každá pohádka ušlechtilé mravní ponaučení. Jenže: protože já
sám jsem se také celý život hlásil se k těm „počestným hlupákům”, tak žádné mravní naučení v tomto případě vymyslet nedovedu.
- DRK-
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SDH Senohraby
Jako tradičně touto dobou
se senohrabští mladí
hasiči zúčastnili okresního
kola hry Plamen. Soutěž,
tentokrát zkrácená do jednoho (velmi
dlouhého) dne se konala v sobotu
14. 5. v obci Klokočná.
V konkurenci deseti družstev v každé
kategorii se senohrabští MH rozhodně
neztratili. Mladší
družstvo skončilo na
celkově druhém místě
a starší (plně v dívčím
obsazení) na třetím
místě. Obě družstva
ale nejvíce zazářila v
hlavní disciplíně – v
požárním útoku – kde
jednoznačně všechny
porazila.
Mladší družstvo B,
složené z nejmladších
členů MH, si poprvé
vyzkoušelo, jaké je to
opravdu si zasoutěžit.
Děti si sice domů
nepřivezly medaile, ale

opravdu se snažily a jako jedni z nejmladších účastníků
na soutěži budily svým nadšením pro soutěž obdiv
všech přítomných.
Všem mladým hasičům k jejich triumfu gratulujeme
a přejeme spoustu takových dalších úspěchů v dalších
soutěžích.
Za všechny vedoucí MH Luboš Vrba

V Senohrabech hořela střecha domu
V Senohrabech, na Hlavní ulici, hoří
střecha rodinného domu. Na místo
jedou hasiči ze stanice Říčany se dvěma
cisternami a automobilovou plošinou.
Na místě JSDH Senohraby CAS 32 148,
JSDH Mnichovice s Liazkou CAS 25.
HZS Říčany, CAS 15 Mercedes, CAS 32
815 a AP 27 Jezevec.
K zahoření dle slov dělníků, kteří
prováděli rekonstrukci došlo při
stavebních pracích, dělníci se snažili
požár zastavit pomocí zahradní hadice.
Požár se naštěstí moc nerozšířil. Hasiči rozebrali část střechy a část postižené stěny budovy, která byla ze sádrokartonu.
Nasazen jeden vysokotlak. AP nebyla ustavena.
staženo z www.pozary.cz
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Vystoupení dětí v
hotelu S.E.N.

ŠKOLA

V květnu Hotel SEN hostil
hned několik "kulturních událostí".
Po avizovaném muzikálovém
večeru, který měl i přes drobné zvukové
problémy velký úspěch u publika, se
povedlo i muzikálové dopoledne pro
děti z okolních škol.
Nemenší
zájem
budila
i kulturní besídka školních dětí 11.
května odpoledne. Děti vystupovaly
(některé úplně poprvé před publikem)
s pásmem písniček, recitací i hrou
na hudební nástroje, na které se učí
ve škole i soukromě. Za vystoupení
sklidily velký potlesk a všichni rodiče
a přátelé školy už se těší na další
vystoupení dětí s flétničkami 29.5. i
na tradiční školní akademii na konci
školního roku 29.6, oboje opět v hotelu
S.E.N.
-jv-

TJ SOKOL

Vycházka: Nespeky,
Ledce, Zbořený
Kostelec, Týnec n/S
Nespeky - (dříve Dnespeky) známé
posázavské letovisko. Obec stojí na
dříve významné zemské cestě, později
linecké silnici. Již v polovině 16. stol.
zde byla poštovní stanice pro dopravu
zpráv, později i osob Praha - Linec.
Na břehu Sázavy je několik objektů
z 30. let 20. stol podle návrhu arch.
Jaroslava Frágnera
Ledce - původní středověkou ves
připomíná raně gotický kostel
sv. Bartoloměje z 2. pol. 13.stol.,
upravený v letech 1736 a 1902, s
hrotitým profilovaným portálem na
jižní straně lodi. ( t.č. jej sdružení
Ledce opravuje a provozuje zde
adventní koncerty.)
Čížov- chatová osada

Zbořený Kostelec - hrad
dal postavit Václav II. na
konci 13. stol. Úzká ostrožna
nad Sázavou byla chráněna
hlubokým příkopem s
předsunutou hláskou a
opevněna hradbami. Po mnoha
dalších peripetiích podlehl hrad
1467 vojsku Jiřího z Poděbrad, které
ho kompletně zbořilo.
Od té doby má hrad své jméno.
Romantickou zříceninu navštívil v 19.
stol. i Karel Hynek Mácha. Od roku
1996 zde občanské sdružení pořádá
řadu akcí – např. každoroční Bitvy o
brod.
Týnec nad Sázavou - významné
turistické a průmyslové středisko.
První zmínky jsou z r. 1318, ale
historie je i starší (Týn, Týnec =
název užívaný v 10. - 12. stol. pro
osady chráněné palisádou = otýněné).
Dokazují to i různé archeologické
nálezy a románská rotunda.
Od r. 1969 je Týnec hlavně
průmyslovým městem. Ing. František
Janeček, zakladatel firmy JAWA, zde
postavil slévárnu (pozdější Metaz)
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a v objektu bývalé přádelny zahájil
výrobu motocyklových dílů, zbraní a
automobilů JAWA Minor.
Výrobu kameniny zavedl majitel
Konopiště František Josef hrabě z
Vrtby na sklonku 18. stol. Na vrcholu
byla počátkem 19. stol. a roku 1866
byla výroba ukončena. Stálou expozici
můžeme shlédnout v objektu bývalého
hradu (v rotundě) a v bývalé továrně
(dnes kulturní dům).
Kamenný románský hrad byl
postaven na přelomu 12. a 13. stol. na
místě původního objektu s kůlovou
konstrukcí. Později byla připojena
kamenná hranolová věž. Od 17. stol
zde přestala sídlit vrchnost a hrad
chátral až v 18. stol zde zřídila Marie
Anna z Vrtby své letní sídlo a část
areálu sloužila manufaktuře na výrobu
kameniny. Později zde byly byty a v
rotundě dokonce chlívek.
Jižně od hradu se na starém hřbitově
nachází kostel Šimona a Judy ze14.
stol., který byl později barokizován.
Za zmínku stojí i Novorenesnační
dům U Micků se sgrafity od malíře
Klusáčka.
Eva Matějková
- redakčně zkráceno -

Senohrabská
plovárna
zahájila
sezónu
Příjemné jarní
slunečné počasí
přilákalo již v průběhu dubna do
malebného údolí soutoku Mnichovky
a Sázavy nezanedbatelné množství
návštěvníků. Romantický a historickou
atmosférou prodchnutý prostor říčních
lázní naproti vsi Zlenice opět ožil,
restaurace Baštírna zahájila svůj
pravidelný provoz a na plovárnu
dorazili první návštěvníci. Těmi jsou
již každoročně především členové
a příznivci Občanského sdružení
pro obnovu senohrabské plovárny
a zachování přívozu, kteří areál
plovárny obhospodařují již od roku
1997. Přípravy plovárny na letní
sezónu každoročně zahajují jarní
brigády. První se uskutečnila 8. dubna,
kdy byla z loděnice vytažena loď a
spuštěna na vodu. Od tohoto víkendu

byl zahájen provoz přívozu, který bude
zajištěn o sobotách a nedělích od 10.00
do18.00 hod a to včetně svátků (v létě
pochopitelně denně). Již každoroční
tradicí je jarní sázení „vánočního
stromu“ společnosti Archaia, který
byl letos zasazen do řady živého plotu
podél přístupové cesty od Mnichovky
k Baštírně. V rámci pravidelné
údržby plovárny bylo nutno uklidit
množství odpadků, listí a napadaných
větví, očistit a opravit prezentovanou
archeologickou památku (rekonstrukce
nároží pozdně středověkého objektu

podhradního městečka) i odklidit
značné množství krtinců. Drátěným
kartáčem byly oškrabány a nově
natřeny dveře třinácti dochovaných
lázeňských kabin. V nátěru kabin
se pokračovalo i další týden, kdy v
neděli 16. dubna byla plovárna poprvé
kompletně posekána. Třetí brigáda
15. května
byla věnována
především sekání
a údržbě zeleně,
zčásti obnoveny
byly nátěry na
převoznickém
domku.
Příznivci
zdejší plovárny
nezaháleli
ani v zimních
měsících, kdy
byla připravována
samostatná
webová
prezentace
plovárny. Tu
se podařilo v průběhu března spustit
ve zkušebním provozu a nyní již
můžete stránky navštívit na www.
plovarna-sazava.cz. Stránky vznikly
z iniciativy Patrika Líbala a Vojtěcha
Kašpara a jejich autorem a designérem
je Ivanino web design (www.ivanino.
cz). Na stránkách jsou prezentovány
aktuální informace o dění plovárně,
stejně jako přehled její historie či
výsledky archeologického výzkumu.
Postupně se budeme pokoušet
doplňovat obrazovou galerii, která
odráží nejen aktuální dění, ale v
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mnoha případech zachycuje plovárnu
v podobě, kterou již dnes neznáme.
Na stránkách naleznete také některé
užitečné odkazy na webové stránky
některých spřízněných sdružení či
okolních obcí (včetně www.senohraby.
cz). V neposlední řadě se na stránkách
plovárny dozvíte, kdy vám jede vlak
či přívoz, jaký je stav vody v Sázavě
či jaké pamlsky či kulturní program
vás čeká v restauraci Baštírna, která
s lázněmi sousedí (www.bastirnasazava.cz). Doufáme, že webové
stránky plovárny budou užitečným
průvodcem tímto krásným místem
a pokusíme se jejich obsah častěji
aktualizovat a doplňovat. Připomínky,
nápady či projevy nevole je možno
zaslat na kaspar@archaia.cz.
Vojtěch Kašpar
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U hudby ještě chvíli zůstaňme.
Obdivuhodný počin! Skupina Traband přichází s novým albem NESLÝCHANÉ. Bude kompletem CD
s tuctem nových písniček a DVD, na
kterém jsou převážně starší skladby tlumočeny do znakové řeči pro
neslyšící.
(Zdroj: http://kultura.idnes.cz)
Léto se rychle blíží a s ním i nepřeberné množství hudebních
festivalů! Neváhejte a rychle si
pořiďte vstupenky. Za chvíli buď
nebudou, nebo zdraží. Za všechny
nemohu opomenout upozornit
na festival, který je tentokrát jen
kousek od Senohrab – v Benešově:
SÁZAVAFEST 2011 nabídne jako
tradičně několik hudebních scén,
na kterých vystoupí během 3 dnů
okolo 100 účinkujících z ČR i zahraničí. Kromě hudby různých žánrů
tradičně nabízí i bohatý a pestrý
doprovodný program jako jsou
autorská čtení, divadelní představení, �lmové projekce, sportovní
vyžití, výtvarné dílny a workshopy.
(Třídenní vstupenka na celý festival
Akční cena: 900 Kč + poplatky
Cena vstupenek bude s blížícím se
termínem festivalu
narůstat!
www.sazavafest.cz)

Britský zpěvák George Michael
se po problémech vrací k hudbě.
Turné SYMPHONICA: THE ORCHESTRAL TOUR zahájí 22. srpna v Praze ve Státní opeře. Zpěváka
na koncertní šňůře bude doprovázet symfonický orchestr. Sedmačtyřicetiletý zpěvák chce během turné
odehrát 47 koncertů.
Dále tu mám pozvánku na XIII.
ročník výstavy osobních, užitkových, nákladních automobilů,

motocyklů a autopotřeb AUTOSALON LOUNY 2011 na Výstavišti
Louny 10. – 12. června. V letošním
roce bude Autosalon Louny spojen
s výstavou Rodina a volný čas.
(Otevírací doba pro veřejnost: každý
den 9.00–17.00 hod. Vstupné: dospělí
25 Kč, děti a důchodci 15 Kč, ZTP-P
a děti do 6 let zdarma)
6. 5. – 26. 6. 2011
BÍLÉ STÍNY fotogra�í Tona
Stana ovládly stěny Galerie
Václava Špály na pražské Národní třídě. Tento soubor fotogra�í,
vznikající již od roku 1991, autor
stále doplňuje. Pro Galerii Václava
Špály vybral společně s kurátorem
výstavy Pavlem Lagnerem zhruba
60 fotogra�í vzniklých v letech
1992 – 2011. Je pro ně charakteristické, že vše co je černé, je ve skutečnosti bílé a naopak. V této šíři
budou fotogra�e v České republice
vystaveny poprvé.
(Otevírací doba: Po–Ne | 11–19
Vstupné: základní 40 Kč, studenti,
senioři a držitelé průkazů ZTP mají
50% slevu.)

jan.pribik@volny.cz
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Jitka Čechová v Českém rozhlase

Pokud jste pravidelnými posluchači ČR2, jistě vám
neunikl v pondělí 16. 5. před polednem rozhovor s
„naší sousedkou” a světovou klavíristkou
Jitkou Čechovou.
Jestli ovšem nejste úplně pravidelní posluchači, a
přesto by vás zajímalo, co na sebe Jitka Čechová v
hodinovém rozhovoru prozradila, můžete si záznam
poslechnout na webových stránkách Českého
rozhlasu na http://www.rozhlas.cz/praha/radiozpravy/

ANEB TĚŽKÝ ŽIVOT
V sobotu 11. června 2011 , oslaví
Sdružená obec Baráčníků v Hrusicích 100 leté
výročí založení. /1911-2011/ Program: 12.30
hod. řazení hostů u sokolovny, 14.00 hod.vítání
hostů, průvod po obci a položení věnců, 15.00
hod.vystoupení mateřinky + česká beseda, po
vystoupení slavnostní zasedání, po ukončení
slavnostního zasedání volná zábava v sokolovně.
Srdečně zve a na shledanou se těší konšelstvo
obce.

PRINCEZEN
PŘIJĎTE SE LETOS PODÍVAT NA KRÁSNÉ
PRINCEZNY, PRINCE, ALE I ČERTY A ZJISTÍTE,
ŽE ANI PRINCEZNY TO NEMĚLY MNOHDY
LEHKÉ!

25. ČERVNA 2011, 10-14 h
SENOHRABY, VÁVRÁK

Klub českých turistů 102 100 Říčany
ve spolupráci s ZŠ Říčany, Bezručova
pořádá turistický pochod

K pramenům
Rokytky
„Pochod Františka Znamenáčka“

sobota 28. 5. 2011 Říčany
KČT Říčany a ZŠ Říčany, Bezručova ulice, vás srdečně
zvou na
putování K pramenům Rokytky
Od roku 2010 jdeme po nových trasách
Přijďte se podívat se do míst, kde vyvěrají
prameny Rokytky a její přítoky. Kde si voda razí
cestu kamenitým korytem radošovického údolí a
spěchá dále ku Praze. Čistá voda dala podnět
k vybudovaní koupališť v tomto klidném údolí.
Náročnější turisty zavedeme do Voděradských
bučin, na Ondřejovskou hvězdárnu, Mnichovic a
říčanských lesů.
Na pochod se vydáte od Základní školy v Bezručově ulici, nad
nádražím ČD v Říčanech – na start po ČTZ.
Start: delší trasy 7 – 9 hodin 16,25,28,37,42 km
kratší trasy 8 – 11 hodin 8,13 km
Cíl pochodu: Základní škola v Bezručově ulici do 18 hodin
Startovné:
dětské trasy
delší trasy

8,12 km
16,25,28,37 km

20 Kč
30 Kč

člen KČT 15 Kč
člen KČT 25 Kč

Popis tras obdrží účastníci na startu pochodu.
Pochodu se každý účastní na vlastní nebezpečí.
Odměna: dětské trasy – pamětní list, odznak pochodu a něco sladkého na zub.
delší trasy – pamětní list, odznak pochodu,razítko IVV, a možnost zakoupení
kovového odznaku pochodu.
Noclehy: nezajišťujeme
Na startu si můžete zakoupit záznamníky OTO: Rokytka, Posázavská stezka, Svatojánské proudy –
potopená minulost, Zlatonosná Kocába, Posázavské mlýny, „Retro“Říčansko. Můžete si zde
vyzvednout splněné OTO.
Účastí na pochodu plníte podmínky OTO Rokytka, „Retro“Říčansko
KČT Říčany se těší na Vaši účast.
www.kct-ricany.estranky.cz
vojtisek.ricany@seznam.cz
+420776219636 +420774965023

						

8

5/2011

