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Malá náprava velké
nespravedlnosti

Vydává Obec Senohraby

Poté, co byla na podzim roku 2010 odcizena původní deska,
připomínající 500- sté výročí upálení českého reformátora,
bylo všem občanům a přátelům Senohrab jasné, že tento
kulturní zločin musí být alespoň částečně odčiněn. Díky faktu,
že obdobných pamětních desek bylo v roce 1915 osazeno
v Čechách více, došlo k vytipování několika artefaktů, z
kterých by bylo možné vyrobit přesnou kopii. Nakonec padlo
rozhodnutí na pamětní desku, nacházející se před sborem
Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech.
Tamní farář vyšel
těmto
požadavkům
vstříc, a díky tomu
mohla být pořízena
forma pro výrobu kopie. Jen bylo nutno
kvůli technologii výroby formy počkat na
teplé počasí bez deště,
a proto mohla být sejmuta až v květnu.
Vzhledem k tomu,
že v Senohrabech proběhla finanční sbírka, zajištěná obecním
úřadem, mohla být
následně odlita nová
deska z fosforbronzu.
Díky výše zmíněným
sponzorským darům
byla pokryta cena materiálu, firma restaurátora Oldřicha Hejtmánka za ostatní práci nepožadovala honorář a patří jí vřelé poděkování. Dále je nutno poděkovat Václavu
Spilkovi, který zapůjčil elektrocentrálu a ostatní nářadí, Obecnímu
úřadu za organizaci sbírky a Senohrabské besedě za zajištění průběhu akce.
K odhalení došlo 6. července 2011 ve tři hodiny odpoledne za velkého zájmu občanů, přátel a návštěvníků Senohrab. Krátké proslovy pronesli architekt Martin Líbal, starosta Senohrab Pavel Pangrác, faráři Českobratrské církve evangelické Petr Turecký ze Soběhrd

a Mikuláš Vymětal. Díky Senohrabské besedě bylo zajištěno
malé občerstvení pro diskutující účastníky této slavnostní události.
Dokonce přijel televizní štáb z
televize čt 24, jenž natočil reportáž, kterou tato stanice odvysílala již týž večer po 20- té hodině.
Případným „zájemcům“ je
nutno sdělit, že deska není použitelná jako druhotná surovina a proto doufáme, že na místě
vydrží alespoň tak dlouho nebo
snad déle než původní. A je nutno znovu poděkovat všem, kteří
nejen finančně, ale i jinou pomocí a duchovní podporou přispěli
k této malé nápravě velkého barbarství.
Patrik Líbal
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ZÁPIS Č.
5/2011
z jednání zastupitelstva
obce Senohraby konaného dne 28. 06. 2011
od 19:00 hodin, v sále
restaurace U Andělů
Přítomni: Ing. Pavel Pangrác, Ing.
Jaroslav Mareš, Ing. Alexandra
Kloužková, Zbyněk Průša, Jan Beneš,
Tatiana Tomková, PhDr. Vladimír
Dvořák, Ing. Jiří Zahradník
Omluveni: Milan Kraut
1. Kontrola účasti
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19:00 hodin. Konstatoval,
že dle prezenční listiny (příloha zápisu
č.1) je přítomno 8 členů zastupitelstva
obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu
Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Tatiana Tomková a Jan
Beneš a zapisovatelem zápisu byl jmenován Jan Herbst.
Usnesení č.01/05/2011: Ověřovateli
zápisu byli zvoleni Tatiana
Tomková a Jan Beneš.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro		
Usnesení č.01/05/2011 bylo schváleno.
Starostou obce byl zapisovatelem zápisu
pověřen Jan Herbst.
3. Program dnešního jednání zastupitelstva
1. Přivítání, kontrola účasti.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
4. Schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 23. 05. 2011.
5. Zrušení stávajících a odsouhlasení nových obecně závazných vyhlášek obce
Senohraby.
6. Zpráva o činnosti Základní školy a
Mateřské školy v Senohrabech.
7. Úprava rozpočtu obce č.4/2011 k 31.
05. 2011.
8. Dotace:
a) oprava komunikace po přívalových
deštích
b) nákup malé mechanizace
c) oprava hasičského domu
d) informace o dalších dotačních titulech
9. Návrh na odprodej nepotřebného majetku obce.

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
11. Ladův kraj – závěrečná zpráva za
rok 2010.
12. Různé.
13. Diskuze.
Usnesení č.02/05/2011:
Zastupitelstvo schvaluje programu
dnešního jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš,
Beneš, Tomková, Dvořák
0 proti, 1 se zdržel: Zahradník
Usnesení č.02/05/2011 bylo schváleno.
4. Schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 11. 04. 2011
Věcné připomínky:
Pan Zahradník: Je porušován jednací řád zastupitelstva obce a to konkrétně v těchto případech: zápisy z jednání zastupitelstva obce jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce a v
Senohrabská hlásce; zápisy před podepsáním ověřovatelů jsou rozesílány členům zastupitelstva obce k připomínkování a není prováděna kontrola usnesení.
Pan Pangrác:
Na věcné připomínky
pana Zahradníka bude odpovězeno písemně.
Usnesení č.03/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis
z posledního zasedání ZO ze dne 23.
05. 2011.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác,
Kloužková, Průša, Mareš, Beneš,
Tomková, Dvořák, 0 proti,
1 se zdržel: Zahradník
Usnesení č.03/05/2011 bylo schváleno.
5. Zrušení stávajících a odsouhlasení nových obecně závazných vyhlášek obce Senohraby.
Starosta obce předložil členům zastupitelstva návrh na odsouhlasení nových
obecně závazných vyhlášek obce a návrh
na zrušení stávajících obecně závazných
vyhlášek. Návrhy nových obecně závazných vyhlášek byly konzultovány a připomínkovány Ministerstvem vnitra ČR
a jsou v souladu s platnou legislativou.
5.1. Obecně závazná vyhláška č.2/2011
o místním poplatku ze psů
Usnesení č.04/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 o
místním poplatku ze psů.		
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro		
Usnesení č.04/05/2011 bylo schváleno.
5.2. Obecně závazná vyhláška č.3/2011
o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt
Usnesení č. 05/05/2011:
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Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2011 o
místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt.		
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.05/05/2011 bylo schváleno.
5.3. Obecně závazná vyhláška č.4/2011
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Usnesení č.06/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.4/2011
o místním poplatku z ubytovací kapacity.		
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro		
Usnesení č.06/05/2011 bylo schváleno.
5.4. Obecně závazná vyhláška č.5/2011
o místním poplatku ze vstupného
Věcné připomínky:
Pan Zahradník: Jak se bude určovat, co
jsou charitativní akce, které jsou od poplatku osvobozeny.
Pan Pangrác: Bude konzultováno s MV
ČR.
Pan Dvořák: Co je výtěžek? Specifikovat,
kdo bude od poplatku osvobozen.
Nové znění odst.2, čl. 6 vyhlášky:
Poplatek ze vstupného se neplatí z
akcí, které jsou pořádány neziskovými organizacemi, které mají sídlo v obci
Senohraby.
Usnesení č.07/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.5/2011
o místním poplatku ze vstupného.
Výsledek hlasování: 5 hlasů
pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš,
Beneš
1 proti: Dvořák
2 se zdrželi: Zahradník, Tomková
Usnesení č.07/05/2011 bylo schváleno.
5.5.
Obecně závazná vyhláška
č.6/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Věcné připomínky:
Pan Zahradník: Vyhláška není logická.
Vymezení pojmu veřejné prostranství:
Veřejným prostranstvím jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví
k tomuto prostoru.
V tomto znění bude upraven čl.3 vyhlášky.
Usnesení č.08/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.6/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác,
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Kloužková, Průša, Mareš, Beneš
1 proti: Zahradník
2 se zdrželi: Tomková, Dvořák
Usnesení č.08/05/2011 bylo schváleno.

Kloužková, Průša, Mareš, Beneš, Dvořák
1 proti: Zahradník
1 se zdržel: Tomková
Usnesení č.12/05/2011 bylo schváleno.

5.6. Obecně závazná vyhláška č.7/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem
financí ČR
Věcné připomínky:
Pan Zahradník: Vyhlášku nepřijímat, nechat v platnosti starou.
Usnesení č.09/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.7/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí ČR.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác,
Kloužková, Průša, Mareš, Beneš,
Tomková, Dvořák
1 se zdržel: Zahradník
Usnesení č.09/05/2011 bylo schváleno.

5.10. Obecně závazná vyhláška
č.1/2011 kterou se kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č.2/2007;
č.3/2007; č.4/2007; č.5/2007; č.6/2007;
č.7/2007; č.8/2007 a č.9/2007.
Věcné připomínky:
Pan Zahradník a pan Dvořák:
Nerušit stávající vyhlášku č. 8/2007
Pan Pangrác: Vyhláška č.8/2007 bude
zaslána na Ministerstvo vnitra k připomínkování.
Usnesení č.13/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2011
kterou se kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č.2/2007;
č.3/2007;
č.4/2007;
č.5/2007;
č.6/2007; č.7/2007 a č.9/2007.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro		
Usnesení č.13/05/2011 bylo schváleno.

5.7.
Obecně závazná vyhláška
č.8/2011 o ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností
Usnesení č.10/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.8/2011
o ochraně nočního klidu a regulace
hlučných činností.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác,
Kloužková, Průša, Mareš, Beneš,
Tomková, 1 proti: Zahradník
1 se zdržel: Dvořák
Usnesení č.10/05/2011 bylo schváleno.

6. Zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Senohrabech
Zprávu o činnosti Základní školy a
Mateřské školy v Senohrabech za školní
rok 2010/2011 přednesla ředitelka školy
pí Staňková. Celé znění zprávy bude zveřejněno na internetových stránkách školy: www.senohraby.cz/skola.
Věcné připomínky:
Pan Zahradník: Jak stoupnou režijní náklady školy po rekonstrukci školy a jak
se to dotkne obce? 			
Proč do školy v Senohrabech chodí děti
ze sousedních obcí?
Paní Staňková: Výpočty budou provedeny. Je sice navíc vybudovaná nová učebna, ale budova bude zateplena. Rodiče
si pro své děti vybírají školu podle kvality školy. Pokud školu navštěvují děti ze
sousedních obcí, tak tyto obce, pokud
nemají uzavřenou dohodu o společném
školském obvodu, hradí neinvestiční příspěvky na žáka.

5.8. Obecně závazná vyhláška č.9/2011
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v
obci Senohraby
Usnesení č.11/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.8/2011
kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů v obci Senohraby.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác,
Kloužková, Průša, Mareš, Beneš,
1 proti: Zahradník
2 se zdrželi: Tomková, Dvořák
Usnesení č.11/05/2011 bylo schváleno.
5.9. Obecně závazná vyhláška
č.10/2011 kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Senohraby
Usnesení č.12/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.8/2011
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v
obci Senohraby.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác,

7. Úprava rozpočtu č.04/2011
Starosta obce předložil členům zastupitelstva ke schválení úpravu rozpočtu
č.03/2011 (příloha zápisu č.2).
Příjmy jsou navýšeny o celkovou částku:
		
1.512.500,00 Kč.
Jedná se o:
a) dotace Mze – kanalizace 		
		
1.486.000,00 Kč
b) dary kaplička
2.000,00 Kč
c) příspěvek na opravu pomníku Jana
Husa
1.000,00 Kč
d) příspěvky – kanalizace 23.500,00 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu obce
č.04/2011 činí:
17.709.861,60 Kč
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Výdaje jsou navýšeny o celkovou částku
		
1.512.500,00 Kč
Jedná se o:
a) vodovodní přípojky 214.418,00 Kč
b) záloha na el. energii pro Kapličku		
		
1.400,00 Kč
c) elektro přípojka – projekt + výstavba - Kaplička
14.000,00 Kč
Věcná připomínka:
Paní Tomková: Zdůrazňuje, že výdaje
na kapličku byly hrazeny z darů občanů
a ne z obecního rozpočtu.
d) cestovné starosta
10.000,00 Kč
e) spoluúčast na případné investiční
akce		
1.272.682,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu obce
č.04/2011 činí:
17.709.861,60 Kč
Věcné připomínky:
Pan Dvořák: Proč obec hradí veřejné části přípojek a proč obec ve vybírání poplatků za připojení na kanalizaci či
vodovod nepostupuje podle platné vyhlášky.
Pan Pangrác: Tento systém byl nastaven
již při 2. stavbě 3. etapy.
Paní Kloužková: Dotazuje se pana
Dvořáka a pana Zahradníka, zda si občané platili veřejné části přípojek při 2. a 3.
stavbě 3. etapy kanalizace sami.
Pan Dvořák: Nevím.
Pan Zahradník: Nevzpomínám si.
Usnesení č.14/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu obce č.04/2011 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác,
Kloužková, Průša, Mareš, Beneš
2 proti: Zahradník, Dvořák
1 se zdržel: Tomková
Usnesení č.14/05/2011 bylo schváleno.
8. Dotace
8.1.
MMR - oprava komunikace
po přívalových deštích
Obec na základě podané žádosti obdržela na opravu místní komunikace U
Tunelu, která byla poškozena přívalovými dešti, dotaci ve výši 1.397.000,00 Kč.
Spoluúčast obce činí 600.000,00 Kč. Na
minulém jednání zastupitelstva obce poskytnutí dotace nebylo schváleno.
K problematice poskytnutí a přijmutí dotace se vyjádřili všichni členové zastupitelstva obce. Celkově převládl názor, aby
obec dotaci, s ohledem na výši spoluúčasti, nepřijala. Zastupitelstvo pověřilo
starostu obce k jednání s Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR o možné změně
použití dotace.
8.2. SZIF – malotraktor s příslušenstvím
Na základě rozhodnutí zastupitelstva
bylo osloveno 5 firem k podání cenové
nabídky na nákup malotraktoru s příslu-

šenstvím. Cenové nabídky zaslaly 4 firmy. Z nabídek byla vybrána firma Tomáš
Dvořák, prodej a autorizovaný servis zahradní techniky, Benešov. Pro tuto firmu
bude vystavena objednávka na dodání
jednoosého malotraktoru, vozíku, čelní radlice na sníh, sněhové frézy, zametacího kartáče s vlhčením, zimních řetězů, mulčovače, 2 kusů pil a 2 kusů křovinořezů.
Usnesení č.15/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup malotraktoru s příslušenstvím
od firmy Tomáš Dvořák, Benešov.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác,
Kloužková, Průša, Mareš, Beneš
3 se zdrželi: Zahradník, Dvořák,
Tomková
Usnesení č.15/05/2011 bylo schváleno.
8.3. LEADER – Oprava hasičské zbrojnice
V rámci programu Leader byla podána žádost na opravu hasičské zbrojnice.
Tato žádost na základě hodnocení, nebyla výběrovou komisí doporučena k finanční podpoře.
8.4 STŘEDOČESKÝ KRAJ, PROGRAM
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – dostavba
3.stavby 3.etapy kanalizace
V rámci programu životního prostředí
Středočeského kraje, byla podána žádost
na dostavbu kanalizace. Na základě zápisu z jednání zastupitelstva kraje, nebyla tato žádost podpořena.
8.4.
STŘEDOČESKÝ
KRAJ
–
PROGRAM FROM
V rámci programu FROM byla podána
žádost na zateplení mateřské školy. Na
základě zápisu z jednání zastupitelstva
kraje, nebyla tato žádost podpořena.
9. Návrh na odprodej nepotřebného
majetku obce
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na odprodej nepotřebného majetku
obce. Jedná se o zařízení Tera – Vari a
příslušenství.
Usnesení č.16/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
na odprodej nepotřebného majetku
obce, zařízení Tera – Vari.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro		
Usnesení č.16/05/2011 bylo schváleno.
10. Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č.17/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-6012485/3
– přípojka kNN (vzdušné vedení) k novostavbě rodinného domu na pozemku

ppč.134/18, ulice U Dálnice, Senohraby.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác,
Kloužková, Průša, Mareš, Beneš,
Zahradník, Dvořák
1 se zdržel: Tomková
Usnesení č.17/05/2011 bylo schváleno.
11. Závěrečný účet svazku obcí
Ladův kraj za rok 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj
za rok 2010. Kompletní závěrečný účet
je zveřejněn na internetových stránkách
svazku obcí.
12.
Různé
12.1 Volba nového kontrolního výboru
Paní Dana Maršíková odstoupila z funkce členky kontrolního výboru. Novým
členem kontrolního výboru byl navržen
pan Zbyněk Průša.
Usnesení č.18/05/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje pana
Zbyňka Průšu za člena kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác,
Kloužková, Tomková, Mareš, Beneš
1 proti: Zahradník
2 se zdrželi: Průša, Dvořák
Usnesení č.18/05/2011 bylo schváleno.
12.2. Oprava hasičského vozidla
CAMPO
Oprava hasičského vozidla CAMPO odhadovaná ve výši 50.000 – 60.000 Kč,
bude financována z rozpočtové rezervy, která ve schváleném rozpočtu činí
100.000 Kč.
12.3. Zabezpečení akceschopnosti JPO II na rok 2012
Na základě dopisu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bude i v
roce 2012 zařazena hasičská jednotka do
JPO II. Na zabezpečení akceschopnosti
bude poskytnuta dotace ve výši 100.000
Kč.
12.4. Prominutí poplatku
Obecní úřad obdržel žádost pí Moniky
Štolbové, Školní 393, Senohraby o prominutí finančního příspěvku na výstavbu kanalizace. Starosta informoval členy
zastupitelstva, že konzultoval s MV ČR
záležitost týkající se promíjení poplatků. MV ČR doporučilo nepřijímat obecné pokyny, ale posuzovat vždy konkrétní případ.Hlavním kritériem při posuzování prominutí finančního příspěvku by
měla být uzavřená smlouva o smlouvě
budoucí. Na základě těchto skutečností
nebude pí Štolbové poplatek prominut.
12.5.

Anketní lístky
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Starosta informoval zastupitelstvo, že
během letních prázdnin proběhne anketa mezi obyvateli obce. Občané mohou
prostřednictvím anketního lístku vyjádřit své názory k položeným otázkám.
13. Diskuze
Paní Kubelová: Proč v příspěvku o
vysvěcení kapličky, který byl uveřejněn
v Senohrabská hlásce, nebylo uvedeno jméno Ing.Höcka, který se podílel na
přípravě návštěvy pražského arcibiskupa
Mons. Duky.
Pan Dvořák: Zda je uzavřena nájemní
smlouva na Baštírnu v souladu s usnesením zastupitelstva.
Pan Tomek: Připomněl dopis, který poslalo sdružení kaple vedení obce, dotaz
na reakci obce.
Starosta pana Tomka informoval, že věc
bude dokončena v nejbližší době a že
kaple je již pojištěna.
Starosta ukončil jednání ve 21:45 hodin.
Příloha č.1:
Prezenční listina
Příloha č.2:
Úprava
rozpočtu
č.4/2011
Zapsal: Jan Herbst
Ověřovatelé zápisu: Tatiana Tomková,
Jan Beneš

OBEC SENOHRABY
251 66 Senohraby
OZNÁMENÍ O PLATBÁCH
ZA ODPAD 2011
Obecní úřad Senohraby oznamuje,
že poplatky za odpad budou hrazeny
majiteli rekreačních objektů na
bankovní účet obce vedeným u
Komerční banky, č.ú. 4629201/0100.
Termín zaplacení poplatku je do
31.7.2011. Jako variabilní symbol se
uvede číslo evidenční s předčíslím:
50XX
XX – č.e. (např. Senohraby č.e. 53
– v.s. 5053)
Částka za odpady pro majitele
rekreačních objektů je 1000,- Kč
za nemovitost. Poplatky je možno
hradit bankovním převodem, poštovní
poukázkou, nebo v hotovosti na
Obecním úřadě Senohraby v úředních
hodinách, tj. PO a ST 08.00 – 12.00;
13.00 – 17.00, případně po dohodě v
jiný termín.
Ing.Pavel Pangrác
Starosta obce
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TJ Sokol
Dálkový pochod Okolo
hvězdárny k Ladově chalupě.
Letošní 41. ročník se konal 14. května 2011 a patřil mezi početně slabší.
Pěších tras se zúčastnilo celkem 128 turistů, a cyklotras absolvovalo 20 účastníků, převážně dospělých. V současné
době je velká nabídka volnočasových
aktivit, které se právě odráží i v návštěvnosti našeho DP. Mnohé akce se časově překrývají. Pro příští ročník, který by
se konal v roce 2012, chystáme změny.
Ty by se projevily i v názvu - nebyl by
to Dálkový pochod. Změnou názvu bylo
by více možností poznat i širší okolí.
Náš pochod je stále mezi oblíbenými. V
loňském roce při 40. ročníku jsme obdrželi Diplom za dlouholeté pořadatelství turistických akcí od předsedy KČT
PhDr. Jana Stráského, který nám byl
předán při turistickém pochodu Za posledním puchýřem ve Vizovicích dne 2.
listopadu 2010.
Za KČT Senohraby - Jaroslav Žádník

Historie pochodu
Něco málo z historie dálkového
pochodu Okolo hvězdárny k Ladově
chalupě
Turistický pochod Okolo hvězdárny
k Ladově chalupě se může pyšnit
nepřerušenou, déle než 40 let trvající
historií. U jeho zrodu stál pan František
Myšák, nadšenec, který byl zároveň
zakladatelem turistiky v Senohrabech

ARCHEOCAMP
ARCHEOCAMP
ZLENICE 2011
Zvažuješ co podnikat o
prázdninách?
Zajímáš se o historii nebo archeologii,
obdivuješ staré a majestátní zříceniny?
Chceš poznat nové lidi a pomoci
zachránit rozpadající se pozůstatek
dávné doby rytířů a králů?
Pak jsi náš člověk!
TERMÍN ARCHEOCAMPU: 23. 7. 14. 8. 2011
Přijeďte poznat nové lidi a pomoci

a několik roků i předsedou celé TJ
Sokol Senohraby.
Poprvé se tento turistický pochod
konal v roce 1970, dnes bychom
ho označili jako nultý ročník. Měl
pouhé dvě trasy, 25 a 50 km, obě
vedly přes Hrusice a Ondřejov. Zpočátku
měla akce dva názvy - K Ladově
chalupě pro pětadvacetikilometrovou
trasu a Okolo hvězdárny pro padesátku.
Až při 6. ročníku v roce 1976 byly oba
názvy spojeny do podoby používané
dodnes Okolo hvězdárny k Ladově chalupě.
V počátcích bývala účast velmi malá.
Prvního ročníku se zúčastnilo 75
turistů, druhého dokonce jen pouhých
20. Účast nepřesahovala počet 200 až
do pátého ročníku v roce 1975. Mapky
a plány tras pochodu vlastnoručně
kreslil a suvenýry vyráběl sám pan
Myšák.
Rok 1976 se stal zlomovým, když
byly poprvé vydány vlastní propozice
pochodu. Díky tomu se počet účastníků
6. ročníku přehoupl přes 600 a od té
doby se zvyšoval. Akce získávala stále
větší popularitu a její oblíbenost rostla,
o čemž svědčila účast turistů nejen z
celé tehdejší ČSSR
(Ostrava, Znojmo, Brno, Most, Karlovy
Vary, Plzeň, Košice, Bratislava atd.),
ale i početná skupina turistů z bývalé
NDR v roce 1984. Výsledkem pak
byla rekordní (a od té doby už nikdy
nepřekonaná) účast téměř dvou tisíc
turistů na 17. ročníku v roce 1987.
Start a cíl pochodu býval v senohrabské
sokolovně, turisté přijíždějící zdaleka
měli možnost přenocovat ve vlastních
spacích pytlích na podlaze tělocvičny,
vařilo se několik hektolitrů čaje.

Vozidla účastníků parkovala na
fotbalovém hřišti. To však muselo
být uvolněno zpravidla do 17 hodin z
důvodu začátku zápasu. Vzpomínám
si, že jednou zůstal na hrací ploše stát
jediný vůz - trabant - a jeho majitel
nebyl k nalezení. Začátek fotbalového
utkání se nezadržitelně blížil, auto
pořád na svém místě, takže těsně před
17. hodinou padlo rozhodnutí: šestice
silných fotbalistů vzala milého trabanta
"do teplých" a z hrací plochy jej odnesla.
Utkání bylo zachráněno, respektive
kontumační porážka domácího týmu
odvrácena…
Nejen z těchto důvodů byl v roce 1992
start pochodu přesunut do lyžařské
chaty na Vávrově Palouku (v zimě místo
startu a cíle lyžařských běžeckých tras
na technicky upravovaných stopách).
Hlavním impulsem k opuštění
sokolovny v centru Senohrab byla
zvýšená frekvence provozu automobilů
v ulici kolem sokolovny a s tím spojené
nebezpečí úrazu, zejména dětí.
A tak léta plynula a ročníky přibývaly
až do letošního 41. ročníku. Od počátku
devadesátých let začala účast klesat z
důvodu společenských změn v našem
státě, díky kterým se lidem otevřely
nové možnosti trávení volného času a
cestování. I tak se v posledních deseti
ročnících ustálila průměrná účast kolem
čtyř set turistů. Ti se letos v sobotu 14.
května vydali na pěší trasy 6, 10, 15,
21,31 a 52 km, pro cyklisty byly
připraveny trasy 23, 49 a 68 km. Této
vycházky (či vyjížďky) krásnou jarní
přírodou mikroregionu Ladův kraj a
Posázaví se může zúčastnit opravdu
každý a každý je vítán.
Jaroslav Žádník

dobré věci!
Sdružení Zlenice pořádá v
areálu hradu Zlenice pravidelný
letní Archeocamp a hledá
nové dobrovolné brigádníky,
kteří by pomohli s konzervací
této krásné hradní zříceniny.
Není potřeba odborné kvalifikace či
dřívějších zkušeností. Stačí nadšení a
chuť ve svém volném čase pomoci. V
rámci akce budou probíhat údržbové
i stavební práce v areálu hradu a
archeologický průzkum ARÚ AV ČR
pod vedením pana profesora Tomáše
Durdíka, spojený s úpravou pěšiny
kolem hradu.

V průběhu léta bude na Zlenici mimo
jiné probíhat realizace "Vyhlídky" –
2. fáze konzervace torza brány - což
je jedinečná příležitost být svědkem
práce odborníků ve svém oboru a jak
se říká "Být při tom"!
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NÁZORY
POHÁDKA

O zlém vykladači pohádek v
jednom krásném království, aneb, jak to
v pohádkách nechodí.
A abych učinil zákonu za dost: jakákoli
podobnost s kýmkoli a čímkoli je čistě
náhodná.
Bylo nebylo, ale co je jisté, že bylo jedno
království, kde bylo kdysi smutno. Tak
smutno, až hrůza.
Namísto rozkvetlých zahrad kopřivy a
plevel, místo dlážděných cest rozbahněné
a neosvětlené cosi, po čem se brodili
místní pocestní.
Zemský ráj to na
pohled opravdu nebyl… Tu přišel na
trůn král, pravda trochu morous, přísný

a nesmlouvavý, z pohledu některých
snad i trochu hrubián, ale spravedlivý.
Kdekdo ho uznával, ale měl i nepřátele,
jak už to v životě chodí. Nikdo však
nemohl přehlédnout, že za krátký čas
po jeho nástupu na trůn vše rozkvetlo a
obyvatelé jeho království se již nemuseli
„brodit bahnem“. Čím se však králi
dařilo více, tím přibývalo chytráků, či
spíše nejchytřejších z nejchytřejších, co
vždy vědí, jak na to, a proto se rozhodli
krále svrhnout. A tak se za čas také stalo.
Král přišel o hlavu a málem i o čest,
nikoliv však z vůle lidu, ale zvůlí hrstky
nejchytřejších z nejchytřejších.
A noví páni si přivedli své kuchaře, myče
a myčky, ale také šašky a posluhovače,
nebo chcete-li, vykladače pohádek. Jak
čas plynul a různého „plevele“ v království
opět přibývalo, bylo třeba lidu navěsit na
nos pohádky, aby rychle zapomněli. A

Z fiktivní korespondence z dávných časů
Motto:
bratři Wilhelm a Jacob GRIMMOVÉ,
narozeni v létech 1785 a 1786, sběratelé,
upravovatelé a autoři pohádek.
Dáno 14. července Léta Páně1831
Milý bratře Wilhelme !
Tak ses mi zaplaťbůh konečně ozval s
rozhodnutím pokračovat v naší práci na
pohádkách.
Jsem tomu velmi rád, protože jsem
často na Tebe a naši společnou zálibu
vzpomínal, stejně tak jako na chvíle
společně v mládí prožité. Vzpomínáš
si třeba, jak jsme jako jinoši pravidelně
spolu jezdili z našeho rodného Hanau
do divadla ve Frankfurtu na činohry? Té
společné legrace - pamatuješ si hlavně na
toho zajímavého herce z činohry? Víš,
myslím toho, který by byl možná třeba
jako řezník docela váženým občanem
Frankfurtu, ale přecenil své nadání a
mermomocí se snažil stát divadelním
hercem. A přitom na scéně hlavně ve
vážných kusech nedokázal zvládat svoji
letoru a v rozčilení často vypadl z role
- a když třeba v jeho podání monologu
Hamleta mu najednou naskočil text z
Aristofanova Ženského sněmu a v hledišti
to začalo pobaveně šumět, rozzuřil se
a nevybíravými slovy řval na otevřené
scéně na osvětlovače, že mu svítí do očí
a on pak plete texty. A to byl zážitek však Ty jsi také vždycky k všeobecnému
veselí společnosti vykřikoval, že je to

vlastně nakonec vynikající herec, na
kterého návštěvníci divadla jistě dlouho
nezapomenou.
Inu, vzpomínky z mládí...
Jsem šťasten, že mi budeš s pohádkami
pomáhat. Jen si musíme domluvit
pohádky o nějakém jiném králi, než byla
ta, kterou jsi mi na ukázku poslal, o tom
králi už byl pohádek celý pytel a čtenáře
už by to přestalo bavit.
Už se zase těším na naši spolupráci.
Zdraví Tě Tvůj milující bratr
Jacob Grimm
V archivu Německého institutu v Praze
pohádkový dopis vyhledal a k tisku
připravil: MUDr Karel Krasnický
odborný lékař
emeritní primář oddělení zobrazovacích
metod
absolvent Státní konzervatoře v Praze
em. profesor Státní konzervatoře v Praze
profesor Taneční konzervatoře hl.m.Prahy
em.prezident Mezinárodních folklorních
hudebních festivalů, členů C.I.O.F.F.
držitel titulu "Zasloužilý pracovník
kultury"

A ať do mne hrom bací,jestli ten text
pod mým jménem není pravdivý; cizím
peřím jsem se v životě nikdy nechlubil.
A nebýt toho, že takhle jen reaguji na
podobnou úpravu podpisu v jiném článku
v této Hlásce, nikdy bych tyto uváděné
skutečnosti nezveřejňoval.

							

6

tak si o bývalém rozkvétajícím království
lid v podhradí četl tyto podivné literární
patvary se špatným koncem. Co to bylo
ale za hloupého vypravěče, když ani
neví, že pohádky vypadají jinak? Že
končí vždy dobře? Že pravda vítězí
nad lží a pomluvou, dobro nad zlem?
Takovým pohádkám by nevěřily děti,
natož dospělí… A tak není pochyb, že
navzdor všem novodobým vypravěčům
špatných pohádek i ta naše dopadne
dobře, a že přijde doba, kdy bude zase v
našem království rozkvetlo, jako okolo
kapličky sv. Vojtěcha, pokud tam ovšem
někdo opět neukradne to, co tam bývalý
král nasázel.
MgA. Jan Páleníček
violoncellista
člen Smetanova tria
ředitel agentury TRIART Management

BLAHOPŘEJEME
Červencoví oslavenci:
a srpnoví oslavenci:
Anna BRABCOVÁ
Ludmila BĚLSKÁ
Oldřich ČESKÝ
Miroslav BÍLÝ
Ladislav VÁLA
Bohumil RŮŽIČKA
Květuše KOČOVSKÁ
Marie BRUNNEROVÁ
Růžena SLÁDKOVÁ
Jan ŽILKA
Jiřina BRADÁČOVÁ
Vladimír SYROVATSKÝ
Jaroslav ŽÁDNÍK
Václav NOVÁČEK
František BROŽ
Miloslav SVOBODA
Vlastimila BURGROVÁ
Jiřina BACHOVÁ
Hana KUBÁSKOVÁ
Helena POPELKOVÁ
Jaroslav HRUŠKA
Josef MALÝ
Zdeněk VÁVRA
Jiřina SMETÁKOVÁ
Jaroslav PŘIBÍK
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.
Rodina Trojánkova děkuje všem, kteří
se přišli naposledy rozloučit s panem
Miroslavem Trojánkem.
Děkujeme také za květiny a za slova
útěchy.
Trojánková
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SENOHRABSKÉ POHÁDKOVÁNÍ

Rády bychom opět poděkovaly všem účinkujícím, kteří obětavě i přes slibovaný déšť vydrželi v lese hrát a dělat radost
dětem i dospělým. Díky patří také všem, kteří se podíleli radou, pomocí, časem, invencí i dary. Moc se všem omlouváme, že
jim nemůžeme poděkovat jmenovitě, ale na Pohádkování se podílelo něco málo přes sto lidí! Ale většina se určitě najde na
závěrečné fotce. V neposlední řadě patří díky všem návštěvníkům, kteří přišli a doufejme, že přijdou znovu.
Takže ještě jednou všem díky a těšíme se za rok!
Za pořadatele Jana Vrbová, Lenka Průšová

SKC Šacung
Kdo letos hodlá navštívit
nejstarší
mezinárodní
nohejbalový turnaj, Šacung
OMV v nedalekém Kališti –
Lensedlech, má tento rok o jeden důvod
navíc. Posázavský veterán totiž slaví
jubileum, v sobotu 23. července se odehraje
jeho již 50. ročník.
Alfou a omegou venkovních akcí je počasí.
Vyjde-li, bude se v pověstné „kleci“ na co
dívat. Tradičně se turnaje nohejbalových
trojic zúčastní kompletní česká a
slovenská špička, tvořená extraligovými
a prvoligovými klubovými celky. Plejáda
ligových hráčů a reprezentantů, z nichž řada
vlastní tituly mistrů světa, Evropy, či „jen“
mistrů republiky, své souboje rozehraje od
10 hodin. Medailisté turnaje pak budou
dekorováni ve večerních hodinách, na
cenách se rozdá více než 60.000 Kč.
Favority nutno hledat mezi nejen klubovými
sestavami z Prahy, Modřic, Karlových Varů,
Žatce, Čelákovic, Českého Brodu, Vsetína,
ale i mezi pro turnaj speciálně složenými
sestavami, tvořenými hráči různých klubů.
Tato specialita turnaje umožňuje vznik
velmi zajímavých kombinací. K favoritům
určitě patří i slovenské sestavy, zejména ta
z Košic. Vždyť právě ta patří k nejčastějším

vítězům turnaje.
Ale k elitě je
nutné započítat i
domácí formace.
Vždyť Šacung
je
úřadujícím
extraligovým
mistrem i mistrem
republiky trojic, tedy
kategorie, ve které je
turnaj hrán. Vítězství
obhajuje
trojice
českého
ligového
vicemistra z Modřic ve
složení Kop, Pelikán,
Kokštein.
„Letos jako klub stavíme dvě silné
sestavy, které by se měly poprat o stupně
vítězů. Bude v nich i naše staronová
posila, slovenský reprezentant Makara,
který poslední roky končí mezi prvními
třemi. Domácí klubová sestava turnaj
naposledy vyhrála v roce 2002, od té
doby se prosadili jen individuálně hráči
složených sestav. Věřím, že letos se naši
borci poperou o nejvyšší příčky a odčiní
loňské a předloňské neúspěšné čtvrtfinále.
Kromě toho postavíme i další sestavu z
hráčů druholigového béčka, kteří tak budou
mít možnost konfrontace s nejlepšími,“ řekl
trenér prvního družstva klubu Jan Buddeus.
„Je to jubilejní ročník a pokud vyjde počasí,
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očekáváme rekordní počet diváků mezi
nimiž nebudou chybět významné osobnosti
nohejbalového hnutí i třeba politici. Turnaj
se koná pod záštitou krajského hejtmana
a záštitou senátora. V loňském roce jsme
kvůli počasí museli odřeknout exhibici
fotbalových internacionálů Haška, Vízka,
Siegla a dalších, kteří také nohejbal dobře
ovládají, letos už bychom je v akci rádi
viděli. Závěrečné zápasy se odehrají před
kamerami České televize, která z akce
vysílá záznam. Pro všechny návštěvníky
je připraveno celodenní teplé občerstvení,
takže o ně bude dobře postaráno.
Na shledanou na Šacungu,“ zve k návštěvě
Miloslav Ziegler, předseda klubu.

Občanská poradna od června nově v
Mnichovicích
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Pro občany ocitající se ve složité situaci je od června
nově v zadní části Informační centra Městského úřadu
Mnichovice, Masarykovo nám. 83 otevřena Občanská
poradna. Na právničku i psycholožku se můžete obracet
v záležitostech práce, majetku, rodiny, sociálních dávek,
trestných činů či dluhů.
Poradna je k dispozici každý čtvrtek v čase 13:00- 16:00
hod.
Další informace na tel. 774 780 107, 774 780 107,
emailu: poradnamnichovice@cestaintegrace.cz či na
stránkách www.cestaintegrace.cz, sekce Občanská
poradna. Služba je bezplatná. Provozovatelem je o.s.
Cesta integrace, která má již 3 roky hojně využívanou
pobočku i v Říčanech.
Ve dnech 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11, 2.12., 16.12.
je v informačním centru k dispozici také porada s
psycholožkou Mgr. Barborou Krčmářovou.
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