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§en§hrab§ké dětská tábo ry
Prázdninový Čas děti milujÍ, rodiČe už méně, jelikož musí řešit kam s nimi (těmi dětmi). Někteří
řeší
koncem června zoufale,,googiii'heslo ,,dětské tábory,,.
Y9lný §a9 s.vých _dětí s předstihem, jihízačínalí
V Poslední době se s nimi. roztrhl pytel a ták s.i lze vybrat v různých Č"n§uý.t, relaóích i ia;ró"vt6
oblastech. Jak Poznat jestli bude o.'potomka dobře postaráno a nezvlčítam? Rodiče starsiirr-aetr,
někdY dumají n9d ťln, zda se při prázdninovém pobyiu jejich pubescentÁiiátotesti
nenaučíholdávat
neřestem, Před kterými se je snažj, co nejdéle oihraňit. ýslcnni znalívěci ucJi ze nejlepšiurri.niáu
l"
pokud tábor vedou naši známí nebo známí našich známých.
Tato možnost se senohrabským
rodičůmletos naskytla dokonce
pětkrát a to jak v pobytové verzi
mimo domov, tak v typu tzv.

z Popovic),

zabezpečovalo

patřičnésportovní aktivity

technické zázemí. Hlavní náplní
bylo zlepšování
příměstského tábora. Ten se fyzické kondice, všestrannosti,
konal hned na začátku prázdnin
obratnosti. Společně zažili horské
pod vedením Štěpánky lirškovéa
túry, sběr borůvek, vyzkoušeli
zúčastnilose ho 29 děť nejenom
cyklostezky v Polsku, nechyběla
,,Sokolínků" ve věku 4 - 9 let.
ani ,,táborová klasika" noční
Pirátská témaťka plná her bojovka. Také shlédli trénink
a soutěžíměla úspěch a další dětského družstva ve skocích na
tábor tohoto typu proběhne lyžícha ť odvážnísi mohli skoky
ještě od 1,B. - 22. B.
vyzkoušet. Náplň byla pestrá
pobytový pětidenní dětský tábor
a bohatá a také vyčerpávajícípořádal lyžařský oddíl SoSe na
děť dostaly zabrat. To se odrazilo
konci července v Harrachově.
na výsledcích Vlkančického
Celkem se jím prosportovalo triatlonu, který mnozí účastníci
35 děťíz lyžařskéhooddílu soustředění velmi úspěšně
i mimo něj a 8 dospělých (Obik,
absolvovali (viz ww.sose.cz).
Alena Skořepová, lva Vlčková, Poslednítýden vsrpnu budou mít
Míla Svoboda a jejich kolegové ještě děti zaměřené na plavání
a

soustředění

a běh možnost sportovního
vyžitína denním kempu (zázemí
bude v hotelu sEN a na vávrově

palouku, popř, v lyž. chatě),
Ve stejné době proběhne

ještě denní kemp v tělocvičně

pod vedením Štěpánty pro

senohrabské

gymnastické
naděje a pak nastane první září
se svou nabídkou matemaťky,
češtinyatd.
A. Kloužková
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NOVÉPORADY V SENOHRABSKE KAPLI
Před časem jsem psal do Senohrabské hlásky o významu slova kaple a jeho překvapivém
původu v laťnském cappa, které znamená plášť, Budeme-li pokračovat v takovém hledání
původu stov, u mnohých dojdeme k podobným překvapením a nahlédneme tak trochu za
kulisy historie. Nemusíme chodit daleko od kaple - tak například Českéslovo kostel má také
latinský původ, Laťnské castrum toťžznamená vojenský tábor nebo pevnost. V dobách,
kdy se do našich zemí pomalu dostávalo křesťanství, slouŽily nově budované svatyně
současně jako pevnosť, kam bylo možno se v nebezpečí uchýlit před nepřítelem, Zpravidla
jak
to byly kamenné opevněné budovy, jejichž vnitřní uspořádání bylo dost odlišné od toho,
jednalo
se
zdobených,,architektur",
známe kostely dnes. oltáře neměly charakter bohatě
lineární
případech)
to
byly
(Ve
spíše výjimečných
o prostý obětnístůl. obrazy chyběly nebo
kresby barvou na stěně, jakýsi comics, který plnil úlohu ,,učebnice víry" pro negramotné
obyvatelstvo, Lavice v kostele jsou až vynálezem o řadu stoleť pozdějŠÍm,z dobY reformace,
kdy protestantské církve kladly důraz na četbu.Písma a jeho výklad a bylo třeba, aby věřící
při těchto dlouhých výkladech nepadali únavou a naopak spořádaně a přehledně seděli
jako v učebně. Tak to následně převzala i církev katolická. PŮvodně byl tedy kostel velmi
jednoduchým prostorem, který se snadno dal přeměnit v nouzové obydlí celých rodin

včetně zvířectva, v chráněný útulek ohrožených a potřebných, nebo také v síň, kde bylo
možno pod střechou a v bezpečíprojednávat veřejné záležitosť a porady. Ne náhodou

vznikly první křesťanské chrámy z antických budov, které se nazývaly baziliky a slouŽilY Před
křesťanskou dobou jako zastřešené veřejné prostranství, kde se shromaŽdbvala obec, kde
se soudilo a obchodovalo, pro křesťany byla ale od počátku dŮleŽitá nikoliv budova, ale
jejich shromáždění, ve kterém se četlo z Písma a s|avila eucharisťe (přiPomínka KristovY
poslední večeře přijímáním chleba a vína), Později se začaly pro taková shromaŽdbvání
jazyků je
křesťanů stavět nové budovy a je zajímavé, že ve většině velkých evropských
stejné,
tak
děje,
pro
kde
se
budovu,
slovo pro shromáždění křesťanské obce (tedy církev) a
Všechna
tato
lglesia.
Připomeňme angl. Church, franc. Église, něm. Kirche, it, Chiesa, šp,
k
nám
v
tak
češťně
slova znamenajístejně církev jako kostel, protože to má být totéž.Ne
se křesťanství šířilo o mnoho století později a budovy kostelů zde byly spíšepevnostmi,
jako
Můžemetuto skutečnost dnes vnímat dvojím způsobem:jistě se mŮŽeme cíťtV kostele
tomto
svém
věřící
v
ale také zde můženastat situace, Že se dneŠní
v bezpečném útočišť,
táboře" opevní proť okolnímu zlému světu. A to by bylo v přímém rozporu
,,Vojenském
s duchem křesťanství.

V senohrabské kapli sv. Vojtěcha se scházíme již déle než 3 roky každý týden vždy ve čtvrtek

v ].8 hodin. Jednou měsíčně se zde slaví Mše svatá, pro ostatní Čtvrtky se vŽil Pravidelný
pořad společnéhosetkání, zamyšlenínad krátkým úryvkem z Bible, zpěv a modlitba, Je
jsou Praktikujícími
ovšem pravda, že taková setkání jsou dobře přístupná jen lidem, kteří
katolíky, zaběhnutými farníky. Ostatním jsou tyto pořady poněkud vzdálené a asi imálo

srozumitelné, V průběhu těch tří let jsme ale také uspořádali řadu akcÍ, na které přicházeli
i ostatní senohrabšť občané- koncerty, přednášky, oslavy různých svátků,
Chtěli bychom nynítyto ,,otevřené akce" rozšířit tak, aby se staly pravidelnou souČástí dění
náŠ
v senohrabské kapli. proto jsme se rozhodli, že vždy každý 1. čtvrtek v měsíci v 18 hodin
zajímavé
pořad poněkud pozměníme, budeme se věnovat nějakému tématu, které mŮŽe být
pro věřící i nevěřící a nad kterým se můžeme společně zamyslet. PŮjde o věci dotýkající se
jít jen
kultury, historie, současnéhodění, filosofie, morálky, výchovy a podobně a nemělo by
jsou
o úzce náboženský obsah. Je toťžmnoho témat, která s vírou a náboŽenstvím souvisejÍ,
zajímavá a přitom o nich mezi nevěřícími ivěřícími panuje nevědomost spojená s ostraŽitostÍ.
Kostel ani církev nemá být ani pevnosť ani vojenským táborem, naopak má být místem
setkávání, které je otevřeno každému. Tato nová řada pořadŮ v kapli zaČne po PráZdninách,

první se uskutečníve čtvrtek 4. září v

1"8

hodin a bude se týkat historie a souČasnosti

zajímavéhofenoménu - hnutí Taizé, jehož světové setkání se má uskuteČnit v Praze na konci
_
letošníhoroku. Dále: pro první čtvrtek v říjnu - 2.ííjnav 18 hodin připravujeme pořad
o svatém Františku z Assisi. Chceme se podívat ne zcela tradiČnímpohledem na tuto Velkou
postavu dějin (jehož jméno přijal také současný papež), chceme se zamyslet nad problémem
chudoby v dějinách a v současnémsvětě.
pro dalšíprvníčtvrtkyv měsíci chystáme dalšítemaťcképořady, například o postavě faráře
Toufara (oběť případu tzv. čihošťskéhozázraku\, o ekumenickém hnuť a vztahy mezi
jednotlivými křesťanskými církvemi, uvažujeme také o přednáŠce o islámu a máme dalŠÍ
plány. Těšíme se, že tyto plánované akťvity zaujmou senohrabskou veřejnost,
Za Sdruženísenohrabská kaple Michal Tomek
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Prázdni noví jubilanti

:

Hacmac Miroslav
smetáková Jiřina
Bílý Miroslav
Brož Miloslav
Bělská Ludmila
svoboda Miloslav
Malý Josef
Brunerová Marie
Popelková Helena
košťálová Marie
Bachová Jiřina
Nováček Vác!av
RůžičkaBohumil
stěhulová Blanka
Syrovatský V!adimír
Nerad Miroslav
přibík Jaroslav
Burgrová Vlastimila
kočovská květuše
Hruška Jaroslav
kubásková Hana
Brož František
Bradáčová Jiřina
pešina vít
sládková Růžena
žaaniuJaroslav
Český Oldřich
vávra zdeněk
Milíoslavenci,

srdečně vám

gratulujeme

k vašim narozeninám a přejeme

ještě mnoho šťastníchchvil mezi
námi,
Za OÚ Senohraby
šárka sovová

Dne 28. července t.r. JSme
vzpomínali na nedožiých
100. Narozenin naší maminky,
dlouholeté občanky Senohrab,

paní

Anny

Brabcové.

V

dubnu to
byly již dva
roky, co nás

opustila.

Všem, kdo si
pamatují a

ji

vzpom ínaj í

s

námi,
děkujeme.

Rodina Brabcova a kubíkova

:,,,ls&.O

=.4E*O

,,

l,,,,,.

]

Již čtvrtým rokem jsme se letos loučili před
prózdninami s uplynulým sportovním obdobím. j. června odpoledne
se přótelé Sokola a hlavně Sokolínka sešli v tělocvičně TJ Sokot
Senohraby a shlédli to nejlepší, co se dětí na Sokolínkových kroužcích
naučily. Cvičilo úctyhodných 134 dětí, které předvedly krásné výkony,
Ú ža sn ó vystou pen í zvlá d l i na cvičit i ti úpl n ě nej men šísportovci tj. od 1 8
měsícůaž po školáky do 12 let v kroužcích - Rodiče s dětmi, Předškolní
cvičeníSokolínek l., ll., lll., Všeobecná gymnastika a Teamgym t., tl.
Téma našíletošní besídky bylo zvířecí, takže jsme viděli myšky, sloníky,
kuřátka, prasótka, berušky, mravence, zebry, kočičkya žížaty.Všechny
děti cvičily skutečně moc krásně a zasloužísi pochvalu nejen za tuhle

besídku,
ale i za celý
uplynulý rok,

Připočítám-li
134dětem jejich rodiče,sourozence, prarodičea přátele,kteříse přištipodívat,
tak mi jistě všichni zúčastněnídají za pravdu, že atmosféra našeho setkání byla
opravdu silná a velmi dojemná zóroveň. chtěta bych touto cestou poděkovat
všem, kteří nóm pomáhají a podporují. Děkuji sponzorům za odměny pro děti zo
jejichvystoupení. A hlavně děkujiAleněskořepové a zdeňce konvičkovéza pomac
ke

s dětmi a Franťišku Konvičkovi za technickou podporu.

Přeji všem krósný zbytek léta a v září se budu opět moc těšit. Sportu zdar!
Stě p á n ka K ršková, 5okolíne k

Všem členůmTJ §okol
s blížícímse koncem léta přichází začátek nové fotbalové sezony 2014, na

kterou

chceme pozvat naše fanoušky všech mužstev - dospělých i žáků,pro připomenuť
výsledky minulé sezony:
A mužstvo po loňském postupu do lll. třídy bavilo diváky většinou pohledným fotbalem
výsledkem bylo pěkné 3. místo. B mužstvo na jaře konečně zabralo a je z toho nejlepší
bodový zisk a postavení v tabulce za poslední dobu - ]-0. místo:

a

10. Senohraby B 22 bodů

1.Kostelec u Kř. 63 bodů

11, Ondřejov B 21 bodů

2.Mirošovice 47 bodů

12. Lojovice 4 bodů
3. Senohraby A45 bodů
Mužstvo staré gardy hraje systém jaro/podzim a je ve své polovině a cíl je letos jediný
- vítězství!
NejúspěŠnější
fotbalový team loňské sezony jsou však mladší žáci, kteří navázali na
loňský úspěch A mužstva a skončili ve své soutěži - ml. žáci skup B 5+1 na - 1. místě.
Mladší přípravka ve své soutěži skončila na pěkném 3. místě ve skupině hrajícío 5. -9.

_

Senohraby:

Clenské příspěvky lze platit:

na účetč. 3015646lO3aO,

s uvedením jména, v
hotovosti vedoucímu

vašeho oddílu nebo paní
Daně Maršíkové.Úhradu
proveďte do konce záři
2ot4.
Výbor TJ Soko! Senohraby

místo,
po skončení sezony si ještě kluci z přípravky dojeli na turnaj
do Nespek pro 1.místo, když

porazili všechny (Vlašim, Votice, Nespeky).

vyvrcholením sezony ml. žákůa přípravky jako každoročně byl již 12. ročníkturnaje
Přípravek v Senohrabech. Letosjsme postavili 2 mužstva a staršíteam dokázal vybojovat
ve velké konkurenci výborné 4. místo, když smolně prohrál souboj o bronz na penalty.

Největším úspěchem této sezony pro nás - trenéry žáků- bylo ale dalšírozrůstání
bandy -nacca40klukůa6děvčat,kteří sechtějívyblbnoutnafotbalovémhřišti.
Děkuji ťmto všem, co se přičinili svou nezištnou prací o tyto úspěchy, doufáme, že

Obecn í zpravodaj Senohrabská
hláska vydáÝá Obec Senohraby.
Redáktoři; Jahá Vřbová. Eéhka PřůšoÝá,
Alexandra Kloužková,
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: J. Vrbová
Tisk: Masopustovi, Zaječice

iv

Kontakt: OU Senohraby, Příčná 61,
tel.: 323 655 336. fax: 323 655 53

Dalšíinfo na: WWW.FOTBALSENOHRABY. EU

www.senoh raby.cz
Přiiem inzerce e-mailem: inzerce@
senohraby.cz
E-mail do redakce: h laska@senohraby.cz

této sezoně se nám - hráčům,trenérům - dostane co největšípodpory.
A všichni kteří nám mohou a chtějíjakkoli pomoci - budou velmi vítáni.

BlKE sPoRT 007 Benešov - http://www.bike007.czl - partner Lyžařského oddílu - nabízí
vŠruČleruŮM TJ soKol SENoHRABY 10% slevu na nákup zbožía 50% slevu na práci
servisu kol. Slevové karty jsou k dispozici u vedoucích jednotlivých oddílů TJ, Podmínkou
pro čerpáníslevjsou zaplacené člensképříspěvky,
petr Štolba
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Nevyžádané podklady k tisku se
nevracejí.
Povoleno MK ČR B 12710
Číslol - s /zu q, ročník55
Vychází 8, 8. 20t 4
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Vila Františka Špirka
Dalšímimořádně významnou stavbou Senohrab, a to jak z hlediska stavebníka, architekta ida|ŠÍch
obyvatel, je viIa nad nádražím, známá dnes spíše jako lgra. Postavit si ji nechaI FranťŠekŠpirk,
prokurista a pokladník pojišťovací banky.
p|ány vi|y, podepsané architektem Horákem, pocházejí z roku 1900 a je na nich patrný poŽadavek

staviteIe:

vilu pro

rodln.
baIkóny

a

,,Velkou

mnoho

laone
verandy."

Pan Špirkměl toťž

4 dcery a jednoho
syna. Na rozdíl od

většiny dalších
senohrabskýc

h vil, vycházejících
z různých stylových

Zdrojů, od italské
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renesance přes
neobaroko až po
secesi, tato se hlásí

$

k českérenesanci,

ffiL

Typickými znaky jsou vo|utové šťty,členěnéřímsami a piIastry,
zvýrazněnou m írně vystupujícím rizalitem, završenou štítem,obdobně

vila má střední část,
ja ko postra

n Í fasády.

Vchod

je netradičně umístěn vzadu. HIavní průčelízdobí ženská socha v nice, pravděpodobně bohyně
Fortuna, která držíroh hojnosti. V interiéru střední části je i schodiŠtě, přiČemŽ dŮm má suterén,
tedy spíšesníženépřízemí, patro a podkroví, Sty|ově je v Senohrabech nejbIiŽŠÍtéto stavbě dŮm
čp. 57 v uIici Za starou poštou, který má obdobné šťty, ale skromnější rozměry.
ViIu obývaIo mimo Špirkůněkolik da|ších známých osob a rodin. V letech 1,907 aŽ 1922 a jeŠtě
roku 1928 sIavný psychiatrVladimírVondráček. Roku 1908 zde pobývaI i Karel VostřebaI s rodinou,
ještě před ťm, než si postavil vlastní vilu, zmíněnou již v několika starŠÍchČÍslechH|ásky, Jistě s

ním zde pobrlvaIa ijeho dcera, budoucí s|avná ma|ířka Vlasta Vostřebalová - Fischerová. Její dÍ|o
připomíná do půli zářítohoto roku výstava v Galerii hlavního města Prahy.
po válce se dům změnil na výrobnu hraček, která by|a povolena roku 1953. K v|astnímu objektu,
resp. kseverovýchodnífasádě,

L,

navíc |gra připojiIa roku ].976 přístavbu s pIochou střechou. Přesto

se vnější výraz původníčásti dodnes téměř nezměnil.

V současné době je tato budova na

pradej a cena k jednóní je 2j mil,
Kč, Obecní úřad byl osloven dvěma
zójemci, kteří chtěl i tuto nemovitost
koupit. V obou případech bylo
záměrem vybudavání domova
důchodců.Letošní zájemci uvedti

v

návrhu plónovanou

roku, viz zópis 1/2014 (bad
1"j. 1) a 2/2aU {bad 76. 6)i

q kanečnérozhodnuď bude již
na zastupitelstvu novém, které
z říjnových voleb, Naskýtá
několik možnastí, nókup lgry

vzejde

se
a

její rekonstrukce spojené s velkým

zadlužením abce, vypracování

smiysluplného rentabilníha projektu
a snaŽit se na něj získqt datace z EU
či jiných-fondů, nebo doufať, že se
najde nový majitel s úmyslem vložit
finance do obnavy této historické
budovy.

- dle

Tato vila je tedy zajímavá z hIediska architektonického, urbanistického i ku|turního a proto
neodmvslitelně patří k Senohrabům, tak jako další cenné historické stavby, Patrik Líbal

'.

celkavou

konečnou kapacitu ca 100 míst
(plus 70 zaměstnanců) o demolici
obou budov - původníhistorické
a přístqvby s dílnami. Současné
zastupitelstvo o této skuteČnosti
jednalo v únoru a květnu tohoto

infarmacíOÚ -

redakce -

'u,,i,l

i letos se koncem června
otevřela kouzelná bróna do pohádkového světa

Jako už devětkrót,

a dětí pomáhaly

zachraňovat Senohrabské

království. Naštěsď jich přišla oprovdu spousta
(více než j00!) a król si mohl oddechnout království je opět zachróněno. A že to bylo letos

doslova děsivé! Čarodějové,upíři, kostlivci,

ohnivcia dalšístrašóci přijeli po leťech na sněm do
1enohrab a nadělali tu spoustu zmatků. Všechno
se ole šťastně vyřešilo o podle ohlasů se malým
nóvštěvníkům noše strašidlócké pohádkovóní

líbilo. Chtěli jsme připomenout úžasnouakci,
(na kterou určitě vzpomínají všíchni Senohrabóci

nad pětatřicet)

Senohrabská strašidla '84.

A i proto bylo letošní Senohrabské Pohádkování

ve znamení strašidel. Obrovské díky vám všem,

hráli, stavěti, uklízeli, prodóvali, foťili, šili, malovali, vyróběli, pekli, nakuPovali. Bez vós bY Pohódkovani
kteří
jako
vždy tak úžasněpohádkové. Díky! Vetké díky patří také všem štědrým sponzorŮm. Za vŠechnY Jana Vrbová
nebylo
jsťe orgonizovali,
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V obcích v tomto čase vrcholí přípravy

[a:a.-

s

postoj při hlasování, ani si neosobuji
právo radit jak nakládat s mandátem
zastupitele. Plať však v tomto oboru

zastupitele podle vzhledu obce, jiní

a hlasy PRO či PROT| jsou přesvědčivým
projevem vůle zastupitele rozhodnout.

komunálních voleb. občané- voliči

různou intenzitou a s různým zaměřením
posuzují zastupitele, jak se zhostili své
veřejné funkce. Mnozí posuzují výkon
přihlížejí,jak užívajípráv svého mandátu

na veřejných zasedáních zastupitelstva,
kde se zájmy a potřeby občanůa obce
projednávají a přijímajírozhodnuť ke
zvelebení obce. Z tohoto pohledu je
vhled do obsahu a úrovně veřejných
schůzízastupitelstva jedinečným zdrojem
poznání.

Jednání obecního zastupitelstva

v Senohrabech má, jak je poslední dobou
již dobrým zvykem, klidný a věcný průběh.

Zastupitelstvo bezezbytku projednává

schválený program jednání a veřejným
hlasováním přijímá příslušná rozhodnuť.

Z přehledu výsledků hlasování se

však

zdá, že dochází k nad užívá ní p ráva,,zdržet
se hlasování". Zejména zastupitelka paní
J. Malinová si tento instrument hlasování

zjevně oblíbila, pravděpodobně z důvodu

nepochopení jeho smyslu a významu.

Je pravdou, že zdržet se hlasováníí, není
v žádném rozporu s právem zastupitele
hlasovat a nikde také není taxativně
vymezeno, kdy je zastupitel případně

oprávněn zdržet se hlasování.
této souvislosť chci zdůraznit, že
nechci a ani nemohu upírat komukoliv
jeho právo svobodně vyjadřovat svůj

v
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Letošnívychózky jsme opět zahójili Prahou
lednu jsme si prohlídli okolí

a okolím. V

Hadovky, kde

se bouró kdysi

exkluzivní
hotel Praha, velice zajímavou budovu nové
Technické kníhovny v Dejvicích a pokračovali
k Matěji, kde jsme po dobrém obědě prošli

hřbitov

a

okolí. Na výstavu perníkových

jesliček jsme se tak, jako spousta dalších
ndvštěvníků,nedostali, protože pan faróř
nepředal službě klíčod kostela. Bylo nós 9
a ušlijsme asi 7 km,

úzus, že hlasování je rozhodovacím a ktem

Je to jednoznačnéuplatnění práva

mandátu, Zaťmco ,,zdržet se hlasování"
je vzdáním se tohoto práva rozhodnout
a je v dané chvílijistou rezignací na právo
mandátu. Zdržet se hlasování jistě může
být vyjádřením, že zastupitel dosud nemá
pevný názor na věc, neboť argumentace
k předloženému návrhu byla málo
přesvědčivá, nebo, že zastupitel neměl
k dispozici a včas dostatek relevantních
informací, či obdržel návrh pozdě, apod.
zdržet se hlasování však můžetaké
vyjadřovat neodpovědný alibismus
zastupitele, lhostejnost, případně

neochotu sdílet odpovědnost za
přijímané rozhodnuť a můžemít

charakter odmítnuť loajality s orgánem
jehož je členem. Vyššíčetnost,,zdrženíse
hlasování" můžezastupitelstvu přinášet i
obtížně řešitelné situace např. s dopadem
na usnášeníschopnost, případně
i

i

relaťvizaci přijatého rozhodnuť. Je

nesnadné rozeznat zda důvodem pro
,,zdrženíse" je nejistota zastupitele
rozhodnout, pramenícíz nedostaku

informací nebo máloodpovědný přístup
k výkonu funkce zastupitele a nechuť

(Mnichovice, Struhořov,

l,,,;

;;,-,3$.
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Projevem nepochopení role zastupitele,

resp. mandátu získanéhovolbou, je
neochota spolupracovat s ostatními
zastupiteli a sdílet s nimi odpovědnost
za přijímaná rozhodnuť. Bohužel i tento

přístup se v zastupitelstvu projevil.
Zastupitel ing. J. Zahradník se již téměř
rok neúčastníjednání zastupitelstva

a

rozhodovacího procesu

s

ním

spojeného s odůvodněním, že je cituji:
,,...krajně nespokojen s prací starosty a

jeho nohsledů."Nevzdal se však mandátu
a odměn k tomu vázaným a zablokoval

tak případný nástup

náhradníka.

Zřejmě vůbec nebere na vědomí, že

jde o výkon veřejné funkce, že oslabuje
zastupitelstva

usnášen ísch opn ost

objektivitujeho rozhodování. V každém
případě je to hazard s důvěrou občanů,
i

jde o zmařenívůle voličů,jejichž zájmy tak
nemohly být hájeny. Zákon o obcích v § 83

hovoří jasně o povinnosti zastupitele se
schůzízastupitelstva zúčastňovat.Nejde
tedy o právo, ale o povinnost se schůzí

zúčastňovat.Ze slibu zastupitele

lze

odvodit, že zastupitel má být odpovědný
a schopný rozhodovat. Není proto
marginální záležitosť, jak zastupitelé
vystupují v rozhodovacím aktu, jak
nakládájí se svým mandátem, a vůbec se
staví k výkonu funkce zastupitele. Jde

o důležitýpoznatek

uplatnitelný

při

výběru a volbě zastupitelů.

i příjemné zahradnictví, kde jsme většinou
něco utraťili. Bylo nás 7 a 9 km.
Poslední vychózka bylo do Sózavy, kam jsme
putovali ze Stříbrné Skalíce a po několikóté
se přesvědčili, že mapám se nedó věřit,
Značkovoná cesto se nóm vypaříla a vedla
nds jen silnice. V Sózavě nós příjemně
překvapila prohlídka kláštera, kde se
prohlídkový okruh od našeho mlódí hodně
rozšířil a na věži jsme našli i hvězdičky
pro splnění přdní. Trochu zklomóním byla
prohlídka nově otevřené rekonstruované
hutě František, kde v dílnóch byla
i nsta l ova nó ú p l ně mode r n í tech n olog i e,
v době prohlídky bez obsluhy a ze storé
klasické sklóřské pece byly vidět jen odkryté
zóklady. Objekt slouží hlavně jako výstavní a
sklóřskou výrobu
s moderní technologií je vidět spíšpři
různých kurzech o jednorózových akcích.
Bylo nós 9 a ušli jsme téměř 1"1 km.

obrostlé lisťíma vyhlídky byly opravdu

krósné. Součósď okruhu je i několik nově
vysazených alejí různých stromů- čin v této
době velice zóslužný, Trasa 9 km, účast10
spokojených turistů - nejvíc asi molý Čenda,
který čóst cesty strávil v kočórku a v poledne

se prospol, horšíasi pro maminku, kteró
kočór tlačila.

Květnovó vychózka byla po již vyzkoušené
příjemné cestě z Nespek přes Ledce do Týnce
podél Sózavy (7 turistů,9km). Novinkou bylo

jsme si zahróli na ,,děťi školou povinné", Bylo

Na rozhlednu, kteró je otevřenó nepřetržitě,

:::";;|il ||u

i

Klokočná,

stezka

<-WWj&,-

::

Mnichovice) v době, kdy stromy ještě nebyly

zaplakali nad chótrající budovou Šlechtovy
restaurace a pokračovali do Planetório, kde

kolem Mnichovic ,,Krdsné vyhlídky"

i

=

PhDr. V. Kopper

vychdzka k úplně nové rozhledně Špulka
poblížLbosína, otervřené v dubnu letošního

Velice hezkó bylo vychózka novým okruhem

|;

-t::\

nést odpovědnost.

Dalšívychózka vedla z Troje, kde jsme prošli
venkovní expozici botanické zahrady, přes
Vltavu do Stromovky, kterou jsme prochodili,

nós7aopětcca7km.

',-

;ř

roku. Od Lbosínajevzdólenó osi 1km, naučná

k ní je

vybavenó hlavně pro děů

a vřele rodičům s dětmi výlet doporučujeme.

Za turisty Evd Matějková

jsme statečně vyšplhali 150 schodů a po

obhlídce okolí pokračovali do Divišova.
Kromě restaurace jsme navšťíviliv Divišově
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jednání zastupitelstva obce Senohraby
konaného dne 18. 06.ZOt4 od 19:00
hodin, v sále restaurace U Andělů.

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.02 l 03 l Z0I4 bylo schváleno.

Přítomni: lng, Pavel Pangrác, Milan
Kraut, lng. Jaroslav Mareš, lng.
Alexandra Kloužková, Zbyněk Průša,Jan
Beneš, PhDr. Vladimír Dvořák, Jarmila

28.05. 2014.

z

Malinová
Neomluveni: lng. Jiří Zahradník
Kontrola účasti.
Jednání zastupitelstva obce zahájil
starosta obce v 19:00 hodin.
Konstatoval, že dle prezenční listiny přítoha zápisu č. 7 je přítomno 8 členů
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce
je tedy usnáŠeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
Starosta obce navrhl, aby ověřovateli
zápisu byli zvoleni lng. Alexandra
kloužková a Milan kraut.
Usnesení č.OIl 03 l20L4: Ověřovateli
zápisu byli zvoleni lng. Alexandra
kloužková a Milan kraut.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Pangrác, Kraut, Mareš, PrŮša, Beneš,
Dvořák, Malinová
1 se zdržel: Kloužková
tlsnesení č. 01/03/2014 bylo schvóleno,
Jmenování zapisovatele.
Starosta obce jmenova| zapisovatelem
zápisu Jana Herbsta.

Program dnešního jednání
zastupitelstva.
přivítán í, kontrola účasti.
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
Schválení programu jednání
zastupitelstva obce.
Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne

28.05.20t4.
Oprava místních komunikací v roce

20t4.

Prodej obecního pozemku ppč.47615,
k, ú. Senohraby.

Prodej nepotřebného majetku obce
sněhová fréza.
Prodej nepotřebného majetku obce
motorová pila.

-

Různé.
Diskuze.
Usne se n í č.02/03/20 14 : Za stu pite lstvo
obce schvaluje program jednání.

7 - 812014

Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne
Zápis byl ověřen ověřovateli Janem

Benešem a Zbyňkem Průšou.
PaníMalinová: Připomínka k bodu
č. 7 zápisu ze dne 28. 05. 2014. Každý
zastupitel má právo své hlasování
písemně odůvodnit. Má právo a ne
povinnost jak to prezentoval starosta.
lJ s ne se n í č,03/03/20 14 : Za st

up

ite l stv

o

obce schvaluje zópis ze zqsedání
zastupitelstva obce ze dne 26. 02,ZOI4.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková,
Průša, Beneš, Dvořák
1 se zdržel: Malinová
Usnesení č.03 l 03 lZ074 bylo schvá leno.

Oprava místních komunikací v roce

2oL4.
Pro opravu místníchkomunikací byla
v souladu s internísměrnicí o postupech
při zadávání veřejné zakázky vypsána
zakázka malého rozsahu. Celkem přišlo
5 nabídek, Jedna firma dle referencí

takovouto zakázku nikdy nedělala.
V rozpočtu obce pro letošní rokje
na opravu komunikací rozpočtováno
celkem 2,666.000 Kč.
Paní Jobertová: Udělala si obec analýzu,
zda navrhovaná technologie na opravu
komunikací je, vzhledem k provozu,
dostatečná. Například v ulici V Břízkách
je potřeba znovu provést opravu.
Pan Pangrác: Analýzu §i obec udělala
a s výsledkem seznámil přítomné.
Situaci v ulici V Břízkách zastupitelstvo
již na dvou posledních jednáních řešilo.
Paní Malinová: Byly doplněny chybějící
podklady od firmy Viamo?
Pan Pangrác: Chybějící podklady
jsem obdržel a rozeslal jsem je všem
zastupitelům.
Paní Malinová: Proč opravu neudělá
firma Viamo, která dala nejnižší
nabídku?
Pan Pangrác: Firma Viamo Praha na
základě zjištěných referencí nikdy
takovouto zakázku nedělala, nemá
potřebné tech nické vybavení. Položkový
rozpočet, ve srovnání s ostatními
firmami, je u této firmy podezřele
nízký. Například položka na 1 m2 opravy
komunikace je stejná, nebo i vyššínež
u ostatních firem, ale v ulici U Nádržky

6

je celková cena o 200.000 Kč nižšínež
u ostatních firem. Např. u kanalizačních
šachet je cena v jedné ulici cca 300 Kč
za šachtu a v jiné ulici cca 2.000 Kč za
šachtu. Z těchto důvodůje nabídka této
firmy nedůvěryhodná.
pan konvička: při budování vodovodu
v ulici V Břízkách byl zrušen příkop
podél této komunikace, který srážkovou
vodu odváděl.
Pan Dvořák: Oprava cest by se měla
provést balenou. Ve výběrovém řízení
je, že akce byla omezena finanční

částkou 1.510.000 Kč, což vycházelo
z odhadu obvyklých cen, za jakých se
oprava v minulosť dělala, což byl dobrý
odhad a cenová nabídka firmy Viamo se
mi nezdá podezřelá.
Pan Mareš: Firma Viamo má například
položkovou cenu za 1_ m2 povrchu
o tloušťce4 cm v jednotlivrich ulicích
rozdílnou, přičemžby měla b,it stejná.
Pan Pangrác: Úprava výšky vodovodního
hydrantu je v jedné ulici za cca 700 Kč
a v druhé ulici za cca 1.100 Kč, přičemž
práce na obou je téměř shodná.
Pan Průša: Pokud je tolik sporných
bodů, bude lepšívypsat nové výběrové
řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná
o zakázku malého rozsahu, jsme schopni

toto řízeníudělat velmi rychle.

Paní Svašková: Byli zástupci všech firem
tady na místě se seznámit se stavem
komunikací, které se budou opravovat?
Pan Pangrác: Firma Viamo si prošla
komunikace sama, ostatnífirmy za mojí
ú

časti.

tJ s n e se n

í č, 04/0j /2074: Za stu pite l stv o

obce schvaluje v souladu s interní
směrnicí o postupech při zadóvání

veřejné zakózky vypsóní nové zakózky
malého rozsahu na oprovu komunikací
v roce 2074. Termín podání nabídek je
/ clnl.
Výsledek hlasování: 4 hlasy pro:
Pangrác, Mareš, Kloužková, Průša
4 se zdrželi: Kraut, Beneš, Dvořák,

Malinová
tJsnesení č.04/03/2074 nebylo
schváleno.
tJ sn e se n

í č.05 /0j /20 74 : Za stu

p ite l stvo

obce schvaluje v souladu s interní
směrnicí o postupech při zadávání
veřejné zakázky vypsóní nové zakázky
malého rozsahu na oprovu komunikací
v roce 2074. Termín podání nabídek

je

7 dní. Zastupitelstvo

současně

s'#*+ffi"O

schvaluje komisi pro otevíróní obólek
a pro vyhodnocení nabídek ve složení:
Pangrác, Kraut, Mareš, Průša,Beneš.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:
Pangrác, Mareš, Kloužková, Průša,
Kraut, Beneš
2 se zdrželi: Dvořák, Malinová
Usnesení č.05/03/2014 bylo schváleno.
Prodej obecního pozemku ppč.47 6|5,
k. ú. Senohraby.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce
i elektronické úřední desce.
U s n e se n

í č.06/03/ 20

14 :

Za sťup ite l stv o

obce schvaluje prodej obecního
pozemku ppč.476/5,
k. ú. Senohraby o výměře 70 m2, zo cenu

1.250 Kč/m'.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro.
Usnesen í č.06/03 l ZOt4 bylo schváleno.

Prodej nepotřebného majetku obce
sněhová fréza.
Záměr byl vyvěšen na úřednídesce
i elektronické úřední desce.
lJ sn

ese n

-

í č. 07 /03 /20 74 : Za stu pite l stv o

obce schvoluje prodej nepotřebného
majetku obce - sněhové frézy. Prodej
bude zveřejněn na úřednídesce a
elektronické úřednídesce do 3L a7.

hlásce,
U sn e se n

í č. 09/0 3/ 20 74 : Za st u pite l stv o

obce schvaluje, aby každá strana,
hnutí apod., které budou kandidovat
do zastupitelstva obce Senohraby,
představily své kandidáty a volební
programy v Senohrabské hldsce, kteró

vyjde v srpnu a zóří 2014. Rozsoh je
omezen formátem A4, oboustranný
tisk. List formótu A4, který bude vložen
do Senohrabské hlósky, si nechá každá
volební strana vyůsknout a její obsah
musí být v souladu s platnými zókony
(zejména tískový zókon a volební zákon|
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro:

1proti: Malinová
Usnesen í č.07 l 03 l 2074 bylo schváleno.

Prodej nepotřebného majetku obce
motorová pila.
Záměr byl vyvěšen na úřednídesce
i elektronické úřednídesce.

-

í č. 08/03 /20 14 : Za stu pite l stv o

obce schvaluje prodej ne potřebného
majetku obce - motorové pily. Prodej
bude zveřejněn na úřednídesce
a elektronické úřednídesce do 31.07.
2014.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková,
Průša, Beneš, Dvořák
1proti: Malinová
Usnesen í č.08/03 l 2014 bylo schváleno.
Různé.
Porušování obecně závazných vyhlášek.
V poslední době dochází k častému
porušování obecně závazných vyh lášek.
Jedná se hlavně o vyhlášky o regulaci

l*F

Aby obec mohla pokračovat v projektu
zateplení budovy mateřské školy, je
nutné provést vlhkostní průzkum
budovy mateřské školy. Cílem průzkumu
bude stanovení míry zasažení objektu
vlhkosť v rozsahu 1. nadzemního
pod laží,zma pová ní ú rovně zasažení
(vlhkostn í skoky), informativní stanovení
přítomnosti solí a vytvoření podkladů
pro následnou realizaci zateplení.
U sn e s e n í č. 1 1/0 j/20 7 4 : Za stu pite l stvo
obce schvaluje, aby Kloknerův ústav
ČVL|T zprocoval vlhkostní průzkum
budovy mateřské školy.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková,
Průša, Beneš, Dvořák
1 se zdržel: Malinová
Usnesení č.nl B l20t4 bylo schváleno.
Pozemek ppč.68/29 - PAt.

V příštímtýdnu bude provedeno

zaměření pozemku ppč,68/29, neboť
o tento pozemek se hlásí majitelé, kteří
podali dvě žádosti, aby pozemek byl
v územním plánu veden jako stavební
pozemek. Pozemek je v platném
územním plánu obce veden jako zeleň
ekologicky stabilní.

organizace, které pracujís dětmi.
l těmto nově vznikajícím organizacím
a spolkům bude nutné, aby obec
věnovala svoji pozornost.

Diskuze
Pan Smutný: Bude instalováno světlo
veřejného osvětlení proti autobusové
zastávce u bytovek?
Pan Pangrác: Ano.
Pan Smutný: Bude opravena kanalizační
šachta u bytovek?
Pan Pangrác: Šachta sloužíl.nihradně
pro bytovky. Obec nechala vypracovat
rozpočet na opravu šachty. Ze strany
obyvatel bytovky obec nedostala žádný
návrh na spolufinancování opravy.
V případě potřeby bude provedena
nejnutnější oprava.
Pan Smutný: Bylo by dobré v případě
velkých teplot zasypat místa, kde
dochází k rozpouštění asfaltu.
Pan Pangrác: Zajisť zaměstnanci obce.
Pan Kopper: Upozorňuje na
neudržovaný pozemek mezi jeho
nemovitosť a ulicí krátká a na možnost
obce udělit finančnísankci vlastníkovi
neudržovaného pozemku.
Pan Beneš: Navrhuje, aby v letních
prázdninách byl proveden nový nátěr
přechodů pro chodce na ulici Hlavní.

Zateplení budovy mateřské školy.

Starosta ukončil jednání ve 20:20 hodin.

Usnesení č.O9 l 03 12074 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková,
Průša, Beneš, Dvořák

re

Volby do zastupitelstev obcí.
V rámci předvolební kampaně dostane
každá strana, hnutí apod., které budou
kandidovat do zastupitelstva obce
Senohraby prostor v Senohrabské

Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková, Beneš
2 proť: Malinová, Dvořák
1 se zdržel: Průša

2014.

tJ s n e se n

hlučných činností,pohybu psů na
veřejných prostranstvích a o pálení
suchých rostlinných materiálů,
V případě, že občanébudou tyto
vyhlášky nadále porušovat, bude celá
záležitost řešena v přestupkovém řízení.

Středočeský Fond podpory
dobrovolných hasičůa složek lZS.
Obec obdržela dotaci z Fondu podpory
dobrovolných hasičůa složek lZS na
akci: ,,Hasičská zbrojnice - výměna
oken a rekonstrukce izolací provedená
svépomocí". Dotace byla udělena ve
výši: 288,602 Kč. Spoluúčastčiní:15.190
Kč.
lJ s n ese

n

í č. 10/03/ 20 14 : Za stu

p

ite lstv o

obce schvaluje komisi pro výběr
dodavqtele na materiál pro opravu
hasičskézbrojnice ve složeníPavel
Pangrác, Milan Kraut, Michal Bílý
a vladimír prchlík.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesen í č.I0 l 03 l2ot4 bylo schváleno.

Nové organizace v obci.
V současnédobě vznikají v obci nové
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V sobotu 7. června 2a74 proběhljiž sedmý račníksoutěže ,,Dobrovolný železný hasič" v disciplínách TFA (z anglického ,,Toughest
Firefighter Alive", volně přeloženo ,,Nejťvrdšíhasič přeživá"). Soutěž probíhala v centru obce u hasičskézbrojnice, Soutěže se
zúčastnilo 2j mužůa 70 žen, Do soutěže nastoupili reprezentanti z celkem 16 sborů dobrovolných hasičů(dóle jen SDH), Soutěž
byla zahájena v I0,hadin dopaledne a díky zkušenostem z minulých ročníkůa používáníelektronickéčasomíry bylzávod časově
zvlódnut dle plánu. Hasiči soutěžili v nósledujících disciplínách: roztaženídvou proudů B do vzdálenosťí j5 metrů, svinuťídvou
hadic B, výstup do 2 NP po žebříku a pomocí lana vytažení dvou hadic B a jejich následné spuštění zpět nQ zem, 60 úderů5 kg
kladivem v Hammer-boxu, přenos 40 kg zótěže slalomovou dráhou, zdolóní bariéry a poslední disciptínou byl ťransport 85 kg
íiguilny mírným kopcem do cíle vzdáleného 35 metrů, Pro ženy byly všechny zótěže úměrně sníženy.

třeťho místa, všechna přední umístění

byla obsazena mladými hasiči ze

Senohrab.

Soutěž proběhla v příjemnépřátelské
atmosféře a tentokrát za pěkného
a slunečnéhopočasí.
K bezproblémovému průběhu soutěže
přispěl i sbor rozhodčích, nemalou

měrou

i

perfektní výkon hlasatelů

a komentátorů soutěže, a v neposlední

řadě

i

nasazení všech členůsDH

Senohraby, kteří se na přípravě a na
samotném průběhu soutěže podíleli.
Tentokrát si po soutěži mohli všichni

odpočinout a nemuseli k zásahu,
jako minulý rok při povodních.
Veliké díky patří partnerům soutěže,

díky kterým bylo možno soutěž
uspořádat

V soutěži družstev se na prvním místě
Turkovice,

umístilo družstvo SDH
které obhájilo prvenství

z

minulého

ročníku.Kromě jiných cen, které

obdrželi soutěžícíi družstva na prvních

třech místech, získalo družstvo SDH
Turkovice do svého drženíputovní

sošku ,,Železného hasiče". Na druhém
místě se umístilo družstvo SDH Říčany
a na třeťm místě družstvo SDH Mrač.
V soutěži jednotlivců se v soutěži mužů

umísťlna prvním místě pan Ondřej
Šustaz SDH Vranov, který trať zaběhl

v čase 03:00.699 minuty. Na druhém
místě se umístil pan Robin Bureš
z SDH Louny a na třeťm místě pan
Josef Brabec z SDH Turkovice. V soutěži
žen se na prvním místě umísťla slečna
Jana Dvořáková z SDH Turkovice, která
trať zaběhla v čase 03:04.941 minuty.
Na druhém místě se umístila slečna

Marcela Macháčková z SDH Mukařov
a na třeťm místě slečna petra Hůlová
z

SDH Mukařov.

Soutěž byla čtvrtou v pořadí v rámci
,,Dráger ligy v TFA", kterou zastřešují

sbory dobrovolných hasičůŘíčany,

ffi
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Mrač a Senohraby. Na

stránkách
uvedena
výsledková listina celého závodu.

www.stredoceskaliga.cz

je

Od 74 hodin se také rozeběhl

již

pátý ročníksoutěže ,,Dětský železný

hasič". Soutěž byla otevřena pro
kategorie mladšía staršíMH. Soutěž

v přiměřené

kvalitě

asoutěžilosetakiovelice hodnotné ceny
(Dráger Safety s.r.o., Obec Senohraby,
Požáry.cz, ECOOTARP, Hasícítechnika
Červinka, Probo, Požární bezpečnost).
Všem soutěžícímblahopřejeme
k vynikajícím výkonům a děkujeme za
jejich účast.Poděkování patří i všem

rozhodčím a pracovníkůmsoutěže

byla vyhlášena pouze pro jednotlivce.

za jejich odvedenou práci a výkony.
Doufáme, že se i příšťrok všichni
sejdeme na již Vlll. ročníkusoutěže

V kategorii mladšíse na prvních třech

,,Dobrovolný železný hasič".
lng. Roman Bílý
(starosta SDH Senohraby)

Přihlásilo se do ní 31 děť z pěti
SDH a proběhla na školním hřišť.
místech umístili

závodníci
v pořadí David
B:lÝ, Adéla
Benešová
a Matěj Skořepa.

Ve

starší

se na
prvních třech
kategorii

místech umístili

v pořadí Marek
Halík, Barbora

Hanzlová

a Šimon kučera

(Modletice).
Krom jednoho

8
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Hrad Zlenice, místně známý jako Hláska
Senohrab, je minimálně již 19. stoleť

u

významným turistickým cílem v

kraji,

hojně navštěvovaným nejen lidmi z okolí,
ale přitahující zájem i významných umělců
a výtvarníků.Na příklad můžemejmenovat

K. H. Máchu, K. Liebschera, J. Ladu
a spolu s nimi mnoho dalších. Na počátku
20, století pod hradem vznikly vyhlášené
,,Sluneční lázné" a spolu s ním vytvořily
neopakovatelné ,,genius loci" místa, které
přetrvalo téměř do konce 20. stoleť, kdy
téměř zaniklo na počátku 90. let. Tehdy
byla Hláska již ve velmi pokročilém stádiu
rozpadu zarost|á desetjleť neudržovaným
náletem stromů a křovin pozapomenuta

v

hustém Iese

a

opuštěnéa částečně

zdevastované lázně chátraly.
Díky přispění mnoha místníchi přespolních
nadšencůa dobrovolníků se však v průběhu
90. let podařilo začíts obnovou tohoto
kouzelného místa. Parta mladých lidí, plná

hrdě čnínad příkopem a čeká na bezpečné

zpřístupnění po právě

v dnešních dnech

stavěné lávce přes příkop. Dále se v průběhu

let podařilo, díky rozsáhlému záchrannému
archeologickému výzkumu ARÚ AV Čn pod
vedením Prof. Tomáše Durdíka, mimo jiné
zachránit již téměř zaniklou bránu přehradí
a zdokumentovat turisťckým provozem

v areálu ohroženézbytky archeologických
informací na předhradí hradu, které je,
až na výjimky, téměř až na erodující skálu
odhalené a každá dochovaná stopa po
původnízástavbě je velmi cenná. Díky
tomuto výzkumu se také mohli připravit
podk|ady pro následné projekty konzervace
tak zvané ,,Velké věže" jádra hradu a lávky
do jádra hradu,

V roce 2013 se díky spo|upráci Sdružení
Zlenice, Obce Senohraby a MAS Posázaví
podařilo uskutečnit zásadní projekt
konzervace hradu - 1. Etapu záchrany
,,Velké věže", spolufinancovanou Evropskou

,,železožroutů"rozkráda.jících během zimy
lešenív areálu hradu, sundáno lešení z první
brány jádra hradu, která je tak dnes k vidění
po delšídobě opět v plné kráse. V červenci
pak byla Obcí Senohraby, za pomoci

a společnosť Archaia
o.p.s. odstraněna černá skládka, která se
od 50tých do konce 80tých let hromadila ve
svahu za Bašťrnou. Odvezeno bylo necelých
SdruženíZlenice

elánu a nadšené naivity zaiožila v roce 96

unií z evropského zemědělského

dnešníSdružení Zlenice a vrhla se do snahy
zastavit rychle postupujícírozpad a blížící
se zánik zříceniny hradu. O rok později pak

pro rozvoj venkova v rámci osy |V Leade1
Programu rozvoje venkova ČR. Díky této
akci byly zajištěny nadzemní parťe této
dominanty Hlásky, které v horních patrech
držely jen silou vůle. Průzkumem věže se

40 tun odpadu, převážně rozbitého sk|a

podařilo zdokumentovat několik zajímavých
zjištění o fázích přestavby hradu. Dále se

ze svahu, se budou odstraňovat nejspíše
ještě delšídobu, tak prosíme návštěvníky

vznik|o Občanské sdruženípro obnovu

provozu senohrabské plovárny a zachování
přívozu, které započalo se snahou zachovat

a udržet do dnešních dní zbytky kdysi tak

populárních lázní s přívozem v podhradí
Hlásky. Oboje občanskéaktivity dodnes
úspěšně fungují, což se dá v dnešní době,
plné problémů a překážek, nazvat ,,malým
zázrakem",

Od této doby pomaIu uplynula již skoro
2 desetileť. Za tu dobu se mnohé podařilo,

v

fondu

průběhu projektu podařilo zpracovat

vizualizaci hypoteťcképodoby

hradu,

i navrhnout dalšíkroky k celkové záchraně

této nejvýznamnější čásťhradu

Zlenice,

která má v tuto chvíli opravené dochované
nadzemní parlie, ale v základech stále čelí
ohroženív podobě masivního podkopu

ale mnohé stále čeká na svůj čas. Rád
bych tímto připomenul několik milníků,
které se za tu dobu podařilo překovat.

zdiva, které zatím neby|o možné,s ohledem

povedlo staticky zajisťt
hrouťcí se zbyty pilířůbrány jádra hradu,
které by bez tohoto zásahu v dnešní době
již neexistovaly. Průběžná péčeo areál,

komplexní prezentaci všech atrakhvních
informací v rámci tradiční přednášky, která
by měla proběhnout v průběhu zimy/jara

V první řadě se

o historii
Hlásky/hradu Zlenice se mohou těšit na
na bezpečnost, řešit, Zájemci

201,5.

likvidace náletových křovin a stromů
ohrožujícíchstatiku zdiva, přispěla ke

Práce na Hlásce pokračujíi v roce 2014
formou drobných konzervačníchprací

zpomalení destrukce zbytků zdiva a zároveň
po desetileťch opět aspoň trochu odhalila
pohled na hrad. Mnohými kriťzovaná
stříška nad branou pomohla krátkodobě
vyřešit problém mohutně se rozpadajících
horních parbí pilířů a pozastavit jejich

v areálu hradu, probíhajícíchjiž od jara ve

hroucení se na sebe. Postupná konzervace
zdiva brány, probíhajícív prvních 10 letech
převážně dobrovolnicky na finančnínáklady

Sdružení, posléze pak po roce 2005 i ve
spolupráci s Obcí Senohraby, pomohla
zachránit dochované zbytky brány. Ta dnes

rD€s§*h

a rezavějícího železa! Zbytky roztroušených
střepů skla, které se stále postupně uvolňují

o shovívavost, opatrnost ale i případně
o pomoc. Pokud si při své návštěvě Hlásky

všimnete většího střepu skla, pomozte nám
s likvidací následků této skládky a seberte
jej, vyhodte, nebo třeba.jen položte někam
na kameny u cesty, aby na ně někdo jiný
nešlápl- děkujeme.

Co Hlásku čeká do budoucna? V průběhu

letošníhoroku probíhá dobrovolná

finanční sbírka na podporu zahájení
staťckého zajištěnízbytků zdiva paláce nad
Mnichovkou, který se již několik let masivně
rozpadá a potřeba jeho zajištění již bije na
poplach, Do dnešního dne vybrané finance
od drobných dárců, jen mírně překračující

].0 ťsíc,však na zahájení prací nestačí.
ČlenovéSdruženíZlenice a Klubu přátel

finančnírežii SdruženíZlenice a hIavně pak

hradu Zlenice proto ze svého rozpočtu

současných dnech probíhajícístavbou lávky

přispělí na zahájení základních oprav více
než 20 ťsícia spolu s podporQu Obce
Senohraby se pokusí před zimou aspoň
stabilizovat základové partie paláce, kde
hrozí velmi brzké odtržení celého nároží
a tím i strženívelké čásťda|šíhozdiva.
Pokud by měl někdo zájem a ochotu na

v

do jádra hradu, která by měla být koncem

září otevřena veřejnosť. Tato

významná

akce je opět výsledkem úspěšnéspolupráce

Sdružení Zlenice, Obce Senohraby a MAS
Posázaví, která přines|a ovoce v podobě

užitečnéhoprojektu, jenž po dIouhých
letech bezpečně zpřístupní hrad Zlenice

pro návštěvníky všech generací. V průběhu
jara také bylo, i za neblahého přispění

9

tuto akci finančně pomoci, kontaktujte nás,
uvitáme každou pomoc.
vladimír Havelka

1-2/2012

Rozhovor.

s Michalou Mošničkovou, která

za §družení hasičů§enohraby kandiduje

do

zastupitelstva obce.

Co vás vedlo

k

rozhodnuť, že budete

kandidovat do zastupitelstva?
Myšlenku, že bych mohla kandidovat, mi
před dvěma lety vnuknul pan Milan Kraut,

občanůpřed

či při vzniku

událosť, jako

je

mimořádných

požár, povodeň, únik
nebezpečných látek a podobně, Vedle
zmíněného využiťkomplexu lGRA bychom

rádi usilovali také o obnovu říčníchlázní

a vznik nových sportovišť. Za podstatnou
považuji také podporu různých spolků

zájem tu s námi žít.

lidí by tento váš názor mohla
považovat za poněkud radikální...
Možná, ale jsem jen upřímná. A myslím,
že mnozí se mnou naopak budou souhlasit.
Řada

Každý kus volné zelené plochy

je

dnes

nutné bedlivě chránit. Sama jsem sledovala

současný místostarosta obce, který mě
oslovil na zasedání zastupitelstva, Viděl, že
se o dění v obci zajímám, že mi záleží na

důsledky zběsilé výstavby v Říčanech
u Prahy, kde jsem prožila část dětství.
Když jsme se tam v roce 1992 s rodiči
přestěhovali a ještě mnoho let poté byly

tom, co se chystá, že mám vlastní myšlenky.

Říčanytakovou většívesnicí. Byla tam moc

Na ta zasedání bohužel chodí velmi málo
lidí. Ti, kteří nechodí, se sami připravují
o možnost být informováni, získat přehled
nejen o financování různých projektů, ale

hezká oko|ní příroda, byl tam klid, hodně
mladých lidí, měla jsem pocit, že se všichni
známe. Pak ale přišel zlom a z velké vesnice
se stalo přeplněné anonymní město, které
čelívážným problémům s infrastrukturou.

a sdruženív obci, jako jsou Baráčnícinebo

i o tom, kdo pro vesnici skutečně dělá něco

dobrého. Přitom právě

to by mělo

V roce 2007 jsem se vráťla do

být

rodných

Senohrab a vracela jsem se moc ráda. Tady
se stále ještě žije dobře. Bylo by neštěsť,
kdyby to tu dopadlo stejně jako třeba v těch

stěžejní při rozhodování, koho budeme volit,
Toto já si uvědomuji. Ze začátku jsem se tedy

hlavně jen zajímala o okolní dění, abych
byla v obraze, případně se z pozice občana

Říčanech.

pokusila zabránit nějakým nepravostem.

Často se přetřásá také téma čistoty ve

To ale bývá dosti obťžné.Později mi došlo,

vesnici.,.

Jistě, ale ťmto tématem se

že bych se na rozvoji obce ráda podílela
osobně.
Kandidujete za Sdružení hasičůSenohraby.
Proč jste zvolila právě tuto stranu?
Hasiči v Senohrabech působíjiž 115 let. Ve
svém volném čase a bez nároku na honorář

pomáhají druhým. Já si jich za to velmi
vážíma je mi cť, že se k jejich sdružení
můžupřidat. Nehledala jsem nejoblíbenější
stranu, u které by byla největší šance získat
nějaký post, podobné praktiky mi velmi
vadí. Zvolila jsem hasiče z výše zmíněných
důvodů a samozřejmě také proto, že jsme
se shodli na základních principech, jak obec

spravovat. Osobně jsem se podílela na
přípravě volebního programu.

Na kandidátce iste na prvním místě, Měla
byste tedy případně zájem o post starostky?

Ano. Z pozice starostky bych pochopitelně
měla největší možnost ovlivnit, co se bude
v obci dít. Příšťčtyři roky budou velmi
důležitéuž jenom proto, že se bude
rozhodovat

o

osudu bývalého komplexu

lGRA. My bychom

si

tam přá|i administrativní

a kulturní centrum obce, tedy aby

tento
objekt skutečně sloužil občanůmSenohrab
a ne jen nějakým soukromým investorům,
jak podobné případy bohužel často dopadají.
Jaké jsou dalšídůležitébody vašeho
volebního programu?

Zaměřit se chceme například na zvýšení
bezpečnosti v obci či posíleníobčanské
vybavenosti. K tomu prvnímu by mělo

přispět zvýšenípočtu hlídek Policie

ČR

a vybudování systému rychlého varování
7 - 812014

nechci

příliš ohánět, protože to by měla být
samozřejmost. Pár jedincům na tom

,{

možná nezáleží, ale drtivá většina občanů

je za jedno, že chceme čistou vesnici
s upravenou zelení a silnicemi bez děr.

t
Sokolové, tak aby v Senohrabech fungovala

rozmanitá a silná občanská společnost.
l moji prarodiče byli členy Baráčnického

Na těchto věcech budeme samozřejmě
pracovat a plánujeme zavést i nějaké
novinky. Například vybudovat sběrné místo,
kam by mohli občané odvážet trávu a lisť ze

spolku. Z dětství si pamatuji, že děda doma

zahrady, aby tento cenný materiál nekončil

vyráběl plakáty

v kontejnerech, ale kompostoval se. Občané

a babička byla dlouhou
dobu Rychtářkou. Do Sokola jsem s mamkou
chodila na tanečky. Tato sdruženídělají pro
obec mnoho dobrého a'je v našem zájmu,
aby jejich tradice pokračovala, K tomu je ale
nutné přilákat mladou generaci, l na tom
bych tedy ráda pracovala,
Jakou máte představu o rozvoji obce, co se
případné nové v,ýstavby týče?
To, jakým způsobem by se obec měla dále
rozrůstat, je potřeba dobře promyslet.
Okolní vesnice se jedna za druhou obalují
satelitními městečky, což bychom podle
mě neměli dopustit. Je možné očekávat
velké tlaky na změny územního plánu,
aby bylo možnédalšía dalšípole měnit
na stavební parcely. Jedná se z tohoto
pohledu o velmi lukrativní lokalitu, jsme
blízko Prahy, hned u sjezdu z dálnice a tak

by pak zpátky mohli získávat zeminu, místo

ji

jezdili kupovat někam do
obchodních řetězců. Do sběrného dvora
toho, aby

by bylo možnéodvážet také starý nábytek

a podobně. Zároveň bychom samozřejmě
zachovali pravidelné svozy nebezpečného
odpadu a p|ánujeme podporovat další
ekologické projekty.
Jak vysokou očekáváte volební účast?

obávám se, že účastbude nízká. stále více
lidí zastává názor, že volbami se nic nezmění
a o politiku je lepší se nezajímat. V případě
komunálních voleb mitakový postoj připadá
zvlášť špatný. Na lokální úrovni lze ovlivnit

mnohé. Jít k volbám je právo, ale v jistém

slova smyslu

i

povinnost každého,komu

alespoň trochu záleží na místě, kde žije.

Autor: Renata Lichtenegerová

dále, To ale neznamená, že nám musí kolem

vesnice vyrůst zástupy kostek s mrňavými
předzahrádkami, V obci se prodává řada
domů ve staré zástavbě. Do těch by podle

lnzerce

Tento článek je placenou

inzercí.

Redakce SH nezodpovídá za jeho obsah.

mě měli mířit nově příchozí, kteří mají
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Prodej slepiček
DrůbežČervený Hrádek, firma f)ráb, oznamuje svým zákazníktlm, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a
Dominant černý, modrý,, žlutý, kropenatý abíIý.
Stáří: 15 - 20 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
Y pátek22. srpna a 19. září20|1
Senohraby - u vlak. nádraží- 12.30 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližšíinťormace na: tel. 601576270, 606550204,728605840
Po - Pá 9.00 - 16.00hod.
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