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Celý svět si letos připomíná 70. výroěi konce druhé světové války, ve které zahynulo neuvěřitelných 60 milionů lidí.
Hrúrry této ničivéválky se dotkly snad každéobce v našízemi, Senohraby nevyjímaje. Proto jsme se sešli právě
v předvečer dne, kdy byl tento konflikt ukončen, tedy 7. května 20l5 u památníku na senohrabské návsi, abychom si
připomněli občany Senohrab, kteří ve válce zaplatili daň nejvyšší,zaplatili svými životy.Naše pietní shromáždění bylo
právě vzpomínkou na oběti této ničivé,šest let twajici války, a to především na oběti z našíobce, z řad senohrabských
občanů.

Každý z nás alespoň někdy, jiní kždo- kterlý zemřel na pochodu smrti.
denně projdeme či projedeme kolem Josef Dunovský - štábníkapitán českopamátníku na našínávsi. Sofvakdo se slovenské armády, a jeho manželka Amáu pomníku zastavi, uvedená jménatlžani lie Dunovská. Bydteli u nádraži v čp. 50

nevnímáme, jsou to pro nás dávno mrtví
lidé. Málokdo z nás o nich ví něco bližšího, málokdo si na ně vzpomene jako na
živébytosti. Zmizel| zřatili se z našich
pamětí. Ale přesto nebo právě proto si je

musíme připomínat. Pojd'me si říci, co
o nich vlastně víme.

Josef Nádvorník - rlipravčíz čp. 44
(dnes dům rodiny Neradových). Byl

(dům rodiny Malých). Jako bezdětní penzisté dožívali v Senohrabech. Byli udáni za
poslech rozhlasu a zemřeli neznámo kde.
Matylda Panýrková (Panyrková),
naíozena 4. 6. 1880. Bydlela v malém
domku čp. 18 v uličce U Rybníčku.Odje-

la roku 1942

zéňijovym transportem

zPrahy do ghetta Terezín a odtud zakrál-

§ý časještě v září do vyhlazovacího tábora

Malý Trostinec, kde zahynula.

Anna

Tomková,

rozená Freundo-

vá, se

narodila

17. 7. 1891

v Mni-

být zařazen do transporfu.

Viktor Polák (Pollak), narozen 3. 1. 1904,
jeho manželka Karla (Karolina) Poláková,
nafozena 15. 5. 1907, a dcera Věra Poláková,
narozena27.10. 1934 (viz foto, druhá zprava). Tato rodina bydlela v čp. 106 u nádraži

a byli nájemci uhelných skladů Františka
Hanzla. Dochovaly se nám dva kalendáře
z roku 1936 a 1938, které V. Polák

kždoroč-

,,Viktor Polák, Senohraby. Nádražní sklady.

zdravotni

zatčena v dubnu 1944
na udání, že chodila na
bohoslužbu, a vězněna

vyšeťovacívěznici

zatéen gestapa v Praze na Pankráci, odkud byla
v lednu 1944 s manželkou Blankou, roze- v květnu 1944 předána do policejní vězninou Frintovou z Hrusic, dále byli zatče- ce gestapa v Malé pevnosti Terezín. Odtud

,,nepřátelského" rozhlasu a
odsouzeni. Nevrátil se Josef Nádvorník.

hož roku do vyhlazovacího tábora Treblinka,

kde zahynula. Její manžel Rudolf Reimann
spáchal v prosinci 1942 sebevraždu skokem
z domu Na Poříčíčp. 8 v Praze 7, když měl

manželkou vrchního

(později

za poslech

a Na Požáru (dnes dům rodiny
ŠtttovYcIr;. V srpnu 1942 odjelatransportem
z Prahy do ghetta Terezin, odtud v říjnu té-

ně vydával pro své klienty, s textem na titulu:

středisko, dnes dům
MUDr. Šteflové).Byla

ni její matka Božena Frintová a Antonín
Nádvomík, železničnízaměsťnanec, a
jeho manželka Marie, všichni na udání

ulic Sázavská

chovicích. Byla
strážmistra václava Tomka z čp. l20

ve

Terezie Reimannová se narodila 17. 7.
1874, Patřila jí vila čp. 270 na křižovatce

byla v červnu transportována do koncent-

račníhotábora Ravensbrúck, kde v prosinci
téhožroku zemře|a. Mnozí pamatují jejího
syna, ktery se stal knězem a slouži| mimo
jiné i v zahraniči, ve farnostech v ltálii.

Str.2 Zprávy z obce
Str.3 škola
Str. 4 Kaple
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Obchod uhlím, obilím a stavebninami."
Matka se sedmiletou dcerou odjely v září
l942transportem z Prahy do ghetta Tere-

zín. Otec Viktor přijel do téhožghetta
později, a to v březnu 1943 transportem
zPrahy. Všichni tři odjeli zTerezína stejným transportemv záři 1943 do koncentračníhoa vyhlazovacího tábora Osvětim,

kde zahynuli.

Šalamoun (Salomon) Waffel se narodil
15. 8. 1889 ve Varšavě, profesí byl brašnář. Jeho manželka Marie waffelová se
narodila 11.4. |892 a syn Alfred Waffel
se narodil 15. 8. 1932. Rodina obývala dům čp. l70 U Transformátoru (dům
rodiny Příhodových). Matka s desetile-

kdy vjednom transportu zPrahy do ghetta
Terezín - sběmého a průchozíhotábora pro
židovskévězně, odjelo pět osob. Obvykle
totiž odjíždělijedním transportem obyva-

V sobotu lI.7.2aI5
v 16 hod se u§kuteční setkání

telé stejné obce.

Můžemese jen domnívat, co tito lidé proživali,kdyžopouštěli své domovy v Seno-

k 600. výročíupálení Mistra

hrabech. Jejich poslední cesta vedla s nej-

Jana Husa u památného

většípravděpodobností přes centrum naši
obce, přes náves. Možná žejejich poslední

pohled směřoval právě sem, na naši památnou lípu, do míst, kde jsou jejich jména pro
budoucí generace zapsina a kdejsme sije
při pietním shromáždění také připomněli
a poklonili se jejich památce. Možná, že
se nám časem podaří vytvořit podrobnější
obraz o jejich životě, což bude znamenat,
t}m synem odjeli z Prahy do ghetta Terejako
Polákovi, že zcelanezmlzeli.
zín stejným transportem
tedy v zžňí1942. Z Terezína oba odjeli Na závět je třeba poděkovaí jak těm, kteří
transportem v lednu 1943 do koncentrač- se podíleli na příptavě této vzponúnhové
ního avyhlazovacího tábora Osvětim, kde akce, tak všem občanům,kteří přišli na
zahynuli. Otec byl v srpnu 1942uvězněn senohrubskou náves uctít pamútku těchv koncentračnímtáboře Mauthausen, kde to oběti, a dále všem, kteří pokračovali
na mitošovický hřbitov, kde jsme si přiv říjnu téhožroku zemřel.
Ze Senohrab tedy zahynulo dvanáct pomněli dvě neznámé oběti z evakuačnínašich občanů,dvanáct sousedů včetně ho trlnsportu, který projížděI nŇí obcí
dvou dětí. Tragickým pro naši obec bylo 25. února 1945 a kteréjsou na mirošovicpředevším září 1942, konkrétně 12. záŤi, kém hřbitově pochovdny.
Jana Svašková. Helena Osvaldová

lNFORMACE Z OBCE

kamene v údolíMnichovky,
na které přijal pozvání

českobratrský evangelický
farář ze Soběhrd Mgr. Petr
Turecký.
Program bude upřesněn
během června. Všichni jste
srdečně zváni.

za oú Jana svašková

DoDRžovÁtrtí oopRRvNícH pŘeoptsŮ v oBct

Tento příspěvekje věnován hlavně řidičůmmotorových vozidel. Při vjezdu do obce nelze přehlédnout dopravníznačky, které omezují maximální rychlost v celé obci na 40 km/hod!I!To
znamená, že rychlost 40 km/hod. plať na všech komunikacích v obci. Bohuže|, jsou vŠakřidiČi,
by jistě za.jímavé se od nich dovědět, proČtak moc
ne zcela přehledné komunikaci jim pod ko|a
mnohdy
riskují. Jakou majíjistotu, že na úzkéa
problém
při
vjezdu
do obce sundat nohu z plynu a dodržet
nevběhne ma|é dítě? Byl by velký
jedno
ještě
upozornění pro všechny řidiČe. Jistě
stanovenou rychlost v celé obci? Závěrem
znaČkami, plať přednost zprava!
dopravními
víte, že na křižovatkách, které nejsou osazeny

kteřítoto omezeníabsolutně ignorují. Bylo

lan Herbst

Obecní zpravodaj Senohrabská
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zŘízrruí lNFoRMAčtrtíHosysTÉMu pRo oBčANy - sMs BRÁNv
Jedná se o informačnísystém, iehož prostřednictvím budou obČanéinformováni o dění
v obci pomocí SMS zpráv. Pro občany ie tato služba bezplatná. Občané,kteří budou mít
zájem SMS zprávy dostávat, musí se zaregistrovat u obecního Úřadu. MoŽnost registrace je
přímo na obecním úřadu, prostředniďvím telefonátu na obecní úřad, na jednáních zastupitelstva obce, nebo prostředniďvím formuláře, který je umístěn na internetouých stránkách
obce,

obrovskou vrýhodou SMS zpráv oproti například obecnímu rozhlasu je fakt, Že informaci
obdržítei v případě, kdy se nenacházíte na územíobce. Na rozdíl od obecních e-mailŮ pak
nemusíte vlastnit smartphone ani být připojeni k internetu, nehrozí, že by k vám zpráva
nedorazila například kvůli spamovému fittru. tnformaci dostanete okamŽitě, jakmile ie odeslána. V případě lokálního ohrožení je navíc možné rozesílat SMS zprávy zacílenéna konkrétníúzemí. Taková zpráva pak přiide na všechna číslav dané oblasti. Takto lze varovat
obyvatele v případě náhlého nebezpečí.
SMS zprávy lze použíttaké pro komunikaci
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obyvateli - například ve formě ankety nebo prŮJan Herbst
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Akce a úspěchy
]-.,i.di

V květnu oslavili narozeniny:

Janišová Jaroslava
Doudová květoslava
Novák Jiří

šáchová Milada
Mikolášek zdeněk
švábová Jana
Hašek Josef
Jirásková Olga
Adámek zdeněk
Homolkovázlata
Lamačová Marie
Pospíšil Roman
svoboda vladimír
příhoda kare!
Bláhová Milada
příhodová Jiřina
sova Jaroslav
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naŠíškoly
1,5. 5. proběhlo sportovní testování v rámci projektu ,,Sazka Olympijs\ý víceboj", Sazka Olympijs\f
víceboj je projekt Českéhoolympijského qýboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu
a zdravého životního stylu - Česko
sportuje, Děti získajíolympijské
sportovní vysvědčení s doporučením, v čem se mohou zlepšít. Žáci
plnili B disciplín: hlubo[ý předklon,

22. 5. jsme uspořádali už čwrqý roč-

ník atleticlqých závodů - ,,O pohár
čtyř škol'i Žáci všech škol fMirošo-

vice, Mnichovice, VeIké Popovice a
Senohraby) bojovali s velkým nasazením a nadšenímv těchto discipli
nách: 60m, 300m, skok dale§fi hod
kriketoqým míčkema štafeta 4x 150
m. V noqých školních tričkách se
nám závodilo skvěle, ale konkurence byla velká - takže pohár letos po

T - běh, zkrácené sedy - lehy, postoj tříletém drženínašíškolou putuje
čápa, sprint 60 m, běh 500 m, skok do Mnichovic. Gratulujeme vítězům
z místa a hod basketbalor4ým míčem. a děkujeme ochotným pomocníkům
Na stanovištích nám pomáhaly už z řad rodičůa prarodičů.
tradičně sportovní maminky a tímM. Staňková
to jim velice děkujeme.

Naši milí oslavenci,
blahopřejeme
k Vašemu výročía ze srdce přejeme, abyste si ve zdraví, krásné životnípohodě a v !ásce uži|i
ještě dlouhou řadu št'astných

srdečně Vám

let.

ZaOý Senohraby
šárta sovová

vinou tiskařského šotka a naší
nepozornosti nám letos vypadli
ze spoleěenské kroniky někteří
jubilanti. Moc se všem omlouváme
a dodatečně blahopřejem e.
leden: Peterová Jaroslava,
šourek Emil
únor: Blanková Ludmila, Šeclová
Milada
březen: Hacmacová Zdeňka,
Kopper Viktor
Jana Vrbová
šar*a sovová

Děkujem všem,
kteří se přišli
naposledy

'

G

rozloučit
s paní Janou
kulhúnkovou
Děkujeme za
květinové dary
a slova útěchy.
Rodina Kulhdnkova

Ve škole nejen sportujeme, ale i
soutěžímev matematických, spor-

tomích a jazykový ch

s o

utěžích.

Mezinárodní matematické soutěže Pangea se zúčastnilo30B
škol [23 655 žákůJz ČR, byto
vyhodnoceno 20 nejlepších škol
s nejvyššímprůměrem bodů na
žáka a naše škola se umístila na
7. MÍSTĚ, To znamená, že všichní žáci, kteří se zúčastniliškolni
ho kola, podali qýborný výkon!!!
Do celostátního fináIe postoupili
v kategorii 4. tříd Lucas Všetula [3.

ďídal a Martin Vrba a v kategorii

3

5. tříd: Adéla Benešová, |akub Kos,
|akub Štolbaa Daniel Tabery. Adéla
Benešová vybojovala 3, místo a |akub
Štolba 5. - 6. místo.

Do okresního kola

matematické

soutěže pro 5, třídy Pythagoriáda
postoupilo 9 naŠich pátáků a Martin
Yrbaze 4.tíídy,všichnise stali úspěšn]imi řešiteli fzískali 11 bodů a víceJ
a Jakub Kos a Jakub Štolbase umístili
na 2. místě.

Informace

o dalšíchakcích a

sou-

-

foto

těžích příště.

Všem dětem blahopřejeme

a qýsledky na wwwzssenohraby.cz
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Budeme-li se ptát, kdo z českých zemských
patronů by mohl být také svatým ochráncem

povi s jeho obrazem a lavičkou pro poutníka,

chodem slovo satan pochází z hebrejštiny

který by chtěl vychutnat půvab našeho kra-

našeho kraje, asi se rozhodneme pro svatého
Prokopa. Pro velkou postavu našich nejstaršíchdějin, zakladatele Sázavského kláštera,
vzdělaného mnicha a poustevníka, ktený přišel do posázavské pusťny, aby ji kulťvoval

je.

znamenalo původně,,odpůrce"), nepřítele
života, nepřítele lidí, ducha a zosobnění sil

Ale zpátky k problému čerta zapřaženého

zla, jak jej vnímali lidé po celá staleť, jsme se

do pluhu. Řeč symbolů můžebýt totiž někdy
ošidná a zcela jistě se měnív průběhu věků.
Tak například pro středověkého člověka byl

dostali k milému čertu z novodobých českých

duchovně i materiálně. Žil ale v našem kraji
již před ťsícilety a proto se nám dnes trochu

les sídlem zlých sil. Kulťvace posázavských

ztrácí v mlze dávných staleť a tak se nelze
divit, že si o něm většina z nás pamatuje jen
několik málo základních informací. Jistě nás
v souvislosť s ním napadne založeníSázavy,
někomu se vybaví staroslověnské počátky

praktické a ekonomické také význam duchov-

českécírkve a velmi mnozí si asi vzpomenou na vyobrazení tohoto světce, kterak
orá pomocí čerta zapřaženého za pluhem.
Je zajímavé, že právě tento tak častý obraz
nemá žádnou oporu v některé z prokopských
legend, aniv jiném starším prameni. Je výplo-

dem poměrně novějšílidové fantazie, která spojila přírodní úkaz, tzv. Čertovu brázdu
u Sázavy s postavou tohoto poustevníka, Na
starších vyobrazeních sv. Prokopa vidíme sice
často postavu zlého ducha, keď je spoután
převahou světcovy svatosť, ale bez pluhu,
bez orání. Samotným spoutaným čertem se

ovšem podobá řadě jiných svatých - např,
sv. Mikuláši, sv. Norbertu, sv. Antonínu, sv.
Bernardu a mnohým jiným. Staří umělci tak
chtěli znázornit, že ťto světci svým životem
a konáním dobra s pomocí Božídokázali vítězit nad silami zla. Ďábel zapřažený do pluhu
je ovšem něco trochu jiného. Vnímáme to

jako něco ještě silnějšího, jako úplnéovládnuť síly zla, 1elí popření. Na tuto scénu se
ale můžeme dívat z různých úhlůpohledu.
Můžeme ji čístjako zkrocení zla, které je ve

ní. Všechny ty pohanské kulty, neznámé pří-

pohádek, přihlouplému dobráku, který by
kuřeti neublížila všem nám je docela blízký.
A naproť tomu bychom se od mnoha lidí
dozvěděli o jejich vážných výhradách vůči
despoťckému a zle trestajícímu Pánubohu,
který umíjen sadisťcky sesílat na lidi neštěs-

lesů v raném středověku měla kromě stránky

jak neuvěřitelným posunům

rodní síly a nebezpeční duchové sídlili právě

tí a katastrofy.

v temných hlubokých hvozdech. Bez lesa byli

zde došlo !

ovšem mnohem méně nebezpeční a tak bylo
nutné divokou lesní přírodu co nejvíce potlačit. Jakýje to rozdíl od dnešní doby, kdy všichni vnímáme les jako místo přírodní harmonie,
rekreace a odpočinku, ,,chrám přírody". A je
pro nás nepřijatelná představa ubývání zalesněné plochy. Nebo jiný příklad ze středověku:
které divoké zvíře bylo našimi předky nenáviděno tak, že je pokládali za zosobnění samot-

Vraťme se ale ke scéně oránís čertem, Chytit
takového roztomilého umouněného čertíka
a zapřáhnout ho do p|uhu můžebýt docela zábavná taškařice. Člověk úpíně vidí tu
půvabnou televizní pohádku pro děť, jak se

K

ten rohatec kroutí a kňourá..,
Připusťme-li však, že dosud existuje také pojeť dábla jako symbolu zla, pak se můženabízet
ještě jiná opťka scény orání s čertem: využi-

ného dábla? Medvěd. Na kamenné fasádě
nedalekého románského kostela sv. Jakuba

tí zla a snad i jeho ,,přepólování" do opačné

v Rovné - Stříbrné Skalici (jehož vznik má také

mého soudu nastávají poťžes uikladem. Je
skutečně možné užítzla k prosazení dobra?
A není tato iluze často mezi lidmi praktikována? A není to právě ten neškodný dobrácký
čert, který tak rád tahá pluh, aby nám pomohl s těžkým úkolem? Určitě bychom měli být

souvislost

s

činnosť Sázavského kláštera)

vidíme kamennou plasťku, představující dáb,
la v medvědí podobě. V našem kraji ve středověku opravdu žili divocí medvědi a setkání
s nimi nebylo jistě pro tehdejšího člověka nic
příjemného. Dnes je ale medvěd vnímán jako
roztomilý méd'a, dobromyslný huňáč, na kterého se rádi jdeme podívat do ZOO nebo do
ci

rkusu...

je to také s dnešnípodobou čerta. Od
představy odpůrce všeho stvoření (mimo-

Tak

pozice, kdy slouží dobrému účelu.A zde podle

opatrní v napodobování té vymyšlenéprokopské scény. Orání s čertem by se snadno
mohlo změnit v nebezpečnou hru, ve které to
nebudeme my, kdo určuje, jakým způsobem a
kterým směrem se bude orat.
Michal Tomek, Kaple Senohraby

světě, ale i v nás samých. Takový pohled nabízí

verše Milady Bláhové, které jsme před časem
umísťli s obrazem sv. Prokopa v lesním zákouť
nedaleko našíobce nad řekou sázavou;

oFB'AYY Á Úrn.+.vY ilnĚvŮ
prnrirlh

Čert svatým Prokopem zkrocen

brózdu oral, potem zbrocen.
Zkroť Prokope i to

co i v nós všech uvízlo.

Tato báseň, která dotváří ono kouzelné místo
s výhledem na starobylý kostel sv. Klimenta na
protějším návrší nad řekou nás natolik inspiruje, že jsme se rozhodli zde postavit v blízké
budoucnosť malý pomníčeksvatému Proko-

5/2015
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Prosíme, bdi nade krajem,
v kterém rádi, vděčně žijem.
Obrózek tu nad Sázovou móš,
svatý Prokope, patrone nóŠ!
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Bezejmenné oběti války na mirošovickém hřbitově
Druhá světová válka spěla ke svému závě-

či Gross-Rosen

ru, S blížícímse koncem však neustupovalo

jela nemalá část transportů přes českéúze-

nesmíméutrpení vězňů koncentračních

,

§

Při evakuaci Auschwitzu pro-

;

:

I:a-'.

lll]
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,

evropského štetlu, nebo byli zcela asimilovaní
a jejich židovství bylo jenom zvláštnost

mí, N ákladní vlaky převážející velké množstvi v rodinné historii, Jejich nešíésíírn
bylo, že
táborů, Rychlý posíup sověíských vojsk na vězňů sestávaly vesměs z otevřených vago- se sířeí/i s ideologizovaným viděním světa,
východní frontě vedl německé velení roku nů na uhlí, Vězni byli v zuboženém stavu, ldeologie, at' již nacionálně socialistická, či
1944 k rozhodnutí evakuovat koncentrační vyhladovělí, mnozí umírajíc| mnozí pak leželi jakákoli jiná, stojí vždy proti životu, snažíse
tábory a pracovní komanda na východě.
ve vagonech již mftví, Většinou se jednalo manipulovat s osudy lidí ve jménu vizí, ktePrvní etapa evakuace započala v čeruenci o židovskévězně z Polska a Maďarska, spolu ré možná vypadají na papíře a při projevech
1944, Evakuace postihla mimo jiné koncent- s nimi ale také byližidovštíi nežidovštívězni svých vůdců rozumně a svůdně, ale nakoračnítábory Majdanek v Polsku, Kaiserwald
z řady dalších zemí, Vlaky byly střeženy nec se vždy zvrhávají v brutální a krvavou
v Lotyšku a Klooga v Estonsku, Vězni se předozorci SS z příslušnéhotábora a mimo to je praxi. Snažme se, každý sám u sebe, prosouvali pěšky, někdy v nákladních vozech doprovázely ještě ozbrqené vojenské hlídky, tože jinak to ani nejde, zbavit se při pohle-

a byli umíst'ováni do koncentračních táboru
Stufthof, Auschwitz, Gross-Rosen, Ravensbrúck a Mauthausen. Druhá fáze evakuace
započala v lednu 1945. Sověíská ofenslva si
vynutila provedení evakuace takřka ze dne
na den, Vězni měli byt pěšky nebo po železnici přesunuti na západ. Evakuován byl celý

komplex vyhlazovacího tábora Auschwitz

Každý pokus o útěk byltrestán smrtí - mftví

byli zpočátku sbíráni a odváženi, v posledních

dnech váll<y byli zanecháváni podél trati.
Kdo byli dva mrtví z transpoňu, který projel
Senohraby v únoru 1945, kteří jsou pohřbeni
na mkošovickém hřbibvě, nevíme, Neznáme

anijejich národnost, Pokud to byliŽidé, nevíme, zda to byli chasidim z nějakého vychodo-

du na ostatní - byt' tak odlišné lidi - optiky
je vždy latentně přítomna,
a pohlédněme na ostatní jako na své bližní,
kteří žijístejně složitý život jako my, se všemi

ideologie, která

i starostmi, vzestupy a pády. Jedině
je ochrana před opakováním hrůz, o kterych si naivně myslíme, že se již nikdy stát
radostmi

to

nemohou,

petr osvald

senohrabská stopa architekta
Bohumila kněžká
Bohumil Kněžek, který se narodil 27, října

iii

§fch soutěží.

s

tohoto
časopisu představen, ale některé jejich nejqfznamnější společné realizace je záhodno zno,
vu uvést. K těmto dílůmpatří Česko-Budějovická záložna z let 1934 až 7936, rodinný
dům v Hoštálkově ulici v Praze - Břevnově

(7934 - 1936) a hlavně škola na Náměstí ]iři
ho z Lobkovic v praze na vinohradech, která
byla postavena v letech 7936 - 7937,

:]:

Senohrabech Kněžek vyprojekto- V rámci zvýšeníinteraktivity a
val roku 1940 ,,Rodinný dům pro letní atraktivnosti článlni o architektupobyt., jehož výstavba se uskutečnila ře v Senohrabské hlásce ie vyhláv letech t941, až 7942, Tento dům se šena tato soutěž: Kdo první napízdůrazněno, že je ,,situován do vilové
části obce na mírně svažitém pozemku

již byl na stánkách

i§

V

1900 v Kunčicích, vystudoval Českévysoké
učenítechnické v Praze, na které nastoupil
roku 1910, ale studia dokončil až po 1. světové válce roku 1925. Nejvíce spolupracoval
s architektem |osefem Václavíkem, s nímž
navrhli vícero kvalitních funkcionalisticlgích
staveb, a zúčastnilise mnoha architektonic-

|osef Václavík

l,§

také objevil, obdobně jako Václavíkův, na
stránkách odborného časopisu, kde bylo

volným výhledem do krajiny" Do příze-

mi v textu článku označeném jako suterén, architekt umístil .byt zahradníka,

v patře, označenémjako zv5íšenépřízemí vznikl byt. Přes malé rozměry se zde

podařilo vytvořit kompletní bytovou dispozici, tedy obýuací pokoj, verandu, ložnici, kuchyni, malou umývárnu a toaletu.
Senohrabs}gí domek je

še přesné místo, kde byl domek

postaven, získá kolekci odborných
publikací a lahev speciáIní edice
vína. Řešení je možno poslat na
mailovou adresu: arch-pavouk@
seznam.cz nebo písemně na adresu Gorgona, Šubertova 4, Praha 2,
Iz0 oo,
O poválečném působeníarchitekta Bohu-

mila kněžka není mnoho známo, zemřel
roku 1979,
patrik Líbal

tedy typichím příkla-

si zasloužípozornost činžov- dem ,,vilochaty", tedy
ní dům v ulici Na Veselí v pražs§ich Nuslích přechodu mezi chatou
(7937), významný kancelářský a činžovní a vilou, která kombinuje
dům na václavském náměstí v praze z let maló rozměry s relativně
1938 až 7939 a činžovnídomy v Patočkově komfortní obývací částí.
ulici v Praze [1938 - 1939]. Na konci třicá- V popisu bylo uvedeno,
lich let navrhli ještě rodinný dům v ulici Pod že stavba vznikla přeKotlářkou (1939], činžovnídomy v bubeneč- vážně z místníhomateské Eliášově ulici, vybudované v letech 1939 riálu a zdivo přízemí
až 19 40 a Spořitelnu v iihočeskéB]atné, která provedeno z cihel Therbyla také postavena až během 2. světové vál- mobeton, vše završila
ky (1939 - 1942),
stanová střecha,
Z dalších staveb
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:.:-ffililÁri::

5

5l2o15

ffi

iť;,",

+

Rozpočtový l}hled DSO Malé Posázaví na roky
2016 a 2017 byl ryvěšen na úřednídesce. Rozpočtory výhled na rok 2016 počítás příjmy ve

št*r:

.-l'§ _i{-\.} ::

..':

výši: 130.500 Kč a s výdaji ve výši: 109.500 Kč.
Rozpoětoqý výhled na rok 201

7

poěítá s příjmy ve

ného dne 19. 05. 2015

Schválení zápisu ze dne 01. 04. 2015.

výši: 130.500 Kč a s výdaji ve výši: 212.500 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude lclt z finanční

od l9:00 hodin, v kongresovém sále EAHote-

K zápisu nebyly vzíreseny žádnépřipomínky.
Usnesení č.03/03/2015: Zastupitelstvo obce

počtový v,ýhled DSO Malé Posrázaví na roky 20l ó

zjednénízastupitelstva obce Senohraby kona-

lového resortu SEN
Přítomni: Ing, Jana Svašková" Milan Kraut,
PhDr. Vladimír Dvořiák, Václav Krebs, Michal
Bílý, Zbyněk Pruš4 PhDr. Viklor Koppe1 Jana

Vrbová
Omluveni: Ing. Jiří Zahradnik

kontrola účasti.
Zasedáni zastupitelstva obce zahájila starostka
obce

v 19:00 hodin.

Usnesení č.02/03/20 1 5 bylo schváleno.

rezeí\ry. Zastupitelstvo obce bere na vědomí roz-

a2017.

schvaluje zapis ze zasedání ZO ze dne

Zřízeni informačního sy§tému pro občany -

09. 02. 201 5.

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro.

SMS brány.

Usnesení č.Oj/03/20 l 5 bylo schvóleno.

Jedná se o informačnísystém, jehož prosřednic-

pozemku ppč.68l2,ktery je ve vlastnictví obce.

zprávy dostávat, musí se zaregishovat u obecního

smlouva o zíízenívěcného břemene - Čsz tvím budou občanéinformováni o dění v obci
pomocí SMS zpráv. Pro občarry je tato služba
Distribuce, ulice Svahová.
Jedná se o realizovanou stavbu Ts svahová na bezplaírá. Občané, Lleří budou mít zájem SMS

Usnesení č.04/03/2015: Zastupitelstvo obce
Starostka konstatoval4 že dle prezenčnílisje
přítomno
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene 8 členů
tiny - příloha zápisu č. l
je
služebnosti,
č. IE-] 2-6j00090, BUD-Senohraby,
tedy
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce

úřadu, Možnost registrace

je přímo na obecním

úřadu, nebo prosřednictvím telefonáfu na obecní
úřad, nebo prosťednictvím formuláře, kte4ý bude
umístěn na intemetoqých strránkách obce.

usnášeníschopné,

pč.68/2, TS Svahová.

Volba ověřovatelů zápisu a jmenová,rrí zapiso-

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení č.07/a3/20 l 5: Zastupitelstvo obce schva-

vatele zápisu.

Usnesení č.04/03/20 l 5 bylo schvóleno.

luje zřízení informačníhosystému SMS brány

Jmenování zapisovatele.

Záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví

u

Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápi-

obce ppč.517i2.

Výsledek hlasovrfurí: 8 hlasů pro,

K tomuto nebyly vznese-

su pana Jana Herbsta.

Obecní uřad obdržel dvě žádosti o odprodej čris-

-

společnosti Neogenia s,r.o,

Usnesení č.07/03/20 I 5 bylo schyáleno.

ny žádné připomínky,

ti

Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu

komunikace, k. ú. Senobraby, ktery je ve vlastnic-

Nákup komunální techniky - malého traktoru.
Již delšídobu se řeší možnost nákupu komunální

Janu Vrbovou a Václava Krebse.

(Jsnesení č.01/03/2015: Ověřovateli zápisu

tví obce Senohraby. Tento pozemekjejedinou pří.
sfupovou cestou k pozemku ppč.510ll7, který je

víceúčelovétechnikf pro poďeby obce. Na základě
popLivlry obdržela obec nabídku na koupi použité-

byli noleni Jana Vrbová a Václav Krebs.

sice v územním plémll zařazen do podnikatelských

ho malotraktoru John Deere, typ 2320 včetně

aktivit, ale nelze na něm realizovat žádnou stavbu,

příslušenství(sněhová radlice, sběrací koš, čelní
nakladač, žacilišta"zadní rozmetadio

Program dnešního jednání zastupitelstva.

neboť pozemek ppč.517l2 neodpovídá technický,rn požadavkum tak, aby mohl b}t zaŤazen do

Přivítání, kontrola účasti.

kategorie komunikace,

Volba ověřovatelů zápisu ajmenování zapiso-

Usnesení č.05/03/2015: Zastupitelsno

vatele zápisu.

neschvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlast-

měsíců a na púslušenství4

Schválení progíamu jednání

nicní obce ppč.5 l 7/2.

Usnesení č.08/03/201 5: ZastupitelsNo obce schva-

Výsledek h]asoviiní: 8 lrJasů pro.

luie nákup použitéhotraktoru John Deere 2320
včetně příslušenství(sněhová radlice, sběrací

Výsledek hlasování:

8 hlasů pro.

Usnesení č.0]/03/20} 5 bylo schvóleno,

obce.

Schválení zápisl

ze

zasedéni

zasfupitelstva

ZO ze

dne

Us

pozemku ppč.517l2, ostabrí plocha

ostatní

obce

nesení č.05/0 3/20 l 5 bylo schváleno,

Žfu]ost o odkup pozemků ppč.409l20, 409124,
01.04.2015.
smlouva o zfrzení věcného břemene Čpz 409125,409134, 568 ve vlastnictví pana Jankovského obcí.
Distribuce, ulice Svahová.
Záměr prodeje části pozemku ve vlastrrictví Pan Jankovsloý je vlastrríkem pozemkippč.409 /20,

+ montiáž 3.

hydraulického okruhu), Traktor má odpracováno
58 moto hodin a lze ho použí! mimo jiné, nazimní

i

letní údržbu chodníl<ů. Záruka na traktor je 12

-

8

měsíců.

koš, čelnínakladač, žacílišta, zadní rozmetadlo +
montáž 3. hydraulického okruhu) y celkové hodnotě 897.600

Kč vč. DPH, dle předložené nabídky a

pověřuje starostku podpisem smlouty o kaupi se

obce ppč.5l712.

ppé.409 l24, ppč.409 /25. ppé.409 l34 a ppč.568,

společnosti Strom Praha a.s.

Žádost o odkup pozemku ppó.409l20,409124,
409125,409134, 568 ve vlastnictví pana Jan-

k. ú. Senokaby. Jsou to pozemky, které tvoří park

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro.

a jeho okolí pod bývalou samoobsluhou. Na ziákla-

Usne sení č.OB/0 3/20 l 5 bylo s chváleno.

kovského obcí.

dě maleckého posudku činícena těchto pozemku

Rozpoěet DSO Malé Posázaví na rok 2015

1.993.950 Kč. Za tuto cenu nabídl pan Jankovský

komunikace Na višňovce.

obci, aby výše uvedené pozemky obec odkoupila.

Po zimním období je nutná oprava místníchkomu-

Zřizeni informačníhosystému pro občany -

Usnesení č.06/03/20]5: Zastupitelstvo obce

SMS brány.

neschvaluje koupi pozembů ppč.409/20, 409/24,

nikací metodou ,,Turbo". Současně je nutné provést opravu ěásti komunikace Na Višňovce. Vzhle-

- malého traktoru.
Oprava komunikací po zimě a oprava části

409/25, 409/34

ského za cenu ].993.950 Kč.

komunikace popána u firmy, která bude opravovat

komunikace Na višňovce.

Výsledek hlasování: 8 blasů pro.

místrrí komunikace metodou,,Turbo".

Růmé.

Usnesení č.06/03/20 l 5 bylo schváleno.

Usnesení č.09 03 20t 5: Zastupitels;rvo obce pově-

rozpoětový výhled na roky 2016

a

a20l7.

Niikup komunální technilry

Diskuze.

K

návrhu programu nebyly vmeseny

žádn:é

připomínky.
LJsnesení č.02/03/20l5: Zastupitelsuo obce
schvaluj e navrže ný pro gram j ednání.
Výsledek hlasovóní:
8 hlasů

pro.

ffi

5/2015

a

568 ve vlastnicťví pana Jankov-

Oprava komunikací po zimě a oprava části

dem k malému rozsahu prací bude oprava této časti

Rozpočet DSO Malé Posázaví na rok 2015 a řuje starostku zajištěním oprav komunikací po
zimě včetně možnosti opraty části komunikace Na
rozpočtový výhled na roky 20-16 a 201,7 .
Rozpočet DSO Malé Poséaavi byl lyvěšen na Višňovce v rámci těchto oprav.
úřední desce, Příjmy jsou rozpočtovány ve qýši Výsledek hlasování: 8 hlasů pro.
153.000 Kč a výdaje jsou rozpočtovány ve v,ýši Usnesení č.09/03/20 l 5 bylo schváleno.
112.000

Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

rozpočet DSO Malé Posiázaví pro rok 2015.

Různé.
Počet obyvatel.

6

.:._:.§.
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K dnešnímu dni má obec

1.203 trvale bydlících

oblvatel.
vítáníobčánků.
V sobotu 30. kvěbra 2015 v 10:00 hodin v mateřské škole proběhne vítání nových občánk-u.

odtaženíautomobilů.
parr kraut zařidil, že odstavené automobily z lokality ,,Pod poštou" a ,,Ostrůvku" byly
odtaženy.

NáborPolicie ČR.
Policie ČR provádí nábor nových členů.lnformace bude v senohrabské hlásce a na intemeto-

vých stránkách obce.
Internetové stránky obce.
Na internetových striánkách obce byly nově
vytvořeny formulrře na ohlašoviání závad, na
ohlášení nelyvezené popelnice a formuliář, ldeý lze lryužítpŤi ňráté domácího zvířete. Dále

je nová rubrika ,,Častédotazy" a formulář pro
dotazy zastupitelům obce. Na internetových
stránkách je rovněž modul měření teploý

čet na internetových stránkách obce
a doplnění audiozámamu

z jednámi zastupitel-

stva, Umístění rozpočhr bylo oplaveno
a audiozáznam byl doplněn.
Požadavek pana Bilého na prořezání stromů
podél silnice pod nádražím,

Od podzimu

1etošního roku bude probíhat

Zapnutí ještě není dopnutí
V

prosincové Senohrabské Hlásce

jsem

kompletní údržba pozemků podél silnice pod
nádražlrt.

v souvls/osíl s tristnín průběhem pNého zasedání

Návrh pana Smutného na revizi uzávěrů

tit lidové moudro: ,Zapne-li se pruní knoflík špatně, je celé zapínáníšpatně." Avšak již v únoro-

vodovodních řadů.
Tato záležitost se musí řešit s VHS Benešov.
Musí se provést revize stávajících uzávéŇ a

zastupitelsfua uvedl

své obavy, zda nebude pla-

vém vydání SH bylo naznačováno, že se slíuace

v

zastupitelsfuu

začala postupně, bez

S

dramatic-

navrhnout nové uzávěry tak, aby v případě
poruchy vodovodního řadu se nemusela uzavírat celá obec. veškerénákladv na tuto akci

kých uýstupů, kvalitativně měnit.

ponese obec.

Jednání zastupitelstva dne 19, května t,r, tuto
barvitou úvahu potvrdilo, Sťarosíkaobce, ing.
Syaškoyá, vedla zasedání zastupitelstva obce

Dotaz pana Smutného, kdy bude upraven
povrch parkoviště na nádraží. Částečně;iž
oprava byla proveden4 dalšíbude postupně
probíhat.

respeldem

k uvedenému lidovému moudru se to dalo vyhodnotit
tak, že se zřejmě změnil způsob ,zapínánť.

s

7i'síoíou a

bez obav

z

případných komplikací

v řízení, způsobené návrhy či náměty od opozičních

v Senohrabech a aktuální stav řeL7 Sázavy.

Dotaz na dokončeníúpravy záhonu před

zastupitelů. Dokonce to chvílemi vypadalo, že fakticky

Pan Kopper: Na intemetových stránkách jsou

náďražím.

většinová koalice a menšinová opozice už neexistuje.

neaktuáIní odkazy

- např. zubní lékař, lékáma.
Dále na odkazu,,Firmy.cz" jsou špatně uvedeny

Úprava ziáhonu je před dokončením. Byly osá-

K téměř dokonalému řízenízasedání zastupitelstva
pouze chybělo, aby řídícíschŮze sdělovala zapisova-

úředníhodiny obecního úřadu. Na internetových

zeny trvalky a zbylaji drobné úpravy,
plránované akce v obci na da|šíobdobí,

Sokol, mimo jiné, bude 28. června pořádat
akci Triatlon Senohraby. Dalšíakce jsou

že na jednání zastupitelstva bude hovořit jen a výhrad-

kách. Senohrabská beseda bude 14. června
pořádat tradičníSenohrabské pohádkování. Hasiči budou 6. čeruna pořádat soutěž
Železný hasič. Obecní úřad bude 11. července pořádat akci k výročíupálení Mistra Jana

ní porady zastupitelů k přípravě veřejných zasedání

stránkáchjsou dalšíchyby či nepřesnosti.
Chybné či neaktuální dotazy vyřeší pan Kopper
s panem

Herbstem osobně.

Dálnice D3.

Podle dostupných informací se Krajs§ uřad
Sťedočeskéhokraje přiklriní k w. západn
trase dálnice D3 přes Jílovéu Prahy. Není to
samoďejmě konečné roáodnutí, Obec byla
oslovena staíostou Čerčan,aby se připojila
k vyzvé na podporu západni varianta D3, což

obec učinila. Mimo obce tuto výzvu podepsali zástupci sdružení,,Lípa Senohraby"
a

sdružení,,Kaple Senohraby".

umístěny na jejich internetových strán-

Husa.
Diskuze.
Pan Kopper: Ve svém příspěvku upozorni1 na
nedůstojný stav dřevěných informačních tabulí
v obci, na které můžekdokoliv vyvěsitjalcýko-

Pan Průša: Proč nebyly osloveny další orgarri-

liv plakát. Nedůstojný stav

zace v obci, které mají větší členskou základnu.

dech, kdy někdo zemře a na tabule je lyvěšeno

se

projevuje v přípa-

Paní Svašková: Nebylo to možléz časových parte. Tabule jsou navíc ve špatrrém stavu,
důvodů.Na odeslrání výzvy bylo velmi málo Paní Svašková: V současnédobě je mnoho
času.

Připomínky občanů.

ťrem, které nabizejí obecní mobiliiáře. Jistě
bude možné z této nabídkT lybrat informační

tabule, skříňky, nebo i případně autobusové
je
zdurazioval, že nutné wacet se ke starším čekrárny vhodné pro našíobec, Pro zajištění
důstojnosti při lyvěšování parte by bylo možné
záležitostem tak, aby byla zpěfrrá reakce na připomínky vznesené občany při jednáních zastupizřídit vývěsní skříňku, určenoujen pro tyto příležitosti. Na příštíjednání zastupitelstva bude
telstva. Z tohoto důvodu si parrí starostka připraPaní starostka uvedla, že pan Kopper několikrát

teli jednotlivé vysledl<y hlasování zastupitelů a zajistila,

ně ten, komu udélíslovo, Znovu se také prokázalo, jak
šťastná byla akceptace návrhu oplzíce konat pracovzastupite|sfua obce. Dil<y společnépřípravě

již ne-

jsou nejen programové, ale ani procedurální rozpory,

o to víc mzela velice nízká účastobčanůna tomto zasedání, která byla, podle mého soudu, nejnižšico pamatuji. Učast členůzastupitelstva obce
přes omluvenou nepřítomnlst ing, Zahradníka,

i

ze

zdravotních důvodů, převyšovala účastobča-

nů, přestože projednávaná témata, podle

progra-

mu, byla blízká zájmům občanů,Nechci sl přrPus-

tit, že uýrazně vyššíúčasíobčanůna předchozích jednáních zastupitelsfua byla spojována jen
s očekáváním ,komediáIních dramatů'. To by nebylo
lichotivé poznání pro naši obec

O tom, že v zastupitelstvu obce, zatím a jen krátce,
panuje délný duch, téméřzbavený předsudků a

oslb-

ních animozit, také svědčí, že paní starostka začala
uplatňovat osvědčenou formu evidence všech návrhů,

námětů, dotazů vzešlých mimo schválený program

zasedání zastupitelsťva i zveřejňovat odpovědi orgánů obce na tyto náměty. Snad tak, díky tomu, zřejmě

vila odpovědi na některé dotazy občanů.

připraveno několik konkrétních nabídek.

nezanikne ani drobná poznámka o potřebé důstojněj-

Dotaz pana Průšina krajskou komunikaci

šíhovyvéšováníúmlnich oznámení. Mj. se domní-

pařezy, po té budou položeny žlaby do stávají-

Pan Bílý: Dotazuje se, zda by bylo možné
vysekat trávu v příkopech na křižovatkách
místních komunikací s ulicí Hlavní.
Pan Kraut: V současnédobě probíhá sekrání
trály podél ulice Hlavní a po té bude sekrání

připomínek a námétůobčanův činnosti orgánů obce,

cích příkopů a následně budou namalovny čary

trávy prováděno podél místních komunikací.

byla také vzpomenuta úspěšně se rozvíjející,elek-

na krajnicích vozovky.

Pan Topol: Dotazuje se, zda na podzim bude

tronická komunikace obecního úřadu s občany obce

Dotaz pana Konvičky, kdy budou nastříkány
přechody pro chodce v obci.
SÚS ma v plánu obnovu nátěru přechodů pro

proveden mobilní svoz nebezpečných odpadů.

prostřednicfuím internetové oficiální stránl<y obce

Paní Svašková: Svoz nebezpečných odpadů

Senohraby,

v obci.

V

současné době stiile probíhá jednáni se SÚS.

Postup bude následující. Nejdříve SÚS odstraní

Kaple Senohraby, V souyrs/osíl s využívánímdotazů,

bude proveden v říjnu.

chodce v letošnímroce,

Starostka ukončila zasedéni zastupitelstva obce

Dotaz pana Průši na špatně umístěný rozpo-

ve 20:15 hodin.

a>É

vám (snad mi bude odpuštěna dzost radit), že by se
na řešeni tohoto,problému' mohlo podíIet sdružení

Viktor Kopper
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senohrabštíMH na souréžiplamen

§

Že bude pro nás letošnísoutěž Plamen
složitii, isme věděli už od podzimu, kde
isme v první části závodu skončili na
5. místě, Obhaioba lonského vítězswíbyla
stíženáitím,žese do soutěže příhlásilo 17
qýmů. SenohrabštíMH však šli do závodu

naplno a nedělali chyby. V sobotu se ve štafetě 4x 60 umístili na 3. místě a ve štafetě
dvoiic na 2. místě. Po sobotě nám patřila průběžná 3. pozice a věděli isme, že vše
bude záležet na nedělním v požárnim útoku. Ten se nám povedl qýborně a s časem
28,26 s isme s vel§im náskokem obsadili 1.
místo. Po sečtenívšech disciplín isme obsadili v letošním ročníkusoutěže plamen nádherné 2. místo!
Luboš Vrba

Vedoucí: Luboš Vrba, Jaroslav PIášiL Milan Malý
Děti: Krístyna PIášíIovó, Filip MaIý, Matěj Skořepa, Adéla Benešová,
Jáchym Kotěšovský Martin Vrba, Filip Kohout, Lucie Paloučková.

Zprdvy z jednotky hasičů
V

období od konce dubna až do 22.květ-

na byla naše jednotka vyslána operačnímstřediskem k jedenácti událostem. Jednalo se o požáry budov,
kontejnerů, lesních porostů a také
o požáry dopravních prostředků.
Třikrót byla naše jednotka vyslána
k dopral:ním nehodám. Naši hasiči

zasahovali y obcích Hrusice, Pětihosty,

Mnichoyice, Pyšely a Kunice. Pětkíát
byla jednotka vyslána na dálnici D l
Ve večerníchhodinóch 4, května byla
operačním střediskem naše jednotka
vyslóna k požáru náyěsu na 18 km dálnice D]. Na místě společně s jednotkou
hasičůSenohraby zasahovali hasiči ze
stanice Říčanya Benešov a SDH Mnichoyice. Při jízdě k místu události byla
dálnice téměř zablokována. Tato situa.

ce značně komplikovala průjezd hasič-

o prověření zdatnosti hasičůpři hasič-

ské technice, hlavně cisternám. Dólnice
byla proto nósledně uzavřena a provoz

slrych soutěžích. Po zimní přestátce byly
na měsíc květen připraveny hned dvě

řídila policie Ča. oa hořícího nákladního automobilu přeskočil plamen na
dřeyěnou protihlukovou stěnu, která

duležitésoutěže. Okresní kolo hry PLAMEN (dětska soutěž) a Okresní kolo soutěžev Požárním sportu (soutěž dospělých).

Olcresní kolo dětské soutěže již proběhlo
y Hrusicích o v[kendu 16. a 17. května.
a těžka pěna. Krátce před desátou hodi- Na poslední h,ětnový víkend je připraveno Okresní kolo soutěže pro dospělé, mísnou večerníbyl zásah ukončen ajednottem konání je sportovní areól Houšt'ka
ka se vrátila zpět na základnu.
Na aívěr těchto řádků už jen pros- u Staré Boleslavi. SDH Senohraby bude
ba ke všem řidičůttt" Až při Vašícestě zastupoyat družstvo ženy - mladší. Dalaulomobilem uslyšíteh oukání maj áků, šísoutěží,která bude následovat je sousnažte se uvolnit cestu ptojíždějícím těž Dobrovolný železnit hasič. Soutěž se
hasičůmnebo záchrunářům, někdo bude konat 6. 6. od 10:00 v Senohrabech
čeká na jejich pomoc...
za hasičskou zfuojnicí,
Na jaře čekajívždy hasiče ještě dal- Wichni jste sňečně zváni!
Ivana Fajstavrová
šíudálosti, nejedná se o vyjezdy, ale

začala také hořet. K hašenímuselo být
použito několik vysokotlalEch proudů

poděkování
Naše poděkování patří panu Jakubu Janovskému
za skvěle připravený zájezd do termálních lázní na

Slovensku.
Úžasné byly i doplňkové výlety: večerníprohlídka
Bratislavy, návštěva termálních lázní v Dunajské
Strede, Gabčíkovo,Děvín.
Zájezd byl skvěle zorganizován, děkujeme|
Za spokojené výletníky
Eliška vrbová
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Cerven plný akcí v Senohrabech
Nedě!e 1 4. 6.,,Senohrabské Neděle 28. 6. Senohrabský
pohádkování".
triatlon
Letos proběhne již 11. ročník Po roce opět pořádá TJ Sokol Seno-

a tentokrát je večerníčkový!Kdo by
neměl rád večerníčky!Všemi oblíbené postavy tentokrát navštívily
senohrabské království. chcete se

hraby, ve spolupráci a za podpory EA

Hotelového resortu SEN, v krásném
prostředí dětský triatlon. Pro dětijsou
připraveny tratě, které jsou uzpůso-

s nimi potkat a poznat jaké jsou doopravdy? Přijďte se podívat od 9.30
- 14,30 na Vávrův palouk do Seno-

beny tak, že distance jednotlivých
disciplín jsou dostatečně náročné
pro zkušené triatlonisty, ale zvlád-

více informací a online rezervace na

v

hrab.

www. senohraby-den

i.

cz.

it\
(::

Okolo hvězdárny

k Ladově chalupě

nou je i začátečníci.Plavání probíhá
bazénu EA Hotelového resortu

SEN, cyklistická část probíhá na
přilehlých cestách a na louce pod

Sobota 20. 6. Turnaj fotba_ Ježovem v okolí hotelu, Běžecká tralových přípravek
sa je vedena překrásnou zahradou

Fotbalový oddíl pořádá 20.června
na fotbalovém hřišti v senohrabech
od 9 - 16 hodin již ,l3. ročníkturnaje přípravek, při kterém se loučíme
s právě skončenou sezonou a mladí
fotbalisté si k nám přijedou zahrál někteří pro radost, někdo s ambicemi na vítězství. Děti od nás odjíždějí
s plnými bříšky řízků,ovoce, spoustou pěkných cen a spoňovníchzážit-

ků"

www.fotbalsenohraby.eu

zámeckého resortu.
V loňském roce se prvního ročníku
senohrabského triatlonu zúčastnilo
84 dětí v různých věkových kategoriích. po skončeníhlavního závodu se
uskutečnil mini duatlon pro nejmenší
děti (běh + kolo), Stejný program je
připraven i letos.
Přihlášky na triatlon, propozice, foto
a info na webech: http://www.sose.cz
a http://sokolsenoh raby. sweb.czl,

Neváhejte a udělejtesičas s vašimiratolestmia přijdte navštívit některou
z našich akcí pořádanou v Senohrabech - určitě nebudete litovat.

Za všechny kamarády

-

pořadatele vás tímto zvou

Alena Skořepová, Petr Štolna

SOKOLÍNEK

všechny srdečně zNe nazávěrečnou besídku kroužkůna
rozloučenípřed prázdninami
Ve středu 17 . 6.2015 v 16:30 hod. V TJ Sokol Senohraby
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude opět použit na obnolu náŤadí
v těIocvičně.
Stěpánka Kršková

-

Ň;;i ;_;ňp ; aéiJiym iáiiilá-

v sobotu

2. května se uskutečnil
45, ročníksenohrabského dálko-

vého pochodu,,Okolo hvězdárny
k Ladově chalupě", organizovaný

odborem xČr při T| Sokol Senohra-

by, tentokrát poprvé bez

aktivního

podílu ieho zakladatele, |ardy Žádníka.

Po šesti pěšícha ťech cyklotrasách

putovalo celkem 119 účastníků,
cyklo. Registrovaných
dětí bylo 15 pěších (kočárky se
nepočítaly) a 12 na kole.
počasísv. petr moc krásné nesliboval, ale nakonec se umoudřil, poslal
z toho 34

sluníčkoa putovalo se příiemně.
V cíli měli, iako obvykle, dětští

účastnícineivětší záiem o razítka
krásnými obrázky |osefa Lady.
Eva Matěiková

s

Děťu!áci

U nás najdete
. kvalitní dětské punčocháčea ponožky značky DesingSock
. trička, šatičky,soupravy a dalšízbožíod značky Wolf, Kugo,
Disney a dalších

€@
rrr
'

*-

l,

**

Budeme se těšit na vaši návštěvu

!

www.detulaci,cz

<E
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Jarní běh U Kanálu, 52. ročník
Ve čtvrtek 23. 4. se opět po roce bývalý

kamenolom

U

Kanálu ,,otřás"

pod

náporem běžcůze Senohrab a blízkého i
vzdálenějšího okolí.
52. ročníkJarního běhu U Kanálu poctilo

a

doběhly na

7. resp. na 8.

místě.

Ze senohrabských žen dále nastoupily a
statečný výkon podaly Lenka Vozobulová
a Lenka pazderová. Dorostenci a muži
absolvovali výše zmíněný 2.75 km okruh

svou návštěvou 745 závodníků všech 2x. Stejně jako loni mezi dorostenci
výkonnostních a věkových kategorií. nenašel přemožitele domácí borec Matěj
Z toho bylo 88! zapsáno pod hlavičkou TJ

Sokola Senohraby, Jako vždy se závodilo

za sebou se vítězem na 5km trati stal
říčanskýlyžník, tenista a téžpořadatel
směrukHubačákuazpět.
Černémraky nám před startem naštěsť mnoha závodů ,,pro radost a potěšení"
ienom ,,zamávaly" z dálky, a tak se úderem David Michalička. k rekordnímu času
17.30 hod. za příjemného polojasného Jiřího Šoptenka z r. 2000 v hodnotě

počasímohli vydat na trat první závodníci
kategorii Pidi holky a kluci, ročník
narození 2009 a mladší. Na 100 metrové
trať jsme zde byli svědky krásných soubojů
budoucích opor senohrabského sportu.
Dalšíkategorie bezprostředně navazovaly,
od bot se jenom prášilo a pot se řinul ze
závodníků i pořadatelů. Vše ale běželo jak
na drátku. Staršíděť od ročníku2005 již
závodily na poměrně technicky náročném
750 metrů dlouhém okruhu, který mladší
absolvovaly 1x a staršíděť od ročníku 2004
2x. Po doběhu všech dětských kategorií
následovalo vyhlášení výsledků s předáním
cen pro první 3 v každékategorii. V těchto
kategoriích byly ovšem závody natolik
vyrovnané, že mezi prvním a posledním byl
mnohdy naprosto minimální rozdíl, takže
každý kdo se postavil na start, zaslouží
velkou pochvaluI Proto také v cíli a posléze

pořádané
Senohraby
lyžařským oddílem Sokola
jaro-|éto 20í5
11. 6. - 5. ročníkBonavita běhu Velké

Popovice
11, 7, - 17. ročníkběhu
Hvězdonice

-

do

vrchu

Ondřejov

Plášil a v celkovém pořadí spolu s muži 29, 11, - 59. ročníkPodzimního běhu
obsadil 8. místo z celkových 19. Po čtvrté lyžařůna Vávrově palouku

po cestách a pěšinách okolo Mnichovky ve

v

Další běžeckézávody

14:49

min

! však měl letošní Davidův

vítězný čas 78:47 min hodně daleko...

Na stupně vítězůse dále podíval na
2. místě Vít Řehák (Rolníci). Opět pro
ímavost dodávám, že Vítek 2. místo také
obsadil na únorovémvečerním kriteriu v
běhu na lyžíchna Vávráku. 3. místo pak
U Kanálu patřilo Tomášovi Slavatovi,
který to okomentoval: ,,Po třetí jsem

zaj

U Kanálu a

Podrobné propozice všech pořádaných
závodů na webu : wwwsenohraby.czlski
nebo www.sose.cz

potřeť jsem třeť." Tomášovým

životnímposláním je jinak organizace

triatlonových závodů pro děť z Dětských
domovů a na závod téždorazil s jedním
ze svých svěřenců Dominikem Horvátem,
jenž v kategorii dorostenců na 3. místě

dokonale napodobil svého p. učitele.
Mezi muži pěkný interní souboj svedlo

trio zkušených senohrabských sportovců
Michal Kalenda, Vlád'a Douda, Honza

kraiské ředitelsví nolicie

Sťředočeskéhok'raje
vvhlašuie nábor na
bbsazehí nových
služebních míst §olicistů
do služeben
ve středočeském

kraii. konkrétní

informďce o Dodmínkách

nřiietí li oolicii
' a k nrůběhu
|.,
Drlllmaclno rzenl

na ídeťena w}yw.Dolicie.
na fel.čísle
97 4861750, popř. emailu :

czliábor nebo

krps.op.n aboý@pcr.cz

,,Máza" Veselý a doběhli ve jmenovaném
i na stupních vítězůbyli všichni téžpo pořadí na 8., 9. a 10. místě v rozmezí'],4
zásluze odměněni koblihami ,,v množství vteřin. Nejrychlejší Senohrabák na 5 km
větším než malém" obětavě až z Liberce trati byl ovšem již zmiňovaný dorostenec
dovezenými Vládbu Blažkem. Vládb dík! Matěj Plášil - před Michalem Kalendou
Pak už se pozornost soustředila na start doběhl do cíle o 4vteřinyvčase 20:38 min.
dorostenek a žen, které vyběhly na náročný Na 15. místě pak doběhl náš velezkušený
2,75 km dlouhý okruh s jedním náročným lyžníkMilan Veselý. Všem závodníkům
výběhem a ostrým klesáním. Z vítězstvíse patří velká gratulace k výkonům a dík
zde radovala známá orientační běžkyně za účastna 52. ročníkuběhu U Kanálu.
Těšíme se na další!Speciálnídíkpatřívšem
Vendula Ryšavá (Čzu-RolníciPraha).
Pro zajímavost ještě dodávám, že závodu

se zúčastnily i dalšídvě sestry letošní
vítězky... Jinak Vendula vítězným časem
10:50 min jen o

5

vteřin zaostala za traťovým

rekordem 10:45 min Vandy Kadeřábkové-

Březinové

z

roku 207t. Vanda

letos

doběhla na 2. místě těsně následována

velkopopovickou závodnicí Zuzanou
Kynclovou. Duo senohrabských rychlých
holek, Alena Skořepová a lva Vlčková, se
z víru pořadatelských povinnosť dokázalo

rychle zadaptovat

ffi

5/2015

do role

závodnic

kamarádům-pořadatelům za nasazení při
přípravě a při samotném průběhu závodu
a všem trenérům a rodičům,že na start
dovedliv tak hojném počtu mladé naděje
senohrabského sportu. Dík dále patří

obcím Senohraby, Mirošovice a Hrusice
za vstřícnost k závodu, Ladovu kraji za
poskytnuť technického vybavení a všem

dalším věrným partnerům lyžařského
oddílu respektive Sokola Senohraby.
sKoL!
Senohrabšť lyžníci

10
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Letovisko s veškerou vybaveností pro turisty.
Ubytování ve čtyřlůžkovýchvybavených soukromých apartmánech
s kuchyňkou a soc. zařízením. Vzdálenost ubytováníod moře cca 200 m
Možnost zajištění dvoulůžkového i šesti|ůžkovéhoapartmánu.
Doprava: dálkovým autobusem
Termín: 17. -25.7.2Ot5
Stravování: polopenze
Cena:8.500 Kč za osobu včetně dopravy, po|openze a večerního vý|etu
do přístavního městečka Rab.

v obci a okolí

červen/červenec

,=.i.Ť.l.=ffi

Cena: 5,500 Kč za osobu včetně dopravy a plné penze

etn í i nfa r m

u
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Provozovna opět otevřena

Zdvihal (l, housle) Jan Valta (ll. housle)
Karel Untermúller (viola) David Havelík
(violoncello). Začátek v 17 hodin,
19.6. Zámek Berchtold - ABBA CZ revival
- začátek 20 hodin.
20.6. Senohraby - fotbalové hřiště, turnaj
přípravek. Přijdte podpořit naše malé

Zabývám se klasickou mokrou pedikúrou, Základní cena za
kompletní pedikúru včetně masáže chodidelje 185,- Kč.
Dále nabízímtyto doplňkové služby:

.
.
.
.

P-Shine
Peeling
Parafínové zábaly

Lakování a zdobení
nehtů

a 4TET. Začátek

- Dobrovolný železný hasič
hasičská
zbrojnice.
Začátek v 10 hodin.
1,2,6.Zámek Berchtold - koncert Pink Floyd
- koncert revival skupiny začínáv 19 hodin.
1,3,6.Za Kozlem do Velkých Popovic - 10.
ročníkturistického pochodu. Start na nádraží
Říčanyod 7 hod, cíl ve Velkých Popovicích.
Trasy 10 nebo 20 km, cyklotrasy 10-44 km.
13.6. Den Kozla - Každoročnípivovarské
slavnosti v areálu pivovaru Velké Popovice.
Pivní speciality, hudební program.
13.6. Zámek Berchtold -,,Oneman Show
TÁTA" - světově úspěšná divadelníkomedie
o mužícha ženách, ve které se najdete...
Začátek 20:30 hodin.
14.6. Senohraby - Vávrův palouk
- Senohrabské pohádkování. Den určený
dětem a pohádkovým bytostem.
t4.6. Zámek Šnřin - Sukův hudební
štirin - HERoLDoVo KVARTETo petr

NízkéTatry s termály a Výlety (Štrbsképleso, Demenovské jeskyně,
Přečerpávací elektrárna Čierný Váh, Svetý Kríž,Liptovský Mikuláš)
Ubytování: penzion Horec ( 2-3 |ůžkovépokoje s vlastním soc. zařízením)
Doprava: dálkovým autobusem
Termín: 12. - 19. 9. 2015
Stravování: plná penze

p l

liři Korn

hodin.

6.6. Senohraby

sLOVEN§Ko, NÍzKÉTATR! .lÁtvsxÁ DoLlNA

Ko ntq

5.6. Zámek Štirin ]_8:30

Ceny pro rodiny s dětmi řešíme individuálně.

Kam

x&jťrvqnqrr

fotbalisty,
23,6. Benešov - Přírodnídivadlo Konopiště
- Giacomo Puccini - Tosca. Opera o slavné
zpěvačce Tosce, jejím milenci, malíři
Cavaradossim a zákeřném policejním šéfovi
baronu Scarpiovi, odehrávající se roku 1800.
27.6. Říčanyv době Karla lV. - Historická
slavnost u Říčanskéhohradu. ukázka
hudebních nástrojů, dobové hry, řemesla,
šermířskévystoupení a mnoho dalšího
Hradní zahrada od 14 do 17 hod.
27.6.lámekŠtirrn - opera Nabucco - uvádí
Agentura Croce s předními sólisty Národního
divadla na zámku Šťřínod 20.30 hod.
28.6. Zámek Berchtold - Dívčíválka -

Objednejte se telefonicky nebo v
online rezervačnímformuláři na
termín, který Vám vyhovuje.
Mám otevřeno dle objednávek v
pracovní dny od 17:30 * 21:00 a
celý den o víkendech.

Máte děti a potřebujete si dojít udělat pedikúru a přitom se
zrelaxovat od každodennírutiny? V příjemném relaxačním
prostředí si odpoČinete, zatímco Vaše děti si budou hrát a

nejúspěšnějšía nejhranějšídivadelní hra
v Českérepublice. Začátek 19 hodin.

užívat.

Zaujala Vás moje nabídka? Tak navšivte web www.prstiky.cz
a objednejte si zde Váš termín pedikúry.

4.7.Zámek Berchtold
]

Filipové

- koncert

Lenky

- hudebnívečers známou textařkou,

kytaristkou a šansoniérkou.

Pedikúra Prstíky,cz - Renata RŮnová
Spojovací 169, Mirošovice
tel: 778 04I222
email : prstiky@prstiky.cz
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Letní program pro děti
v senohrabech
při vznikající lesní školce
pro děti 3 -7 |et
Skutečnéputování CíIka a Lídy 20. - 24. července
lnspirujeme se komiksem Františka Skály, vyrobíme si lesního sKítka,
postavíme mu domeček, potkáme zlopuře zbodláčí i strombulíny.

.,.

Mauglí a džungle 10. - 14. srpna
Vypravíme se do džungle za Mauglím, který vyrostl mezi vlky. Budeme
se radit u slavnostního ohně a vydáme se za hadem Kaa.

Expedice Afrika 24. - 28. stpna
Vyrobíme si pygmejské sukně, upečeme hady z těsta, vyrobíme
hudební nástroje a vydáme se za afickým dobrodružstvím.

*
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Přihlášky do 7. června na senohrabysobe@gmail.conr
Organizuje Senohraby (nejen) sobě, z.s,
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