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Letošnínockostelů
vokolí senohrab
Thké letos se uskuteční neobuyklá akce
nazuaná Noc kostelů. Pro širokou u eřejnost
jsou při ní zpřístupněny jindy zprauidla zauřené
pro story ko stelů, kaplí a mo dliteb en, u ětšinou
uý znamný ch kulturních p amátek. Náu štěuy
těchto míst bude opět doprouázet bohatý
kulturní, duchouní a u zděIáu ací pr o gram
připrauený farnostmí a sbory.

v

okolí našíobce můžeme navštívit řadu
míst, kde se budou konat koncer§, přednášky, komentované prohlídky a výstaly.
A také bude příležitostrychutnat atmosféru umocněnou pozdním večerem a za
sútu svícítiše posedět ve chvíli zklidnění
v duchovně inspirativním prostředí. Jedná
se o akci ekumenickou, které se

o program Noci kostelů svědčíi více než
45o ooo návštěvnických vstupů zazfiamenaných během večera a noci.

v pátek
to. června zo16. V našem okolí bude mož-

Letošnínoc kostelů proběhne

né navštívitnapříklad starobylý kostelík
tedy účast- sv. Klimenta na Hradišti nad obcí Lštění.

ní něko]ik církví,aje určena nejen členům Kromě kostela zde bude přístupná i věž se
těchto církví,ale zejména návštěvníkům, zvony (starší z r. 15oo, mladší z počátku
kteří běžně do kostela nepřichází, Na řadě 17. století). Po přednášce o historii tohomíst bude možno navštívit i ty prostory to místa budou postupně následovat tři
koncerty (vokální vystoupení a také loutkostelů, které nejsou přístupné ani během
bohoslužeb, jako například sakristie, var- nový koncert). Kostel bude přístupný
hanní kruchty, véže,zvonice, klášterní za- od 18 do zz:3o h. Dalšídvě příleži
hrady

a

podobně.

Nápad uspořádat tuto neoblyklou akci
vznikl před dvanácti letyve Vídni, kde také
proběhla první ,,Lange Nacht der Kirchen".
V roce zoo9 se rozšířila i do některých farností v Českérepublice, pak také na S1ovensko a do Estonska. vloňském roce se do
Noci kostelů v Českérepublice zapojilo více
než l.4oo koste]ů, ve kterých připravili pořadate]é pro návštěvníky téměř 8 ooo programů. O mimořádném zájmu veřejnosti
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běhne také koncert klasické hudby a meditativní pořad inspirovaný starozákonním příběhem Josefovým. Lze také doporučit návštěr,rr kostela sv. Václava ve Vranově, kde se uskuteční opakovaná komentovaná prohlídka s hudebním doprovodem.

Do akce Noc kostelů se také přihlásily
sbory Církve československé husitské

Mnichovicích a v Čerčanech. v širšímokolí stojí za pozornost mimořádně bohabý program v benešovském kostele sv. Mikuláše
v

(8:3o-z3:r5h) nebo stejně inspirativní dění
v kostele sv. Petra a Pavla v fučanech. Naprosto ohromujícíje pak nabídka Noci kostelů v hlavním městě, zejména v historickém centru Prahy, kde zájemce (podobně
tosti k prohlídce nabídne Noc kostelů jako v minulém roce) bude postaven před
v poříčínad sázavou. ve farním kostele téměř neřešitelnou otázku, kterému kostelu a kterému programu dát přednost a jak
sv. Havla bude možno se zúčastnitkomentované prohlídky mimořádně zajímavé- to zařídit, aby člověk byl současně na někoho interiéru, vyslechnout pásmo duchov- lika místech.
ních písnía prohlédnout si malou výstal,u
Bližšíinformace o 1etošní Noci kostelů
,,Proč slavíme Vánoce a Velikonocď'. Zapozornost stojí také druhý filiální kostel najdete na webových stránkách této akce
sv. Petra a Pavla, kde bude také příležitost www.nockostelu.cz.
ke komentované prohlídce. Bohatý pro- Přeji všem bohaté kulturní a duchovní zágram nabídne evangeliclcý kostel v Sobě- žitky.
Michal T o mek, kaple S enohr aby
hrdech, kde vedle dětskýchvystoupení pro-

základní škola sťr.
konkurznířízení 6

Jarní běh
Rekordní účast

sťr.
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Osobní bankrot
1. část

ť

oteťeníaltánu na školnízahradě

Jedna zpráva však pozitivní zcelajistě nebyla a zaskočila mnohé
rodiče. Byla to zpráva o tom, že paní ředitelka Staňková chce na
vlastní žádost ukončit své d]ouholeté působení ve funkci ředitelky našíškoly a ráda by se věnovala rodině a zcela jistě zasloužilému odpočinku. Její přání musím coby zástupce zřízovatele školy
respektovat, i když jsem si jistá, že její setrvání by bylo vítáno
a jistě by mohla školu vést ještě několik úspěšných let. Tímto
Altán bude sloužit jako od- bych chtěla paní ředitelce Mgr. Miluši Staňkové velmi poděkovat
počinkovémísto pro veřej- za vše, co pro naši školu a školku od roku 2oo7 ve funkci ředinost a zároveň za hezkého telky udělala. Velmi si vážím toho, jakou pověst naše škola má
počasíjakoletní učebna pro a jsem ráda za atmosféru, která vládne mezi učitelským §borem
naši školu, jako zázemí pro a dětmi. odchází v době, kdy je škola ,,po strop" naplněna dětmi,
venkovní aktivity spolků, jejich výsledkyjsou výborné, často sejim ani nechce domů, škola
přírodovědného. kroužku je otevřená rodičům,mnoziz nich ško]ou opravdu ,,žijí"a spolupráce s obecním úřadem funguje velmi dobře. Co víc si můžejako
a vůbec jako místo setkávání. Tato akce byla naplánováředitelka přát. Tímto bych jí chtěla popřát do dalších let mnona po setkání paní ředitelky
ho zdraví, radosti z vnoučat a pohody v soukromém životě. Nám
M. staňkové s rodiči žáků všem přeji hodně štěstí při výběrujejího nástupce či nástupkyně.
našízákladní školy, kterým Jedna kapitola v historii našíškoly tedy pomalu končí,nová zasdělila jako oblykle píeváž- číná.Doufám, že bude stejně úspěšná jako ta minulá, Novému
ně pozitilTrí zprálry týkající altánu přeji, abyjste ho ly občanéSenohrab hojně užívali,naše
se chodu školy a výborných
děti se v něm rády učily a sloužil napříčvšem generacím.
výsledků našich žáků,
Janasuaškouá

Říka se , že uždy, když něco krásnéha začíná,
talté něco krásného konči. To platí i a dakonče.tí
a zpťouozněnídřeuěnéka aítánuna škoťnt zahradě,
který byl ue středu 20. 4. zo16 adpol_edne ateuřen
ueř,ejnosti a škoíek užíuáníza přttamnasti mnoha
T
odiďl a celého učitelskéhosbcnu"

Dalšíkrok k čistšíobci
Na základě četných žádostí a připomínek občanůk řešení tak, aby byla rovnoměrně pokryta celá obec. Dále obec poříproblematiky psích exkrementů znečisťujících
obecní komu- dila dodatečnéodpadkové koše, které budou v následujících
nikace a přilehlé pásy zeleně přistoupila obec Senohraby k následujícímu řešení: v měsíci dubnu obec zakoupila 8 schránek
se závěsnými papírovými pytlíky obsahující papírovou lopatku určenék úklidu ,,hromádek" našich čtyřnohých mazličků od firmy Fedog. §to zásobníky budou ukotveny ze zadni
části tyčí,na kterých jsou umístěny zelené odpadkové koše

týdnech spolu se zásobníky na exkrementy rozmístěny v lokalitách nejvíce navštěvovaných chovateli psů při jejich venčeni. Žádáme tímto všechny chovatele o dodržování čistoty
a úklidu exkrementů a doufáme, že bude nový systém přijat
kladně.

Starostka obce Senohraby rryhlásila

dne 25. 4. 2oL6 konkurzni íízení

Iana suaškouá
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ředitele/ky p.o. Základní škola a Mateřská škola Senohraby,

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává Obec Senohraby.
Redaktorka: Jana Vrbová
Kresby: Milada Bláhová
Grafrcká úprava: Martin Vávra

Požadavky: vzdělání

Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 6r,
Tel.: 3z3 6ss ss6, fax: 3z3 655 53

na obsazení pracovního místa

okres Praha -východ, příspěvková organizace, Školnízz z5r 66 Senohraby,
rČ zsosgsgg. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.
a pedagogická praxe dle zákona č. s6s/zooq Sb. o pedagogic-

kých pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, plná způsobilost
k právním úkonům,znalost školskó problematiky a předpisů, organizační a řídící
schopnosti, občanská a moráiní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup do ftrnkce: 8.-g.lzot6

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (viz úřednídeska obce)
zasílejte nejpozději do 3r. o5. zo16 do 9:oo hod. doporučeně nebo předejte osobně
v úředních hodinách na adresu: Obecní úřad Senohraby, Příčná 6t, z5t 66 Senohraby.
Obálku označte slovy,,konkurz".

Bližšíinformace na \ťww.senohratry.cz nelro na tel.: szg 6ss gg6

www.senohraby.cz
Přijem inzerce e-mailem:
inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do zo, stávajícího
měsíce. Nevyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce můžepříspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MKČRB 12710
Čis\o 4lzot6, ročník57
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Představili jsme zde zo let činnosti sdružení,cíle opravy paláce a také jsme převzali šek na 6o tis. Kč. Týto prostředky
budou použity v rámci oprav havarijního
stavu palácové zdi nad potokem Mnichovkou. Koruna zdiva paláce hradního jádra,
navazujícíhona západní straně hradního
jádra na tzv. velkou věž, je qýznamně narušena náletovými dřevinami, které v některých partiích způsobily jeho vyklonění mimo půdorys původního průběhu
zdiva. Jednotlivé kameny v koruně zdiva
jsou uvolněné, postupně odpadávají a ce-

lá koruna hrozí bezprostředním zřícením, nároží paláce odtržením významné
části u paty zdiva.

Pro zahájení aspoň základní konzervace
rozpadající se koruny palácové zdi nad

potokem Mnichovkou je potřeba cca
15o.ooo Kč. Od roku zor4 probíhá dobrovolná sbírka na zahájeni oprav, díky
niž se již vybralo téměř 9o.ooo Kč. Na

transparentní účetsdružení, určený pro
tento účel,můžezaslat podporu každý
příznivec hradu Z]enice (Hlásky), uvítáme proto, pokud se spolu s námi zapojíte
do této sbírky a také svým dílem přispějete k opravám, které budou zahájeny
v letních měsícíchtohoto roku.

Případné dary na konzervaci posílejte na

transparentní účet:z9oo5o8o79/zoto.
Více informací o havarijním stavu paláce a o možná podpoře, včetně možnosti

potvrzení daru, se dozvíte na stránkách
sdružení:
www.zlenice,cz/havarijni-stav-sz-palace
více informací o daru od Nadačníhofondu Gabrie]is se dozvíte na:
www.psanipomaha.cz.
D ěkuj eme z a pYaeň a p o dp oru.
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vašemu výročíVám srdečně blahopřejeme apřejeme mnoho spokojenosti, zdraví
a pohody v dalších ]etech.
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ó. 5. kino Čerčany
Tlabantem do posledního dechu.
Začátekv r9:3o hodin.

Vila ing. Vladimíra Ibla
aŤ

?§

4?
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Sběr použitéhotextilu.
začátek od 8 hodin v altánu
na školnízahradě.

7.5. kino Čerčany

Tedy rovné střechy

zahrádkářská tržnice,
Od 8:3o hodin u hasičskézbrojnice.
Začátek od 14 hodin.

červenýpavouk.
Začátekv r9:3o hodin.
ro. 5. fučany / Na Fialce TajemsM Divadla Sklep aneb manuál
na záchranu světa. Host: David Vávra.

začátekve zo hodin.

rz. 5. kino Říčany

Angry Birds ve filmu,

Zaěátekv 15:30 a v r7:3o hodin.

Rudý kapitán . Začátek 19 :3o hodin,

18.5. kino Říčany

Příběh lesa. Začátekv g:3o hodin.

zo. 5. kino Řičany

Návštěvníci 3 - Revoluce.
začátek zo hodin.
Květinový den, Začátek ad, ro hodin.

zr.5. Lensedly

rs hodin,

Mnichoviclé kramaření karla tv.
od 13 hodin na Masarykově náměstl.

,r. 5.Ze^"k Štiřín

Rozkvetlý Štřín,prohlídka zámeckého
parku.

zr. 5. kino Čerčany
Gangsterka: Afričan.

Začátekv r9:3o hodin.

zz.5.ZámekŠtiřín

Sukův hudební Štiřín.začátek v

kino Říčany

17

hod.

Alenka v říši divů: Za zrcadlem.
Začátek 17hodin.

z8._zg. s. ZámekBerchtold

-

Yellcý dětslcý den a rrýstava veteránů
s

MichalemNesvadbou.

4. ó. Senohraby

Železný hasič . Zaéátekro hodin,
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metrického schématu.
a pásová okna nahra-

zova|y šikméstřechy,
obdélná okna apodVi-

lu si nechal

postavit
ministerský rada ing.
Vladimír Ibl podle návrhu pražského architekta - stavite]e Vác-

se velice rychle, sta-

vební povolení bylo
uděleno 20. března
Lg32 a ke kolaudaci
došlo již 14. srpna té-

T---l
]

i

hož roku.

er. 5. Klášter Sázava

5.

#*sffi

lava Suka. Budova]o

14.5. kino Čerčany

z6.
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7.5. Chocerady

7.5. Senohraby

zr.5. Mnichovice
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Pocházi z r. poloviny
3o. let zo. století, kdy
ještě panovala dominance funkcionalistické architektury, ale
docházelo i k opouštění abstraktně - geo-

Mrájové slavnosti, Začátek od
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7.5. Senohraby

Pohádkovýle§.
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Architekt Václav Suk měl uvedenu adresu Pod Kaštany z v Praze - Dejvicích, centrální kancelář sídlila v Bachmačskéulici rr v téžepražskéčtvrti. Působil převážně v Praze, spíše jako stavitel, ale měl i v]astní architektonické návrhy. S nejlyšší
pravděpodobností jde o stejného stavite]e, který si nechal postavit vilu ve slavné

funkcionalisticki osadě Baba v Praze - Dejvicích.

Ttrto mimořádnou stavbu, odpo-

vídajícíspolečenskému postavení stavebníka, navrhla Hana Kučerová - Záveská.
Dům, vybudovaný shodou okolností ve stejném roce jako senohrabský patří k největším objektům tohoto urbanistického souboru.
Senohrabská vila měla navrženo jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží,přičemž
hlavní vstup sestává ze schodiště, směřujícího do verandy v přízemí.Tam architekt
původně navrhl pokoj, jídelnu, místnost pro hosta, lázeí a kuchyni. Značnou část
hmoty tvořila vysoká sedlová střecha, v nížse ukrývalo i zmíněnédruhé nadzemní
podlaží,v němž autor návrhu umístil ložnice. To bylo osvětleno ve štítovézdi několika malými okny a v krovu dvěma vikýři na každéstraně. Jedno okénko ve štítu
ved]o k nejvýše položenémupodkroví.
Tato vila je zajímavým příkladem snahy po sk]oubení moderní architektury s venkovským prostředím, přičemž prakticky zachovává bezozdobnost a výrazovou čistotu, ale tato stylová rovina je kombinována s prvky tradičníarchitektury, např.
právě sedlovou střechou'
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žárůa dopravních nehod,

výjezdu setkávají nej časděli nové po§tupy u zása-

Hra Plamen

Jarní kolo dět§ké soutěže bude letos probíhat ve sportov-

hů s nebezpečnými látkami, jak postupovat při
rizikovém kácení stromů

ním areálu v Čehkovicích.Soutěž se koná v termínu 4. a 15. nebo při zásahu ve vojenských objektech. Nechyběla ani předkvětna, Sbor dobrovolných hasičůSenohraby bude zastupo- náška o pravidlech spolupráce s leteckou záchrannou službou
vat družstvo mladšíchi starších mladých hasičů,Žáci zméíi a přednáška o používáníradiostanic a spojovém řádu. Součástí
svoje síly v těchto disciplínách: štafeta 4 x 6o m, požární útok školeníbyl i praktický nácvik první pomoci. Školenízakončili
s překážkami CTIR štafeta CTIF a štafeta požárních dvojic. někteří hasiči ústnía písemnou zkouškou.
V neděli bude soutěž pokračovat požárnímiútoky. Během soutěže bude také vyhodnocena celoroční činnost ko]ektivu mla- Informace o wýj ezdech jednotky
dých hasičů,Našim mladým hasičůmpřejeme mnoho úspěchů
a tímto i zveme všechny příznivce, aby přijeli naše družstva

senohrabských hasičů.

podpořit.

Dobrovolný železný hasič
Již desátý ročníksoutěže se uskuteční4, čer-

vna od ro:oo hod. v Senohrabech u hasičské
zbrojnice. Senohrabský
železný ha"Dobrovolný

sič" je soutěžív disci-

plínách TFA (toughest

firefighter alive), Tato

soutěž je součástí,,Stře-

dočeskéligy v TFA", kte-

rou náš sbor zaHádal. Cílem soutěže je

prověřit fyzickou zdatnost závodníků v situ-

acích podobných zásahům u mimořádných událostí. V této
soutěži samozřejmě uvidíte i děti, pro které je připravená speciální dět§ká část závodu. Během dne bude pro děti
připraven skákací hrad, stejně jako v loňském roce. Soutěžníden bude zpestřen zajímavou ukázkou našíhasiěské
techniky.

Jednotka byla v měsíci dubnu operačnímstřediskem vyslána k rr událostem. Ve většině případů se jednalo o dopravní nehody a požáry automobilů na dálnici Dr a silnici č, 3,
Jednotka na místech nehod prováděla protipožární opatření
nebo hašení a pomáhala se záchranou raněných osob. Jednou byli senohrabštíhasiči vysláni k požáru lesního porostu a trávy do sousedních Zaječic. O zásahu senohrabských
hasičůse píšei na internetových stránkách HZS středočeskéhokraje! V článku je popsán výjezd senohrabské jednotky společně s HZS Říčanya SDH Pyšely k požáru v obci
Senohraby, kde byl včasným zásahem hasičůuhašen požár
a

uchráněn majetek. Podrobný článek o zásahu naleznete na:

http://www.h zscr.cz f .

Iuana Fajstaurouá
a*
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Ve čtvrtek zr. 4. byl však krásnýjarní den
a tak se závod uskutečnil s celou parádou

a za rekordní účastír5z závodníků (loni
r47 závodníků) ve í3 ze 14 vypsaných ka-

účastníkZimní olympiády dětí a m]ádeže
Středočeslcý kraj
Maěj Lukeš (v běhu na lyžíchzávodici
za Sokol Senohraby). Nutno však dodat,
že Matěj zde měl notně ulehčenou roli,

v běhu na lyžíchza

mužůna nejdelšítrati dne

- 5 km

(z x z.s

km okruh) zaručovalo pro diváky velmi

pěknou podívanou, zvláště pak při účasti
vttěze z dob (ne)dávno minulých skvělého
tegoriích. Nejpočetněji obsazenou kategolyžaře -běžceKarla Randáka, t.č. posláním
rií byly letos ,,Pidižálcyně" (ročníkzoro) neb do závodu ze zdravotních důvodů trenéra - pedagoga v předním lýařském
a mladšížákyně na room - z7 závodnic.Zde
nemohli nastoupit dalšíSenohrabští borci oddfle ČrS SrlJilemnice respektive sporvítězsMm potěšila Barča Tlamichová, jež Jakub Štolbaa Filip Bílek. ,,Souboj dne" tovním gymnáziu Jilemnice. Karel splnil
patří k nejpilnějším v tréninku skupiny o 2,-3.místo v této kategorii předvedli ro]i favorita azvttézi|v čase 18:36 min nánašich nejmladších lyžařů - běžců.Na- Vítek Kopecký a Alex Páleníček (oba sledován svým oddílovým kolegou Tondou
víc se ve]kou měrou s mámou Pavlou a ješ- partáci z fotbalového týmu žákůSokola
Hrdinou (r8.48min), jenž v těsném finitě mladší setrou Alčou podílela na předSenohraby), ani cílová kamera - oči 4 roz- ši udolal dalšíhoreprezentanta Rolníků
závodrú úpravě tratí. Naopak jediná zů- hodčíchna cílovéčáře - nerozluštila, kdo a dalšíhoskvělého lyžaře Martina Pávstala neobsazena kategorie žákyň starších byl o onu pověstnou setinu sekundy v cí- ka (r8.5zmin). V kategorii domácích zví(r3-r4 le!, tak doufejme, že dnešnímnej- li dříve, tudížse o 2,-g. místo museli roz- tězil Honza,,Mázď' Veselýv čase zt;zr min
mladším závodnicím (i rodičům)zůstane dělit oba borci. V kategoriích dorostu ú- (celkově rr. místo) před svým odvěkým lyelán do sportu i do dalších let.
čast jen taktak", ale přesto nám svými žařslcým parťákem - rivalemMádou B]až-

vítězsMmi udělali velkou radost další kem

,,držáci" Senohrabského sportu mládeže
souboje na poměrně technicky naročném Jana Kumstová a Matěj Plášil.
3/4km dlouhém okruhu, kde mj. v kategorii minižáků st. (g-ro le! slavil ví- Do závodu žen,ježstejnějako dorostběžely
tězsM domácí rychlíkTiom Štoba. Ve stej- 2750 m s jedním náročným stoupáním
né kategorie holek naopak domácím zá- a jedním ostqirr. seběhem nastoupilo 8
vodnicím ,,vypálila rybník" Anička Šírová žen. z vttézstyi se radovala Markéta váreprezentující přední lyžďský oddíl Duklu vrová (ČZ|J - Rolníci Praha), následována
Liberec. V ostře s]edované kategorii ml. Zuzalou I§mclovou (V. Popovice) a na 3.
žáků(rr-rz let), kteří již běželi 1250 m, místě doběhla již zmiňovaná A. Kopecká.
předvedli na prvních dvou místech pěk- Minisouboj
rychlých ho"Senohrabs\ých
ný souboj hrusiclcý rychlík Jonáš Kopec- lek - matek" rozhodlave svůj prospěchAlena
lšý, trénujícía reprezentujícíovšem v SoSkořepová před Ivou Veselou. Holky tímto
kole Senohraby a již známý béžec- lyžař obsadily 4., respektive 5. místo celkově
Martin Gajda, reprezentující oddíl ori- a kromě velmi pěkného výkonu při poentačníhoběhu sk kamenice, k velké ra- řádání závodu dokázaly podat i velmi pědosti domácích trenéŇ o svém vítězsM kný výkon na trati. 6. místem celkově též
v dlouhém finiši rozhodl Jonáš, jehož potěšila dalšínadšená účastnicevšech
zhruba za dalšíhodinku ,,doprovodilď'na
Senohrabs\ých závodů domácí Lenka
Ozdobou žákovs\ých závodů bylyjako vždy

stupně vítězůsvým

3 .

místem v závodu žen

jeho maminka Alena Kopecká, Naopak
v kategorii žákůstaršíchsystémem start

- cíl s

přehledem zvtězil dvojnásobný

vozobulová.

zatímco celková účastžen zůstala trochu
za očekáváním, zo člennéstartormí pole

{zz:57 min) a Martinem Lichtenber-

gem (z5:35 min). Na celkovém 19. místě
pak doběhl dalšínestor Senohrabské bílé stopy Milan Veselý za doprovodu a mohutného povzbuzování našich nadšených

mladých lyžařů Matěje Skořepy, Filipa
kohouta a dalších.v účastnickémmi-

nisouboji v dospělých Senohrabyvs. Rolníci nakonec ,,zvítězili" domácí borci a borkyně vpoměru 7:5.

Na stupních vítězůsice mohou stanout
vždy pouze 3, v daný moment nejrychlejší
závodníci, z pohledu pořadatelů se však
vítězem stal každý kdo si našel cestu
na start pod bývalým kamenolomem
U Kanáiu v údolíMnichovky. Zato patíi
dík (kromě rodičů)především všem trenérům Sokola Senohraby (Fotbalem počínaje
a Sokolínkem - gyrnnastikou konče). Je opravdu fajn, že se v rámci možnostía za
velkého úsilítrenérůa rodičůdaří v rámci
Sokola propojovat všechny zde organizované sporty, děti tak mají možnostpravi-

ďv:§:*:m. #*á#

53. roČníkJarního běhu

U Kanálu byl věnován
památce v Únoru
tohoto roku zesnulému
Ing.

Antonínu Smutnému.

Tonda Smutný (t9z7-zot6) v roce 1955
vedoucí zakladatelské skupiny (mj.
V. Syrovatslcý, F. Topol a K. Lehejček,
J, Syrovatská - Žáéková, Z. Yáwa, J.
Eminger, D. Emingerová a další)novo-

delně sportovat a zkoušet štěstí v různých
sportech po celý rok (fotbal oddíl, Sokolínek - gymnastika, lyžování a triatlon, běh
nalyžích,běh, cyklistika, plavání a další).

Skvělou věcí pro závod byla účastspoluzakladatelů a desítky let hlavních tahou-

nů (nejen) Jarního běhu U Kanálu Jitky
a Ály Syrovatslcých. Jitka se navíc jako
vždy zhostila role rozhodčí- časomíry
(spolu s K. Kumstou a P. Štolbou). A jako
vždy byla velmi milá účastdobré duše
všech Senohrabských (nejen) sportovních
akcí a předsedy TJ Sokol Fandy Konvičky.

zum,ba v tělogviěně
Každý čtýrtek od 20 hodin
můžetepřijít do sokolovny
zacvičit a zatančit stále
aktuální ZUMBU.
Těšíse na vás,
Bára Janatová

TJ

§oKoL §ENoHFABY

dobého Lyžařskéhooddílu pod hlavičkou
tehdejšíDSO Sokol Senohraby. V letech
1955-196o jako první náčelníkLyžařského oddílu zároveň jeden z h]avních
iniciátorů a spoluzakladatelů dodnes poSpeciální dík patří všem kamarádům, po- řádaných závodů v běhu na fiích a přeřadatelům, rozhodčími dalšímnejme- spolních běhů - v r. 1955 r. ročníkzávodu
novaným členům,příznivcůmapartnerům v běhu na $ích Senohrabská 15, v roce
pořádajícího lyžařského, oddílu respek 1956 r. ročníkpopulárního ,přespolákť'
tive TJ Sokol Senohraby. Tímto ještě jed- Podzimního běhu lyžařů(letos 6o ročJ.
nou velká gratulace všem závodníkům, Tonda byl opravdový iniciátor a hybatel
přejeme hodně e]ánu do tréninku a těšíme tehdejšího Senohrabského lyžařskéhoděse na viděnou na dalších Senohrabs\ých ní, mj.v roce 1959 stál u počátku rekonsportovních akcích.
strukce a dostavby skokanského můstku
v Hrušově.

Jarním během Senohrabštílyžaři pomyslně přešli ze ňmni do jarní - letní sezony.

Ač se to možná na první pohled nezdá,

nezimní měsíce jsou pro každéholyžaře
stejně pestré jako zima. Budeme nabírat
kondici na dalšísezonu při běhu, na kole,
na vodě, na kolečkových lyžich abruslích,
určitě opět zkusíme i tenis a dalšísporty.
Jak již bylo výše uvedeno, nemalá část
hlavně nejmladších lyžaílůzárweň skvěle
hraje (nejen) za Senohraby fotbal, závodí
v triatlonu, g;rmnastice, závodí v hasičském sportu atd, apod.
P ěkné j aro př ej í S enohr ab štíly žníci

,

TEN§ovY

ODD

D

l L,,,oo'1::iifrTť;ra§

.,TénisoÝý lanrt v centru §enolrráb vedlé fotbalového
hřiště - Cena:za kuřtiě 50 Kčlhód nébó 70 Kčlhod
(pokud nikdo z hráčŮ není člen Sokola Senohraby)

r Přijímáme nové čIeny! ňenské iřísp.ěýicy, 4OO Kč/tok
nebo 2OO Kčlrok pro dŮchodce, mládež a studenty

KoNTAKt

Milan Březovskú předseda TO, te|.604]O3166
Viktor Voitík, správce kurtu, V Lipách 2O2,te\.728 OO3135
http://sokolsenoh raby.sweb.czlten is. htm !

V

pozdějších letech Tonda působil pře-

devším jako uznávaný a vyhledávaný lyžařský rozhodčía instruktor v celém tehdejším Československu a to nejen v běžec-

kých disciplínách, ale i ve skoku, severské kombinaci a především sjezdovém
lyžováni. Jako hlavní rozhodčítéžaž donedáyna působil i při všech větších v Senohrabech pořádaných závodech - především,,svď' Senohrabské 15 a Podzimním
běhu lyžařů.
Čest Tondouě památce
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Kdo podává návrh na povolení
oddlužení?

Návrh na povolení oddluženímůžepodat pouze dlužník (fyzická nebo právnická osoba), který není podnikatelem
a nemá současně ani závazky (dluhy)
vzniklé z podnikání. Návrh se podává
spolu s insolvenčnímnávrhem, nebo
pokud takorný návrh podal někdo jiný
do 3o dnů od doručeníinsolvenčního

návrhu. Nepodnikajíci fuzieká osoba,

i když je v úpadku, obecně nemá povinnost podat insolvenčnínávrh.

Jakou formu má návrh
na oddlužení?

část

soudu a na internetu (http://insolvencni-zakonjustice.cz ). Ačkoliv se vypl-

Jaký j e důsledek zveřejnění

něním nebo tzv. oddlužovacíagentury.
Většinou od dlužníkůzískají dalšífinance, často bez toho, že by byl návrh na
oddlužení vůbec podán. Pokud nedokážete formulář vyplnit sami, obraťte se raději na některou z občanských poraden
nebo poraden při finančnítísni ěi na

kuce. Je přidělen insolvenční správce,
který jedná s věřiteli. Věřitelé musí přihlásit své pohledávky u insolvenčního

nění formuláře můžezdát složité,doporučujeme nekontaktovat dalšíspolečnosti, které nabízejí pomoc s jeho vyp}-

správce, jinak se jich nedomohou. ťlko-

lem insolvenčního správce je také jed-

nání s dlužníkydlužníka.Insolvenční
správce povede všechny soudní spory
týkajícíse majetku, dluhů (v pozici stra-

Můžesoud zamítnout návrh na
povolení oddlužení?
Ano, Insolvenčnízákon uvádí důvody,

Do kdy soud rozhodne

pro které soud návrh na povolení oddluženízamítne. Tímto důvodem je přede-

vším to, že hodnota plnění, které by při
oddlužení obdrželi nezajištěnívěřitelé,
bude nižšínež 3o % jejich pohledávek,

ny žalované i žalující).

o

insolvenčnímnávrhu?

Soud rozhodne ve lhůtě 15 dní od podání

insolvenčního návrhu.

Kdy lze oddlužení povolit?

Soud povolí oddlužení pouze tehdy, pokud lze důvodně očekávat, že nezajištění
věřitelé obdržíve výsledku (po úhradě
nákladů inso]venčního řízení a uspokojení zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžeženíbylo již dříve rozhodnuto, nebo do- ní majetku, který byl poskytnut jako zasavadní výsledky řízenídokládají lehko- jištění) alespoň go % svýc|t pohledávek
myslný nebo nedbalý přístup dlužníka (ledaže by souhlasili s nižšímuspokojek plnění povinností v insolvenčnímří- ním), a pokud oddlužením není s]edován
nepoctivý záměr.
zeni,

]edaže tito věřitelé s nižšímplněním
souhlasí. Dále insolvenční soud návrh
zamítne, jestliže jej znovu podala osoba, o jejímžnávrhu na povolení oddlu-

návrhu na oddlužení?
Soud během několika hodin posoudí,

V dalšímčíslese dozvíte o způsobu oddlu-

žení,splátkovém kalendáři, zaměstnání
- osobní bankrot. V případě více informací či pomoci při řešenívašísituace se

zda byl návrh podán předepsaným způsobem a vydá vyhlášku o insolvenčním neváhejte obrátit na naši občanskou poíizeni. Tir zveřejní v insolvenčnímrejs- radu www.cestaintegrace.cz, Tento protříku a na úřednídesce insolveněního jekt byl podpořen Československou obchodní bankou, a,s.
soudu.
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úkazu.

v insolveněním rejstříku?
Zveřejnění v insolvenčnímrejstříku zablokuje věřitele. Není tedy již možnévymáhat finančníprostředky formou exe-

advokáta.

Co se bude dít po podání

Návrh se podává na formuláři vydaném
Ministerstvem spravedlnosti, a to u krajského soudu, v jehož obvodu má dlužník
bydliště, a nemá-li bydliště, u krajského
soudu, v jehož obvodu se zdržuje. Formulář spolu s instrukcemi k jeho vyplnění získáte v sídle každého krajského
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Kdevšuite bude p,ozororrálú vzácného úkazu probíhat?

Onitfujov-Ástronomie}ýústavAYČR,

Vponťlělí 9. 5. ro16 odlz:3o do zol3o se uskuteěnipozorování

toňoto výjimečnéhoúkazu na observatoři v Ondřejově pro školy
aveřejnost, Pozorování bude pro naše oá zcela be4pečné,bude

zdarma a běhern::něj si budtte moci prohlédnout i hi§torickou
část onilřejovské,býězdárny, PozoroÝá sanrotné se uskutcční
z,histo é Západní kopulc, pfunosnými ilalekohlédy a ze §lunďního oddělení. Pozor - paklře budďe vybaveni i vlastními dalekořrldy, na pozoroÝání je.třeba použítšpeciální ochranný filtr!
Aleiej Beděk
,,,,
Přeuiata ze zpráxy &sM astronomiiké spólečnosti

#.ileb*§} - *q}á*

J§§§tr{FtrÉ#

Kdyz jsem byl mladej, byl jsem strašně namyšlenej.
Teů vpokročilémvěku,už nemám chybu.
ť}ť&P ď*smŽemďrrcer asě§ew# ďť&# uuďď*yz§raťp*#ťťr:*sťa §#pe§ §msrsu,sétr #flí
jscma &Pť, sP*ťae s #mť§ďrmť *&čmray Sgm*fur*fu, xr:třay;*ffi e.? pŤ?ťp?aá
§"#rrz wgď,&ra§
SŠ§ ďw ncx&nť&P §{u*ťyu§*.řx§es"fu€šwxz*cž,?hrc

rwi§ď"#"?z#rg&§€§*a#g&"p*x*řmm§f
#nč
§tr*ruá řcr:lr, fuď* Yuffiěryyzr#p??ť{Ťď, ffi#ryď#, pa?§t#přťmeďť* ďc,nmra*ď&aat*§zzáúwmx*
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Ač věk není přesným ukazatelem stárnutí,
některé statistiky považujívěk 45-59 let
za období středního věku, věk od 6o do 74
za období raného stáří, věk 75-89 zawsoké či pokročiléstáří a za dlouhověkost
je považován věk 9o let a yíce, Označení

dí, které má pocit, že jen s ním přijde lepší Slovy nelze vťádřit dostatečný dík místsvět, zatímco stará generace za úsměšků ní mateřské školce, že dojemnou starostmládí vytrvale lpí na svých výdobytcích, livostí o malé šelmy zabraňuje seniorům
však přédkládají veřejnému prostoru svá v sebedestruktivní činnosti. skutečností
moudra a životnípříklad osobnosti, tele- také je, že této sociální skupině je tolerovizní celebrity, zce|a nezávislé na dosaže- vána maximálně návštěva zdravotnickéživotníetapy, ve které se já právě nachá- ném věku a nabyrých zkušenostech. Při- ho zaíizeni, předoperačních
vyšetření,
zim, za období raného stáří je eufemisčemžvfiimečnost těchto celebrit spočívá vlastní operace, pooperačního vyšetření
tické vyjádření rozkladného procesu, kdy převážně jen v dosaženém počtu a závaž- a příprava
na dalšíoperaci a to výhradtéměř celý člověkvýrazně chřadne, ve ktenosti společenslcých skandálů. Toje však ně v čase zbývajicim po hlídání vnoučat,
rém dochází k trvalým výpadkům paměti,
už téma pro jinou úvahu.
domácích mazlíčků,případně partnera,
ubývání zraku, sluchu,ztráty části zubů,
po údržběa oprav majetku, který již tpo
vlasů, zdravé peristaltiky i imunitního Proto nepřekvapuje, že při absenci léty ově- osoby zpravidla
nev]astní. K rozšiřování
systému. G. B. Shaw, angl. dramatik (ze- řených moudrosť je období života qýznambludu o přemíře volného času seniorů
mřel v 96 letech) k této fázi života napsal:
né části populace - rané stáří, spojováno
nepřímo a snad i nechtěně také přispívá
,,Stárnutíje otrava, aleje tojediný způsob s řadou záměrně vybudovaných a snadno celková doba pobytu této části populace
jak se dožítvysokého věku." Část otrlých zneužitelných mýtů a btudů,
Jedním z nej- v posteli, která se však již dávno přeměobčanůtoto období necitlivě, ale s nadhle- více zneužívaných bludů je twzení i praxe, nila z
místa odpočinku, případně místa
dem označuje za,,předkremačníobdobí".
že důchodci, babičky a dědkové mají spounápadů zábar.rrého hraní, v lože trapnéstyvolného času, resp., že pro sebevlastně
ho trápení. Bůh prostě sílybere, ale chuť
V dávné minulosti byl vyššívěk zřejmou žádný nepotřebují. Např. prarodiče jsou nechává.
předností, byl nezaměnitelným znakem so- vedeni k tomu, aby se zdánlivě dobrovolně
lidnosti, jistoty, zkušenosti a naopak mlá- vzdali svých koníčkůa zá|ib ve prospěch Kvuli
trvalým bolestem vkříži, mezi lopatdí s jeho svěžestínebylo důvěryhodné, by- hlídání vnoučat s povinností ředit svou kami i za krkem,
neschopnosti zvednout
lo považováno zapodezře|é, zďeštěné a nepřirozenou vážnost a autoritu pitvořením, nohy a ohnout koleno, nelze bez pomoci
zodpovědné. Starci pak se svými šedina- šišláníma dalšími projevy infantility.
vstát z postele a řada spoluobčanůze studu
mi, třesoucíma se rukama i hlasem, nejistak raději předstírá, že spí. Ani čístv postým krokem docházeli do ,,rad starších"
teli
se řádně nedá, neboťse soupravou b4ýnpaa,d#J# #*§-#é"F#j
a poskPovali moudré, empiricky ověřené *r
Ií nablízko, na dalku, bifokálních, řifokál-

Sffi

rady, svému okolí. Z tak moudrého

prostře-

ních někde i multifokálních se i při několi-

dí mohly vychazet jen moudrá prohlášení typu

"zestárnout

není umění, umění je

to snést" (J, W. Goethe, zemřel v 83 letech).

Tak bylo a bylo by doposud, kdyby zřejmě
řízeným únikem informací, právě z rady
moudrých, se nedostalo světu poznání, že
věk ani stáří nejsou patentem na moudrost a že s přibývajícím věkem se člověk
nestává moudřejším, jen mnohem lépe ví,
že jiní také nejsou. J. Werich uvádí obdobné poznání: ,,Biologické mládí neosvobozuje od blbosti či hlouposti, stejnějako stáří nezaručuje moudrost. Existují proto blbí
dědkové a hloupé děti", V moderně vedené
společnosti upřednostňující fenomén mlá-

rpa?s*fu

§mfu

mps*fuSfu#
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ka posilujících mikrospáncích dají zvládnout maximálně dvě stránky. Výsledný
efekt takové čeůyjestejně žalostný avšak
s

qýhodou, že lze jednu knihu čísttrvale.

Rádoby hlubokomyslqýin závěrem chci říci, že raný.rn stářím nekončístárnutí. Další
období bolavých kloubů, pálení žáhy, pŇ-

jmů či zácpy nebude o nic snadnější, ale

se smíchem, humorem, někdy i černlim to
půjde líp. Rčení:,,Kdo se směje na začátku,
ten ke konci plakávť má individurální platnost, neboťjsem smířen s tím, že ke konci
už asi nebudu mít sílu plakat, ale prosmáté

dnymi už nikdo nevezme.
PhDr.V, Kopper
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Jarní úspěchy senohrabských s)rmnastek
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Senohraby tentokrát patřily k týmům, kte-

ré ze sedmi věkových a výkonnostních
kategorií zastoupily rovnou pět a to ještě
s krásnými ýsledky. Dvě družstva si přivezla zasloužené bronzové medaile. Nejdříve závodily nejm]adší - Žabičky (ročník zoo9 a mladší)ve složení: Kamila
Tichá, Tereza Vrtišková, Barbora Ttamichová, Zuzana Paloučková, Isabela Starostová, Magdalena fuhová, Evelína Ryboňová a Viktorie Malá. První závody

zvládlykrásně a skončily na 8. místě. Dalšídružstvo - Zebry (ročníkzoo7 a mladší)ve složení:Lucie Paloučková, Sabina
Kovářová, Šarlota Štěpánková, Johana
Holubářová, E|a Zamraztlová, Barbora
Pánová, Barbora Tibitanzlová, Denisa
Můllerová a Veronika Říhová. Holčičky
získaly bronzovou medaili v konkurenci
13 družstev! Následovaly Žiraílq (ročník
2oo5 a mladší) kategorie II B ve složení:
Kateřina Šimečková,Karolína Kotišová,
Stázka Jansová, Ella Markgráfová, Sára
Malá, Viktorie Vozobulová a Barbora
Malá. Opět krásné 3. místo! Ve stejné věkové kategorii, ale těžšívýkonnosti soutěžilo družstvo T}gřic ve složení:Linda
Hacmacová, Nikola Vágnerová, Barbora
Housková, Sára Vaisová, Anna Markgráfová, Krislina Pláši]ová a Eliška Bílková.
Děvčata v této kategorii tj. II A poprvé
předvedla přemety a sa]ta na akrobacii
i trampolíně!

Chybičky a pády k těžkí,mprvkům patří
a nás v tomto závodě bohužel neminuly.
Mám však velkou radost z odvahy děvčat
prosadit se v těžšísoutěži i za cenu horšího umístění. Věřím, že příštízávody lž
budou s většíjistotou.Na závěr celého klání startovaly Berušky (roč. zooo a mladší)ve složení: Michaela Rozehnalová, Nikola Bělková, Markéta Přikrylová, Veronika Beutlová, Valen!ýna Horáková a Kateřina vrbová. krrůli zranění se bohužel
nemohlazúěastnitAničkaAnderlová akateřina'Vrbová startovala s virózou. Medaile Beruškám utekla jen o kousek. 4.
místo je moc pěkné a za předvedená salta a poprvé i přemety na bedně jim patří
velká pochvala. Všem družstvůmpřeji
spoustu elánu a radosti do dalšího snažení
a

děkuji za krásné výkony.

Poslední týden v srpnu nás čeká opět gymnastické soustředění a od, záři příprava
na oblastní soutěž. Věřím, že se děvčata
do té doby opět naučíspoustu noqých věcí,
které zúročív podzimních soutěžích.

Camna{3_e3!ar|
§. Kr.§/CoUa
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Děkujeme všem, kteří jste přišli
3. dubna 2016 do EA Hotelového r€sortu §EN
a podpořili dětský maškarní karneval,
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&
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Vytvořiti jste úžasnou atmosféru,
ve které jsnte si odpoledne společnĚ užiíi.
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Děkujeme:a krásné masky @.
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Velkó poděkování patří sponznrům:

Pražsxá vydavatelská spolcčnost s,..o,, Koopeťativa pojišťovna, Íffi
..u., Bonavjté, spol. s.r.o., EA Hotelový resort SEN, Firstsport
Beaešov, Zámék BÉfcřltoldt, p. Markupová sěnůhráby.
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Ma:ovéslarrnosti
v Lensedlích
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V sobatu zl. kuětna z*z* se ad J3;8$ fuorlťrr
konají u _Lensedíich u Cndřej*ua trediční
maioué slauncsf i. Letošníslai.,nosti jssu

j ttbilejn{, pr o tože §&or dobrgu oíný cřt
&csťčůLensedíy p*řád"ó již 7o. ročník.
Májové s]avnosti se v Lensedlích slaví nepřetržitě od roku 1946. Lensedláci, děti
a lidé z okolí sijednou za rok užívajíodpoledne plné tance, dechovky a krojů v malé
vesničce s pohádkovou a památkově chrá-

ných svobodných tanečníkůčeskébesedy ních Čech. Odnést si můžetesuvenýn
a druhý v počtu všech tanečníkůčeské v podobě výročníturistické známky nebo
besedy. Při prvním rekordu tancovalo zz qýročníturistické nálepky.
kolon (176 tanečníků)svobodných krojo-

vaných a při druhém rekordu tancovalo
43 kolon všech tanečníkůčeskébesedy,
tedy celkem 344 tanečníků.Podpořit
čeníčeskébesedy, stánky s občerstvením úsilío českérekordy přijeli i tanečníci
z Mistrovic a Krásna u Karlových Varů.
u místníhokulturního domu, kácení máje
a májový den zakončí večernítanečnízáKaždoročně tancuje v Lensedlích okolo
bava.
ro kolon. Ovšem i letošní, jubilejní, ročZa připomenutí stojí i rok zoro, kdy se ník bude zase něčímrýjimečný. Ptáte se
v Lensedlích, kde žije trvale okolo 9o o- čím?To si organizátoři nechávají zatím
pro sebe, ale rozhodně to bude stát za to.
byvatel, konal 64. ročníka Sbor dobrovolných hasičůLensedly slavil rro. výročí. Tak si naplánujte na sobotu zr. května
Při této příležitosti se uskutečnily hned zot6 cestu do Lensedel a užijte si tuto nedva českérekordy, a to v počtu krojova- zapomenutelnou atmosféru v srdci střed-

něnou návsí. Návštěvníky čeká průvod
krojované mládeže obcí, odpolední tan-

Autoservis JK auto
, nabizí mechanické a klempířské práce
.

příprava a píovedení STKvozů

73í 145 245

Seřizouání a Bprauy
BZ sekařelr

.výkup nefunkřních strojů [odvezu - přivezu]
P. Hoří , 736 ÉZlI24

Léčbaa prevence psů, koček
a dalšíchmalých zvííat.
o Očkování, čipováníavystavování pasů
o RTG a sonografické vyšetření
o Vyšetření krve a dalšílaboratornívyšetření
o odstraňování zubního kamene ultrazvukem
o Chirurgické zákroky, inhalačníanestezie
o Prodej veterinárních diet

Naše ordinační hodiny najdete na webových stránkách
http://vete ri nacercany.webnod e.cz
MVDr. Jan Jíša,MVDr. Martin Štěpánek, MVDr, Jana Blažková
tel.:603 942336 605 5í9 352 o 731775320
Brigádníků 120,257 22 Čerčany- Vysoká Lhota
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KIub

zahrádkdřů
Senohraby

,i

srdečně zue na

zahrddkářskou tržnici
7.kuětna

od B:go do lz:oo
Na duoře uhasičskézbrajnice
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na
EA hotelový resort Sen přijme číšníka/servírku
HPP.
Práce v hotelové restauraci, mladý kolektiv.

Nástup možný ihned.
V případě zájmu zasílejte své životopisy na email:
em @sen.eahotels.cz
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EA hotelov,ý resort Sen přijme kuchaře/kuchařku,

pomocného kuchaře/kuchařku na HPP.
Práce v hotelové restauraci, mladý kolektiv.

Nástup možný ihned.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním
čísle:603 108 938 nebo na em@sen.eahotels.cz

liuben , *fil§

