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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Oživíme zvoničku
Vážení spoluobčané,
mnozí jste jistě zaznamenali změnu, kterou prochází naše zvonička, respektive svah jí přilehlý.
Rekultivace, kterou prošla zhruba před 13 lety, s výsadbou vřesovců, skalníků a dalších rostlin byla svým záměrem
zvolena jako bezúdržbová, tedy aby se každý rok nemusela plít, provádět opakovaná výsadba, zalévat apod.

A

le co si budeme vysvětlovat, každý,
kdo má zahradu ví, že bezúdržbová zeleň neexistuje a pravidelný
řez a údržba jsou zapotřebí. To se bohužel nedělo vůbec. Za čas se z tohoto místa
stala neudržovaná, nevzhledná, a především pro toto místo nedůstojná džungle.
Bylo tedy nutné k tomuto místu přistoupit radikálně. Taková změna samozřejmě
vyžaduje financování. Založila jsem tedy
neformální občanskou skupinu a na podzim roku 2020 jsem jako občanka Senohrab podala žádost o grant. Ten bohužel
nevyšel. Neztratila jsem však naději. V
březnu 2021 jsem žádost podala znovu. V
této jarní výzvě jsem uspěla a získala grant
z programu České spořitelny „Dokážeme
víc“ ve spolupráci s Nadací Via. Náš projekt byl podpořen v maximální výši a podařilo se získat 100 000 Kč. Protože jsme
se stali úspěšným žadatelem, můžeme pro svůj projekt získat
ještě další financování. Náš projekt bude v nejbližší době zaregistrován na největší platformě pro online darování v České
republice www.darujme.cz provozované Nadací Via. Přicházíme tedy s výzvou pro vás a budeme rádi, když nás
finančně podpoříte. Vámi zaslaný výtěžek kampaně nám
navíc Česká spořitelna zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč. Prostředky z této kampaně budeme moci použít na dofinancování
našeho projektu „OŽIVÍME ZVONIČKU“, pokud bude potřeba,
ale především je chceme použít na pořízení betlému pro naši
obec. Jsme jedna z mála obcí, která nemá betlém, a chceme ho
obstarat. Do projektu chceme zapojit i děti z naší školy. Na zvoničce mu vytvoříme vhodné místo, abychom se z něho všichni
mohli v době adventu společně těšit. Vše je v běhu, zjišťujeme
možnosti a dotazujeme se okolních obcí. Většina obcí, se kterými jsme v kontaktu, získala betlém darem od svých občanů.

Rady pro cyklisty
Bezpečná jízda
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Pokud bychom měli takového šikovného dárce ve vlastních řadách, přivítáme ho s otevřenou náručí. Víte-li o někom, kdo by
nám s pořízením betlému mohl pomoci, poradit, zkontaktujte
nás prosím.
Zpět k projektu „OŽIVÍME ZVONIČKU“
Jak bude projekt probíhat?
První etapa – odstranění zbytků keřů ze svahu pod pomníkem, odstranění staré netkané textilie, odplevelení a vyčištění
zídek, nutné zemní práce a úprava terénu.
Vyhlášené dobrovolnické brigády ve dnech 25. 4. 2021
a 1. 5. 2021.
Druhá etapa – osázení celého svahu dle návrhu Kláry Horadové, na kterém společně pracujeme (černé bezy, trvalky a lokální traviny, které kvetou od léta až do podzimu).
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Doplnění odpadkových košů v obci

Třetí etapa – úprava a oprava pomníku a křížů, úprava
jejich okolí. Pořízení nové
lavičky a odpadkového koše.

Vážení občané,
v současné době jsme objednali další
odpadkové koše, které bychom rádi
umístili do míst, kde vám nejvíce
schází.

Dne 22. 4. 2021 proběhlo setkání iniciátorů a současně
členů neformální skupiny
projektu „OŽIVÍME ZVONIČKU“. Přítomni byli i zástupci obce a nemohla chybět Klára Horadová, pod jejíž
taktovkou bude akce rekultivace a osázení svahu probíhat. Na úterý 27. 4. 2021 se
podařilo zajistit bagr. První
brigáda byla realizována velmi narychlo a avizovali jsme
ji na nástěnkách po obci
a na FB stránce Senohrabský
zpravodaj. Po připsání grantu bylo nutné rychle jednat,
a to z důvodu připravit rychle terén pro sadbu rostlin,
které je pro zajištění řádné
vegetace nutné sázet v tomto
ročním období.

Jeden návrh již máme – ke křižovatce ulic V Břízkách a Svahová. Prosíme
o zaslání dalších návrhů, kde byste
rádi, abychom koše umístili, kde vám

Předem děkujeme za spolupráci.
Za OÚ Senohraby Jana Svašková

Rady pro cyklisty
Při dodržování zásad bezpečné jízdy se snižuje
nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům,
ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

Věříme a těšíme se, že tento počin přinese radost nám všem.

Článek píši po první fyzicky náročné brigádě s pocitem radosti
z hojné účasti milých lidí, krásného počasí a obrovského kusu
práce, který se podařilo odvést (viz foto). Nejenže jsme ušetřili nemalou částku za bagr, ale hlavně jsme vyčistili horní část
svahu šetrně a s ohledem na staré lípy a jejich kořeny. Zásah
bagru by také mohl mít za následek sesouvání a odplavování
zeminy. Po vyčištění spodní části a lehké modelaci terénu v zatáčce bagrem budeme brigádnicky pokračovat.

Za neformální skupinu
Lucie Pancířová
iniciátorka projektu
maresovalu@seznam.cz
25. 4. 2021
Podpořeno z grantového programu České spořitelny „Dokážeme víc“, ve spolupráci s Nadací Via. Realizováno ve spolupráci
s obcí Senohraby a Zahrada zblízka.

Jubilanti duben 2021
Jména jubilantů mohou být zveřejněna dle nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) pouze v tištěné podobě měsíčníku.
Děkujeme za pochopení.

Naši milí oslavenci,
srdečně Vám blahopřejeme k Vašemu výročí a ze srdce přejeme,
abyste si ve zdraví, krásné životní pohodě a v lásce užili
ještě dlouhou řadu šťastných let.
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nejvíce chybí při vašich procházkách,
venčení pejsků atd. Podmínkou umístění je, že se jedná o pozemek obce
a dále přístupnost místa pro naši
techniku (traktor s vlekem) pro výsyp
koše. Vaše návrhy prosím zasílejte na:
obec@senohraby.cz

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 61
Tel.: 323 655 336
www.senohraby.cz
Příjem inzerce e-mailem:
inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do 20. stávajícího
měsíce. Nevyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce může příspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MK ČR B 12710
Číslo 4/2021, ročník 61
Vychází 7. 5. 2021
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1. Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně
provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
2. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.
3. Nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů.
4. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je
ostatní řidiči i chodci správně pochopili.
5. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení
paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
6. Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo
nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům.
7. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně
po chodníku.
8. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní
značky.
9. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.
Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte
ostatním řidičům.
10. Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou
přilbou.
11. Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
12. Oblékejte si barevné a světlo odrážející oblečení.
13. Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu
a momentálním podmínkám na silnici.
14. Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
15. Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to,
aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti,
které umožňují bezpečnou jízdu.
16. Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
17. Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali
k vám.

Proč je nutné
používat při jízdě
cyklistickou přlbu?
▪ Jednou ze základních
příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy.
▪ Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku.
▪ Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy
nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku
(strom, patník).
▪ V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.
Jak nejlépe ochránit jízdní kolo před odcizením?
▪ Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní
zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup). Jste-li ve společnosti dalších
cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z vás
u odstavených jízdních kol.
▪ Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu,
dbejte na uzavírání vstupních dveří domu a stálé uzamčení
společných prostor i samotných kol. Pořiďte si společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění jízdního kola. Obdobné zásady dodržujte při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích a nepodceňujte zabezpečení všech stavebních otvorů, zejména dveří a oken.
▪ Zjistěte si, zda Policie ČR nebo obecní (městská) policie v místě vašeho bydliště neprovádí evidenci jízdních kol. Pokud ano,
neváhejte a kolo si nechte zaevidovat. Neučiníte-li tak, minimálně si pro případ odcizení jízdního kola poznamenejte jeho
výrobní číslo, barevné znamení, podle kterých byste mohli
případně své kolo identifikovat.
▪ Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší služebnu Policie
ČR nebo na linku 158. Snížíte tak náskok pachatele a jeho šanci,
že zůstane nevypátrán.
Zdroj: www.policie.cz
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Zápis č. 2/2021
Zápis č. 2/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne 14. 4. 2021
od 18 hodin v kongresovém sále hotelu SEN,
Malostranská 344.
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut,
Jan Beneš, Radek Skořepa, Lucie Pancířová,
Alexandra Kloužková, Martin Brož, Miroslav Matyska
Omluveni: –
Neomluveni: –
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce,
která zasedání zastupitelstva řídí, v 18:01 hodin. Sdělila,
že je pořizován zvukový záznam, který bude následně vyvěšen
na webových stránkách obce (https://www.senohraby.cz/obec/
zapisy-zastupitelstva-2/).
1. Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny – příloha
zápisu č. 1 – je přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu pana Vladimíra
Dvořáka.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Jana Beneše
a Radka Skořepu.
Usnesení č. 15/2021:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Beneš a pan Skořepa.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
3. Schválení programu jednání ZO.
Usnesení č. 16/2021:
ZO schvaluje navržený program jednání tak, jak byl vyvěšen
na úřední desce.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ČEZ – přeložka SR/R9, ppč. 372/1.
Usnesení č. 17/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6002430/1
Senohraby 372/1 přeložka SR/R9 mezi obcí Senohraby a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
5. Prodej pozemku 65/18 v k.ú. Senohraby o výměře
48 m2.
Usnesení č. 18/2021:
ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 65/18 v k.ú. Senohraby
o výměře 48 m2 panu Petru Šťastnému, r.č. 820822/0053, bytem
Nad Stráněmi 326, 251 66 Senohraby za cenu 1 250 Kč za 1 m2,
celkem 60 000 Kč a pověřuje starostku podpisem kupní
smlouvy.
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Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

6. Návrh na úpravu OZV č. 9/2011 o podmínkách
spalování suchých rostlinných materiálů v obci.
Usnesení č. 19/2021:
ZO Senohraby navrhuje změnu bodu čl. 2/2 takto: Suché
rostlinné materiály dle č. 1 mohou být spalovány v období
celého roku pouze v těchto vymezených dnech: první pátek
v kalendářním měsíci v době od 9:00 do 21:00 hodin.
Připadá-li na tento den den pracovního volna či klidu nebo
nedovoluje-li nepříznivé počasí spalování materiálů,
posouvá se termín možného spalování na druhý pátek v měsíci.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

12. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Senohraby za rok 2020
– příloha zápisu č. 3
Usnesení č. 23/2021:
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Senohraby, okres Praha-východ příspěvkové organizace,
za rok 2020 a rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2020 takto: částku 251 300,08 Kč převede příspěvková
organizace zpět na účet zřizovatele – obec Senohraby
do 15. 5. 2021, zbývající částka 288 529,45 Kč bude převedena
do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 27/2021:
ZO navrhuje směnu trojúhelníkových výběžků pozemků
zasahujících do komunikace obce ppč. 499/4 a pozemku
TJ Sokol Senohraby ppč. 359/1 v k.ú. Senohraby v ulici Sokolská
mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby a pověřuje starostku
objednáním geodetických prací a oddělením části obecního
pozemku ppč. 499/4 určenou pro směnu.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

7. Smlouva o nájmu části pozemku ppč. 88/7 za účelem
zřízení workoutového hřiště.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Senohraby a panem
Vojtěchem Čihákem, r.č. 790422/0566, bydlištěm Pětihostská
467, 251 66 Senohraby, o nájmu části jeho pozemku o výměře
315 m2 za 1 Kč ročně za účelem zřízení workoutového hřiště
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
4 hlasy pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Matyska)
3 hlasy proti (Skořepa, Kloužková, Pancířová)
2 hlasy se zdržel (Kraut, Brož)
Toto usnesení nebylo přijato.
8. Výběrové řízení Dětské hřiště u MŠ Senohraby –
výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo.
Usnesení č. 20/2021:
ZO vybírá jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení
Dětské hřiště u MŠ Senohraby nabídku firmy Hřiště pod
Květinou s.r.o. se sídlem Chlaponice 34, Drhovle, 397 01 Písek,
IČ: 28088085, v ceně 1 048 298,02 Kč vč. DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Výběrové řízení Vybavení mateřské školy – výběr
nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo.
Usnesení č. 21/2021:
ZO vybírá jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení
Vybavení mateřské školy nabídku firmy koncept344 s.r.o. se
sídlem Nad hřištěm 603/5a, 182 00 Praha 8, IČ: 08966664
v ceně 686 974,48 Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo s touto firmou.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2021 – příloha zápisu č. 2
Na příjmové stránce rozpočtu obce zaúčtovány došlé krajské
dotace ve výši 1 214 400 Kč. Výdajová strana zůstává beze změny.
ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2021.
11. Účetní závěrka obce za rok 2020 – příloha zápisu č. 3
Usnesení č. 22/2021:
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.
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13. Závěrečný účet obce za rok 2020 – příloha zápisu č. 3
Usnesení č. 24/2021:
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
14. Plán zimní údržby v obci Senohraby.
Na základě vzešlých připomínek bude Plán zimní údržby v obci
Senohraby dopracován a bude předložen na příštím zasedání
ZO obce.
15. Informace o termínu opakovaného veřejného
projednání návrhu ÚP obce.
ZO bere na vědomí informace o termínu opakovaného veřejného
projednání návrhu ÚP obce Senohraby (11. 5. 2021 v 15 hodin)
Usnesení č. 25/2021:
ZO pověřuje starostku zajištěním vytisknutí jedné kompletní
sady dokumentace k územnímu plánu, které předá zástupci
TJ Sokol Senohraby. TJ Sokol Senohraby nainstaluje
dokumentaci v tělocvičně, kde bude volně k dispozici občanům
k nahlédnutí za platných hygienických podmínek.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
16. Úprava a osázení svahu za zvoničkou.
O provedení navržených úprav a osázení svahu za zvoničkou
dle návrhu paní Kláry Horadové s provedením v jarním období
letošního roku 2021 nebylo hlasováno. Vyčkáme, jak dopadne
žádost o dotaci, kterou vyřizuje zastupitelka Pancířová.
Zarezervované rostliny se paní Horadové zaplatí buď z dotace,
nebo z rozpočtu obce.
17. Problematika ošetření lip okolo fotbalového hřiště
– nabídky na ošetření, návrh na směnu pozemků
s TJ Sokol Senohraby.
Usnesení č. 26/2021:
ZO schvaluje nabídku pana Martina Chmátala, Na Prádle 227,
251 67 Pyšely, IČ: 49501780, na ošetření 21 ks lip v ulicích
V Lipách a Sokolská v celkové ceně 104 250 Kč.

18. Různé
Starostka informovala o aktuální situaci po úpravách
v rozmístění stanovišť kontejnerů. Jako největší problém se jeví
absence zvonu na sklo a kontejneru na kovy v horní části obce.
Je třeba nalézt vhodné místo.
Starostka informovala o dosavadním průběhu jednání
s provozovatelkou pobočky Pošta Partner.
Usnesení č. 28/2021:
ZO pověřuje starostku do 16. 4. 2021 písemně vyzvat
provozovatelku pobočky Pošta Partner k jednání na obecním
úřadu. Z jednání bude pořízen zápis, který bude následně zaslán
všem zastupitelům obce.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Starostka informovala o organizaci přípravy obecního
zpravodaje Senohrabská hláska.
Návrh usnesení:
Bude ustanovena redakční rada Senohrabské hlásky.
Výsledek hlasování:
3 hlasy pro (Skořepa, Kloužková, Pancířová)
3 hlasy proti (Dvořák, Beneš, Matyska)
3 hlasy se zdržel (Svašková, Kraut, Brož)
Toto usnesení nebylo přijato.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21:51 hodin.
Zapsal: Vladimír Dvořák
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 15. 4. 2021
Ověřovatelé zápisu:
Radek Skořepa v.r.
Jan Beneš v.r.
Jana Svašková v.r., starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Radkem Skořepou podepsán dne:
23. 4. 2021
Zápis byl ověřovatelem Janem Benešem podepsán dne:
20. 4. 2021
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 23. 4. 2021
Zápis byl vyvěšen: 26. 4. 2021
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Duben 2021 ve škole
Měsíc Jaro jsme ve škole bohužel neoslavili. Děti musely být kvůli nepříznivé epidemiologické
situaci stále na distanční výuce. Nicméně už probleskovaly zprávy o tom, že by první stupeň mohl
být otevřen alespoň rotačně.

ani nepotřebovaly nejdříve avizovanou pomoc
od rodičů. Sešli jsme se ve třídě. Ještě jednou
jsme si prošli názorně celý průběh testování.
Uklidnili se navzájem, že to není nic hrozného.
Stejný proces jako u dospělých jen s tím rozdílem, že jsme dětem kapaly tekutinu na štětičku my, učitelky. Hurá, nikdo není pozitivní.
Tak rychle testy vyhodit do připravených pytlů
a už si jen užívat přítomnost nás všech ve škole.
Tolik hluku, povídání a skupinových prací jsme
už dlouho nezažili, ale jsme za to moc rádi.
Za týden se střídáme a na testování a do školy
nastupují prvňáčci a čtvrťáci. Cestu máme již
prošlapanou a tak jde vše rychle.
Během těchto dvou týdnů jsme všichni oslavili
Den Země různými aktivitami – asi nejvýraznější bylo tradiční uklízení obce a lesa. Tentokrát pod záštitou akce „Ukliďme svět“ a v koordinaci s organizátorkami podobného úklidu,
který se v obci konal nejen pro děti v sobotu
17. 4. pod záštitou Ladova kraje a akce „Ukliďme Česko“. Jsme moc rádi, že se nám povedlo domluvit se na rozdělení „rajónů“ a že děti
neztrácejí chuť a ochotu přiložit ruku k dílu –
vždyť za ty roky, co úklid jako škola organizujeme, je bohužel vždy zas a znova co uklízet.
Prvňáčci nakonec oslavili Den Země ještě kreslením zvířat a rostlin do obří zeměkoule při výtvarce venku před školou.

D

o téměř posledního okamžiku (12. 4.) však nebylo
vše úplně jasné. Jak bude vypadat testování pro děti,
kdo testy bude vyhodnocovat, jak se bude řešit situace? Co se stane, pokud bude někdo z učitelů,
dětí nebo pracovníků školy pozitivní? Samé otazníky
před námi…

V 7.20 hod. se otevírají dveře školy pro žáky 2. třídy, kterých
bylo nahlášeno na testování 24. Všechny děti byly statečné,

Těšíme se na další akce, tak nám držte palce, ať se
již brzy vrátíme v normálním režimu do školních
lavic.
Kolektiv ZŠ Senohraby

Ve středu odpoledne obdržela paní ředitelka v datové schránce několikastránkový manuál, kterým se
doslova musela „prokousat“. Místo, abychom dostali jasné instrukce a pomocnou ruku, tak bylo opět
všechno hozeno na školy, resp. ředitele škol. Dokonce testy jsme si museli vyzvednout sami v Říčanech.
Ve čtvrtek proběhla rychlá přípravná porada paní
učitelek, abychom zorganizovali co nejhladší průběh
prvního testovacího dne v pondělí.
Den D je tady. Ráno před sedmou hodinou se jako
první testují paní ředitelka, paní učitelky 2., 3.
a 5. třídy spolu s asistentkami a družinářkami. Roztrhnout sáček s testem, vytřít si nos, nezapomenout
5x zakroužit a vložit zpět do sáčku. A čekat 15 minut
na výsledek. Někomu se lakmusový papírek hned zabarvil, jiní museli přitlačit. Všichni negativní.
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„UKLIĎME SENOHRABY“
– odpad vs. odpadky v obci
Předně bych chtěla poděkovat za všechny reakce k tomuto tématu, které už proběhly na sociálních sítích.
Je příjemné vědět, že nám občanům Senohrab toto téma není lhostejné
a že bychom rádi viděli Senohraby více čisté a uklizené.

kontejnerová stanoviště, anoncovala je lidem skrze poštovní
schránku, Senohrabskou hlásku, aj. kde a která zůstala. Dále
aby byla rozšířená působnost sběrného dvora dole na nádraží,
dále aby ti, co jsou zde v Senohrabech trvale, přechodně, víkendově etc., aby měli možnost v případě potřeby si zakoupit
na OÚ pytle na odpad od svozové společnosti Marius Pedersen,
které pak následně MP po víkendu odklidí ze sběrných míst.
A v neposlední řadě, proč máme v obci tak zoufale málo odpadkových košů, např. na autobusových zastávkách nejsou vůbec.
Budu tedy věřit, že se i na tomto „B“ pracuje a již brzy budou
všichni občané Senohrab informováni, aby tu opět nevznikal
v obci nepořádek. V této souvislosti bych ráda znala odpověď na
otázku, kolik tedy obec touto redukcí kontejnerových stanovišť
ušetřila? Tj. když je méně svozového odpadu, měli bychom pla-

tit jako obec méně. Zároveň bych ráda znala bilanci mezi tím,
co na poplatcích zaplatíme jako občané a kolik je z toho placeno
na svoz obcí.
Závěrem bych ráda zdůraznila, že odpad, za který někdo nechce
zaplatit resp. za pytle nebo nádoby a umisťuje odpadky kamkoliv, ovlivníme asi těžko. A proto prosím spojme se všichni,
kterých se tato problematika dotýká a které odpad v obci trápí stejně jako mě a další. Prosím foťte, pište do Senohrabské
hlásky nebo vaše příspěvky, dotazy umisťujte na facebookovou
stránku „Senohrabský zpravodaj“, abychom problém s odpadem řešili a vyřešili ke spokojenosti všem.
25. dubna 2021
Helena Pechlátová ml.

Senohraby olympijské
Toto číslo Senohrabské hlásky přináší zcela zásadní
informace o dalším směřování Senohrab jako střediska
zimních sportů. Loni, přesněji 1. dubna 2020, rozhodl
Mezinárodní olympijský výbor, že zimní olympijské hry
by měly být méně nákladné a měly by se konat v menších
střediscích. Letos 1. dubna (v originále 1. April 2021)
tento výbor rozhodl, že hry v roce 2030 se budou konat
v Posázaví a centrem se stanou samozřejmě Senohraby.

P

řed časem jsem oslovila Ladův kraj s dotazem, zda bychom se mohly jako skupina dobrovolnic (já, Dita Kohoutová a Lucie Pancířová) připojit k akci „Ukliďme
Česko“, jelikož se mi tento projekt líbí a všudypřítomné odpadky v obci mě trápí po dlouhá léta. Záštita spolku Ladův kraj se
samozřejmě věnuje hlavně obcím v našem okolí, dokáže zajistit
propagaci a zvláště pak potřebné vybavení pro úklid. Do této
doby se nikdy obec oficiálně k této akci nepřipojila, a proto jsem
se stala hrdou patronkou projektu „Ukliďme Česko“ Ladova
kraje v naší obci. Hlavní část akce „Ukliďme Senohraby“ proběhla 17. 4. 2021, i přes nijak vydařené počasí se jí zúčastnilo
přes padesát z vás, a to nám udělalo opravdu velkou radost. Výsledek vysokého nasazení byl rázem vidět na mnoha místech
Senohrab, v podobě naplněných pytlů odpadků, kterých jsme
nashromáždili přes sto spolu s ostatním dalším odpadem, který byl pohozen v lese, podél silnic nebo na nádraží. Děkujeme
tedy, že jste přišli a pomohli!!! Díky vám se uklidily všechny
avizované lokality na Senohrabském zpravodaji viz plánek
úklidu. Nemohu opomenout, že celý úklid by nebyl tak efektivní
a kompletní, kdyby nám nepomohly nejen děti ze školy v rámci
projektu „Děti Země“, ale i obecní četa. Naše síly se tak spojily
a naše obec se stala alespoň na nějaký čas zase o trochu hezčí.
Moc si toho vážím a doufám, že se s vámi všemi opět uvidím
i v dalším ročníku.
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„Všichni chceme to samé, a tím je hezké a čisté prostředí v okolí
našeho domova. Nechceme tu nepořádek.“
Před tím vším ale předcházela jiná podstatná část mé výzvy
„Ukliďme Senohraby“. Touto cestou se veřejně přiznávám,
že jsem byla jedním z hlavních iniciátorů redukce kontejnerových stanovišť v Senohrabech. Současná pandemická doba
totiž mimo jiné ukázala, že čím více kontejnerů, tím více odpadu. Bohužel tato rovnice se stala už v Senohrabech neúnosnou, nejen díky se stále extrémně zvyšujícím se poplatkům
za odvoz odpadu, ale všechna stanoviště byla během jednoho
dne po vývozu opět naplněná a po pár dnech se z nich staly nevzhledná místa plná přeplněného odpadu. Myslím, že si všichni
ještě dobře vybavíte, jak to ještě nedávno vypadalo „U tunelu“,
„U školy“, „U transformátoru“, „U KMK“ a další, byly to takřka
otřesné skládky, kde se nedalo často ani projet, natož umístit
tříděný odpad. Zároveň je nutno říct, že kontejnery byly plněny
z velké části lidmi z okolních vesnic, kde už kontejnery také nejsou. Dnes jsou tato stanoviště uklizená a čistá a já obci za to děkuji!!, ale to bylo pouze to „B“, které se stalo, protože teď chcete
všichni zcela správně namítnout, že nemáme tolik kontejnerů,
ale lidé nevědí, kde stanoviště zůstala a kam mohou odpad umístit. Právě pro tuto situaci jsem chtěla nejdříve to „A“, které mělo předcházet, a tím byl požadavek, aby se zmapovala všechna
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N

ejvýznamnější novostavbou bude lyžařský hotel na Vávrově palouku, a zde se uskuteční i část běžeckých disciplín a biatlon. V Hrušově dojde k obnovení lyžařského
můstku, který bude sloužit sdruženářům. Univerzální bobovou
dráhu postaví na Neštětické hoře a z rozhledny se stane sportovní velín, ale po skončení her má věž opět sloužit veřejnosti.
Nové skokanské můstky vzniknou na Starém vrchu nad Nespeky. Akrobatickému lyžování poslouží areál v Chotouni, snowboardu Šibeniční vrch v Mnichovicích a část soutěží alpského
lyžování se uskuteční na Monínci, pro část vznikne zcela nový
areál na Čerčanském chlumu. Hokej se bude hrát v Benešově
a ve Velkých Popovicích, ale finále týmy sehrají na (staro)novém
stadionu v Hrušově, který tak naváže na tradici senohrabského
hokeje. Tato aréna pod širým nebem pojme 20 000 diváků. Zde
také proběhnou finále krasobruslařských soutěží. Rychlobruslařskou halu brzy spatříme u Poříčí nad Sázavou a hrací plocha
pro curling vznikne na upraveném ledu zamrzlé Sázavy, v případě nepříznivého počasí se bude „metat“ ve Velkých Popovicích.

Jako ukázkový zimní sport MOV navrhl disciplínu Hůlková.
Pro Středoevropany nová, ale v Alpách prastará soutěž
„Snapswerfen“, kterou hráli tyrolští horalové
již od pozdního středověku. Původně zápolení
spočívalo v tom, že každý účastník měl na 5 metrů vzdáleném prkně seřazeny skleničky s hruškovicí, které shazoval horskými tyčemi. Co soutěžící
netrefili, museli vypít a vyhrál poslední stojící. Pocho-

pitelně na hrách půjde o moderní verzi, kdy se mají strefovat
skleničky s vodou a vítězem se stane sportovec s nejvyšším počtem zásahů.
Středočeský kraj vybuduje kabinkovou lanovku, která propojí
Vávrův palouk s Čerčanským chlumem včetně mezizastávek
ve Zlenicích a na Dubsku. Tuto nezbytnou komunikační spojnici
dodavatelsky zajistí rakouská firma Swoboda. Jak z výše
uvedeného vyplývá, už jsou kontaktováni jednotliví
dodavatelé a všechna sportoviště pojistí
německá společnost „Kater und Sohn“,
která dlouhodobě spolupracuje s českými
oddíly. Teď se již jen můžeme těšit na rok
2030, neboť všichni občané (dolního) Posázaví,
i obyvatelé letních a celoročních vil a bytů, budou mít na vše vstup zdarma. Jen se předem
musejí registrovat na příslušných sportovních
centrálách, což jistě všichni ocení.
Patrik Líbal
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Workout? Chceme ho i u nás
v Senohrabech!
Workout (street workout) je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé
cviky na veřejných sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách,
horizontálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi).
Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.

W

orkoutové hřiště – na první pohled se jedná o sestavu několika
svařených trubek. Konstrukce
je zpravidla vybavena základními prvky
pro street workoutové cviky. Na takovém
hřišti by neměly chybět prvky jako vysoká,
samostatně stojící hrazda, více různě vysokých hrazd napříč celým hřištěm včetně
hrazdy v úrovni pasu a u země, dvojitá klasická bradla, nízká bradla, žebřík na ručkování (monkey bar), žebřiny, gymnastické
kruhy, šikmá a rovná lavice na posilování
s madly a mnoho dalších. Hřiště se mohou
lišit především provedením konstrukce,
povrchovým materiálem, dopadovou plochou nebo právě doplňkovými prvky. Vše
se odvíjí od požadavků na takové hřiště,
a především od finančních možností.
Určitě jste takové hřiště někde viděli
při procházce nebo při vyjížďce na kole.
Není potřeba ani jezdit daleko. Jedno moc
povedené workoutové hřiště pořídila obec
Mirošovice v roce 2017 ze svého rozpočtu
ve výši 320 000 Kč a v nedalekých Mnichovicích na Božkově máme další, které vzniklo v rámci participativního rozpočtu díky
občanům Mnichovic a stálo 150 000 Kč.
Mnichovické hřiště máme trochu z ruky,
ale to Mirošovické je dostupné na kole nebo
pěšky a je občany Senohrab navštěvované
ve velké míře.
U nás v Senohrabech o workoutu mluvíme minimálně od roku 2018, ale prozatím
u zastupitelů nevzbudil velký zájem. Z řad
Sokolů již v minulosti padl návrh na realizaci workoutu za fotbalovým hřištěm a čekalo se jen na změnu územního plánu. TJ si
chtěla pouze tento obecní pozemek pronajmout a celý projekt vyřídit ve vlastní režii.
Bohužel po cca 20 letech se na pozemku
udělala cesta vysypáním štěrku a pozemek
se tím znehodnotil. Dnes už není možné
hřiště v těchto místech zrealizovat. Návrh
na zřízení workoutového hřiště přednesený

10

Považujeme za velmi
rozumné umístit
workout na obecní
pozemek a obec
takový pozemek má.
Občané upřednostňují
krásný pozemek
u kanálu za tunelem
po pravé straně
pod tratí, který obec
koupila v rámci akce
„nákup parkoviště“
od Českých drah.

dne 16. 2. 2021 na veřejném zasedání jsme
podpořili. Navrhovatel přišel s nabídkou
obci pronajmout svůj soukromý pozemek
na 10 let a zde hřiště vybudovat. S vybudováním workoutu jsme souhlasili, ale prosazovali jej na obecním pozemku a paní
starostka měla vytipovat obecní pozemky
a na dalším zastupitelstvu seznam předložit.
Navrhovatel přislíbil zaslání návrhu workoutového hřiště všem zastupitelům, jakmile
ho bude mít k dispozici. Zastupitelé návrh
workoutového hřiště umístěného na soukromém pozemku navrhovatele obdrželi spolu
s nájemní smlouvou a situací stavby hřiště
s venkovním posezením pár dní před zastupitelstvem, které se konalo dne 14. 4. 2021.
Zaslaná nájemní smlouva byla v několika
bodech pro obec problematická. Nabídka
na workoutové hřiště ze dne 4. 2. 2021 je
na částku 762 300 Kč. Neřeší ale celé území.
S úpravou, solárním osvětlením, posezením
se zázemím a budkami TOI-TOI dle projektu
se lze snadno dostat cca na 1 mil. Kč.
Samozřejmě, že lze podat dotaci, jejíž podmínkou je však vlastní pozemek nebo pronájem na 10 let. V případě získání dotace na výstavbu sportovní investice je udržitelnost
minimálně 5 let, někdy i 10 (po tuto dobu
nelze na hřišti nic měnit). Takže případné
„doplňování“ dalšího vybavení navrhované
ve smlouvě by mohlo být velmi problematické, stejně jako péče o hřiště spolkem Outdoor Sport Senohraby z.s., který byl čerstvě
založen (tudíž nemůže o dotaci žádat) a obec
s ním nemá uzavřenou smlouvu. Možnost
vypovězení smlouvy obcí v případě, že majitel na pozemku něco začne tvořit, je podle
některých zastupitelů „běžný bod smlouvy“, ale vedlo by k vrácení případné dotace.
V současné době se podávají investiční dotace k Unii sportu nebo Středočeskému kraji.
Zde je maximální částka dotace 300 000 Kč
(datum podání 20. 4. 2021) a zbývající částku
cca 600–700 tis. Kč by musela zafinancovat
obec ze svého rozpočtu.
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Občané se na zastupitelstvu konaného dne 14. 4. 2021 k workoutu vyjádřili a přejí si ho na obecním pozemku s trvalou hodnotou. Dokonce zmínili několik pozemků, kde by se jim workout líbil.
Umístění workoutu na soukromý pozemek by znamenalo po uplynutí doby nájmu workout demontovat, přemístit
a uvést pozemek do původního stavu. Odhadem dle navrhovatelem předložené cenové kalkulace by se jednalo o náklady
ve výši cca 300 000 Kč – 400 000 Kč.
S péčí řádného hospodáře nelze hlasovat pro projekt na soukromém pozemku s nejasnými pravidly údržby, a především
s nevyjasněným financováním celé stavby. Navrhovatel bohužel na veřejném zasedání nebyl přítomen, nemohl nám řadu
věcí objasnit, a tak bylo snahou tento bod odložit na další zastupitelstvo. Paní starostka trvala na hlasování příslušného
usnesení, které nakonec nebylo přijato.
Považujeme za velmi rozumné umístit workout na obecní
pozemek a obec takový pozemek má. Občané upřednostňují krásný pozemek u kanálu za tunelem po pravé straně pod
tratí, který obec koupila v rámci akce „nákup parkoviště“
od Českých drah. Je tedy v jejím vlastnictví, a ještě ho nechala

v nedávné době na obecní náklady částečně vyčistit. Nyní je
to skvělé místo, vhodné pro další využití s návazností na běhy
U kanálu a také cyklostezky (aktuálně Středočeský kraj vyhlásil program na výstavbu cyklistické infrastruktury, vyčleněno je 18,5 mil. Kč, žádat lze od 15. 5. 2021 do 30. 7. 2021)
a možnosti napojení na nově vybudovanou cyklostezku z Říčan do Mirošovic s použitím mobiliáře, který by s touto stezkou korespondoval. Bylo by zde možné zrealizovat i hřiště
pro děti, ohniště a vytvořit tak příjemné místo pro vzájemné
setkávání. Dalším vhodným pozemkem je park pod bývalou
samoobsluhou. Workout by mohl vzniknout i na pozemku
před tunelem po pravé straně pod tratí. Tento pozemek měla
TJ v nájmu a řadu let jej využívala jako sportoviště. Pozemek
je ve vlastnictví Českých drah. TJ navrhla a organizuje jeho
možný odkup obcí a po prvním projednávání územního plánu navrhla příslušné změny. Workout by zde mohl vzniknout
i s dalším sportovištěm.
Návrh místního občana na vybudování workoutu je nutné ocenit a vážit si úsilí, které do toho vložil. Jistě pochopí pádné
argumenty, proč zrealizovat workout na obecním pozemku,
a věříme, že jeho umístění ho neodradí od spolupráce při jeho
realizaci. Těšíme se, že workout vznikne i u nás.
Alexandra Kloužková, Radek Skořepa, Lucie Pancířová

Je to těžko uvěřitelné,
ale i já se občas seknu.
Problém převodu pobočky České pošty (u mostku) na provozovnu Pošta Partner (u nádraží)
v naší obci, již několik měsíců negativně a hlavně zbytečně, ovlivňuje jednání zastupitelstva obce,
obsah radničních novin a tenduje nárůst animozit mezi občany obce.

U

važovaný problém má podle mne prapříčinu ve dvou
nepravdivých tvrzeních opozičních zastupitelů a jejich příznivců. Za prvé, že Česká pošta (dále jen „ČP“)
zrušila v obci svou pobočku, a za druhé, že ČP nemůže zrušit
pobočku bez souhlasu obce. Opozice svá další mylná tvrzení
v dané věci a požadavky zdánlivě podporující předchozí tvrzení (doložení, že zastupitelstvo obce souhlasilo se zrušením
pobočky ČP, nebo doložení, na základě čeho ČP zrušila pobočku, apod.) zřejmě odvozuje z uvedených dvou mylných tvrzení.
Nejen, že tato tvrzení vycházejí zjevně z nesprávné interpretace
dokumentů upravujících vztahy mezi ČP a samosprávou obcí,
ale jsou opozicí vydávaná za fakta dokládající selhání vedení
obce v dané věci a jako projev nezájmu orgánů obce o potřeby
občanů. V domnění, že zabráním dalšímu šíření nepravd a polopravd, vytvářejících nežádoucí konfliktní prostředí v zastupitelstvu i obci, jsem podle platných právních předpisů zpracoval
příspěvek do radničních novin č. 3/2021. Příspěvek obsahuje
korektní, snadno ověřitelný, úplný a nezpochybnitelný přehled
práv a kompetencí ČP a samosprávy obce, podle mne v čtivé
podobě, dostatečně potvrzující, že opozicí vznesená obvinění
vůči vedení obce nemohou být z logiky věci pravdivá a kriti-

zované činy nemohly nastat. V příspěvku byly vzpomenuty
i nedostatečné mzdové podmínky nastavené pro provozování
Pošty Partner v obci, které bude nutno urychleně řešit. Neskromně a naivně jsem očekával, že protagonisté kritických
výroků k převodu pobočky ČP na provozovnu Pošta Partner
i přes rozdílná stanoviska k činnosti orgánů obce uvítají z výše
uvedených důvodů popsaný počin, seznámí se s fakty a přehodnotí své dosavadní postoje a hlavně odstraní zbytečné, zbytečně explozivní téma poštovního převodu. Nic z toho mi nebylo
souzeno. Naopak, na veřejném zasedání zastupitelstva se opět
projednával poštovní převod rozšířený o problém nedostatečného finančního efektu provozování poštovních služeb v obci.
Stejná nemilosrdná kritika orgánů obce, stejní kritici, stejná
mylná vyjádření. Mé očekávání bylo zjevně příliš ambiciózní,
proto nejen ke své lítosti konstatuji, že jsem se tentokrát velmi
slušně seknul. Přiznají si i aktéři tohoto kvazi problému, že se
stal explozivním jen proto, že vznikl ze setrvávání na neprokázaných domněnkách a hypotetických úvahách opozice, z neochoty vyslechnout jiný názor, z nezájmu dát šanci kultivované
veřejné názorové konfrontaci?
PhDr. V. Kopper
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Vlaky

ěti nemůžou dospat. Venku je ještě tma, když
Alenka šeptá: „Kájo! Jseš vzhůru?“ Kája je.
Co by spal, když se dneska jede na výlet. A ne
jen tak na výlet. Na výlet vlakem. Vlakem je to samozřejmě nejlepší. Začíná to na nádraží. Přeskočíš
mezeru mezi perónem a vlakem, to je první dobrodružství. Když jedeš jenom kousek, můžeš po schodech vystoupat do patra, kde sedíš jako na valníku
se senem, jako na zádech slona, který se
houpe tam a zpátky, tam a zpátky, tam
a zpátky. Kolem tebe se řítí svět, kousek
lesa a kousek louky, na přejezdu zamáváš zpátky, tady je pole a tamhle most,
díváš se z výšky na vodu a už jsi zase
v lese, sedíš, v puse máš lízátko a za oknem je to jako v kině.

„Před snídaní nikam nejdu,“ prohlásí a sedne si ke stolu.
„A když už jste oblečení, můžete tu snídani klidně nachystat.“
Co mají děti dělat? Kája maže chleby máslem, Alenka krájí okurku a sýr. Maminka pije kafe. Po snídani
vstane, dětem do batůžku přihodí
tatranku a jdou na nádraží.

Do vlaku nastoupí pán se slonem.
Průvodčí se vyděsí: „Co to sem táhnete? To nevíte,
že sloni do vlaku nesmí?“
Pán vytáhne z tašky dva krajíce chleba s máslem,
nalepí je slonovi hezky ze stran na uši a klidně
pokračuje dál do vlaku.
„Hej,“ křičí za ním průvodčí, „vy jste mě neslyšel?
Sloni do vlaku nesmí, okamžitě to zvíře vyveďte!“
Pán se k průvodčímu otočí a suše odpoví:
„A co je vám do toho, co si s sebou beru…
(zbytek najdete v tajence)“

Svítá. Kája s Alenkou stojí oblečení v kuchyni, na zádech batůžky, v batůžkách
vodu a jablko. Maminka je tam potká,
když si jde uvařit kávu. Ještě je v pyžamu.

S

enohraby
mají
dlouhou a bohatou
historii. Původně
to byla malá středověká
vesnička sevřená mezi
hrady Ježov a Zlenice.
Sláva Zlenic a Ježova
moc dlouho netrvala,
zato Senohraby se držely
statečně.
Postupně rostly a z vesnice se stalo městečko,
které během dvacátého
století přímo rozkvetlo.
Během několika desetiletí
se Senohraby proměnily
v oblíbený cíl všech
po přírodě toužících Pražanů. Vláčkem se sem jezdilo na výlety a v létě si zaplavat
v Sázavě.

o stavbu vlastního
nádraží a právě během dvacátého století jim dráhy konečně
vyhověly. Částečně
na to padly i zbytky
hradu Ježov. Představte si, že vlaky
dnes projíždí přímo
přes jeho nádvoří.
Ale o tom zase někdy
příště.

1. Některé vagony jsou rozdělené na jakési pokojíčky. Jak těm pokojíčkům říkáme?
2. Rychlík je rychlý vlak, který vozí cestující na velké vzdálenosti a zastavuje jen ve větších městech. Osobní vlak naopak
jezdí pomaleji, kratší vzdálenosti a většinou zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Jak se jmenuje vlak, který vozí
cestující na střední vzdálenosti a zastavuje ve většině měst?
3. Jak se jmenují dlouhá břevna, která se sklápí u přejezdu, když projíždí vlak? Napovím – hovorově se jim říká šraňky.
4. Vlak obvykle tvoří několik vozů. První je lokomotiva. Jak říkáme vozům, které lokomotiva táhne?
5. Kdo ve vlaku kontroluje lístky?
6. Vlaky jezdí na leccos, ty první tahali koně, pak je poháněla pára nebo nafta. Co ještě může pohánět lokomotivu?
7. Do vlaku vždycky potřebujeme lístek. Jak ale říkáme lístku, kterým si zarezervujeme konkrétní sedadlo ve vlaku?
8. Jak se jmenoval předchůdce vlaků? Byly to vozy, které po dráze tahali koně.

Proč až ve dvacátém století, když železniční dráha tudy
vedla už dlouho předtím? To je jednoduché. Vlaky přes Senohraby sice projížděly, ale nestavěly tu, senohrabské děti
jim mohly leda tak zamávat. Senohrabští dlouho žádali
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Podělte se s námi o vaše oblíbená místa

V

Ladově kraji bude brzy
relizována revitalizace značení a doplnění
nového tam, kde chybí nebo
je nedostatečné. Spolu s Klubem českých turistů děláme
nyní vše pro to, aby na našich
stezkách a cyklostezkách bylo
místy už zastaralé značení
a info tabule postupně renovováno. Vznikl tak i nápad
požádat veřejnost, aby se zamyslela nad potřebou různých
zastávek na stezkách.

Nebojte se nových stezek. Pokud byste chtěli zavítat i jinam,
než kde to znáte, otevřete si mapy stezek na webu Ladova kra-

Drmelová Dana.

Koupím

zemědělské pozemky
v okolí Prahy.

Nabízím min. 50 Kč/m 2
Děkuji I. Chum
Tel:. 603 442 474
Laudova 1272, 390 01 Tábor

Koupíme
stavební
pozemek
je (přenesené do mapy.cz). Naleznete zde i tipy
na zajímavá zastavení. Na procházkách můžete
objevit nádhernou přírodu, ale i řadu restaurací, které fungují s velkou odvahou a houževnatostí přes výdejová okénka, takže výlet lze spojit
i s piknikem v přírodě.
Děkujeme, že pomáháte obnovovat stezky díky našim tričkám!
Děkujeme všem, kteří si pořídili „ladovské“ tričko a podpořili tak náš účet veřejné sbírky určený právě na opravy stezek.
Nejsme výdělečná organizace, a tak je každý příspěvek do naší pokladny
velmi vítán. Jsme navíc
rádi, že trička dělají dospělým i dětem radost.
Pokud nevíte, jak bavlněné tričko s originálním
ladovským potiskem získat, mrkněte na nás web!
Děkujeme!
Věřím, že vám v květnu bude v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková
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venkovní
kondiční cvičení

na Vávrově palouku.

Oslovujeme tedy vás, kteří
milujete procházky. Ozvěte se
nám s tipy na nové zajímavé
místo či na to, jak obohatit stávající odpočívku.
Znáte třeba místo, kde by stálo
za to se na chvíli zastavit, upozornit na druh květeny, potůček, výhled, historii, apod.? Napadá vás, kde umístit tradiční
či netradiční venkovní herní prvky? Může jít
také jen o lavičku, informační tabulku, obrázek, lesní hru, nápadům se v rámci přírodního
materiálu meze nekladou. Co vy na to? Těšíme
se na vaše tipy.

Každé úterý a pátek od 9 do 10 hodin probíhá

duben . 2021

pro výstavbu rodinného domu.
Velikost pozemku 600 — 1 500 m2,
ideálně zasíťovaný.
Kontaktujte nás prosím na emailu
zdenek6@centrum.cz
nebo telefonicky 607 570 584.
Nejsme RK ani developer,
pozemek máme pro sebe.

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.

Stáří 16–20 týdnů,
cena 185–229 Kč/ks
Prodej: 22. 5. a 19. 6. 2021
Senohraby – u vlak. nádraží
– 12.30 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
Tel.: 601 576 270,
728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz
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Byl první Máj, lásky čas, hrdličin zval
ku lásce a čištění Mnichovky hlas...
aneb tradiční

úklid Mnichovky
se konal v
sobotu 1. 5. 2021
Letos věnováno zakladateli akce a
spoluzakladateli Senohrabské besedy
Jindrovi Bláhovi
duben . 2021

