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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Oslava 100. výročí
otevření první školy v Senohrabech

V pátek 1. 10. se za krásného slunečného počasí konala zahradní slavnost spojená
se dnem otevřených dveří v ZŠ i v nově přistavěné a zrekonstruované MŠ.
Připomněli jsme si uplynutí 100 let od otevření první školy v Senohrabech.
tomu došlo 14. listopadu 1921 v přestavěném obecním
domku čp. 7 (bývalé pastoušce), na jehož nájem věnoval
majitel nemovitosti čp. 27 pan Václav Lada částku 500
Kč. První učitelkou byla Božena Řeháčková z Mnichovic.

K

vily Horky čp. 27 od Ing. V. Lady. Dne 1. prosince 1937 byla vila
Horka převzata do vlastnictví obce Senohraby a dne 1. ledna
1938 byla předána k řádnému vyučování řídícímu učiteli Josefu Bednářovi. Tato budova slouží škole dodnes.

Tato budova, kterou zpočátku navštěvovalo 37 dětí, však nevyhovovala potřebám školy. Podle zápisu z obecní kroniky „se
stará budova školy stávala závadnou, stěny plesnivěly téměř
ke stropu a v létě z nich čišel chlad, který způsobil, že děti
sedící u stěn byly stále nemocné, takže často chybělo až 60 %
žáků. V náhradní třídě, která byla zřízena v čp. 96, byly poměry rovněž neudržitelné, nebylo možno otevřít okna, protože
do třídy vnikal zápach z chléva. Žáci, i když docházeli v trenýrkách, byli zpoceni a unaveni, takže vyučování bylo svízelné.“
Dne 24. 7. 1936 bylo odhlasováno na zastupitelstvu zakoupení

Ve škole se za 100 let její existence vystřídalo několik generací
dětí, učil zde bezpočet kantorů a kantorek, pro děti pracovalo
i mnoho vychovatelek, školníků a školnic, kuchařek a uklízeček. Ze zápisů ve školní kronice, která je vedena od roku 1948,
je však vždy patrný velký zájem o děti a jejich výchovu a vzdělání, ke kterým většina zúčastněných přistupovala zodpovědně a s láskou v jakékoli době a režimu. V tomto článku není
možné zmínit všechny, ale zapomenout by se určitě nemělo
na pana řídícího Jiřího Kadluse a na paní ředitelky Miladu
Paloučkovou, Boženu Nováčkovou a Miluši Staňkovou.
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Škola
Dveře školy i školky se otevřely dokořán,
a tak si všichni zájemci mohli prohlédnout
prostory, ve kterých děti tráví svůj školkový a školní čas. Ve škole byla připravena
výstava fotografií a předmětů z dob minulých – buď z archivu školy/školky, nebo
od laskavých pamětníků, kteří reagovali
na výzvu. Všem také moc děkujeme.
A komu nestačila chudá svačinka historická, mohl se občerstvit v naší nové
školní jídelně chlebíčky a koláči připravenými našimi kuchařkami.

Kdo někdy ve škole přespával, může potvrdit, že dětské hlásky
a smích se i v noci jemně ozývají pod přísným, ale laskavým pohledem učitele národů, jehož podobizna zdobí chodbu školy.

předvedli starou jarmareční píseň „Pravdivý příběh“ – k tomu jim
zapěl sbor a zahrála kapela složená z bývalých i současných žáků,
rodičů a učitelek. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili.

Slavnost zahájila paní starostka Jana Svašková
společně s paní ředitelkou Šárkou Heřmánkovou Hájkovou. Byl připraven doprovodný
program: páťáci potěšili zhudebněným stoletým školním řádem, třeťáci nasytili hladové
dobovou svačinkou, ve které nechyběl chléb se
sádlem, škvarkové placky nebo ručně vyrobený
tvaroh. Páťáci nacvičili a předvedli rozcvičku
na hudbu v duchu starých sokolských pravidel.
Děti i dospělí si mohli vyrobit podzimní lucernu
či ježka, nebo si vyzkoušet starodávný krasopis
perem máčeným v inkoustu. Nakonec druháčci

Mnoho vzpomínek (doufejme, že převážně hezkých) bylo oživeno, proběhla
spousta milých setkání po letech, hloučky postávaly po chodbách i venku na zahradě ještě dlouho po skončení oficiálního programu.
Jsme moc rádi, že se oslava vydařila a škole přejeme do její další stovky
jen to nejlepší. A jestli to tak bude, záleží
především na nás. Tak ať se všem daří
a na nějaké další akci pořádané školou se
těšíme na shledanou!
Za kolektiv ZŠ a MŠ Senohraby
Monika Přibíková

Vážení čtenáři,

ráda bych Vás opět po prázdninách pozvala
do obecní knihovny v budově OÚ Senohraby.
Je otevřeno v obvyklou dobu, tj. ve středu od 14:00 do 16:30 hodin.
V knihovně je mnoho knih všech žánrů:
dětské, romantické, detektivky, životopisy známých osobností, akční i válečné.
Jsou to knihy starší, ale i novější.
Využíváme výměnný fond mezi knihovnami, který obohacuje nabídku naší

knihovny.
V případě zájmu o speciální
k
knihu
se pokusím ji získat k výpůjčk
ce.
c Věřím, že každý, kdo přijde do naší
knihovny,
odejde spokojen a s plnou tašk
kou
k knih.
Těším na Vaši návštěvu.
Zdenka Konvičková, knihovnice

Jubilanti říjen 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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Hasiči

Hasiči

Výjezdy JSDH Senohraby

ného osvětlení, kde bylo zjištěno porušení krytů kabelů elektrického vedení. Po příjezdu HZS Říčany bylo místo události předáno jeho veliteli a jednotka se vrátila na základnu.

24. 9. 2021 – 23. 10. 2021

Sérii tří výjezdů ve středu 13. 10. 2021 zahájila v 6:33 nehoda
tří osobních automobilů na silnici I/3 v katastru obce Čerčany.
Spolu s námi na místo vyrazil i HZS Benešov. Členové jednotky
do příjezdu ZZS dohlíželi na jednu zraněnou osobu. Mezitím byl
proveden posyp unikajících provozních kapalin z havarovaných
vozidel. Bylo také vytyčeno místo nehody dopravními kužely
a provedeno krytí místa nehody technikou.

D

ne 25. 9. 2021 v 18:11 byla jednotka vyslána spolu
s HZS Říčany k dopravní nehodě osobního automobilu do obce Mirošovice. Na místě jsme poskytli předlékařskou pomoc dvěma zraněným osobám. Zároveň s tím byla
provedena protipožární opatření (např. odpojení autobaterie)
a zachycování unikajících provozních kapalin. Jelikož se nehoda stala na celkem frekventované komunikaci, bylo nutné zajistit i kyvadlové řízení dopravy. Po vyšetření nehody PČR byli
členové jednotky nápomocni při odklízení nehody.
Dne
D 1. 10. 2021 byla jednotka ve 21:16 vyslána k dopravní nehodě
osobního
automobilu a autobusu na 12. km dálnice D1. Jednotka
o
zde
zasahovala
spolu s HZS Říčany a JSDH Mnichovice. Na mísz
tě
měla
na
starost
zachytávání unikajících provozních kapalin.
t
Zároveň
naše
jednotka
za pomoci techniky zajišťovala krytí doZ
pravní
nehody
tak,
aby
nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů
p
projíždějícími
vozidly.
p
Další poplach byl vyhlášen den 3. 10. 2021 v 17:59 a jednalo se
D
o požár kola osobního automobilu na 15. km dálnice D1. Na místo
jjsme byli vysláni spolu s HZS Říčany a HZS Benešov. Velitel zássahu naší jednotku použil jako zálohu na místě události pro případné
vystřídání zasahujících hasičů HZS.
p

K další dopravní nehodě byla jednotka vyslána dne 28. 9. 2021
v 17:48. Došlo k ní na 17. km dálnice D1 a jednalo se o nehodu
dvou osobních automobilů. Jedno vozidlo se nacházelo v rychlém pruhu a druhé v pruhu odstavném. Při nehodě nedošlo
ke zranění ani úniku provozních kapalin, ale havarovaná vozidla
blokovala plynulý průjezd po dálnici, a tak byla na žádost PČR
přemístěna, aby byla zachována plynulost provozu. Po příjezdu
HZS Říčany si její velitel nehodu převzal a naše jednotka byla
odeslána zpět na základnu.

Středu 6. 10. 2021 zahájil výjezd ve 4:29 k dopravní nehodě osobního vozidla a kamionu na nájezdu D1 ve směru na Prahu do Mirošovic. Jelikož byla naše jednotka na místě jako první, bylo nutné zároveň podávat předlékařskou pomoc jedné zraněné osobě
z osobního automobilu a zachytávání vyteklé nafty z proražené
nádrže kamionu. Jelikož hrozila kontaminace blízké vodoteče,
byla spolu s HZS Benešov vybudována zábrana a zachycení nafty
sorpční látkou.
Dalším vyhlášeným výjezdem toho dne byla hromadná dopravní
n nehoda osmi osobních automobilů a nákladního automobilu
na
n 17. km dálnice D1. Kromě JSDH Senohraby byl v 11:51 vyhlášen
poplach
i HZS Benešov a JSDH Mnichovice. Cestou k této událosp
ti
jednotka
zastavila ještě u dopravní nehody nákladního vozidla
t
do středových svodidel. Zde členové naší jednotky provedli zasypání uniklých provozních kapalin sorpční látkou. Řidič zraněn
nebyl
a po zastavení kolem projíždějící ZZS byl prohlédnut i její
n
posádkou.
Následně jednotka pokračovala k původně ohlášené
p
události.
I
u
tohoto zásahu byla naše jednotka první a tak měla
u
na
starost
nelehký
úkol průzkumu, podání předlékařské pomoci
n
jedné
zraněné
osobě
a postupné odpojování autobaterií havaroj
vaných
vozidel.
Po
předání
zraněné osoby do péče ZZS zajišťovala
v
jednotka
po
dobu
vyšetřování
PČR místo nehody.
j

Poslední poplach v září byl vyhlášen dne 29. 9. 2021 v 19:03. Nahlášen byl požár osobního automobilu na 9. km dálnice D1. Jednotka byla cestou k tomuto zásahu odvolána operačním střediskem zpět na základnu. K této situaci dochází v případě, že velitel
HZS rozhodne, že naše jednotka není na místě události potřeba
(má na místě dostačující síly a prostředky), nebo v případě planého poplachu.
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12. 10. 2021 se telefony členů JSDH rozezněly zvuky alarmů
v 19:16. Vyhlášen byl výjezd k dopravní nehodě osobního automobilu do sloupu veřejného osvětlení v katastru obce Ondřejov.
K události jsme vyrazili spolu s HZS Říčany. Při našem příjezdu
již zde byla ZZS, která měla v péči jednu zraněnou osobu. U havarovaného vozidla byla odpojena autobaterie a zkontrolován únik
provozních kapalin. Byla také provedena kontrola sloupu veřej-

říjen . 2021

strech obcí Hrusice, Dolní Lomnice a Mirošovice. Mezi tím jednotka zasahovala u utržené střechy z objektu Restaurace u Andělů nebo u padajících tašek ze školy v Kunicích. Několik stromů
z vozovek bylo odklizeno i při návratu ze zásahů. Členové jednotky se ke svým rodinám vrátili až krátce před osmou hodinou večerní. Do statistik se nám za tento den zapsalo 7 výjezdů. U všech
těchto výjezdů jsme zasahovali bez přítomnosti dalších jednotek.

Ihned po návratu z předchozího výjezdu v 7:30 byl jednotce vyhlášen další poplach, tentokrát k ohlášenému kouři z obytné dodávky na dálnici D1 u sjezdu na Divišov. Jednalo se však o planý
poplach. Po průzkumu ohlášeného úseku dálnice byla jednotka
operačním střediskem navrácena zpět na základnu.
Do třetice vyjela naše jednotka v 14:10 k dopravní nehodě se zaklíněním zraněné osoby na 22. km dálnice D1 směr Praha.
Na místo byly vyslány také profesionální sbory ze stanic Benešov, Říčany a Kolín. Po našem příjezdu byla již zaklíněná osoba
vyprošťována příslušníky HZS. Velitel zásahu nám přidělil úkol
zajištění místa nehody a ponechal si nás zde jako zálohu na místě
události.
V pátek 15. 10. 2021 v 14:07 vyjela jednotka k dopravní nehodě
dvou osobních automobilů a nákladního automobilu na 25. km
dálnice D1 směr Brno. Na místě již zasahovala PČR. Průzkumem
bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému zranění účastníků nehody
a také že nedochází k úniku provozních kapalin. Zjištěné informace byly předány na operační středisko a po příjezdu HZS Říčany se jednotka vrátila na základnu.
Dne 17. 10. 2021 byl poplach vyhlášen v 19:00 a jednotka byla
vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů v levém
jízdním pruhu dálnice D1 na 15. km. Po našem příjezdu zde již
zasahoval HZS Říčany a jeho velitel si nás na místě ponechal jako
zálohu.
Nejnáročnějším říjnovým dnem byl čtvrtek 21. 10. 2021, kdy
na území ČR dorazil orkán Ignác. Nevyhnul se ani našemu kraji,
a tak v 9:37 byl vyhlášen první poplach ke stromu ležícímu přes
vozovku. Tento výjezd byl do obce Zaječice. Jednotka se vrátila
v 10:19 a po „pauze na oběd“ byl vyhlášen další poplach v 12:59.
Tím byla zahájena série výjezdů k popadaným stromům v kata-

U šestnácti z výše uvedených zásahů byla naše jednotka první.
Toto kromě nároků na velitele
zásahu, které jsem zmínil v minulém vydání SH, vyžaduje také
perfektní souhru všech zasahujících hasičů. Neexistují dva totožné zásahy, a přesto musí jednotka fungovat jako tým a nesmí ani
na chvíli zaváhat. Není prostor
pro to, aby někdo nevěděl, „co
má dělat“. Z tohoto důvodu jsou
členové jednotky v průběhu celého roku pravidelně proškolováni.
Školení probíhá mimo jiné podle
tzv. konspektů požární ochrany, které jsou jakýmsi návodem,
jak se různé události mají řešit.
Dalším důležitým dokumentem
a návodem je bojový řád, jehož
znalost je základem každého hasiče. Témat je skutečně hodně,
a tak se jednotka schází každou druhou středu k pravidelnému školení. V průběhu roku se taky jednotka zúčastňuje taktických cvičení, která jsou praktickou simulací skutečných zásahů. Na konci každého roku probíhá přezkoušení všech členů
jednotky
ze znalostí těchto postupů. Jeho součástí je písemný
j
test a ústní zkouška. Výsledky přezkoušení jsou archivovány
pro možnost kontroly ze strany HZS. Ze strany HZS může dojít
též k prověření akceschopnosti jednotky vyhlášením cvičného
výjezdu, se kterým není jednotka dopředu seznámena. Toto vše
stojí členy jednotky spoustu volného času, a tak je na místě poděkovat všem manželkám, partnerkám a ostatním členům rodiny za jejich toleranci a především podporu.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem členům JSDH za bezchybně
odvedenou práci u všech zmíněných událostí.
Martin Brož
Zástupce velitele JSDH Senohraby
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Rozsvícená náves

Strom svobody

Naše náves se v sobotu 16. 10. 2021 nádherně rozsvítila.

Když se ke mně dostala letos na jaře informace, že v Senohrabech vznikla neformální skupina,
mimo jiné s projektem „OŽIVÍME ZVONIČKU“, nemohl jsem si nevzpomenout na jaro roku 1968,
kdy také v naší obci vznikaly skupiny zájemců o různé činnosti.

N

ejen krásným podzimním sluncem, které ten den přinesl,
ale hlavně návratem renovovaných částí kříže, které zde několik týdnů
chyběly a na kterých po tu dobu odborně
pracoval pan Petr Vnuk.

V první fázi byl začátkem září panem Vnukem očištěn pomník padlým, kamenný
kříž a kámen pod litinovým křížem. Kamenný kříž byl u patky zaspárován. Litinový kříž byl odstrojen a odstrojené časti
byly odvezeny k restaurování. Litinový
kříž byl taktéž očištěn a následně 2× černěn. Náklady na první fázi renovace jsou
pokryty z dotace na projekt „OŽIVÍME
ZVONIČKU“, kterou získala místní neformální skupina. Podpořeno z grantového
programu České spořitelny „Dokážeme
víc“, ve spolupráci s Nadací Via.
Ve druhé fázi se renovovaly části
litinového kříže, které se na náves vrátily 16. října. Bylo provedeno pískování, žárové zinkování, černění a zlacení. Bylo
obnoveno zlacení Krista a svatozáře. Svatozář byla na kříži
po léta umístěna na špatném
místě, nyní je již správně tam,
kde má být. Bylo provedeno
i zlacení písma INRI se zdobením. Madona s kaplenkou
byly navráceny do zlaté podoby.
U kaplenky jste určitě také zaznamenali změnu. Pan Vnuk ji
celou načernil a vyzlatil pouze
zdobení. Touto citlivou úpravou
Madona více vystoupila a krásně tak vynikla.
Nápisová deska byla ze
zadní strany pískována a
načerněna tak, aby nedošlo k poškození původního písma. Dodatečně
bude ještě uveden letošní
rok, ať je vše dějově řádně zaznamenáno. Práce provedené ve druhé
fázi, jsou již nad rámec
rozpočtu dotačního projektu a budou dle předchozího
odsouhlasení
uhrazeny OÚ Senohraby.
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Zmínku si ještě zajisté
zaslouží i změna, která se
odehrála v části pomníku
padlým a u obou křížů
z hlediska úpravy zeleně. V oblasti kamenného
kříže byla plocha vypleta
a byly ponechány stávající
růže, které byly doplněny
podsadbou. Pod litinovým
křížem nahradila záhon
travnatá plocha, aby celý
kříž vynikl a celková údržba byla snazší. U pomníku
padlým došlo ke kompletnímu odstranění živořících rostlin a plevele a pod
taktovkou Kláry Horadové – Zahrada zblízka –
bylo místo nově osázeno.

V

jedné z těchto skupin se zájmem o vodáctví
jsem se ocitl i já, přičemž její činnost se stala nakonec základem pro obnovení skautské
činnosti v Senohrabech. Členové této zatím neformální skupiny si vzali mj. na starost údržbu a úpravy okolo pomníku padlých a dále Husova pomníku
u Mnichovky. Dne 13. 8. 1968 byla ustanovena rada
skautského oddílu a orgánům obce bylo oznámeno
obnovení skautské činnosti, přičemž se jednalo o oddíl vodních skautů.

Stávající cibuloviny byly zachovány, navráceny, a ještě doplněny o nové. Žulové
obrubníky, které byly původně pod litinovým křížem, byly zachovány a použity
na cestičku a důstojnou plochu pro kladení věnců. Tímto velice děkujeme všem
ženám, které se na výsadbě podílely, a to
i za nevlídného deštivého počasí. A ještě
jedno zvláštní poděkování bychom velice
rády zmínily. Veliké díky patří paní Drdové, která se údržbě a opatrování kvetoucí
návsi po léta věnovala, neúnavně konví
zalévala, rostliny sama doplňovala a snažila se, aby zde stále něco kvetlo. O to se
snažíme i my, snad se to povede.
Za neformální skupinu
Lucie Pancířová, Dita Kohoutová,
Helena Pechlátová

Týden po tomto významném rozhodnutí došlo
k okupaci ČSSR. Na protest proti této, pro nás jedné
z nejtragičtějších událostí v historii, se rozjela celostátní akce „Sázení stromů svobody“. V některých
okolních obcích či městech byly vysázeny celé aleje
stromů svobody. V Senohrabech se povedl zasadit
pouze jediný, který byl vysazen skupinou začínajících vodních skautů. Vysazení stromu svobody – lípy
proběhlo 10. 9. 1968. Místo vysazení u pomníku
padlých bylo zvoleno symbolicky a naprosto jednoznačně, a to přímo ve středu dutého pařezu, který
zde zůstal po předchozí památné lípě, devastované
vichřicí dne 22. 7. 1967 (viz SH č. 7/1967). Od té doby
jsem průběžně sledoval růst a vývoj lípy, přičemž
zatím za celých 53 let byla ohrožena jen jednou, před
několika lety, kdy byl určován „památný strom“, a to
bez znalosti základní historie tohoto pro senohrabské rodáky mysteriózního místa. Hrozilo, že po určení památného stromu budou ostatní stromy okolo
pomníku padlých odstraněny, ale naštěstí naše lípa
jako jediná odstraněna nebyla. Od té doby jsem začal přemýšlet, jak strom svobody označit, aby byl za-

chován pro příští generace, protože strom se může „dožít“
mnohonásobně více let než člověk, a když spočítám počet
žijících aktérů zúčastněných na vysazení, tak jejich počet
je nižší než počet prstů jedné ruky. Z tohoto důvodu jsem
se spojil se skupinou zabývající se revitalizací zvoničky
a v jejich režii včetně finančního zajištění naplánoval realizaci označení stromu tak, aby zapadlo do jejich široce pojaté koncepce.
Označení stromu svobody je plánováno na 21. 11. 2021
ve 14 hod.
Zdroje informací: Skautská kronika 1968–1970, SH
č. 7/1967, soukromý archiv Zd. Konvičky, Vodácká kronika
1971–2011
Ing. Slavoj Chejn

říjen . 2021

7

TJ Sokol

8

říjen . 2021

9

Hláska

dětem

Hláska

Dva pánové na jednom hradě
Z dětského pokoje to ječí a vříská. Maminka poslouchá trochu váhavě, vlítnout na ně? Nevlítnout na ně?
„Dej mi to!“
„To je moje, najdi si svoje!“
„Aleno, neškrábej!“
„Tak to pusť!“
„Ty jseš blbá!“
„A ty jseš blbej a zlej!“
„Au!“ A třísk a plác a pláč a maminka už pomalu
sahá po klice. Pak se zastaví.
„No tak si to sežer, no. Stejně jsem tu dráhu ale dostal
já. Včera. Od táty.“ Kája už nekřičí, ale z hlasu mu
odkapává znechucení. Alenka trochu popotahuje. „Já
ji ale dostala taky. Dneska ráno od mámy.“
Maminka potichu vycouvá a jde se zeptat tatínka,
jestli Kájovi vážně včera večer dal tu kuličkovou dráhu, kterou jim poslala babička. Dal. „Přece jsme se
o tom ještě bavili, že Kája by z ní byl nadšenej. Říkal
jsem mu, ať to ještě nerozbaluje, že ji postavíme spolu, až přijdu z práce.“
Alenka dneska zůstávala doma, je trochu nachlazená.
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KŮŇ
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Z
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Z
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Ráno ji maminka chtěla zabavit, aby měla klid na práci, na včerejší rozhovor si ani nevzpomněla a vytáhla
dráhu. Neštěstí.
Když se ale maminka jde dětem omluvit, sedí Kája
i Alenka nad kuličkovou dráhou a spokojeně se střídají.
Jedna kulička Kája. Jedna kulička Alenka. A znova.
„Počkej, Ájo, tady to trochu opravim.“
„Tak jo, já zatím udělám ten konec, aby nám to nevyjíždělo ven.“
Z hádky
dky zbyla jeno
jenom
n m modřina na Alenčině ruce a dva
šrámy
my na Kájově tváři. Kuličko-vá dráha
rrá
áha bude společná.

dětem

Je to trochu hloupé, když jednu věc darujete dvakrát, že? Představte
si ale, že přesně tohle se stalo zlenickému hrádečku.
V roce 1444 jej zdědila Alžběta z Konojed. Její otec byl po smrti
už dlouho, a když zemřeli i její bratři, zůstal Alžbětě hrad Zlenice.
Pro samotnou ženu to v patnáctém století nebylo jednoduché, Alžběta pravděpodobně neměla
ěla velký majetek, a tak ještě roku 1444 hrad dala jako zástavu Zdeňkovi II. Kostkovi z Pardubic.
ic.
Zachránilo ji to? Zřejmě ne. Hned
v lednu dalšího roku tím samým
hradem splatila dluh Kunešovi řečenému Rozkoš z Dubé a Kostelce.
Pánové Kostka a Rozkoš vlastnili
jeden hrad, ale na rozdíl od Alenky
s Kájou se o něj nehodlali dělit.
Celá věc se dostala až k domažlickému purkrabímu Zdeňkovi
ze Šternberka, který v listopadu
1445 rozhodl, že Zlenice právem
patří Zdeňkovi II. Kostkovi z Pardubic. Kdo dřív přijde, ten to vyhrál. Letošního listopadu je téhle
hádce 576 let.

Na starý hrad přijede návštěva.
Večer se uloží do ložnice pro hosty
a spokojeně usne. Uprostřed noci
hosta vzbudí naléhavá potřeba,
vyskočí tedy a znepokojeně běhá
studenými chodbami.
V jedné z nich natrefí na strašidlo.
Strašidlo chřestí zkrvavenými
řetězy a chroptí: „Jsem duch zemřelého hradního pána, bloudím
tímto hradem již přes pět set let.“
„Výborně,“ vykřikne host, „tak to
budete určitě vědět, kde... (zbytek
vtipu najdete v osmisměrce!)

Tradiční dětský svatováclavský
tenisový turnaj v Hrušově
Letošní svatováclavský turnaj jsme naplánovali na sobotu 2. 10. 2021. Tato volba se ukázala jako šťastná,
neboť po mnoha letech nejenom že nespadla ani kapka deště, ale bylo i příjemně teplé počasí.

T

urnaj se opět uskutečnil ve spolupráci se spřáteleným
tenisovým klubem v Čerčanech, a tak se dvě základní
skupiny hrály v Hrušově a souběžně další dvě skupiny
v Čerčanech. Po obědě se pak všichni hráči přesunuli do Hrušova, aby sehráli zápasy o celkové umístění.

Turnaje se letos zúčastnilo 12 dětí (6 chlapců a 6 dívek). Celkem se v Hrušově odehrálo 27 zápasů a dalších 11 zápasů se
odehrálo v Čerčanech. Celkovým vítězem se poprvé v historii
turnaje stala dívka, a to Lucka Vávrová ze Senohrab. Ve finále porazila loňského vítěze Martina Kotiše, rovněž ze Senohrab. Třetí byl loňský finalista Ríša Nenadál z Čerčan. Lucka
Vávrová samozřejmě zvítězila i v kategorii dívek, druhá byla
její sestra Veronika a třetí Mája Nehasilová. Třetí v kategorii
chlapců skončil Ondra Doupovec.
Celý turnaj měl jako vždy výbornou atmosféru. Většina dětských tenistů se turnaje účastnila již po několikáté, a tak vše
běželo hladce a na rozdíl od minulých let se všechny zápasy
podařilo dohrát bez umělého osvětlení. Rodiče i děti se kromě
fandění a občerstvení zapojili i do stolního tenisu a dalších
aktivit.
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Díky podpoře obce Senohraby se nevybíralo žádné startovné
a všichni účastníci odcházeli alespoň s medailí na památku.
Rovněž je třeba poděkovat Frantovi Vnoučkovi z Čerčan, který opět připravil herní plán a organizačně zajistil dopolední
část v Čerčanech.
Těšíme se, že se opět příští rok v den sv. Václava (nebo nejbližší vhodný termín okolo 28. 9.) potkáme s dětmi na kurtech.
Za výbor TK Hrušov
Vladimír Dvořák
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110 let od narození Dobroslava Líbala
15. října by se dožil
Dobroslav Líbal,
čestný občan Senohrab,
sto deseti let, což je
bezpochyby důvod
k připomenutí této
mimořádné osobnosti
vědeckého a kulturního
života spjaté významnou
měrou s naší obcí.

R

odák z Královských Vinohrad vystudoval Právnickou
fakultu UK v Praze (1930–1935) a dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (1935–1945). Od druhé
světové války se intenzivně zaměřil na studium architektury
a památkových objektů a stal se bezesporu nejvýznamnějším
odborníkem v tomto oboru u nás i v celoevropském kontextu.
Ostatně uznání jeho práce bylo reflektováno více za našimi
hranicemi než v domovině, což nepochybně souviselo i s jeho
nekompromisními názory a postojem ke komunistické vládě
jedné strany.
Těžko na tomto místě vyjmenovávat jeho zásluhy o poznání našich památek, památkovou péči a ochranu historického
a kulturního dědictví, ale nezbytně nutno je zmínit jeho podíl na vzniku Státního ústavu pro rekonstrukci památkových
měst a objektů (SÚRPMO), kde pracoval jako vedoucí ateliéru
stavebně-historických průzkumů, byl autorem celoevropsky
uznávané metodiky těchto výzkumů a pod svými křídly nechal v klidu pracovat a zrát velké množství režimu nepohodlných osobností naší památkové péče. Desítky až stovky jeho
publikací, monografií i příspěvků v časopisech či kolektivních

Názory
ázory

monografií jsou dodnes uznávanými a respektovanými syntézami, které se věnují problematice sakrální i profánní architektury, urbanismu, opevněných sídel, problematice vojenství
i otázkám památkové péče a ochrany památek. Vedle členství v početných vědeckých radách, institucích či odborných
spolcích a komisích mu bylo po sametové revoluci umožněno
rovněž vyučovat na Ústavu dějin umění Filozofické fakulty.
Toto jisté zadostiučinění mělo nezměrný přínos pro studenty,
kteří jej měli možnost zažít. Kromě neuvěřitelných zkušeností a vědomostí jsme především mohli sledovat pozoruhodnou
otevřenost doprovázenou nezlomností ducha, která z jeho
přednášek tryskala. Ostatně jeho velký obdivovatel a kamarád
Mojmír Horyna napsal: „Jako učitel je tedy dr. Líbal vzácným
příkladem autority v onom původním antickém slova smyslu,
ve kterém mistr za poznané a sdělované ručil nezištnou službou pravdě celým svým životem.“
Doc. JUDr. et PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc., ještě za svého života obdržel mnoho zasloužených cen a vyznamenání (např. Zlatá
medaile Českého vysokého učení technického v Praze, Zlatá medaile Univerzity Karlovy v Praze, Zlatá medaile Evropské ceny
za památkovou péči Nadace Alfreda Toepfera, Medaile Františka Palackého Akademie věd ČR, státní vyznamenání Medaile
Za zásluhy – II. stupeň z rukou prezidenta Václava Havla, Cena
Maxe Dvořáka za památkovou péči či Čestná medaile Europa
Nostra) a rovněž značné množství čestných občanství napříč celou naší republikou. Toho senohrabského si však vždy nesmírně
vážil a kladl jej na první místo. Ostatně pobyt ve vile Jaroslava
v ulici Ve Vilách či na senohrabské plovárně pro něj vždy byly
radostí a štěstím. Vzpomeňme si na jeho osobu a připomeňme si
jeho dobrosrdečný úsměv a šibalský pohled, z něhož moudrost
a čistota duše zářila při kterémkoli setkání s ním v jeho milovaných Senohrabech, kde byl v kruhu své milované rodiny opravdu
šťasten.
Vojtěch Kašpar

Změna znamená lepší?

Jsem si téměř jist, že brutální exploze cen elektřiny
a plynu, doprovázená krachy několika energetických
dodavatelů vytlačila z veřejného prostoru i z myslí
řady občanů téma parlamentních voleb.
V mém případě zcela jistě, neboť jsem doplatil
na smluvní svazek se společností Bohemia Energy
s důsledky pro dané odběrné místo velmi neblahými.
Nechtěně mi to 14 dní po volbách umožnilo
bez volebního stranění s nadhledem popsat
některé údaje z volebního výsledku.
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P

arlamentním volbám 2021 vedeným již
podle novely volebního zákona vévodila
touha po změně, personifi kovaná, definovaná jako odstranění A. Babiše z politického vedení naší země. Pět politických stran sloučených
do volební koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a koalice PirStan (Piráti, STAN) se rozhodlo tuto touhu významné části veřejnosti
po změně naplnit. V nejvyrovnanějších volbách
v novodobé historii svobodných voleb zvítězila
koalice Spolu při účasti voličů o 5 % vyšší než
v roce 2017. Podle analytiků se až 1/3 voličů rozhodla volit na poslední chvíli s uvážením, kdo má
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největší šanci porazit A. Babiše. Hnutí ANO se stalo poraženou stranou, ale dál zůstává nejsilnější
stranou, byť jen o jeden mandát vůči vítězi. Velikost parlamentního klubu, počet mandátů, považuji za praktičtější údaj o politické síle strany než
procentuální údaj. V tomto smyslu mezi „prsící
se“ patří i lidovci, kteří nejen udrželi 10 mandátů
z voleb před 4 lety, ale získali dalších 13 mandátů
navrch, tedy nejvíc mandátů od sametové revoluce, zatímco ODS posílilo jen o 9 mandátů. Rovněž
TOP 09, která nečekaně zdvojnásobila počet svých
mandátů z minulých voleb na 14 mandátů. SPD
i při ztrátě 2 mandátů de facto udrželo pozice a disponuje 20 mandáty. Kuriózní jsou v tomto ohledu
Piráti, kteří zaznamenali nečekaný debakl, ztratili
18 mandátů a udrželi jen 4 mandáty (pozn. ČSSD
a KSČM po ztrátě 15 mandátů ostudně opustily
Sněmovnu). Korektnost hodnocení výsledků voleb
je však podle mne poznamenána faktem, že propadl více jak milion hlasů a tak 20 % hlasů z více
jak 5,3 mil. hlasů nemá zastoupení ve Sněmovně.
V minulosti se počet propadlých hlasů pohyboval
kolem 6 %. Nejvyšší správní soud obdržel 210 volebních stížností, což je 3× více než před 4 lety,
ale odhaduji, že nejsou o propadu hlasů.
Senohraby opět patřily k obcím s vysokou volební
účastí, výrazně překračující účast voličů nejen okresu Praha-východ a Středočeského kraje, ale i ČR.
Senohrabští voliči volili vcelku shodně nejen s voliči
okolních obcí (Mirošovice, Mnichovice, Pětihosty,
Ondřejov – náhodný výběr), ale i ve shodě s krajskými výsledky. Jen v případě SPD se Senohraby ani
Mnichovice „netrefily“ do krajského výsledku 7,8 %,
neboť v uvedených obcích tato strana nepřekročila 5% hranici. Výjimku také tvoří obec Pětihosty,
kde koalice Spolu obdržela výjimečných 53,60 %
hlasů, zatímco v celém Středočeském kraji koalice
obdržela 28,74 %.
Mezi volební zajímavosti hodné vážného rozboru
podle mne patří výsledek volby Čechů v zahraničí,
kde koalice PirStan jednoznačně zvítězila, získala
více jak polovinu všech odevzdaných hlasů, ale důvěra v ANO nepřekročila 5% hranici. Nečekaný byl
i dopad „kroužkování“, které významně ovlivnilo
přidělování mandátů zejména v koalici PirStan,
což zásadním způsobem změnilo poměry sil v této
koalici. Někteří Piráti kandidující na předních
místech byli díky množství preferenčních hlasů
pro kandidáty STAN přeskočeni. Jeden z možných
výkladů je, že tradiční voliči STAN se obávali převahy Pirátů na předních místech koaliční kandidátky a že se „jejich“ kandidáti bez kroužkování
do Sněmovny nedostanou. Piráti údajně odmítli
„zipovat“ koaliční kandidáty na kandidátních listinách. Pro porozumění nutno uvést, že do koalice
se STAN se 6 mandáty vstupovali ambiciózní piráti s 22 mandáty jako výrazně silnější partner. Navzdory svému neúspěchu (4 mandáty představují

cca jen 2 % voličů, 1 mandát je v průměru 27 tisíc
voličů) Česká pirátská strana počítá s tím, že dle
dohody se STAN obsadí 2–3 ministerská křesla,
funkci místopředsedy Sněmovny a jistě i vedení
řady sněmovních výborů. Na tzv. pirátském fóru
se však ozývají i kritické hlasy očekávající i sebereflexi I. Bartoše. Podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny, zák. č. 90/1995Sb., § 77/5, který má
povahu zákona, k ustavení parlamentního klubu
na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně
kandidující politickou stranu. Bude zajímavé sledovat, jak si s tímto ustanovením zákona poradí
nejen nové vedení Sněmovny.
Z průběhu a výsledů jednání o vedení Sněmovny
bude možné odvodit jak „lehce“ bude probíhat jednání o nové vládě. Vše nasvědčuje tomu, že se koalicím
Spolu a PirStan podaří sestavit vládu a získat pro ni
důvěru. Bude to poprvé, kdy si vládní křesla rozdělí
5 politických stran. Domnívám se, že vládnout s takovým počet stranických zájmů nebude možné bez
významných kompromisů. Jak to zafunguje ve světle pokračující koronavirové krize, nekontrolovaného růstu cen energií, růstu inflace, odstávek části
průmyslové výroby, kdy občané oprávněně doufají,
že je stát před těžkostmi ochrání?

Korektnost hodnocení výsledků
voleb je však podle mne
poznamenána faktem, že propadl
více jak milion hlasů a tak 20 %
hlasů z více jak 5,3 mil. hlasů nemá
zastoupení ve Sněmovně.
V minulosti se počet propadlých
hlasů pohyboval kolem 6 %.
V říjnovém vydání SH, jedenáct dnů před volbami
do Poslanecké sněmovny, jsem uvedl, že pro hnutí
ANO bude rozhodující, kolik politických stran překročí pětiprocentní tzv. uzavírací klauzuli (předvolební výsledky ukazovaly, že kolem 5% hranice se
pohybuje několik politických subjektů), že věcnost
povolebních vyjednání mohou více než jindy narušit „preferenční hlasy“, resp. kdo koho přeskáče
a získá mandát a že déletrvající vyjednávání může
přinést diskrepance mezi tím, co voliči dané volební
strany očekávali a očekávají, mezi tím co požadovala a požaduje členská základna a co vedení dané politické strany. Jak dalece jsem se v uvedeném zmýlil
či budu ještě mýlit, nechávám otevřené…
PhDr. V. Kopper
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Sázavský klášter – poutní místo
svatého Prokopa, otevřen i v zimě

Kulturní akce listopad 2021
6. 11. 2021 · sobota · Zámek Berchtold
Beseda s Radkem Jarošem – Koruna Himaláje.
Začátek v 18 hodin.
10. 11. 2021 · středa · Říčany · KC Labuť
Koncert Jaroslav Samson Lenk. Začátek ve 20 hodin.
10. 11. 2021 · středa · Říčany · kino Na Fialce
Karel. Začátek v 10 hodin.
11. 11. 2021 · čtvrtek · Mnichovice
Svatomartinská světélka – lampionový průvod.
Začátek v 17 hodin.
13. 11. 2021 · sobota · Zámek Berchtold
Svatomartinský běh – první ročník.
Začátek v 10 hodin.
14. 11. 2021 · neděle · Říčany · KC Labuť
Divadlo pro děti: Míša Růžičková – Lesní království.
Začátek v 10 hodin.
14. 11. 2021 · neděle · Říčany · KC Labuť
Divadlo pro děti: Jan Karafiát – Brouček.
Začátek v 15 hodin.
16. 11. 2021 · úterý · Říčany · KC Labuť
Jazzový koncert Humpolecký Dixieland.
Začátek v 19:30 hodin.
18. 11. 2021 · čtvrtek · Říčany · KC Labuť
Divadlo: Láska mezi nebem a zemí – komedie.
Začátek v 19:30 hodin.

Poutní areál sv. Prokopa
v Sázavském klášteře bude
mít po rekonstrukci otevřeno
i v zimě. Kostel sv. Prokopa
je otevřen a využíván po celý
rok. Prohlídkový okruh
provozovaný farností je tedy
možno navštívit celoročně.

P

o dokončení oprav na poutním místě sv. Prokopa v Sázavském klášteře na konci jara 2021 byl otevřen nový
prohlídkový okruh nazvaný „Český patron svatý Prokop“.
Tento zahrnuje shlédnutí nové kaple svaté Barbory a galerie
svatého Prokopa, prohlídku obnovených varhan, návštěvu nově
pojaté krypty s ostatky svatého Prokopa, to vše doplněné komentářem k výzdobě kostela.

pak následuje večerní mše sv., o sobotách a nedělích vždy
od 9 do 17 hodin, rovněž s nedělní bohoslužbou, během které
se od 10:30 do 12 hodin neprovádí. V tomto čase přímo naproti
kostelu sv. Prokopa najdete pokladnu a prodejnu suvenýrů, knih
s náboženskou tématikou, křížů a dalších předmětů. Od listopadu zde budou k dispozici kromě katolických kalendářů také různé betlémy a další vánoční a dárkové předměty.

Dlouhodobě nabízený okruh „Svatoprokopská Sázava“ je otevřen v běžném režimu Národního památkového ústavu (tj. duben –říjen, jinak jen větší ohlášené skupiny). Naopak poutní místo sv. Prokopa a nový prohlídkový okruh v prostorách blízkých
kostelu sv. Prokopa bude otevřen celoročně. Přes zimu (říjen
–duben) budeme mít otevřeno vždy v pátek od 13 do 18 hodin,

Další informace a kontakty najdete na stánkách https://www.
svprokop-sazava.cz/ a na Facebooku Sázavský klášter - poutní
místo sv. Prokopa.
P. Radim Cigánek
sázavský farář
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18. 11. 2021 · čtvrtek · Zámek Berchtold
Koncert: Jaroslav Svěcený – Romantický recitál.
Začátek v 18 hodin.
19. 11. 2021 · pátek · Zámek Berchtold
Cestovatelská beseda Čukotka... tam, kam turisti nejezdí – Jirka
Cettl a Zakarpatská Rus, Muramureš na motorce – Standa Bytnar.
Začátek v 18:30 hodin.
25. 11. 2021 · čtvrtek · Říčany · KC Labuť
Divadlo Blázinec – drama.
Začátek v 19:30 hodin.
26. 11. 2021 · pátek · Říčany · KC Labuť
Koncert – Olympic tour 2021.
Začátek ve 20 hodin.
27. 11. 2021 · sobota · Senohraby
Rozsvícení vánočního stromu.
Začátek v 17 hodin.
2. 12. 2021 · čtvrtek · Kamenice
Divadlo Nejstarší řemeslo.
Začátek v 19:30 hodin.
2. 12. 2021 · čtvrtek · Mnichovice
Čertovský rej.
Začátek v 16 hodin.
4. 12. 2021 · sobota · Zámek Berchtold
Mikulášská nadílka.
Začátek v 16 hodin.
Jana Hanzlová
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Otevření
Hrusické
ekostezky

CityElefanty brzy ohlásí: Wi-Fi pokryto
Instalace Wi-Fi palubní sítě v jednotkách CityElefant
se blíží k závěru. Z 82 třívozových jednotek je
spuštěna už v 77 vlacích. Zbývajících pět souprav
v Moravskoslezském kraji dostane Wi-Fi pokrytí
do prosincového začátku nového jízdního řádu.

Ve středu 30. června 2021 byla
v odpoledních hodinách v zahradě
Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny v Hrusicích slavnostně otevřena
zbrusu nová ekostezka za účasti
zástupců Středočeského kraje, rodinného
a komunitního centra Mumraj a dalších
hostů. Projektem chce tamní Památník
přímo ve venkovním prostředí seznámit děti
s přírodními živly formou outdoorových her.

S

nadný přístup k internetu tak dostalo více než 100 tisíc
cestujících denně v pražské a ostravské integrované
dopravě. „Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě
je jednou z nejžádanějších doplňkových služeb na palubě našich
vlaků, proto jsme ji ve spolupráci s objednavateli regionální
dopravy v Praze, ve Středočeském a v Moravskoslezském kraji
zavedli i v jednotkách CityElefant. Ty denně přepraví zhruba
pětinu všech cestujících na železnici v celé České republice.
Vybavení Elefantů ‚wifinou‘ tak představuje největší rozšíření
této služby na české železnici,“ říká Jiří Ješeta, náměstek
generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.
„Dlouhodobě pracujeme na tom, aby cestování integrovanou
dopravou bylo pro cestující co nejkomfortnější, proto jsem
za rozšíření Wi-Fi v CityElefantech velmi rád a jsem přesvědčen, že to ocení i cestující ve Středočeském kraji,“ uvedl ředitel
IDSK Zdeněk Šponar.

V

„Dvoupodlažní CityElefanty jsou vlajkovou lodí flotily
příměstských vlaků v Praze a okolí. Za léta jejich provozu
si je cestující velmi oblíbili pro svůj pohodlný a klimatizovaný interiér či bezbariérový nástup. Také díky těmto
vlakům zájem o cestování vlakem po Praze a okolí trvale
roste. Proto nyní velice vítáme další zpříjemnění každodenních cest za prací, do školy či na výlet,“ dodal ředitel
ROPID Petr Tomčík.

expozici hrusického Památníku sálá z nejednoho Ladova obrázku atmosféra prostředí
českého venkova. Vidíme každodenní činnosti dospělých i dovádivé dětské hry odehrávající se v různou roční dobu a za různého počasí. Při
těchto hrách se děti seznamují se světem kolem
sebe, „osahávají“ si ho, učí se spolupracovat. Hrusická ekostezka volně navazuje na poselství Ladových obrázků. Malí návštěvníci se po prohlídce
mohou venku nadýchat čerstvého vzduchu a proběhnout ekostezku s úkoly, při kterých se budou po-

týkat s vodou a větrem, pracovat s kameny
a svým způsobem se dostanou i k čtvrtému živlu – ohni, resp. k produktu hoření.
Budou se muset hýbat a tu a tam vynaložit
větší fyzickou sílu. Na všechny návštěvníky se již těší kocourek Josífek s plnou
truhlou odměn, které návštěvníci obdrží
po úspěšném zdolání kvízu ekostezky.
Bc. Blanka Šubrtová
muzejní pedagog
blanka.subrtova@ompv.cz

Památník Josefa Lady
a jeho dcery Aleny
Hrusice čp. 115
251 66 Senohraby
www.muzeumbrandys.cz
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v centrech měst (www.cd.cz/vlakemEKO), pak se jedná o optimální způsob dopravy.
Zdroj: Informační zpravodaj PID 10/2021
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CityElefanty obsluhují páteřní linky S Pražské integrované dopravy z hlavního města do Kolína přes Český Brod
i přes Nymburk, do Milovic, Benešova u Prahy, Berouna
a do Kralup nad Vltavou a dále až do Ústí nad Labem. Obsluhují také některé vlaky do Přelouče a Pardubic. V Moravskoslezském kraji jezdí na páteřních linkách z Opavy
přes Ostravu do Havířova a Českého Těšína, z Ostravy
přes Karvinou do Mostů u Jablunkova a na některých
spojích ve směru Studénka.
V rámci projektu Wi-Fi v CityElefantech je vybaveno příslušnou technologií celkem 246 vozů a Wi-Fi v nich pokrývá 25 420 sedaček. Denně najedou patrové příměstské vlaky přes 35 000 kilometrů na území pěti krajů.
Do pražských souprav CityElefant jsou navíc postupně
doplňovány elektrické zásuvky 230 V 50 Hz pro dobíjení
přenosné elektroniky cestujících. Díky tomu je nyní cesta vlakem do zaměstnání nebo do školy ještě výhodnější:
Cestující v nich mohou pohodlně surfovat na internetu,
pracovat nebo bavit se. Když k tomu připojíme relativně
krátké dojezdové časy ve velkých aglomeracích a v jejich
okolí bez ucpaných silnic a elektrický provoz bez emisí
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Nejlepší recept na posílení imunity:
procházky, běhání a cyklistika v Ladově kraji

v některém z nejbližších Informačních center (Říčany,
Mnichovice, Velké Popovice, Senohraby, Kamenice,
Mukařov). Rádi poradí, přidají propozice stezek a třeba si odnesete i v létě vydanou turistickou nálepku Ladova kraje, která je tam k dostání.
Tak ať je nám i na podzim v Ladově kraji dobře!
Hanka Bolcková

Zvláště na podzim a v zimě se vyplatí trénovat
imunitu častým pobytem na čerstvém vzduchu.
Dobře se oblečte a vyrazte třeba někam,
kde už jste dlouho nebyli.

Ú

zemí Ladova kraje nabízí různě náročné turistické
a naučné stezky. Například pohodlně autobusem se
můžete s dětmi i prarodiči vydat do Kamenice. Projdete se tam k Ringhoﬀerově hrobce a můžete navštívit sobotní farmářské trhy. Na kole, pěšky, ale i vlakem z Říčan a poté
autobusem ze Strančic se dostanete do „Mekky“ Ladova kraje
– Hrusic. Ve venkovním areálu památníku Josefa Lady a jeho
dcery Aleny je nová interaktivní ekologická stezka, která určitě zaujme nejen děti.
V každé „ladovské“ obci je mnoho k vidění a pořád se něco děje.
Například v sobotu 13. listopadu je ideální čas navštívit Kunice. Běží se tu zbrusu nový závod Poháru Ladova kraje – Svatomartinský běh. Startuje v deset hodin ráno na nádvoří zámku Berchtold a závodí se na pěti- a jedenáctikilometrové trati.
Přijeďte vlakem do Strančic a pak pokračujte autobusem. Kdo
se přijde jenom podívat, dát si oběd nebo projít si park nebo
stezku okolo zámeckého areálu, může ze Strančic či Velkých
Popovic jít pěšky, není to daleko. A pokud se vám běhání zalíbí, můžete v sobotu 4. prosince ve Struhařově u Mnichovic
absolvovat Mikulášský lesní běh. Je to poslední závod Poháru
Ladova kraje v roce 2021. Běžecký seriál však pokračuje i v novém roce, jarní a letní závody se uskuteční např. v Pyšelých, Senohrabech a Mnichovicích.

www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj.
V regionu Ladova kraje si každý najde to své. Trasy jsou pestré,
variabilní, je možné je zkrátit či uzpůsobit svým možnostem.
Stačí se inspirovat na našich webových stránkách nebo se zeptat

Ladův kraj (Č. Voděrady, Čestlice, Hrusice, Kaliště,
Kamenice, Klokočná, Kostelec u K., Kunice, Louňovice,
Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov,
Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, V. Popovice, Všestary, Zvánovice).

Běhat, jezdit na kole či chodit pěšky je příjemné i v Říčanském
lese, kde jsou nově a nastálo označeny běžecké trasy ze závodu
Lesní běh Říčany. Ten je také součástí Poháru Ladova kraje.
Nedaleko Struhařova u Mnichovic zvou k procházkám Jevanské lesy a Státní přírodní rezervace Voděradské bučiny. V tomto
ročním období to tam bude hrát barvami.
Pohybem venku vyladěná fyzička se vám může hodit i na naše
tradiční jarní pochody, které měly covidovou pauzu, ale příští
rok se snad uskuteční. Sobotu 23. dubna si přidejte do kalendáře pochod na stezce Krajinou barona Ringhoﬀera, která mapuje
aktivity někdejšího největšího místního průmyslníka. Pochod
se jde z Mirošovic přes Velké Popovice a Štiřín do Kamenice.
Na 28. května se mohou těšit milovníci krajiny Josefa Lady. Poslední květnovou sobotu se půjde pochod Cestou kocoura Mikeše, což je stezka Říčany–Hrusice. Přímo v Hrusicích pak bude
pro děti připraven minipochod Pohádkové Hrusice.
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