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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Sbírka pro Ukrajinu se vydařila.
Díky vám!
Ve dnech 12.–14. 4. 2022 se konala
v přísálí restaurace U Andělů
humanitární sbírka pro Ukrajinu,
která měla mezi vámi, občany
Senohrab i místními chataři,
velkou odezvu.

P

o celé tři dny mířili dárci na sběrné místo, kde darované potraviny,
drogerii, vybavení pro domácnost a hračky přebíraly zaměstnankyně
Obecního úřadu Senohraby, paní Helena
Osvaldová a paní Šárka Sovová, které následně darované věci roztřídily a zapsaly.
S radostí vám tedy můžeme sdělit, že se
za necelé tři dny podařilo shromáždit
následující množství potravin, drogerie
a dalších užitečných věcí:
Cukr: 33 kg
Mléko: 35 l
Mouka: 41 kg
Konzervy a paštiky: 120 ks
Sůl: 15 kg
Dětské přesnídávky v sáčku: 97 ks
Rýže: 22 kg
Káva, čaj, Granko: 60 ks
Těstoviny: 60 kg
Dětská výživa (Sunar): 19 ks
Luštěniny: 13,5 kg
Dětské piškoty: 35 ks
Perníky: 40 ks
Oplatky: 50 ks
Dále pak v jednotkách kusů sirup, rajčatový protlak, kečup, dětská krupička,
sypké müsli, med, olej, sterilovaná zelenina, koření, ovesné vločky, rozličné druhy
sladkostí a vitamíny.
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Z drogistického zboží:
Mýdlo, šampon, sprchový gel: 138 ks
Zubní pasta, kartáčky na zuby: 90 ks
Papírové kapesníky, toaletní papír:
44 balení
Vlhčené ubrousky: 23 ks
Dětské pleny: 8 balení
V jednotkách kusů deodoranty, dámské
potřeby, pleťové krémy, vlasový styling,
prací prášky, prostředky na mytí nádobí a houbičky na nádobí. Nechybělo
ani papírenské zboží jako pastelky, fi xy,
voskovky, bloky, omalovánky, modelína

Vladimír „Mates“ Matoušek
Osobnosti
str.
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a nejrůznější plyšové hračky, autíčka,
puzzle a bublifuky. Shromáždily se také
skleničky, talíře, misky, dózy na potraviny, pánve, hrnce, příbory a lůžkoviny.
Všem dárcům tímto velmi děkujeme
za jejich štědrost!!! Darovaného zboží
bylo opravdu požehnaně.
Aby se co nejdříve dostalo k potřebným,
již v předstihu jsme rozvezli do místních
rodin, kde jsou ukrajinští občané ubytováni, a do ubytovny Na Ježově pozvánky
a po ukončení sbírky si ukrajinští ob-

Hláska
Oprava mostu
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Informace z obce

Š
Škola

Jarní aktivity školy
V naší škole se pořád něco děje. Vzhledem
k tomu, že poslední dva roky jsme neměli
možnost chodit do školy prezenčně,
tak si to letos užíváme o to víc.

N

a začátku dubna strávily děti z 1. a 2. třídy noc
s pohádkovým Andersenem, resp. tentokrát
to bylo s hrusickým rodákem Josefem Ladou
a dcerou Alenou. Aby měly děti zážitek ještě autentičtější,
tak se pan Lada opravdu ve škole objevil. Děti i paní učitelky se na čtení pečlivě připravily. Ruku na srdce, kdo z vás
mladších rodičů zná kocoura Mikeše, kozla Bobše nebo
kocourka Nácíčka? Pro tyto malé děti už to tak známé
postavičky nejsou. Proto se je všechny paní učitelky snažily přiblížit prostřednictvím různých aktivit. Děti měly
bojovku – hledaly všechny kamarády Mikeše po třídě,
přiřazovaly Ladovy obrázky k říkadlům. Přišla také paní
Foltýnová dětem číst z knížky Nezbedné pohádky. Co se
pak nestalo… Přiletěla i čarodějnice Kadimůra na koštěti.
Ta s sebou přinesla opravdické
loutky, to byla paráda. Největší
zajímavostí však byla nejstarší
přinesená kniha od Charlotky
Hastrmani z roku 1948.

ččanéé bydlící
b dlí í v Senohrabech
S
h b h mohli
hli přijít
řijít
darované zboží vybrat a odnést. Zájem
byl veliký, ve dvou dnech přišlo zhruba 35 žen a dětí. Podařilo se takto předat dvě třetiny vybrané sbírky „našim“
ukrajinským rodinám. Zbytek obě dámy
z OÚ Senohraby pečlivě zabalily a popsaly, aby mohly být zbylé věci v krabicích předány zástupcům města Říčany
a připojeny ke konvoji, který směřuje
z Říčan do Užhorodu.
Tímto oběma zaměstnankyním OÚ Senohraby velice děkuji za ochotu a nadšení, se kterým se práce okolo sbírky
dobrovolně ujaly, na sběrném místě se
střídaly a zajistily plynulý příjem i výdej
zboží včetně jejich pečlivé evidence.
Děkuji tímto také paní Jindřišce Syrovatské za bezplatné zapůjčení prostor
pro konání sbírky.
Bude-li třeba, rádi bychom sbírku zopakovali v příštích měsících a pomohli
tak alespoň trochu zmírnit utrpení lidí
prchajících před válečným konfliktem

i těch
těch, kteří na Ukrajině zůstali a čelí nene
dostatku téměř všeho, co je nám běžně
dostupné.
Ještě jednou velké poděkování všem zúčastněným.
Za organizátory sbírky Jana Svašková

Jubilanti duben
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.

2

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
Vydává Obec Senohraby 12× ročně
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 E 12716
Číslo 4/2022, ročník 62
Vychází 8. 5. 2022

duben . 2022

V pondělí 4. dubna u nás proběhl celoškolní a školkový projektový den s matematikou. Ve
všech třídách učíme matematiku podle prof. Hejného, která klade důraz na spolupráci, vzájemný
respekt a logiku. Páťáci už tradičně navštívili školku a předvedli
školkáčkům, jakou sílu mají zvířátka dědy Lesoně. Zabodovali
také s krychlovými stavbami. Stavět ty nejvyšší komíny děti bavilo. 2. a 3. třída spolu řešila zapeklitá výstaviště, ze kterých se
nemohla vymotat. Pak spolu děti šly nakoupit, přitom měly jen
daný počet mincí. Jak si s tím poradily? No, nebylo to úplně jednoduché. Postavit stejnou stavbu poslepu jenom podle poslechu
od kamaráda není žádná legrace, ale všem se to nakonec povedlo.
Čtvrťáci si vzali pod svá křídla malé prvňáčky, kteří se s tímto způsobem matematiky teprve seznamují. Z jejich hlaviček se
kouřilo např. při
hledání neposedů, počítání
pyramid nebo
při nakupování
hraček. Společné matematické
“hraní” si určitě
na podzim zopakujeme.

Před Velikonocemi proběhl také
dlouho očekávaný
zápis do 1. třídy.
Poslední 2 roky
jsme děti naživo
viděli až 1. září při
nástupu do školy.
Letošní téma se
neslo v duchu zvířátek na statku.
Děti z družiny připravily pro budoucí prvňáčky malé
dárky. Páťáci je zase provedli po škole. Paní učitelky měly nachystané různé úkoly.
Povídali jsme o zvířátkách, zavazovali tkaničku, počítali zeleninu
a ovoce, třídili jsme různé geometrické tvary. Určitě nejtěžší úkol
měly děti s tím, jak nakreslit postavu. Předškoláci to však zvládli
na výbornou. K zápisu přišlo 27 dětí, tak uvidíme, s kým se v září
potkáme ve třídě. Paní učitelka Markéta Kosová se už těší :-).
Přejeme Vám příjemné prožití jarních měsíců.
Kolektiv ZŠ Senohraby
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Senohrabští lyžníci v sezoně 2021/2022
aneb Pro trochu sněhu šel bych světa kraj...
Lyžařskou sezonu jsme jako
vždy neformálně zahájili
poslední listopadovou neděli
(28. 11. 2021) na Vávrově
palouku při příležitosti
65. ročníku Podzimního
běhu lyžařů – memoriálu
Ály Syrovatského.

V sobotu 5. 2. se v Caparticích, pod nejvyšším vrcholem Českého lesa Čerchovem, konal nejstarší lyžařský závod v ČR
– 101. ročník Chodské 30. Závodníci našeho oddílu si vedli
následovně: V kategorii starších dorostenek obsadila Laura
Svobodová 2. místo, Iva Veselá dojela v hlavním závodu žen
na 3. místě. Do hlavního závodu mužů na 30 km Klasicky
statečně nastoupili Míla a Dominik Svobodovi. Rámcový závod mužů na 10 km pak absolvovali Ondra + Petr Doupovcovi
a Václav Mráz. (Ne) děčné role trenéra-servismana-řidiče se
pak na tomto slavném závodě ujal Honza „Máza“ Veselý. V následujících dnech-týdnech-měsících jsme v našich končinách
na tréninky na sněhu už byli zcela odkázáni pouze na technický
sníh na mnichovickém Šibeničáku.

I

přes velice složitou situaci ohledně
koncem listopadu zpřísněných podmínek pro pořádání hromadných akcí
si na Vávrák našlo cestu 362 závodnic a závodníků ve 29 kategoriích. Akce proběhla
v pohodové a přátelské atmosféře a po několika letech, jak se na lyžařský přespolák
sluší a patří, také na sněhu! Viz reportáž
jednoho z účastníků závodu v prosincovém
čísle SH.
Nedělní sníh nám v následujícím týdnu vydržel alespoň na Ondřejovské hvězdárně, takže první trénink na lyžích sezony se
právě na hvězdárně uskutečnil hned v úterý 30. 11.! Další sníh
přibyl následující víkend, první trénink na lyžích na Vávráku
tak vyšel přímo na Mikuláše. V dalším průběhu prosince sníh
vždy alespoň na 3–4 dny napadnul, aby vzápětí roztál… Přesto se ještě několik tréninků na Vávráku a především na Ondřejovské hvězdárně podařilo uskutečnit. Vrchol prosincového
tréninkového úsilí ovšem přišel jako tradičně na předvánočním
soustředění na Černé hoře v Krkonoších. Ve dnech 17.–21. 12.
jsme v počtu téměř 60 lyžařů všech věkových kategorií v okolí
vrcholu Černé hory v nadmořské výšce přes 1200 m n. m. pilovali lyžařskou techniku, na čertovských prkýnkách cvičili
obratnost a najížděli do dalšího průběhu sezony tolik potřebné
kilometry... Těsně před koncem roku však bohužel přišla velká
obleva a skoro všechen sníh roztál i na horách…
Po Novém roce se však počasí trochu umoudřilo, alespoň na horách začal sníh opět pomalu přibývat a pomalu se tak mohla
rozeběhnout i domácí závodní sezona. Pro nás hned ve dnech
7.–9. 1. dokonce jeden z vrcholů sezony – společný přebor Středočeského kraje a Prahy. Díky odhodlanosti hlavního pořadatele FEL Praha v čele s Čendou Bulířem se závod z Benecka
operativně přesunul do vyšších poloh na Horní Mísečky, kde už
bylo sněhu dost. Odměnou pro pořadatele pak byla skvělá účast
a konkurence ve všech kategoriích nejen pražských a středočeských oddílů, ale prakticky všech oddílů z Libereckého i Královéhradeckého kraje, včetně dorost. reprezentantů ČR. Náš oddíl
měl opět na starosti středočeskou část akce, i v rámci našeho
přeboru se především v žákovských kategoriích sešla skvělá
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Na hlavní nedělní závod Klasickou technikou pak p. Krakonoš
názorně ukázal, kdo je hor pánem… V sobotu večer sněžilo, během noci začalo pršet, aby nad ránem opět všechno lehce zamrzlo a zapadlo sněhem… a do toho vichřice… Ráno byl ovšem
závod odstartován, jako by se nechumelilo a nefoukalo a všichni
tři senohrabští závodníci na startu současně dosáhli na stupně
vítězů! Nejprve Laura Svobodová na 16km trati obsadila ve své
kategorii 3. místo. Obik 16km závod dokonce vyhrál absolutně
a Honza Veselý na 32km trati obsadil ve své kategorii 3. místo.
Zkrátka povedený krkonošský víkend! Následující první únorový týden byl zároveň poslední, kdy se tuto sezonu dalo u nás
(na Ondřejovské hvězdárně) lyžovat na přírodním sněhu…

konkurence. Kromě senohrabských lyžařů (v počtu takřka 30)
mj. ambiciózní biatlonové oddíly z Mladé Boleslavi, Benátek
n/J. apod. Mezi dospělými pak v nedělním závodu klasickou
technikou velice potěšila účast našich sousedů ze Sokola Ski
Zaječice.
Po víkendu na Mísečkách opět napadlo trochu sněhu i v našich
končinách, konkrétně Ondřejovská hvězdárna s nadmořskou
výškou 500 m se na celý leden stala naší hlavní tréninkovou základnou, kde se alespoň trochu dalo na lyžích pohybovat a mezi
víkendovými závody tak úplně nevycházet ze cviku. Další tréninkovou základnou se pro nás dále stala sjezdovka Šibeniční
vrch v Mnichovicích, kde se i na běžkách dá velice dobře trénovat zejména lyžařská obratnost. Každopádně na horách sníh
pomalu přibýval, naopak proticovidová opatření pomalu roztávala, kolotoč závodů se tak postupně roztočil na plné obrátky:
21.–23. 1. Harrachovská 16, další společný závod Středočeského kraje a Prahy, v Harrachově jsme se zúčastnili v počtu 14
(Růžičkovi – 6, Herynkovi – 4, Možíšovi – 3, Obik). V sobotu
za parádního zimního počasí závody Volným stylem a vítězství
Jakuba Růžičky v kategorii Juniorů. V neděli závody Klasickou
technikou, při oteplení s trochu náročnějšími podmínkami především na namazání lyží. Ve stejný víkend se současně konala
mj. Krušnohorská 30, zde náš oddíl pro změnu reprezentovali
Iva + Honza Veselí, Laura + Dominik Svobodovi, Jana Spilková.
29.–30. 1. Jilemnická 50, nakonec v trochu zkrácené verzi
na Horních Mísečkách. V neděli žákovské závody a individuální závod Volnou technikou i s naším poměrně početným zastoupením – Šťastný, Lichtenbergovi, Anderlovi, Jana Spilková.
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11.–13. 2. jeden z vrcholů sezony – 55. ročník Jizerské 50. Letos
jsme se v různých závodech od pátku do neděle zúčastnili v poměrně hojném počtu 29 závodníků všech věkových kategorií.
Z toho hlavní nedělní závod na 50 km zdárně absolvovali Alena
Skořepová, Martina Doupovcová, Honza Veselý, Honza Šťastný,
Petr Herynek, Vojta Pečenka a Vojta Novák. Nejlepší výsledek
z našich lyžařů během víkendu v Jizerských horách bezesporu
zaznamenal Dominik Svoboda (2005), jenž v sobotním závodě
na 25 km obsadil celkově 35. místo z 929 v cíli klasifikovaných
závodníků, v kategorii do 18 let pak Dominik obsadil 4. místo.
Stejně jako Aneta Kučerová v dorostenkách do 18 let nebo Iva
Veselá v následující kategorii. 25km závod Klasicky byl vůbec
velice početně obsazen naším dorostem a kromě výše zmíněných si vedli skvěle úplně všichni! Jinak podmínky letošní Jizerské 50 přáli dokonale, Jizerským horám vládlo slunce-sníh-mráz… to jde pak všechno snáz…

přinesly našim mladým nadějím řadu medailových umístění
a odpolední dospělácké závody Volně se též povedly. Hlavní
nedělní závod na 45 km Klasicky provedl účastníky přes řadu
krásných šumavských míst – Horská Kvilda, Zhůří, Filipova
huť, údolí Modravského potoka, Černá hora, prameny Vltavy…
všude tam nechali svou stopu i senohrabští lyžaři ve složení
Martina Doupovcová, Honza Veselý, Martin Lichtenberg, Obik.
V závodě na 23 km Klasicky se pak představila smečka našeho dorostu – Kačka Šimečková, Lucka Šťastná, Zuzka + Terka
Lichtenbergovy, Jakub Růžička a trenér Honza Šťastný. Na Šumavě povedený poslední únorový víkend se do světových dějin
jinak bohužel zapsal dosti neblaze jako začátek ruského šílenství na Ukrajině…
V březnu se závodní sezona dál točila na plné obrátky a na Šibeničáku se dalo stále poměrně dobře na běžkách trénovat.
Tradičně první březnovou neděli se ve Švédsku koná legendární Vasův běh, letos to dokonce bylo přesně 100 let od prvního
ročníku (1922–2022). Ze senohrabských lyžařů si na švédském
sněhu povedenou premiéru prožila Martina Doupovcová a Luboš Havel už legendární závod absolvoval přibližně po 12…
V březnu jsme dále absolvovali velice pěkný Bedřichovský nordic skikros, kde závodníci ve všech věkových kategoriích museli
postupně na běžkách přeskákat stříšky, projet slalom, podjet
hrazení, vysupit kopec, přeskočit můstek a sjet následný „padák“, projet velbloudí hrby, zvládnout jízdu pozadu a po otočce
trefit do cíle… Poslední březnový víkend jako tradičně patřil
Hančově memoriálu na Horních Mísečkách – MČR juniorů
a dospělých na dlouhých tratích. Z našeho oddílu letos „Hanče“ absolvoval pouze Obik spolu s naším někdejším úspěšným
závodníkem Standou Záhorcem, jenž už ovšem poslední 3 oky
reprezentuje svůj rodný Ski klub Jeseník. Závodní lyžařská sezona se v ČR uzavřela prvním dubnovým víkendem 1.–3. 4.,
kdy se pro změnu na Horních Mísečkách konal poslední díl
„MČR dorostu a dospělých s mezinárodní účastí“. Tento podnik
však nakonec proběhnul bez senohrabské účasti. Na lyžích jsme
poslední sklouznutí na mnichovickém Šibeničáku absolvovali
v úterý 5. 4. a následně v sobotu 9. 4. pak v menší skupince poslední výlet na lyžích v Jizerských horách.

19.–20. 2. se na krušnohorském Božím Daru konal další slavný
závod – Karlův běh. V sobotních žákovských závodech a závodu
Volným stylem se z našich lyžařů představili Majda Možíšová,
Lucka Herynková, Ondra a Petr Doupovcovi. V nedělním hlavním závodě Klasickou technikou pak navázali Honza Veselý,
Obik a naše neúnavná dobrá duše Laura Svobodová, jež ve své
kategorii obsadila 3. místo! Na Božím Daru to bylo po týdnu
od Jizerky s podmínkami přesně naopak – v sobotu vichřice
a sníh „ledák“, v neděli se pak na trati střídal prachový, mokrý
a zmrzlý sníh… v lesních úsecích navíc krytý slušnou vrstvou
jehličí, šišek apod.…

Senohrabský „otevírák“ jarní běžecké sezony, respektive symbolický přechod ze zimy do jara se uskutečnil ve čtvrtek 21. 4.
pod bývalým lyžařským můstkem v Hrušově na 59. ročníku tradičního Jarního běhu. Závod byl též úvodním podnikem Junior
cup Běžec Podblanicka 2022 a 5. závodem Poháru Ladova kraje
2021/22. Na louce pod někdejším skokánkem se sešlo 107 závodnic a závodníků všech věkových kategorií a na atraktivních tratích
za ideálního počasí závod proběhnul ke všeobecné spokojenosti
všech účastníků. Současné pořadatele-činovníky senohrabského
lyžování zvláště potěšila účast spoluzakladatelky závodu Jitky
Syrovatské, jež na start přivedla i dva nejmladší zástupce rodu
Syrovatských respektive Trellových – Vanesu a Maxe. Stejně tak
potěšila návštěva dalších bardů senohrabského sportu – Fandy
Konvičky, Vlasty a Karla Strakových, Míly Svobody, Václava Spilky, Jardy Mareše… Ála musel mít radost!

25.–27. 2. Šumavský skimaraton, náš oblíbený závod po několika letech vyšel s celou parádou a naše účast též stála za to:
V sobotu a v neděli se nás v bílé šumavské stopě představilo
celkem 29. Hned sobotní žákovské závody Volnou technikou

Fotky, případně další odkazy (nejen) na výše popsané akce:
http://www.sose.cz/
Sportu Zdar a pěkné jaro všem čtenářům SH přejí
Seno. lyžníci
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TJ Sokol

TJ Sokol

Kudy jsme chodili...
Rok 2021 nebyl organizovaným akcím
nakloněný a tak se nám nepodařilo ani
oslavit společně spoustu životních jubileí
našich současných a „nedávných“ turistů
a většina přání byla jen „přes vrátka“.

P

ro zajímavost to bylo 4x70 let, 1x75, 3x80
a 1x krásných 85 let paní Míti Bláhové.
Ani poslední plánovaná Vánoční vycházka nedopadla moc slavně. Přes původní značný
zájem vyrazilo za deště 29. prosince po Senohrabech jen skalní jádro naší turistické party posílené o jednu spřízněnou manželskou dvojici. Bylo
nás 11 a po hodině jsme značně zmoklí dorazili
k Andělům na grog.
Rok 2022 jsme zahájili velice aktivně a místo obvyklé jedné vycházky měsíčně, jsme jich zvládli
do konce března sedm. První 13. 1. ze Stříbrné
Skalice podél Sázavy do Hvězdonic (9 km, 13 turistů a pes), 27. 1. ze Senohrab do Čerčan (8 km,
11 a pes). Další akce byly většinou spojeny i s nějakým kulturním zážitkem. 10. února z Poříčí
přes Svárov do Týnce n. Sázavou, kde jsme měli
po obědě domluvenou prohlídku hradu a muzea
s nádhernou expozicí týnecké kameniny a většina
z nás vyšplhala i na věž. (11,5 km, účast 14a pes).
Další vycházka byla kratší a odpovídala nepříjemnému větrnému počasí. Z Kunic jsme vyšplhali
na vyhlídku na Bílém kopci a došli do Velkých Popovic (11 a pes a 5 km).
Další 3 výlety byly spojeny s delší cestou vlakem . 1. 3. jsme dojeli
do Rájce – Jestřebí, kde v zámeckých sklenících byla výstava kamélii a bylo ji možné spojit i s prohlídkou zámku, ve kterém byla
také nádherná květinová výzdoba. Bylo nás 5 a km 7 ( nevím
proč je většina zámků na takovém kopci). Další výlet byl do Třeboně, kde nám pan kastelán po dohodě i mimo sezonu umožnil
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prohlídku zámku a jako bonus jsme dostali fantastickou paní
průvodkyni, ze které přímo čišela láska k historii i k zámku.
Jediným minus byla šílená zima na zámku, odkud jsme se přímo řítili do tepla na oběd. Po procházce městem a podél břehu
rybníku Svět nás zklamalo, že výroba vyhlášených rybích salátů
(na které jsme si všichni vezli krabičky) bude zahájena až 1. dubna. Bylo nás 7 a km 5.
Poslední výlet (těsně
před zdražením a hlavně výlukou na trati)
byl 29. 3. do Tábora, kde jsme měli domluvenou
prohlídku
poutního areálu v Klokotech, prošli celou křížovou cestu, navštívili kapličku a po obědě
a prohlídce některých
památek ve městě obešli
kus Jordánu a jeli domů.
Bylo nás 13 a km 8.
Za turistický oddíl
Eva Matějková

duben . 2022
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Historie

Vítání ptačího zpěvu v Senohrabech
Je až neuvěřitelné,
kolik různých druhů
ptactva v našich lesích žije.

Senohrabský skokanský můstek v novém.
Nejen pro skokany,
ale i pro sklípkany.

Č

Již loňská aprílová, opravuji dubnová Senohrabská
hláska přinesla informaci, že naše obec získala
pořadatelství Zimních olympijských her v roce
2030. Toto rozhodnutí padlo 1. dubna (1. April)
roku 2021. Letos se aprílové, tedy přesněji česky dubnové zprávy mohou
vyjádřit již konkrétněji.

asto jejich zpěv slyšíme,
často už ho ani nevnímáme a bereme ho jako nedílnou součást našich lesů. Jsem
velice ráda, že se nám – Lesní
mateřské školce Senohrabské Sovičky – podařilo společně s Rodinným centem Lodička v čele
s Míšou Hupcejovou zorganizovat přírodopisně-ornitologickou
přednášku od zkušených ornitologů – manželů Aleny Klvaňové
a Petra Klvaňa z České společnosti
ornitologické.
Dospělí a děti si tak zblízka mohli
prohlédnout Králíčka obecného,

M

nozí obyvatelé a návštěvníci si pravděpodobně všimli zvýšeného pracovního ruchu v Senohrabech, tedy
konkrétně v Hrušově. Tyto práce souvisejí s počátkem výstavby, resp. obnovy skokanského můstku na úpatí
vrchu
h Hláska.
lá k Stavbu
b provádí
ádí nadnárodní
d á d í podnik
d ik Štrambag,
Š
b
ale nyní mají hlavní slovo firmy Anarchaia hops. a spol. Hejsa.
Provádějí totiž archeologický průzkum na mimořádně zajímavé historické lokalitě, kde se pravděpodobně nacházelo starověké Marobudum. Dle předchozích sběrů keramického materiálu lze soudit, že Marobud sídlil právě zde, nedaleko římské
stanice Lescenium.

Králíčka ohnivého, Sýkoru koňadru, Sýkoru modřinku, Sýkoru
parukářku, Sýkoru uhelníčka, Sýkoru babku, Budníčka menšího, Brhlíka lesního, Červenku obecnou a další.
Všichni zmínění ptáčci byli odborně odchyceni do připravených
sítí v okolí Vávrova palouku a po prohlédnutí opět vypuštěni
zpět do přírody. Pro všechny zúčastněné to byl neopakovatelný
zážitek a zvídavost mezi nimi rostla a rostla.Počasí bylo opravdu nádherné a na Vávrově palouku se sešlo téměř 150 lidí. Tato
hojná účast nás organizátory velice potěšila a vnukla nám myšlenku, uspořádat stejnou akci i příští rok.
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Po ukázce všech do sítě odborně chycených ptáčků byla
pro účastníky připravena naučná stezka, kde děti společně s rodiči odpovídaly na nejrůznější otázky kolem ptactva
– nejvíce zaměřené konkrétně na sovičky. V cíli si děti mohly
zkontrolovat správné odpovědi a dostaly drobný dárek včetně
zajímavých listů o tom, jak se chovat k ptačím mláďatům a k poraněným ptáčkům. V příjemné atmosféře si návštěvníci mohli
také opéct špekáčky a strávit tak zbytek slunného dne relaxací
a povídáním.
Na závěr bych chtěla poděkovat České společnosti ornitologické
za realizaci, Sokolu Senohraby a Obci Senohraby za podpoření
této nádherné a velmi přínosné akce.
Jana Hanzlová Slaninová
Senohrabské Sovičky

duben . 2022

Počátkem dubna (v pracovním deníku je přesně uvedeno
1. apríla, neboť dorozumívací řečí na stavbě je slovenština)
započaly výkopy, které vede Adalbert Hanswurst. Po skončení výzkumu se na staveništi objeví těžká technika a bagry začnou hloubit mimořádně rozsáhlou (nejen) základovou jámu,
jejíž další účel vysvětlí následující řádky tohoto příspěvku.
Projekt totiž nepočítá jen se samotným můstkem, ale s víceúčelovým objektem. To souvisí s ideou vytvoření multifunkčního sportovně-zábavného zařízení, které bude mít
větší šanci na návratnost investic po skončení Olympiády.
Na vrchol věže návrh umístil rozhlednu, která bude sloužit
turistům i místním celoročně. V dolní části se počítá s bufetem, či spíše s menší restaurací sloužící k nasycení a napojení návštěvníků.
Zásadní lákadlo se však bude nacházet v podzemí, a proto musí
být zmíněná výkopová jáma mimořádně veliká. Zde bude provozovat Sdružení akvarijních podnikatelů největší akvárium

Co se týká vlastního můstku,
tak kritický bod ještě nebyl určen,
jen je jasné, že bude kritický.

v České republice. Tedy půjde o soubor akvárií, ve kterých poplavou ryby a rybičky z jihoamerického kontinentu. Některé
druhy si budou moci hosté vybrat a nechat připravit v přilehlé
výše položené restauraci. Nejvíce budoucí provozovatelé sázejí
na nově objevený druh Ericus ericus, který ještě nemá české
pojmenování, ale je vhodný k chovu, je jedlý a málo náročný.
Součástí expozice bude také menší terárium se sklípkany.
Co se týká vlastního můstku, tak kritický bod ještě nebyl
určen, jen je jasné, že bude kritický. Celou železobetonovou
konstrukci vybuduje firma Štramák, dceřiný podnik společnosti Štrambag. Ta vybuduje i lanovku, spojující Hrušov
se senohrabským nádražím, jehož kapacita bude kvůli očekávanému náporu turistů velice zvětšena. A to ne rozšířením,
ale zahloubením dalších kolejí a nástupišť pod povrch. Obyvatelé, letní i náhodní hosté Senohrab se tedy mají v blízké
době na co těšit.
Patrik Líbal
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Hrady kolem nás

Za legendárním
Vladimírem „Matesem“ Matouškem
Před zahájením další
plovárenské a převoznické
sezony nás bohužel postihla
velmi smutná zpráva,
že 10. března dopravil
legendární Vladimír „Mates“
Matoušek, převozník tělem
i duší, svou vratkou bárku
na druhý břeh řeky, z něhož
již bohužel není návratu.

Z

emřel ve věku svých nedožitých
devětašedesátých narozenin, tedy poměrně brzy na vkus dnešní
doby. Když byl na podzim (tentokrát netradičně ještě před ukončením sezóny) hospitalizován v benešovské nemocnici, nepřikládali jsme
tomu větší význam. Na podzim se do zdejšího špitálu uchyloval pravidelně již několik let, podobně
jako recidivisté na zimu do tepla vyhřátých věznic. Již několikrát po něm sahala smrt, ale vždy
s neměnnou pravidelností na jaře vstal a byl zase
u vody. U vody, kterou tolik miloval a která mu
dodávala sílu. Pamatuji si, jak v jednom rozhovoru svou lásku k vodě zcela krystalicky a přímočaře sám definoval: „Já jsem k tý řece nějakej přičarovanej“.
Patřil k senohrabskozlenickému přívozu a zdejší
plovárně dlouhá léta prakticky od počátků. Tady
vyrůstal, dospíval, pomáhal jej znovuzakládat,
obnovovat a především dlouhá léta provozovat.
Byl živoucí legendou a nedílnou součástí zdejšího
údolí a jeho sláva se nesla Posázavím (a ještě dále)
podobně jako jeho zvučný hlas. Ten si nepochybně
pamatovali všichni, kteří na toto místo někdy zavítali. Ostatně humorných historek o špatně slyšícím
převozníkovi bychom mohli povyprávět desítky.
Vždyť snad i díky němu vzniklo pověstné sousloví
„Mávejte nahlas“, kterým se přivolává zdejší přívoz.
Přívoz i plovárna v osobě Matesa přišly nejen
o všeobecně známou ikonu, ale i o pracovitého
a spolehlivého člověka. V posledních letech už sil
ubývalo, ale odsloužit někdy dlouhé dubnové či říjnové dny v sychravém a nevlídném počasí na břehu
řeky zdraví rozhodně nepřidá. Když se k tomu připočítá dlouholetá práce na dráze v hostivařském
lokomotivním depu a při vlakových havárkách, nelze se divit jeho podlomenému zdraví. Přes zdravotní komplikace však pravidelně kráčel či na kole
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sjížděl k vodě a v poslední době již s vypětím všech sil nadále převážel zájemce
přes řeku.
Jako jeho dlouholetý parťák jsem si poslední dobou stále častěji vybavoval jeho
slova, když mě zaučoval do převoznického řemesla. Shrnul to opět jednoduše
a lakonicky: „Bolí to, když se to učíš a potom když seš starej.“. Kromě jeho nezapomenutelných a po řece plujících hlášek
a humorných příběhů, které budeme ještě
dlouhá léta poslouchat v pohostinských
zařízeních či u táborových ohňů, bych rád
zmínil jeho vztah k dětem. Některé se ho
pochopitelně s ohledem na hlučnost bály,
ale drtivou většinu si získal svou laskavostí a schopností s nimi bezproblémově
komunikovat. A pamatují si jej do pozdního věku.
Vždyť nedávno mi jeden postarší pán na lodi vyprávěl o strachu z koupání v Sázavě, když mu kdysi
dávno jeden převozník s rozpáraným břichem líčil,
že mu to udělal zdejší krokodýl.
To byl celý Mates. Bohužel byl. Poslední léta jsme
se na přívozu střídali jako v hospodě, krátký
a dlouhý týden. Téměř pravidelně se mě poslední
léta lidé ptali. A co starý pán, jezdí ještě. Tak to je
dobře, to jsme rádi. Na mě si nikdo nevzpomněl,
ale zda Mates je v pořádku, zajímalo každého. Tak
teď bohužel musím lidem sdělovat, že to vůbec
není v pořádku.
Prakticky v tomtéž týdnu, co nás navždy opustil,
se objevil na jeho lavičce pod lípou u převoznického domečku obrázek s jeho portrétem, který mu
namalovaly děti. Dnes a denně mu tam děti nosí
kamínky a kytičky. Objevily se tam svíčky a lucernička. Při pohledu na druhý břeh vidím dvojici lidí,
jak jdou zapálit svíčku na nájezd na zlenické straně
přívozu. Večer někdy svítí svíčky na obou březích
a je to velmi silný zážitek. No kdo z nás to bude mít.
A doufám, že to Mates vidí. Tak tedy drazí kamarádi a přátelé od vody, po tvé milované Zlaté řece
ti, Vláďo, posíláme díky za tvé služby i za společné
chvíle u vody a doufáme, že se spolu zase setkáme
tam na konci světa v Šedých přístavech.
P. S.: Po zveřejnění jeho úmrtí přišly po sociálních
sítích stovky projevů soustrasti. Vybral jsem snad
jeden z nejvýstižnějších: Ach jo. Jakou měl radost,
když mi mohl očistit špinavý zadek. Matýsku,
odpočívej v pokoji.
Vojtěch Kašpar

duben . 2022

Naše další putování za hrady
nás zavede o kousek výš proti
proudu řeky Sázavy mezi
Zlenice a Hvězdonice.

až dolů pod hrad. Ještě před železniční
tratí jsme přešli potůček vlevo a vydali
se po neznačené stezce vzhůru ke zřícenině. Kdo si na tak dlouhý výlet netroufá, může se vydat vlakem až do Hvězdonic. Odsud po žluté turistické značce
zpět po proudu řeky, u Odrance přejdete trať a potůček a vyjdete na zříceninu.
Přístupová cesta ke zřícenině může být
trochu náročnější, ale určitě se tam zajděte někdy podívat. Místo nad řekou
je až magické. Z výletu se můžete vrátit
po neznačené cestě přes městečko Odranec po levém břehu řeky až do Zlenic a případně využít přívoz přes řeku
do Senohrab.

Hrad Stará Dubá

Z

řícenina tohoto gotického hradu
se vypíná na zalesněném skalnatém ostrohu nad levým břehem
řeky Sázavy naproti vesnici Poddubí.
Pozůstatky hradu se mohou na první
pohled zdát skromné, ale naznačují, jak
velký a výstavný hradní komplex to kdysi dávno ve své době býval.
Jak uvádí odborná literatura, hrad Stará
Dubá byl založen ve 13. století některým
z členů významného českého šlechtického rodu Benešoviců. Příslušníci zdejší
větve se potom nazývali podle nového
sídla z Dubé (pro veřejnost nejznámějším byl husitský hejtman Jan Roháč).
Poprvé se podle hradu psal Ondřej
z Dubé, který se připomíná v roce 1283.
Kolem roku 1350 byla na Dubé jedním
z jeho potomků Ondřejem postavena
kaple sv. Klimenta. Po něm držel hrad
jeho syn Vaněk a následně Václav, který byl spojencem krále Václava IV. v boji
s panskou jednotou. Za těchto bojů sloužil hrad Dubá také k věznění protivníků
krále. Z rukou potomků pánů z Dubé
se hrad na počátku 15. století dostal
do držby nechvalně proslulého loupeživého rytíře Jana Zúla z Ostředka. Hrad
zanikl (jako více posázavských hradů)
za tzv. „poděbradských válek“ v roce
1466. Od roku 1525 se uvádí hrad Dubá
jako pustý.
Někdo se možná domnívá, že trosky
hradu Stará Dubá jsou již mezi železniční tratí a řekou Sázavou. Ty vás upoutají již při průjezdu vlakem. Jsou to však
zbytky městečka Odranec, které bylo
opevněným podhradím hradu, se kterým ho spojovaly hradby (viz vyobrazení
na info tabuli u spodní nejvíc zachované
brány městečka).
Častokrát jsme okolo jeli s rodinou na kole
a prohlíželi si pozůstatky Odrance,

Výlet na Starou Dubou a Odranec, popřípadě Hradiště stojí určitě za to.
Lucie Pancířová
ale
l na vlastní
l
í zříceří
ninu hradu jsme vyrazili poprvé až minulý rok. Vlakem
jsme dojeli do Čtyřkol, přešli řeku
po mostě do Lštění
a po modré turistické značce se vydali
vzhůru na Hradiště
ke kostelu sv. Klimenta. Původní kostel, stojící na tomto místě, byl součástí raně
středověkého hradiště z přelomu 9.–10. století zmiňovaného již v Kosmově kronice,
takže je vůbec nejstarším
písemně doloženým místem
v našem kraji. Stojí určitě
za návštěvu, protože výhled
od kostela na Posázaví je
nádherný. Pokračovali jsme
dále po modré až na křižovatku Dubsko – rozcestí,
kde jsme odbočili doleva a po žluté přes Dubsko
Použité zdroje:
Tomáš Durdík a Viktor Sušický,
Zříceniny hradů, tvrzí a zámků,
2015, Agentura Pankrác s. r. o.,
ISBN 978-80-86781-28-0
www.wikipeda.cz

www.hrady.cz,
www.mapy.cz
www.plus.rozhlas.cz,
www.turistickamapa.cz
www.tourist.posazavi.com
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Oprava mostu na Hlásce

Pevně věříme, že náročné opravy proběhnou úspěšně a těšíme
se na výsledek.
V případě zájmu se jakkoliv zapojit nebo projekt opravy podpořit finančním darem nás můžete kontaktovat buď přímo
na obecním úřadě Senohraby u paní starostky, nebo u Sdružení Zlenice. Kontaktní osobou je předseda sdružení Vladimír Havelka, tel.: 603 991 619, info@zlenice.cz.
Za Sdružení Zlenice Vladimír Havelka

dovedností. Pokud by měl někdo z vás zájem
se přidat, budeme velmi rádi za pomoc, každá
pomocná ruka se bude letos hodit.
Odhadovaný rozpočet opravy se pohybuje okolo 900 000 Kč. Obec Senohraby může v tomto roce přispět částkou 250 000 Kč, Sdružení
Zlenice má zatím přislíbeno od dárců také
cca 250 000 Kč. Snažíme se tedy hledat další možnosti finanční podpory pro nadcházející opravy, pro které nám v tuto chvíli chybí
cca 400 000 Kč. Budeme proto vděčni za jakoukoliv podporu z vaší strany, která umožní úspěšné dokončení této významné a náročné opravy.

Tak a máme uklizeno!
V roce 2014 jsme slavnostně otevřeli nový most na Hlásku, který zpřístupnil horní jádro
hradu pohodlnou cestou, bez nutnosti šplhat po strmých svazích. Díky tomuto se tak povedlo
Hlásku zpřístupnit i těm starším lidem, pro které bylo dříve náročné, ne-li až rizikové,
do horních částí hradu po krkolomných stezkách ve svahu stoupat. Most se během let stal
nejen pohodlnou a bezpečnou cestou pro návštěvníky, ale i sám o sobě vyhledávaným
a oblíbeným místem k focení, odpočinku, ale i svatebním romantickým chvilkám.

K

onstrukce mostu byla bohužel, navzdory ochrannému
nástřiku, velmi brzy napadena dřevokaznými houbami. Stalo se tak jen otázkou času, kdy bude potřeba
přistoupit k opravě mostu a výměně napadených částí konstrukce. Smutnou realitou je, že v letošním roce je potřeba
s opravami začít. To v podstatě znamená kompletní rozložení
mostní konstrukce, nahrazení napadených smrkových částí
novými trámy a opětovné složení mostu. Nové části konstrukce mostu budou tentokráte modřínové a hraněné, což by mělo
zaručit násobně vyšší odolnost. V současné době již tesaři
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zpracovávají modřínovou kulatinu, dodanou firmou Lesy České Republiky, s.p., lesní závod Konopiště. Předpokládaný začátek prací v areálu se chystá na začátek léta tohoto roku a bude
to znamenat i poměrně omezený provoz v areálu hradu. Prosíme tedy v tomto směru o pochopení a trpělivost.
S ohledem na nutnost co největších finančních úspor v rámci
celé akce bude Sdružení Zlenice pořádat několik brigád s cílem
most, pod odborným dohledem a pomocí, rozebrat a případně
pomáhat s drobnými pracemi, kde není zapotřebí speciálních

duben . 2022

Velké DÍKY všem, kteří jste v sobotu 23. dubna
přišli a pomohli nám uklidit Senohraby!

P

očasí se nám tentokrát opravdu vydařilo. Nutno říct,
že jsem měla letos docela obavy o účast. Několik probíhajících akcí ve stejný den, a ještě předpověď celodenního slunce mi říkalo, že to nebude takové jako minulý rok.
Ale když jsem ráno začala chystat pytle, rukavice a další potřebné věci, objevila se najednou velmi početná skupina pomocníků a obavy byly ty tam. Bylo povzbuzující vidět přicházet nové
tváře a motivující potkat ty, kteří s námi uklízeli už vloni. Velké
díky patří i skupině z Ukrajiny, jednalo se převážně o maminky
s dětmi z ježovské ubytovny, které nám přišly pomoci.
Úklid probíhal po vytipovaných oblastech obce, pokrýval celou řadu tradičně velmi zasažených lokalit jako jsou serpentýny
nebo okolí autobusové zastávky u mostu. Velmi byly zanesené
škarpy vedoucí ke hřbitovu nebo k hotelu SEN, vjezd do obce
od přípojky nebo lokalita nádraží. Vše se nám podařilo uklidit
a máme zas dobrý pocit, jak je všude krásně čisto.

Doufám, že pořádek chvíli vydrží, a věřím, že obec ho bude nadále udržovat.
Velmi si Vaší pomoci vážím a děkuji, že jste do toho šli s námi!
Za neformální skupinu
Helena Pechlátová ml.
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Hláska

dětem

Památná lípa

chřipce, což je prostě nefér. Za druhý, Ájo, ty neumíš používat internet?“

Lípa v centru Senohrab je památná od května
roku 2007. Její památnost tedy tento měsíc slaví
patnácté narozeniny, i když lípa sama je samozřejmě mnohem starší.

„Umím,“ popotahuje holčička, „Na internetu nic není. Akorát že to je památnej strom
a že má obvod kmene 323 centimetrů, to tam
řekne každej.“

„Mami, prosimtě, nevíš
něco o tý lípě u kaple
svatýho
Vojtěcha?“
Alenka stojí ve dveřích
a okusuje propisku.
Maminka rozpačitě pokrčí rameny: „No, je to
lípa. V červnu kvete,
hezky voní, čaj z ní je
dobrej na kašel. Co bys
potřebovala vědět?“

Zvon v její koruně zvoní jako umíráček, poslední
rozloučení se zesnulými senohrabskými občany.
Pod zvonem lípu zdobí mariánský obraz. V roce
ro
mís
1992 jej vytvořil Michal Tomek, místní akademický malíř, dle p
původní, značně poškozen
poškozené
malby na plechu,
plech
která již nešla
neš
opravit.

Kája zajásá: „To je ale super, podle obvodu se
dá vypočítat, kolik tomu stromu je! Obecně prej
yž změříš kmen asi metr
zhruba platí, že když
třicet nad zemí a převedeš to na palce, dostaneš stáří stromu. Takže
hvilku, 127 let.
tý lípě je, počkej chvilku,
To je dobrý, ne? A teď ukaž,
etr třizměřim tě taky metr
áš tak
cet nad zemí, to máš
válně
kolem nosu. Schválně
ybys
kolik by ti bylo, kdybys
byla strom.“
lavu
Alenka nastaví hlavu
a rozesměje se.

Alenka
znechuceně
protočí oči v sloup, jako
že to jí maminka moc
nepomohla, a jd na tatínka. Nepochodí. „Já
nevim, Ájo, je to památnej strom a visí
na něm zvon, proč se
ptáš?“
Holčička
se
vrátí
do dětského pokoje
a truchlivě se posadí ke stolu. Kája po ní
loupne okem. N
Nakonec to nevydrží:
„Tak proč ses teda
ted ptala?“
„Kdo přinese do školy něco o tý památný lípě u kap
kaple, dostane jedničku.
Já tu jedničku do
dost potřebuju, protože
poslední dvě pís
písemky se mi spíš tak
jako nepovedly
nepovedly, mámě jsem to ještě
neřekla, a jestli mi v žákovský
bude m
muset podepsat dvě
čtyřky, bude to hrůza hrůz.
Když podepíše
p
dvě čtyřky
jedničk bude to jenom hrůa jedničku,
za.“ Alence
Alenc se rozklepe brada.
Kája
se
sestru
ochranitelsky
obejme. „Nebul.
„
Za prvý jsou
známky p
přežitek. Jestli si to
dobře pamatuju,
pam
psala jsi ty
pís
písemky hned první
den po dvoutejdenní
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Přijde želvička kee stromu, vytáhne drápky, co nejvíc to jde, a začnee šplhat nahoru. Vyleze do koruky a skočí. Na zemi se rozplácne.
ny, roztáhne tlapky
Chvíli jí trvá, nežž se probere, ale pak se oklepe
yž je v koruně, znovu roztáhne
a leze znovu. Když
a zemi se rozplácne. Po chvíli
tlapky a skočí. Na
se probere, oklepee a znovu zamíří ke stromu.
Z nejvyšší větve ji pozorují dva ptáci.
Po dalším pádu see první pták otočí
na druhého: „Ty, hele, eměli bychom
jí konečně říct, žee je adoptovaná?“

Omalovánka

Autorka textu: Noemi Cupalová
Autorka ilustrací (pokud není uvedeno jinak): Markéta Nováková

15

Názory
ázory

Okénko
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Opakované omyly
se nevyhnou opakované kritice
Několik přátel z řad čtenářů SH mi
po přečtení příspěvku v březnové
Senohrabské hlásce jazykem přátel sdělilo,
abych se „na to už vykašlal“.
S dodatkem, že se opakuji a menšina
alias opozice v zastupitelstvu své mylné
a škodlivé jednací postupy do konce
volebního období stejně nezmění.

E

ufemisticky řečeno, abych opustil nevyžádanou a zjevně nevděčnou roli mentora demokratických pravidel
jednání. Ani já nevěřím, že změní, ale společně víme,
že procesní pravidla byla přijata proto, aby sloužila k udržení
vzájemné důvěry a férového průběhu jednání. Stejně tak víme,
že jejich nerespektování či špatná interpretace naopak vede
k postupné degradaci formy i obsahu jednání.
Do rádoby mentoringu procesních pravidel a postupů v komunální politice jsem se, pravda, samozvaně uvedl sám, původně v zájmu opozičních zastupitelů, s cílem zabránit diktátu
většiny. Obecně totiž platí, že opoziční zastupitelé zpravidla
tvoří menšinu v zastupitelstvu, a chtějí-li plnit náročnou úlohu opozice, být úspěšní vůči většině, musí být vyzbrojeni znalostí jak vlastní role, tak postavení a práv jednotlivých orgánů
obce, dobrou orientací v demokratických pravidlech jednání
a procesu rozhodování. Takto „vybavená“ opozice v zastupitelstvu dokáže vnímat, že demokracie je vláda většiny, založená
na principu podřízení menšiny většině, vzniklé z vůle občanů
ve volbách. Necílí primárně na destrukci orgánu obce, jehož je
menšinovou částí, ale vedle důsledné kontroly „vládní“ většiny napomáhá alternativními návrhy k větší transparentnosti
většinového rozhodovacího procesu. Současná opozice v zastupitelstvu obce Senohraby však od roku 2018 působí v jiném módu. Vznikla netypicky, přijetím ambiciózní myšlenky
VV TJ Sokol – převzít odpovědnost za obec, avšak nepodpořenou volebním výsledkem a bohužel ani potřebnými znalostmi
procedurálních pravidel jednání orgánu územního samosprávného celku. Samotný fakt, že se opoziční zastupitelé hlásí k zájmům TJ Sokol Senohraby, podle mne svědčí o nepochopení,
že mají tzv. volné mandáty od voličů obce, kterými byli zmocněni rozhodovat, schvalovat, navrhovat, …, bez vázání na příkazy, viz § 69 odst. 4 zákona o obcích, a nikoliv mandáty získané od volební strany, která je nominovala. Domnívám se, že se
ani příliš necítí být členy kolektivního orgánu, zastupiteli obce,
neboť sami se označují za „zástupce zvolené za TJ Sokol“.
Pro podporu svého tvrzení si dovolím uvést jen několik „příkladů“ opozičních požadavků a výroků, které dokáží „rozložit“
sebelépe připravené jednání zastupitelstva a změnit ho v ne-
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efektivní jednání, neschopné racionálně se domluvit. Zákonem
(§ 93 odst. 2 zákona o obcích) stanovenou zásadu „veřejnosti
zasedání zastupitelstva“, tj. za účasti veřejnosti projednávat
a rozhodovat věci, se opozice domáhá změnit, cituji: „Není vůle
projednat a dohodnout návrh bodů programu schůze a návrhy
usnesení před zveřejněním.“, „Návrhy usnesení jsou prezentovány zastupitelům až před schválením na veřejném zasedání.“.
Zájem opozice projednávat věci mimo zasedání zastupitelstva
jsou proto považovány za snahu obcházet zákon. Opoziční
povrchní znalosti jednacích procedur jsou patrné často hned
v úvodu jednání, kdy místo věcného projednávání podle schváleného programu je vedena zbytečná, nikomu a ničemu prospěšná x-krát vysvětlená polemika např. o právu zastupitele
navrhnout zařazení věci a právu zastupitelstva o zařazení rozhodnout, nebo zda přednostně projednat návrh či protinávrh,
příp. zda má zastupitel či výbory právo ukládat úkoly, apod.
Chápu a rozumím výše uvedené přátelské výtce, sám se při psaní nezáživného textu, s daty, paragrafy, odbornými výrazy necítím vůbec komfortně. Dnešní příspěvek jsem sepsal s ohledem
na skutečnost, že do nových voleb zastupitelstva obce nás dělí
pět měsíců, resp. tři do registrace kandidátek, a očekávanou
skutečnost, že opoziční menšina již nezmění svůj koncept zpochybňování kompetentnosti většinové části zastupitelstva spravovat naši obec.
Procesní procedury vedou většinu a menšinu k důvěře ve férovost výsledku jednání. Přijatá pravidla nijak nevylučují boj o moc
a vliv, ale dávají tomu potřebný řád a nutnou procesní jistotu.
Procesní pravidla, regule jednání, kterým je nutno se podřídit,
byly vytvořeny jako vyvážený systém, aby většina i menšina
snadněji nacházela kompromisy, konsenzus. Aby zastupitelstvo
obce kultivovaně a efektivně jednalo a rozhodovalo, musí jeho
členové znát postavení a práva orgánů obce, znát a rozumět, v jakých věcech jednotlivé orgány obce rozhodují, jakým procesem
přijímají rozhodnutí, jak se rozhodovací proces dá ovlivnit apod.
Přál bych si, aby voliči tento aspekt vzali v potaz při rozhodování,
komu ve volbách svěřit mandát zastupitele. Neznalost, nerespektování procesních pravidel jednání a přehlížení demokratických
principů může degradovat jednání územně samosprávného celku až na úroveň tzv. ochlokracie, kterou učené publikace popisují jako demokracii, ve které převládá demagogie a převažují
vášně nad rozumem. Přál bych si, aby jednání našeho zastupitelstva přestala být konfliktním místem, odpuzující arénou záště, aby jednání, hlasování, rozhodování, volby apod. probíhaly
spořádaně, bez průtahů a efektivně se dospělo k uspokojivému
výsledku. Aby znalost jednacích procedur a schopnost je užívat
vedly většinu, menšinu v zastupitelstvu i přítomnou veřejnost
k nastolení vzájemné důvěry ve férovost výsledků jednání. Pokud
přeci dojde v zastupitelstvu obce ke sváru, nechť je pouze hrabalovského typu: „se šípkovou nebo se zelím“.
PhDr. V. Kopper
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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 199–245 Kč/ks.
Prodej: 21. 5. a 18. 6. 2022
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

Kulturní akce – květen 2022
4. 5. 2022 · středa · Říčany · KC Labuť
Koncert Laco Deczi a Celula New York.
Začátek ve 20 hodin.
6. 5. 2022 · pátek · Říčany · KC Labuť
Koncert Aréna + Markýz John.
Začátek ve 20 hodin.
7. 5. 2022 · sobota · Senohraby · Vávrův palouk
50. ročník turistického dálkového pochodu a cyklojízdy
„OKOLO HVĚZDÁRNY K LADOVĚ CHALUPĚ“.
Prezentace, start a cíl průběžně od 6:00 do 17:00 hodin.
7. 5. 2022 · sobota · Chocerady · Krčma u Žraloka
Bezvýznamný maraton. Vzdálenost 42,195 km (maraton)
a volitelně možno i jen půlmaraton. Prezentace v 9 hodin.
Začátek v 10 hodin.
8. 5. 2022 · neděle · Chocerady · Oborský les
Pohádkový les.
Začátek od 14 hodin na konci ulice Dolní Lipské.
10. 5. 2022 · úterý · Říčany · KC Labuť
Metropolitan Jazz Band a Eva Emingerová – koncert z cyklu
Jazzové večery v Říčanech.
Začátek v 19:30 hodin.
10. 5. 2022 · úterý · Voděrádky · Letní scéna
Muzikál Branický zázrak.
Začátek v 20 hodin.
Informace a vstupenky: homeofav.cz/divadlo/
11. 5. 2022 · středa · Říčany · KC Labuť
Vážná hudba - Quasi trio.
Začátek v 19:30 hodin.
12. 5. 2022 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Ženy a život.
Začátek v 19 hodin.
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14. 5. 2022 · sobota · Říčany · KC Labuť
26. celorepublikové setkání Beatlemaniaků.
Moderuje Jirka Svátek.
Začátek v 19 hodin.
21. 5. 2022 · sobota · Lensedly
Staročeské máje.
Začátek v cca 13 hodin.
21. 5. 2022 · sobota · Chocerady
Staročeské máje.
Začátek ve 13 hodin.
23. 5. 2022 · pondělí · Voděrádky · Letní scéna
Divadlo Palace – Manželský poker.
Začátek v 19 hodin.
Informace a vstupenky: homeofav.cz/divadlo/
28. 5. 2022 · sobota · Hrusice
Pochod kocoura Mikeše. 15. ročník turistického pochodu z Hrusic
do Říčan + minipochodu Pohádkové Hrusice.
Začátek v 9 hodin.
28.5.2022 · sobota · Voděrádky · Letní scéna
Divadlo Palace – POKER!!!
Začátek v 19 hodin.
Informace a vstupenky: homeofav.cz/divadlo/
31.5.2022 · úterý · Říčany · kino Na Fialce
Muži na pokraji nervového zhroucení.
Začátek v 19 hodin.
31. 5. 2022 · úterý · Voděrádky · Letní scéna
Divadlo Palace – Plnou parou.
Začátek v 19 hodin.
Informace a vstupenky: homeofav.cz/divadlo/
Jana Hanzlová
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