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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Jaro zvolna klepe na dveře…

J

Po dlouhé a náročné zimě, která v letošním roce téměř nebrala konce,
jsme se konečně dočkali slunečných jarních dní. A tak přináším několik záběrů
z různých koutů naší obce, které potvrzují, že jaro je už konečně tady!!!

iž v únoru jsme nechali strojově
vyčistit leta neudržovaný pozemek v Hrušově před vjezdem
do tunelu pod železniční tratí, který
obec Senohraby před pár lety koupila
spolu s parkovištěm u nádraží od Českých drah. Na místě jsme ponechali
perspektivní stromy a jednu starou,
ale pro místo dominantní jabloň. Jaké
bylo překvapení, když se na ní po pár
týdnech spontánně objevilo velké
množství malovaných velikonočních
kraslic, které rozveselily celé údolí.
Krásný nápad a ještě krásnější jeho
realizace. Děkuji neznámým autorům
za tuto ideu. Věřím, že se v naší obci
stane toto zdobení jabloně či jiných
stromů v předvelikonočním čase tradicí a bude nám všem dělat radost.
V budoucnu bychom rádi pod jabloň
umístili lavičku a z vyčištěné lokality
udělali odpočinkové místo. Kontejnerové stanoviště bylo též kvůli neudržitelnosti a neustálému odkládání
nepořádku včetně pneumatik zrušeno, což místu též prospělo. A tak si
říkám – další nevzhledný kout naší obce velmi „prokoukl“!
Ve dnech 30.–31. března proběhlo v obci strojové čištění všech komunikací. Po letošní zimě čistící stroj zametl několik hromad posypového materiálu a mnohé komunikace musel projet opakovaně.
Do nejužších uliček v obci vůz vzhledem ke své šířce bohužel vjet
nemohl. Jsme jedna z prvních obcí v regionu, která má komunikace
takto vyčištěné díky naší včasné rezervaci termínu již v zimním období. Děkuji panu místostarostovi Milanu Krautovi za dohled nad akcí
a zajištění všeho potřebného pro její zdárný průběh. A konečně počasí
také vyšlo!
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Informace z obce
ření ostatních lip rostoucích okolo hřiště
na pozemcích obce bude řešeno dodatečně.

Děkuji též všem občanům, kteří se podíleli na jarním úklidu
obce a ve svém volném čase
se vypravili sbírat odpadky
do různých koutů Senohrab.
Jmenovitě bych ráda velmi poděkovala paní Heleně Pechlátové, která zorganizovala velkou
úklidovou akci, při které se podařilo naplnit několik pytlů všemožného odpadu, které následně pracovní četa obce vyzvedla
a připravila k odvozu svozovou
firmou, která nám zajišťuje svoz
odpadu. Bohužel je to práce nekonečná a stále nechápu, jak někdo může bez výčitek svědomí
vyhodit při procházce či z automobilu do volné přírody svůj
osobní nepořádek a tvářit se,
že je to v pořádku a příroda si
s tím poradí…

Vážení občané, dovolte mi na závěr popřát
vám všem požehnané a duchovně prožité
velikonoční svátky, krásné jaro plné slunečných dnů a optimismu a hlavně pevné
zdraví. Všem nám přeji, aby se další měsíce již vše, byť pozvolna, avšak jistě, vrátilo do předcovidového období, naše školka
i škola se opět zaplnily dětmi a vzájemně
jsme se již mohli bezstarostně a bez omezení setkávat.
Jana Svašková

Obec Senohraby nechala též na své náklady pokácet 2 kusy lip
velkolistých, 1 kus lípy srdčité a 1 kus javoru mléče v lokalitě okolo fotbalového hřiště TJ Sokol Senohraby, které byly ve špatném
stavu a nacházely se již dle zaměření, které nechalo zhotovit vedení TJ Sokol Senohraby, na pozemku ve vlastnictví obce. Ošet-

V měsíci březnu oslavil krásné životní jubileum

pan Ing. arch. Martin Líbal.
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, životní elán, pokračující bohatou tvůrčí činnost
a hlavně mnoho dalších spokojených let strávených v Senohrabech.
OÚ Senohraby

Jubilanti březen 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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Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 61
Tel.: 323 655 336
www.senohraby.cz
Příjem inzerce e-mailem:
inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do 20. stávajícího
měsíce. Nevyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce může příspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MK ČR B 12710
Číslo 3/2021, ročník 61
Vychází 8. 4. 2021
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Hasiči

Druhá etapa opravy místní komunikace Školní

Zprávy od hasičů

Dne 6. 4. 2021 bude zahájena
oprava druhé poloviny
místní komunikace - ulice
Školní, a to od křižovatky
s ulicí V Břízkách až
ke křížení s ulicí Svahová,
resp. Morušová.

K

omunikace bude kvůli těžké technice a frézování stávajícího povrchu pro vjezd
vozidel kompletně uzavřena (vjezd bude umožněn pouze občanům vlastnícím
v této lokalitě své nemovitosti), a to od 7. 4. 2021. Oprava a uzavírka bude trvat
zhruba 8 týdnů, cca do 28. 5. 2021, v případě příznivého počasí bude ukončena v dřívějším termínu.
Omlouváme se tímto všem občanům za vzniklé komplikace a děkujeme všem občanům
bydlícím v této lokalitě za trpělivost a součinnost při realizaci opravy této komunikace.
OÚ Senohraby

Vážení čtenáři, na jaře
uplynul rok od začátku
pandemie nemoci
SARS-CoV-2. Rok 2020
se tak stal rokem plným
zvratů a očekávání,
protiepidemická opatření
zasáhla do životů nás
všech a v různé míře je
poznamenala. Omezení se
dotkla snad všech oblastí
lidské činnosti, hasiče
nevyjímaje.

V

podstatě ze dne na den
byla zastavena veškerá spolková činnost
hasičů. Zrušeny byly veškeré
schůze, valné hromady a plesy.
Ukončeny byly schůzky mladých hasičů, dorostu i ostatních sportovních družstev. Zrušena byla okresní i krajská
kola soutěží v požárním sportu. Omezena byla cyklická
školení hasičů.
Výjezdová činnost hasičů zůstala neomezená, ale hasiči
musí tak jako všichni při výjezdech dodržovat protiepidemická opatření – používání ochrany dýchacích cest, provádění dezinfekce pokožky a povrchů a další.
Zásahy v roce 2020
V roce 2020 byla naše jednotka vyslána celkem k 146 událostem. K dopravní nehodě operační středisko vyslalo senohrabské hasiče 69krát, z toho 67krát se jednalo o dopravní
nehodu silniční, 2krát pak o nehodu na železnici. K požárům
vyjela naše jednotka 22krát. Hasiči 43krát vyjeli k technické pomoci (často
se jednalo o spadlé stromy, uvolněné předměty ve výškách atd.). Dále byla
jednotka 3krát využita pro jinou pomoc při mimořádných událostech (epidemie), 7 výjezdů byl planý poplach a 2krát vyjeli hasiči k úniku ropných látek.
U výjezdů strávili naši hasiči celkem 162 hodin a 50 minut. K 89 výjezdům dorazili hasiči ze Senohrab
jako první.

Škola hledá uklízečku
Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha-východ, přijme od září 2021
uklízečku na plný úvazek na úklid budovy
mateřské školy a přilehlých prostor.
Nástupní plat 17 tis. Kč.
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Jsme škola rodinného typu s příjemným prostředím.
CV zasílejte na adresu: skola@zssenohraby.cz

Telefonní kontakt: 725 781 366, 323 655 337

březen . 2021

Výjezdy podle katastrů obcí:
Senohraby, Mirošovice, Čerčany,
Čtyřkoly, Divišov, Drahňovice,
Hrusice, Kaliště, Kunice, Mnichovice, Nupaky, Ondřejov, Ostředek,
Pětihosty, Poříčí nad Sázavou,
Psáře, Pyšely, Říčany, Strančice,
Sulice, Šlapanov, Trhový Štěpánov, Týnec nad Sázavou, Velké Popovice, Vranov, Všechlapy.
Za senohrabské hasiče
Ivana Jančíková
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Škola na začátku jara

Přednášky, pro žáky velmi
poutavé, byly na téma dopravní výchovy, prevence
závislosti na počítačové
technice, internetové bezpečnosti a kyberšikany. Další přednášky čekají žáky
v měsíci dubnu na obdobná
témata.

Měsíc březen se stále nechtěl rozloučit s paní
zimou a školáci ne a ne odložit zimní oblečení.

Náročné období čeká žáky
5. třídy, neboť se připravují na přijímací zkoušky
na gymnázia. Řada dětí pod vedením Aleny Skořepové trénuje na přijímací
řízení s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Věřím, že budou žáci stejně tak
úspěšní, jako v loňském roce.
V neposlední řadě bych zmínila blížící se zápis do 1. třídy, který se bude konat ve stejném režimu jako v loňském roce, tj. bez přítomnosti dětí. Rodiče mohou zasílat žádosti o přijetí
od 1. dubna do 23. dubna. Bližší
informace k zápisu jsou uvedeny
na webových stránkách školy: www.
zssenohraby.cz. Propojení s budoucími prvňáčky a rodiči bude
pravděpodobně
prostřednictvím
on-line prostředí.

Š

Na závěr mi dovolte poděkovat
všem žákům, kteří trpělivě zvládají
výuku, učitelům za jejich profesionální přístup a neustálou inovaci
ve vzdělávání a rodičům za jejich
spolupráci a zodpovědný přístup.
Přeji Vám všem pevné zdraví
a mnoho sil při zvládání letošního
školního roku.
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková
ředitelka školy

kolní budova trpělivě čeká na své žáky a pravidelné zvonění
dává na vědomí začátky a konce vyučovacích hodin. Vzdělávání však probíhá již řadu dlouhých měsíců v on-line prostředí.

Školní rok ukrojil další měsíc a pomalu se blíží ke svému závěru.
Zcela jistě se tento neobvyklý rok zapíše do historie vzdělávání.
Společné úsilí žáků, učitelů a rodičů v této obtížné době je skutečně
obdivuhodné. Učitelé se snaží vzdělávání žáků co nejvíce zpestřit,
aby udrželi zájem a motivaci. IT technologie každý den propojují
žáky s jejich učiteli, poskytují příležitosti, při kterých se žáci učí
prezentovat své práce, využívat webové aplikace a získávat zkušenosti v digitálním světě.
Učitelé se snaží obsah výuky zaměřit na to nejpodstatnější. Řadu
úkolů žáci plní prakticky. Prvňáčci zaznamenávali své badatelské
úspěchy z pozorování jarní přírody, druháci kresbou sluníčka vítali
jaro, třeťáci plnili kulinářské úkoly, vařili a pekli, žáci 4. třídy dělali
pokusy o nejvyšší stavbu, vynášeli Moranu a nejstarší žáci 5. třídy zažívali neobvyklé dny se svými mazlíčky, uklízeli, vařili, otužovali se.
Každý rok naše škola žádá o grant ze Středočeského kraje na podporu primární prevence. Programy pro 1. a 2. třídu proběhly ještě
v rámci podzimu prezenčně, pro 3. až 5. třídu se přesunuly do on-line prostředí.
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TJ Sokol

S chutí do toho a půl je hotovo,
aneb lípy potřetí

Zimní lyžařský areál aneb v Senohrabech
to zase po dlouhé době sportovně žilo!!!

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úklidu
pokácených stromů a větví z dvou ořezaných
lipových alejí lemujících sokolské hřiště.

I když už se louky zelenají a jaro
je v plném rozpuku, nemohu
opomenout, že letošní zima
nám díky skvělým sněhovým
podmínkám přinesla do Senohrab
také fenomén v podobě zimního
lyžařského skiareálu.

V

týdnu od 15. 3. 2021 firma Zahrada Harta s. r. o. provedla plánované ošetření 28 lip včetně pokácení 5 poškozených stromů. Během soboty byly kmeny rozřezány
na špalky, hrubší větve na kulatinu a z těch slabších vyrobeny tři haldy štěpky. Byl to zcela mimořádný sportovní výkon
a mnozí z nás v neděli vyndali masážní gely překryté desinfekčními prostředky a zaměřili se po dlouhé době na brzkou rekonvalescenci přetížených svalů po mimořádném výkonu.
Srovnané hromady „produktů lipové těžby“ byly dočasně ponechány na pozemku u hřiště k dispozici občanům. Co zbyde, včetně dodatečně ošetřeného stromu pod Hlavní silnicí, bude odklizeno následně. Akce TJ byla zatím vyčíslena na cca 200 tis. Kč
včetně geodetického zaměření a dendrologického posudku. Zaměření a posudek byly zajištěny pro všechny čtyři stromořadí,
tj. všech 59 stromů stojících na obou pozemcích – sokolském
i obecním. Je zde započítáno uvedené profesionální pokácení
a ošetření lip na sokolském pozemku částkou 180 tis. Kč. Rozpočet pro druhou část byl firmou naceněn na cca 152 tis. Kč,
viz tabulka níže. Zpracování dřeva a úklid našeho pozemku
včetně napytlování shrabaných drobných větviček a listí, které
jsem použili na vysypání bahnitých cest v okolí Vávrova palouku, jsme zvládli vlastními silami. Vyplavené endorfiny nelze

K
finančně vyčíslit . Výsadba nových stromů bude řešena
v rámci podaného dotačního projektu a plocha hřiště včetně
prostoru pro diváky a rozhodčí je připravena pro snad již brzké
sportovní aktivity. Jsme velmi rádi, že bude probíhat údržba
také dalších dvou lipových alejí rostoucích na obecním pozemku, neb máme rádi všechny lípy okolo našeho hřiště a chceme, aby byl udržen jednotný ráz a i nadále probíhalo ošetření
ve vzájemné spolupráci. Proto jsme zajistili veškeré přípravné
práce a doufáme, že lípy budou potěchou všech kolemjdoucích
a brzy i znovu sportujících nadšenců nejen z řad TJ.
VV TJ Sokol Senohraby

dyž jsem minule psala o kluzišti,
tajně jsem doufala, že někdo z řady
lyžařských účastníků areálu ztratí
ostych a napíše o tom skvělém počinu, který se skoro na dva měsíce odehrával na pláních nad Vávrovým paloukem. Centrum
bílých stop bylo pak od KMK až na Altán
a navazovalo na okruh vedoucí k mostu
do Pětihost a zpět. Ano, jsem přesvědčena, že v této nelehké pandemické době,
kdy jsme měli zákaz vycestovat za sněhem
na hory, kdy nejčastěji pracujeme z domova a naše děti nemají tolik pohybu, protože tráví spoustu času u počítačů nejen při
on-line výukách, to rozhodně fenomén byl.
Pokaždé když jsem po práci nebo během víkendu mohla vzít
běžky a projet se ve skvěle upravených tratích, pokaždé když
jsem pak v bílé stopě mohla zdravit přátelé rodiny s dětmi,
nadšené běžkaře nebo místní lyžařský oddíl, který lze opravdu
hezky rozpoznat díky stylovým zimním dresům a čepičkám,
jsem pokaždé po dlouhé době byla opravdu pyšná, že toto se
odehrává právě u nás v Senohrabech! Všichni měli úsměv
na tváři, všichni měli radost a všichni měli chuť sportovat.
Tratě byly tak profesionálně vytvořené, že by se za ně nestyděli ani v Jizerkách. Návštěvníci ski areálu si tak mohli užít jak
lyže na klasiku, tak i na skate. Terén byl vhodný pro začátečníky, ale nabízel i celou řadu úseků
pro pokročilejší závodníky. Vysoká
úroveň areálu tak poskytla skvělé
sportovní zážitky nejednomu malému i velkému občanu Senohrab.
Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a sláva areálu se rychle rozšířila
dál za hranice Senohrab. Na pláně do Senohrab se začalo sjíždět
mnoho dalších nadšených běžkařů, kteří se chtěli taktéž pokochat
krásným prostředím a získat skvělý
nevšední sportovní zážitek blízko
od domova. Jakoby se do Senohrab
vrátila sláva první republiky, kdy
pro ty, co žili tehdy v Praze, byly Se-
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nohraby symbolem luxusní dovolené. Tento obrovský úspěch
nečekal nikdo, zjevně ani sami organizátoři, kteří pokud je
sezóna bohatá na sníh, najíždějí tyto stopy pravidelně. Přinesl sice dočasné komplikace s parkováním v přilehlých ulicích
této oblasti, ale pro ty z vás, kteří jste do tohoto ski areálu
taktéž zavítali, věřím, že přinesl mnohem víc, a tím byl pocit,
že když se spojí ochota udělat něco dobrovolně pro lidi a sportovní nadšení, vznikne z toho něco výjimečného, a tím byl pro
mě za letošní zimu rozhodně ski areál v Senohrabech.
Díky tedy všem, kteří se chovali v areálu ohleduplně a respektovali vládní nařízení, díky všem, kteří bydlí v okolí
KMK, protože věřím, že po ty dva
měsíce asi někdy nebylo jednoduché
projet ulicí. A díky rozhodně všem,
kteří se na tomto fenoménu dobrovolně podíleli.
P. S.: Tím, že jsem letos nemohla využít sjezdovky na horách asi jako většina z vás, jsem i já díky tomuto areálu
vytáhla své oldschoolové běžky z garáže a stála na nich asi po 20 letech,
ale i přes počáteční náročné kilometry s mnoha komickými pády, to stálo
za to.
S přáním další takto vydařené zimy
Helena Pechlátová ml.
23. března 2021
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Senohrabská bílá stopa 2021
Senohrabská, respektive Středočeská lyžařská sezona 2020/21 byla tradičně a neformálně zahájena
poslední listopadovou neděli (29. 11. 2020) na Vávrově palouku u příležitosti „64. ročníku Podzimního
běhu lyžařů – memoriálu Ály Syrovatského“ (viz reportáž od Tomáše Nohejla v lednovém vydání SH).
Sníh nám ovšem přinesli až Tři králové ve středu 6. 1. 2021 a stálo to za to! Hned druhý den se
v Senohrabech a okolí vyrojilo spoustu lyžařů, sáňkařů, bobistů… všeho věku, aby ukončili
dvouletý sněžný půst znásobený covidovou situací.

S

trojovou úpravu lyžařských stop jsme z Vávrova palouku zahájili v pondělí 11. 1. Další dny sníh jen přibýval
(zhruba do výše 30 cm) a Míla Svoboda se sněžným skútrem přímo čaroval! Postupně se tak na polích mezi Vávrákem a vrchem Altán podařilo najet parádní okruhy na klasiku
i bruslení, kdy tři nezávislé okruhy různých délek a profilu
(Vávrák + pole ke „KMK“, pole k dálnici a pole k Altánu) daly
dohromady délku cca 10 km. Stopy zhruba kopírovaly tratě
slavného závodu „Senohrabské 15“ a Míla zároveň projevil
velký lyžařský cit i zkušenosti a podařilo se mu vše doladit
téměř k dokonalosti. Zejména široká „magistrála“ na bruslení
snesla ta nejpřísnější měřítka. Však také v lednu Míla trávil
na skútru víceméně celé dny, a jak na senohrabských pláních na skútru „chutná“ sníh, mráz, vítr, tma a vůně benzínu
v průběhu celé sezony, dosyta ochutnávali též Obik s Radkem
a Matějem Skořepovými.
První vlna lyžování na našich polích byla bohužel ukončena
velkou oblevou na přelomu ledna a února. Z polí sníh sice zmizel, stále ovšem držel na Vávráku a v dalších mrazivých kotlinách, což nám umožnilo bez přerušení pokračovat v tréninku
zejména mládežnického družstva. Poslední lednový víkend
jsme též stihli návštěvu u pana Krakonoše s účastí na „Jilemnické 50“ – lyžaři ze Ski klubu Jilemnice nevzdali pořádání
svého slavného závodu a na víkend 29.–31. 1. připravili moc
pěkné a členité tratě v kopcích kousek nad Jilemnicí. Závod
se podobně jako např. náš Podzimní běh lyžařů nemohl pochopitelně konat s hromadnými starty, přesto každý účastník
po úhradě příspěvku na úpravu tratí obdržel startovní číslo
i s měřícím čipem a mohl se celý víkend v libovolnou hodinu
vypravit na závodní trať a s celou parádou si to tak rozdat
„s větrem o závod“, respektive se soupeři „na dálku“.
Podobným stylem se letos uskutečnily i další lyžařské maratony – např. Karlův běh na Božím Daru, Šumavský skimaraton na Modravě a nakonec i Jizerská 50. Všech jmenovaných
akcí se zúčastnili i senohrabští lyžaři všech věkových kategorií. Ale z vysokých hor rychle zpátky na senohrabská pole, neb
z dalekého severu se už na nás nezadržitelně žene druhá sněhová vlna – ve dnech 7.–8. 2. v Senohrabech a okolí opět napadlo okolo 20 cm. Všechny okruhy mezi Vávrákem a Altánem
jsme během 3 dnů obnovili, a zatímco lednové podmínky přály
spíše vyznavačům bruslařského stylu, únorové podmínky s nadílkou čistě prachového sněhu a teplotami hluboko pod nulou
přály hlavně klasice. Bohužel únorová zimní pohádka trvala
jen do úterý 16. 2., kdy po nočním sněžení proběhla poslední
strojová úprava na senohrabských polích této sezony a kdy se
„ze dne na den“ přetočila teplota z minus 15 na plus 10…
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Stejně jako na přelomu února a ledna nám ovšem i na konci
února sníh ještě celý týden držel v mrazivé kotlině na Vávráku a posléze v ještě mrazivějším údolí Mnichovky, kde jsme
poslední únorový trénink na lyžích absolvovali ve středu
24. 2. A důvod k tréninku tu opravdu byl, neb se naskytla
první, a jak se vzápětí ukázalo, zároveň poslední příležitost
k účasti na plnohodnotných závodech – SLČR respektive Ski
klub Jablonec n/N. obdržel výjimku MZDR k pořádání FIS
Českého poháru s mezinárodní účastí pro kategorie dorostu a dospělých. Po absolvování všech nezbytných lékařských
prohlídek a testů jsme se na víkend 26.–28. 2. do Jablonce
nakonec vypravili ve skromné výpravě: dorostenka Aneta
Kučerová a veterán Obik. V pátek byly na programu sprinty
Volnou technikou, v sobotu distanční závody Volnou technikou a v neděli celý program uzavřely závody s hromadným
startem Klasickou technikou. Na startu se všechny 3 dny sešli
lyžaři z oddílů z celé ČR včetně kompletních juniorských a dorosteneckých reprezentačních výběrů ČR, dále reprezentanti
Polska, Slovenska a dokonce i jeden reprezentant Keni, jenž
v ČR uvíznul při závěrečné přípravě před MS v Oberstdorfu,
kam díky přísným německým antivirovým nařízením již bohužel nestihnul odcestovat. Změřit síly a porovnat lyžařské
dovednosti v této konkurenci a na poměrně náročných jabloneckých tratích byla pro naši mladou nadějnou lyžařku Anetu
Kučerovou obrovská zkušenost. Tímto velká poklona Anetě,
že se konkurence nezalekla, všechny 3 dny bojovala jako lvice
od startu až do cíle o každou vteřinu, a hlavně že má velký
elán do lyžařského a atletického tréninku i do příštích let.
Ačkoliv v lyžování Aneta zkušenosti teprve sbírá, v atletice,
kde reprezentuje Atletiku Benešov, patří díky své pracovitosti a houževnatosti na tratích 1500–3000 m mezi tři nejlepší
běžkyně ČR v ročníku 2003–2004. Pořadatelé ze Ski klubu
Jablonec museli pro uskutečnění výše zmíněné akce vyvinout
neuvěřitelné úsilí a kromě běžných starostí s organizací zajistit spoustu dalších věcí „navíc“. Přesto se jim povedlo uspořádat parádní závody v naprosto pohodové atmosféře.
Koncem února si ale zima dala jen na chvíli oddech a paradoxně první jarní dny opět přinesly i do našich končin sněhovou
nadílku. Např. na ondřejovské hvězdárně se tak dalo celý týden
(17.–23. 3.) poměrně slušně lyžovat a jarní sníh na ondřejovské
hvězdárně taky celá řada našich lyžařů bohatě využila.
Pořádat a účastnit se závodů je samozřejmě sůl každého sportovního snažení – potkat se a poměřit síly s nadšenci stejného
ražení. To i přes skvělé sněhové podmínky nebylo z pochopitelných důvodů bohužel možné, přesto bude většina lyžařů
na tuto zimu vzpomínat jen a jen v dobrém, neb jak praví rčení,
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a obyvatele Senohrab a okolních obcí. Více
„něco špatného je vždy k něčemu dobré,“
Při pohybu v zimě
jak stoletá tradice Senohrab jako výletnía pro běžecké lyžování to tentokrát platilo
se též přirozeně
ho-lyžařského střediska, rychlá dostupnost
stoprocentně: Nebyly závody, ale po nězejména z Prahy, nemožnost delších pobytů
kolika letech byl sníh, a to skoro všude
posiluje nyní tak
na horách, výjezdů do zahraničí, atd. apod.
a nebývale dlouhou dobu. Nemuseli jsme
potřebná imunita
bez jakékoliv propagace zapříčinily nebývase tudíž nikam honit a v klidu si mohli
a hlavně pak ruku
lý nápor zimních návštěvníků do senohrabdomácí sníh a zimní idylku posázavských
ských
ulic a polí. Mezi lyžaři byli nezřídka
kopců dosyta užít. Tyto okolnosti pak celv ruce s tělesnou
slyšet rozhovory typu „Tak široký tratě
kově vedly k „znovuobjevení“ běžeckého
pohodou přichází
na bruslení jsem viděl naposledy předloni
lyžování, jako pro lidský organismus možna Engadinu,“ (Engadin – slavný lyžařský
ná nejprospěšnějšího sportu – provozuje
i pohoda duševní
maraton ve Sv. Mořici ve Švýcarsku), nebo
se většinou v pěkném přírodním prostřea naopak.
„Proč bych se hnal v neděli v 6 ráno 120 km
dí a na čerstvém vzduchu, rovnoměrně je
do Jizerek a v Bedřichově stál v koloně před
zatěžováno celé tělo a na rozdíl od atleticparkovištěm, když v Senohrabech jsem
kého běhu odpadá i nadměrné zatěžování
za 20 min. a zalyžoval jsem si tu stejně dobkloubů a dalších součástí pohybového apaře?“ atd. apod… Zkrátka, jak už bylo výše uvedeno, opravdu
rátu při dopadech na tvrdou zem. Při pohybu v zimě se též přinás moc potěšilo, že kromě našich mladých svěřenců stopy vyrozeně posiluje nyní tak potřebná imunita a hlavně pak ruku
užila široká sportovní veřejnost nejen ze Senohrab, ale i blízv ruce s tělesnou pohodou přichází i pohoda duševní a naopak,
kého a širokého okolí. Doufejme, že příští lyžařská sezona bude
což je teď asi vůbec nejdůležitější.
sněhově minimálně stejně příznivá jako právě skončená sezona a pohyb na lyžích bude přinášet jen a jen radost.
Jako členy senohrabského Sokola a lyžařského oddílu nás moc
těší, že jsme díky příznivým okolnostem měli příležitost vyVšem čtenářům Senohrabské hlásky přejeme pěkné jaro!
tvořit dobré podmínky pro pohyb na lyžích a svou aktivitou
Za lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby
tak mnoha lidem v neradostné době udělali radost. Co nás naHonza Oberländer
opak netěší, je fakt, že radost na druhou stranu přinesla obyvatelům lyžařským provozem dotčených lokalit starost hlavně
Nejbližší akce lyžařského oddílu TJ Sokol Senohraby: V ideáls parkováním a občas těžko pochopitelným chováním některých
ní situaci ve čtvrtek 22. 4. 2021 „Jarní běh pod bývalým lyzimních „návštěvníků“ Senohrab. Tímto se omlouváme všem
žařským můstkem Hrušov – 58. ročník“. V tuto chvíli je pořáobyvatelům dotčených lokalit za výše uvedené strasti spojené
dání hromadné akce ovšem asi nereálné, informace o formě
s lyžařským provozem zejména v první lednové vlně. Musíme
pořádání nebo případném náhradním termínu budou zvepřiznat, že na takový nápor motorizovaných návštěvníků jsme
řejněny na webových stránkách lyžařského oddílu: http://
nebyli připraveni a veškerou energii a čas jsme hlavně v prvních
www.sose.cz/ a https://www.senohraby.cz/info-o-obci-1/
14 dnech věnovali úpravě tratí a zajištění samotného lyžování.
ski-senohraby-1/.
Výzvy na oddílových webových stránkách a ústní apely zejména k přespolním lyžařům, aby k cestám do Senohrab, jak bývalo v (ne)dávných dobách dobrým zvykem, využívali vlakovou
dopravu nebo aby alespoň parkovali na asi jediném oficiálním parkovišti v obci na nádraží, se ukázaly jako dosti chabé.
Na druhou únorovou sněhovou vlnu jsme už po této stránce byli
přeci jen připraveni lépe. Např. majitelé „KMK“ dali k dispozici k parkování loučku vedle své provozovny (30 parkovacích
míst), výboru Sokola se podařilo s provozovateli hotelu SEN dojednat volné hotelové parkovací kapacity, další parkovací místo bylo připraveno a též hojně využíváno přímo nad Vávrákem
(okraj ulice Nad Stráněmi). Na nejvytíženější nástupní místo
do stop u KMK byly též přistaveny mobilní WC.
Všem, kteří poskytli výše uvedené parkovací kapacity, moc
děkujeme a díky patří všem, kteří jakkoliv přispěli k zajištění
lyžařského provozu, mj. zemědělcům za možnost se na polích
na lyžích a se skútrem vůbec pohybovat! Velké díky též všem
lyžařům a příznivcům za příspěvky na provoz skútru (benzín,
servisní prohlídky) a zajištění stopovací techniky. Díky Vašim příspěvkům jsme např. pořídili nový stopovač na klasiku
v hodnotě 25 000 Kč a v dolaďování funkčnosti stopovačů
na klasiku i bruslení budeme nadále pokračovat.
Stopy najíždíme při dobrých sněhových podmínkách (se skútrem již 10 let) primárně pro trénink členů lyžařského oddílu

11

K životnímu jubileu
Ing. arch. Martina Líbala
V polovině března oslavil v nejužším
rodinném kruhu Ing. arch. Martin Líbal
významné a těžko uvěřitelné životní jubileum.
Kdo ho zná, jen těžko uvěří jeho datu narození,
přišel totiž na svět v časech válečných
16. března roku 1941. Všichni jej známe
jako vitálního, usměvavého a společenského
návštěvníka senohrabských lákadel všeho
druhu, tu jej potkáme na nádraží u Franze,
hned je zase u řeky na plovárně,
pravidelným návštěvníkem
je na místním fotbalovém hřišti,
ale skutečně doma je obklopen svými
blízkými ve vile Jaroslava v ulici Ve Vilách,
kde přes svůj osmý křížek na bedrech
nejen relaxuje, ale stále intenzivně pracuje.

M

artin Líbal je opravdový nezmar, jehož dvě krásná
vnoučata jsou již pátou generací této rodiny vyrůstající v malebném okolí Senohrab. Úzké sepětí oslavence s naší obcí je nepochybně důvodem si jeho renesanční
osobnost připomenout krátkým laudatiem.
Martin Líbal se narodil do rodiny dvou významných postav naší
stavební historie, dějin umění a památkové péče, tedy Dobroslava Líbala, čestného občana Senohrab, a paní architektky Jarmily
Líbalové (Kasalické), rodačky ze Senohrab. Je tedy nanejvýše logické, že po absolvování Jedenáctileté střední školy v Londýnské
ulici v Praze zakončené maturitní zkouškou v roce 1958 vedly
jeho kroky na České vysoké učení technické v Praze, kde v letech
1960 až 1966 studoval architekturu pod vedením profesorů Antonína Černého, Karla Honzíka či Františka Cubra. Jako jeden
z mála architektů ještě před zahájením studia na vysoké škole
dva roky získával praxi po stavbách a disponuje výučním listem
v oboru zedník. Po absolutoriu v roce 1966 nastoupil do Střediska pro rozvoj obchodní sítě (SROS), kde beze změny působil
až do roku 1991, kdy zahájil svou samostatnou architektonickou
praxi. Dlouhá léta praxe v podniku řízeném městem se zaměřením na provozovny pohostinství a obchodních prostor, společně
s organizačními schopnostmi a konkrétními architektonickými
počiny, jej v roce 1976 přirozeně vynesly až do čela celého projekčního týmu. S ohledem na široké spektrum jeho předrevolučních realizací si dovolíme připomenout pouze ty nejzásadnější.
V milovaném Posázaví například navrhl chatu Josefa Černohorského v osadě Zlenice a rekonstruoval statek na dům v Pyšelích-Zaječicích, projektoval rodinný dům ve Svojeticích na Černokos-
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telecku, či podkroví domu Jana Švankmajera na Novém Světě.
Nesmírně kultivovaně až geniálně se vyrovnal se zcela netypickým prostorem postrádajícím pravé úhly v komplexu vináren
Blatnička ve staroměstské Michalské ulici a své bohaté zkušenosti z návštěv restauračních a pohostinských zařízení brilantně využil při návrhu interiérů bistra Jitřenka v Praze, vinárny U Čerta
či kultovní vinárny U Klíčů na Malé Straně či známých restaurací Praha v Berlíně či mongolském Ulánbátaru. A jmenovat by
se daly desítky dalších realizací interiérů pohostinských zařízení, kanceláří, prodejen, které spojuje jedno jediné, tedy vlídnost,
útulnost, účelnost a schopnost naslouchat potřebám návštěvníků a kultivovat prostor nezaměnitelným způsobem, který přináší
dlouhodobě funkční dílo nezatížené dobovými trendy. Proto jsou
jeho projekty dlouhodobě životaschopné a proto je nám v nich
příjemně a útulně. Kdo někdy zavítal do vinárny U Klíčů, do Blatničky či vzal za neopakovatelný kultovní hrozen coby madlo dveří
ve vinárně U Vávrů v jeho domě v Šubertově ulici na Královských
Vinohradech, ví, o čem píšu. Vlídná a milá architektura Martina Líbala je totiž podepřena ohromnými životními zkušenostmi
a pochopitelně talentem, který by však bez autorovy rozsochaté
duše nebyl samospasitelný.
Pokračovat by se mohlo dále, ale především je nutno zdůraznit
schopnost prakticky ihned po nástupu svobodných a demokratických poměrů přejít plnou vahou na vlastní nohy a pokračovat v nastoupeném trendu i ve složitém a tvůrčí práci nepříliš rozvíjejícím podnikatelském prostředí. I zde si vybíral
z pestré palety nonkonformních výzev a osvědčil své schopnosti vdechnout nový život mnoha již zavedeným stavbám.
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zásadním způsobem přispěl k monuZ výčtu mnoha jmenujme například
Martin Líbal je především
mentálnímu dílu svých rodičů. Plně
s ohledem na Posázaví rekonstrukci
architekt, ale šíře jeho aktivit
se zde projevily jeho výtvarné schophospůdky Pod Hradištěm ve Lštění,
je pozoruhodná i všemi možnými
nosti, bez nichž bychom si těžko dozahradní restauraci U Radnice v Praze,
dalšími směry.
kázali představit některé ze známých
obnovu průčelí domu v Melantrichově
Své schopnosti mnohokrát využil
publikací. Vedle množství kresebných
ulici, rekonstrukci domu U Tří zlatých
při prezentaci historického a kulturního půdorysů historických objektů se pokorun v Praze, rekonstrukci letních šadědictví formou výstav či krátkodobých
dílel na mnoha kresebných či hmototen Plaveckého stadionu v Praze-Podolí
vých rekonstrukcích, kterými doproči obnovu interiéru lodi Sázava. Pestrá
nebo dlouhodobých prezentací našeho
vází i zdařilé publikace a výstavy svého
škála projektů a přepestrá paleta řešepamátkového fondu.
syna Patrika věnované především moní. Vedle interiérů a exteriérů je však
Se svým synem Patrikem připravili
derní architektuře. Je obdivuhodné,
náš oslavenec i mistr detailu a mezi
putovní výstavu Meziválečná
že i v době těžko uvěřitelných kulatin
jeho realizacemi se objevují i vynikající
architektura v dolním Posázaví,
je stále v plné síle a tvůrčí práci, o čemž
návrhy mobiliáře či drobných detailů
která zavítala i do sálu restaurace
mě v minulém roce přesvědčil způsoa stavebních doplňků. Vedle již zmiU Andělů, podílel se na rekonstrukci
bem sobě vlastním. Při návštěvě vily
ňovaného madla ve tvaru hroznu je
Jaroslava mi do klína s potutelným
možno považovat za ikonickou napříbrány tábora z doby římské v Brně,
úsměvem vložil monumentální více
klad jeho Der Berliner Stuhl, berlínrekonstruoval kapli svaté Ludmily
než sedmisetstránkový (ve formátu
skou židli z restaurace Praha v Berlíně,
a Marty v Přední Kopanině
A3) stavebně-historický průzkum Všeale také mnoho dalších, izbovskou židli
na nejmenší vlastivědné muzeum
obecného penzijního ústavu, mimopro Slováckou Víchu v Praze, set židlí
v České republice či realizoval
řádné funkcionalistické stavby Josefa
Blatnička I.–III., kovovou barovou židkomplikovanou prezentaci pozůstatků
Havlíčka a Karla Honzíka z let 1932
le Blatnička, osvětlovací tělesa, barové
románských domů v obchodním centru
až 1934 na spodním Žižkově, s otázpulty, dekorace, mříže ve FrantiškánPalladium na náměstí Republiky
kou, kolik váží. Váhu jsem netrefil (váží
ské zahradě v Praze či ve vstupní hale
v Praze.
6,5 kg), ale uvědomil jsem si neuvěřiInstitutu městské informatiky v Praze
telnou mravenčí a důkladnou práci,
v Žatecké ulici. Zkrátka velké množství
s níž přes rok Patrik s Martinem dávali
nápadů, které často realizoval ve velmi
toto dílo dohromady, a především jsem
plodné a zajímavé spolupráci se svými
početnými spolupracovníky, kteří vždy byli i jeho blízkými si uvědomil, že kromě fundamentální dokumentace stávajícího
přáteli. Bez osobního kontaktu, přátelství a vřelého lidského stavu Martin Líbal současně v duchu dodnes stále neobvyklého
slova ostatně Martin Líbal nepracuje, a proto je jeho spolu- a moderního přístupu k našemu památkovému fondu přemýšlí
práce s Cyrilem Boudou, Oldřichem a Tomášem Hejtmánkem, nad možností objekt nejen zachránit, ale vdechnout mu nový život
Miroslavem Stropnickým, Václavem Hejdukem a mnoha dal- a smysl. Bez podrobného poznání jeho podstaty úkol neřešitelný,
šími, včetně vlastní rodiny, často zdrojem těžko uvěřitelných pro Martina Líbala však výzva mimořádná a naplněná smysluplným projektem, který na jeho dílo přirozeně navázal.
příhod, vzpomínek a řekl bych i legend.
Martin Líbal je především architekt, ale šíře jeho aktivit je pozoruhodná i všemi možnými dalšími směry. Své schopnosti mnohokrát využil při prezentaci historického a kulturního dědictví
formou výstav či krátkodobých nebo dlouhodobých prezentací
našeho památkového fondu. Se svým synem Patrikem připravili putovní výstavu Meziválečná architektura v dolním Posázaví,
která zavítala i do sálu restaurace U Andělů, podílel se na rekonstrukci brány tábora z doby římské v Brně, rekonstruoval kapli svaté Ludmily a Marty v Přední Kopanině na nejmenší vlastivědné muzeum v České republice či realizoval komplikovanou
prezentaci pozůstatků románských domů v obchodním centru
Palladium na náměstí Republiky v Praze. Obsáhlá je i jeho publikační činnost, kde bez větších problémů zabrousí do problematiky románské či gotické architektury, památkové péče, moderní
architektury, regenerace historických objektů či k tolik oblíbenému tématu architektury militaris, jelikož patří mezi přední znalce především moderní evropské pevnostní architektury. Nelze
pochopitelně opominout rodinné zázemí Martina Líbala, které
patří dlouhodobě k jeho oporám a zdrojům inspirací. Jako syn
Dobroslava a Jarmily Líbalových se od útlých let podílel na velkolepém celoživotním díle svých rodičů a stal se v dobrém slova
smyslu nepostradatelným dokumentátorem, geodetem, kresličem, měřičem, fotografem a v neposlední řadě i řidičem, který

Architekt Martin Líbal je zkrátka osobností široce rozkročenou
napříč humanitními obory, osobností, která své schopnosti nedává okázale najevo. Z jeho celoživotních postojů odrážejících se
v jeho dosavadním díle vyvěrá pokora k věcem minulým, moudrost, vstřícnost a vlídnost a přesně takového si jej všichni pamatujeme z našich každodenních setkání v Senohrabech či na jeho
tolik oblíbené plovárně, kam již dochází osmdesát sezón. Svůj
vřelý vztah k Senohrabům prokázal již mnohokrát faktickou podporou zdejších spolkových aktivit (plovárenský spolek, fotbalový
klub), soustavnou pomocí a péčí o areál senohrabské plovárny,
včetně projekčních a inženýrských činností prováděných zcela
bez nároku na honorář či svým nemalým podílem na publikaci
o historii obce i spoluautorstvím při návrhu senohrabského znaku a vlajky. To by zajisté nezvládl bez zarputilosti a mimořádného
sportovního nadání, které můžeme každoročně sledovat a obdivovat při pingpongovém turnaji na plovárně pod senohrabskou
Hláskou. Milý Martine, přejeme ti (a sobecky i samy sobě) pokud
možno ještě dlouhá a plodná léta mezi námi, abychom se mohli
jako dříve setkávat v našich oblíbených restauračních zařízeních
či jen tak u řeky Sázavy a spřádat další plány, výzvy a zažívat
další společná dobrodružství, protože tvůj život je jedno velké
a krásné dobrodružství. Ad multos annos. Vivat!
Vojtěch Kašpar
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Velikonoční Zaječice
Kája si plete pomlázku. Alenka si chystá vodu. Významně se na sebe mrkají. „Počkej, jen počkej v pondělí,“ švihá
Kája proutky. Alenka mu to nezůstane dlužná. „Jenom
dopoledne,“ odsekne. „Hned jak odbije poledne, zleju tě
až po paty. Doufej, že bude teplo, abys do večera vůbec
uschnul!“
Maminka to všechno pozoruje trochu ustaraně, Velikonoční pondělí by si představovala o pár stupňů klidnější.
A tak v neděli večer na chvíli zmizí, a když se děti v pondělí ráno probudí, hned se u nich hlásí: „Vstávat! Představte si, že se tu teď mihnul velikonoční zajíček! Košíček
měl prázdný, takže už vám tady asi něco nechal.“ Děti se
bleskem oblékají a hrnou se na zahradu, ale najdou jenom
dopis zastrčený za brankou.
„KÁJO A ALENKO,
SCHOVAL JSEM VÁM PÁR VAJÍČEK. NEJDŘÍV MI
ALE PROSÍM TROCHU POMOZTE. LETOS SE CÍTÍM
TROCHU OPUŠTĚNÝ A POTŘEBOVAL BYCH NĚJAKOU
KAMARÁDKU.
VÁŠ VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK“

Kája s Alenkou rozpačitě koukají jeden na druhého
i na dopis. Kamarádku? Jakou kamarádku? Maminka
jim podá mapu. Kája drží ohnuté rohy, Alenka poctivě
studuje říčky, kopce a vesničky kolem Senohrab. „Tady!
Hele, Kájo, koukej, tahle vesnice se jmenuje Zaječice!“ Oba
si přes trička navléknou ještě mikiny a s mapou v ruce se
rozběhnou pryč. Maminka si oddechne. Pomlázku i vodu
zatím nechávají doma.

Stejně jako minule nezůstáváme přímo v Senohrabech.
Vesnička Zaječice je ale blizoučko, sotva kilometr. Jako
by Senohraby měly sestřičku
– starší, zato menší. Že to zní
jako aprílový nesmysl? Na množství lidí Senohraby rozhodně vedou, Zaječice mají asi tak čtvrtinu senohrabského počtu. Co se ale Zaječicím nedostává v obyvatelích,
hravě dotáhnou ve věku. První písemná zmínka o Zaječicích se objevila roku 1194, o 250 let dřív než zmínka o Senohrabech. Čtvrt tisíciletí, kolik to asi je v životě vesnic?

Určitě jste už něco velikonočního namalovali nebo vyrobili. Možná jste barvili vajíčka. Co ještě zbývá? Velikonoční perníčky přece! Poproste maminku, aby vám
s pečením pomohla, přece jenom víc lidí si v kuchyni
užije víc zábavy.

Zajíček vrazí do hospody,
převrhne stůl a zařve:
„Kdo mi zmlátil bráchu?“
„Já!“ zvedne se medvěd
vzadu. „A co jako?“
„No... ale nic...
dobře’s udělal.“

Připravte si:
- 400 g mouky
- 140 g moučkového cukru
- 100 g másla
- 2 lžíce medu
- 2 vejce
- 2 lžičky skořice
nebo perníkového
koření
- 1 lžička jedlé
sody nebo 3 lžičky
kypřicího prášku
V kastrůlku si rozpusťte máslo s medem. Nechte ho vychladnout, ať není moc horké a přimíchejte vajíčka.
Sypké přísady (mouku, cukr, koření a sodu nebo kypřicí prášek) si nejdřív smíchejte v míse vedle. Až budou
pořádně promíchané, přilijte máslo s medem a vajíčky
a všechno prohněťte (teď se vám možná bude hodit maminčina pomoc).
Pak těsto vyválejte, vykrájejte třeba vajíčka nebo kytičky a pečte v troubě předehřáté na 170°C. Trvá to asi
deset minut, ale radši si perníčky hlídejte a vyndejte je
hned, jak zezlátnou.
A to nejlepší nakonec – až vám perníková vajíčka vychladnou, pořádně je ozdobte barevnými polevami.
Dobrou chuť a krásné Velikonoce!

Tříkrálová sbírka
bez koledníků až do dubna
Tříkráloví koledníci se už za těch 20 let, kdy sbírka v ČR každoročně probíhá,
stali tradičním závěrem Vánoc. Kvůli vládním opatřením jsme do poslední chvíle čekali,
jestli nakonec koledníky budeme moct poslat do ulic, ale letos se sbírka poprvé musela obejít bez nich.

I

tak patří dík všem, kdo byli odhodláni jít koledovat. Nicméně jsme se snažili v Mnichovicích a okolních obcích, kde již máme tradici
tříkrálové koledy zažitou, nachystat pokladničky
do obchodů, na úřady nebo do školky, všude tam,
kde se lidi smí a musí pohybovat. Celkem jsme využili 18 zapečetěných pokladniček a těší nás i zájem některých obchodů, které nás samy oslovily
se zájmem o to, aby u nich pokladnička byla.
V Senohrabech se vybralo celkem 2 424 Kč,
celkový součet všech pokladniček je 39 097 Kč.
Jsme vděčni i za tuto ¼ loňského výtěžku. 65 %
částky zůstává vždy k dispozici organizaci, která
sbírku pořádá – u nás je to Farní charita Mnichovice. Máme schváleno využít peníze ze sbírky na pomoc rodinám či jednotlivcům, kteří se
kvůli covidu či nouzovému stavu dostanou do finanční nouze (ztráta zaměstnání apod.), můžeme jim uhradit nájem, elektřinu apod., aby se
nedostali kvůli nepříznivé situaci do dluhů. Dále
chceme podpořit mladého kluka-muže na startu
v jeho nelehkém životě, kdy po dosažení 18 let
musel opustit dětský domov a staví se na vlastní
nohy.
Snad by letos došlo i na sportovní kroužky dětí.
Z loňské sbírky jsme nějaké peníze ušetřili, když
sportu bylo méně. Ale jak je vidět, věděli bychom, jak využít účelně daleko víc peněz. Určitou nadějí je pro nás online sbírka, která probíhá
do konce dubna. Přes www.trikralovasbirka.cz
můžete přispět do virtuální sbírkové pokladničky naší charity tak, že zadáte ve formuláři obec
Mnichovice. Nebo můžete jednoduše použít číslo tříkrálového účtu 666008822/0800 s VS naší
tříkrálové pokladničky 77701959. Funguje i QR
kód. Na webu sbírky můžete sledovat stav online
pokladničky, zatím tam
máme 34 117 Kč – věřím,
že do dubna se nám tam
ještě nějaká koruna objeví. Plánované a předem schválené výdaje jsou uvedeny https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/.
Všem, kdo nás podporují a sledují na Facebooku, moc děkujeme,
váš zájem je pro nás hnacím motorem charitu rozvíjet a posou-
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vat dál. Už máme konečně webové stránky https://mnichovice.
charita.cz ! A vzhledem k tomu, jak se rozšiřuje nabídka darů,
věcí a nábytku od vás, dárců, se musíme vydat cestou nějakého
projektu, jak užitečné věci dál využít a dostat mezi potřebné lidi
v okolí. Děkujeme, držte nám palce.
Lucie Procházková
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Názory

Jaké to je být či nebýt (ne)pozitivní?

Nezvládnutá zloba generuje omyly

Tak, … a už podle nadpisu je zřejmé,
že řeč bude o rozdělení. Rozdělení na pozitivní
a nepozitivní. Záměrně nepíšu negativní.
Nebo to snad bude o světonázoru?
O přístupu k životu a místu ve společnosti?
Ne! Tak nutně či nudně filozofické to nebude.

P

ředně jsem si našel ve slovníku podrobnější význam slova pozitivní, abych
se do toho moc nezamotal. Zopakoval
jsem si, že to je ponejvíce popisovaná skutečnost, která nám dává radost a naději, kladně
popisující daný stav. Občas si musím něco přečíst, abych věděl a poznal, nebo nezapomněl,
nebo abych zjistil, jak vlastně žiju.
A mnoho zjistím i z našeho oblíbeného periodika. Také rozděleného, a rozdělovaného
některými články v pohledu na dění v obci.
Co v naší vesnici rezonuje, z Hlásky víme. Témat je více, netřeba je dopodrobna opakovat.
Je to zase jen prosté (někdy a někde i sprosté)
dělení a rozdělení v názorech. Stálé hledání
a určení prvního vejce, nebo alfa slepice.
Mnohý z pisatelů rozličných článků se snaží
přesvědčit čtenáře o svojí pravdě. Neúspěšně.
Já mám z toho dobrý pocit, pocit z toho, že obec
žije. Že žije střetem názorů na to, co je dobré či
špatné, na to, co bylo nebo nebylo správně rozhodnuto, vykonáno.
Občasné výzvy k jednotnosti a angažovanosti
ve prospěch toho či toho druhého, účasti
či neúčasti kdekoliv a na čemkoliv, dlouhodobě nepadají na úrodnou půdu. A je to dobře!
Je správné, že lidi samostatně myslí a jednají
podle svých poznatků a pocitů. Podle svých
osobních nálad a potřeb. Střet názorů považuji za pozitivní stav. Tady jsou lidi fajn,
a že občas padne nějaká ta facka, to nepadá
na váhu… (citt.)
Střet mladších a starších, střet nových či původních osadníků, střet abstinentů či neabstinujících. Dodává mi to energii k životu, k pozi-
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tivnímu myšlení. Také k síle vydržet nařízenou
osamocenou garážovou konzumaci hlavu a jazyk motajících dobrot. K naději, že pod náhubkem se mnozí stále usmívají a mají dobrou náladu, k naději, že jsou pozitivní i nepozitivní
současně.
A strach? Ne, spíše obavy, abychom dokázali
odolat volání po jednotě, výzvou na vzpomínky dřívějších uspořádání a pořádků, lhostejno jestli před třiceti, nebo před sto padesáti
lety. Dnešní výzvy musíme řešit dnešními
prostředky. My dnes máme také dost rozumu
na to, abychom si poradili.
Pohádejme se o poštu, o aktuální vhodnosti
sportovní aktivity, o rozpočty, o pejsky, o cokoliv. Avšak při zachování důstojnosti, zachování zdravého rozumu a respektu k odlišným
názorům, a ponechání prostoru pro svobodu
myšlení. V dnešní době trošku ohrožované
a opomíjené a potlačené.
Je přece jasné, že například mnohým „stará pošta“ vyhovovala více, i když nebylo kde
zaparkovat, a na vyzvednutí doporučeného
dopisu si člověk pracující mimo obec musel
vzít náhradní volno. Nyní v „nové“ asi taky,
že? Je jasné, že někdo sportuje, někdo více,
a někdo méně. Hlavně mně neříkejte, že já
„musím taky“. Je to moje věc. Někdo pejska
má, a někdo ne, vyvolává to stálou diskusi,
diskusi o ho…
Stálé dělení, stále je prostor pro demokratický
střet názorů. Prostor pro legraci, humor a dobrou pozitivní náladu, pozitivní myšlení.
V březnu jsou mnohá výročí, některá dějinná,
smutná i tragická, humorná i veselá, některá jen moje a mému blízkému okolí osobní.
Vzpomeňme si na ně, důstojně, ale nezapomínejme se i smát a mít dobrou náladu, být pozitivní. Mezi smutnější výročí mohu zařadit
například svůj první článek do Hlásky před
rokem. A veselá? Švejk. Významné výročí
jeho prvního vydání. Někdo ho miluje, někdo
nemusí. Já ho miluji, přesto, že jsem jej celého nikdy nepřečetl. Jsou filmy, audioknihy.
Každý musí mít svoji volbu, svoje dělení.
Takže, jaký je závěr? Já myslím, že je dobré,
když je člověk pozitivní.
A že jste čekali podle nadpisu jiné téma? ……
Ode mě ne, já se jmenuji Petr Hájek
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Vážení čtenáři Senohrabské hlásky, jak ukojit svou
již několikrát vzpomenutou obsesi vyvracet hloupé
výroky a mylné závěry, které nás tolik rozdělují
a nepřispívají k přátelské atmosféře v obci?
Mám vést spor s dámou, vyjadřující se spolu
s opozičními zastupiteli velmi kriticky k převodu
provozovny České pošty, s. p., na provozovnu
Pošta Partner, k převodu mylně a zlovolně považovanému
za rozhodnutí starostky obce, nebo reagovat edukačním
výčtem kompetencí České pošty, s. p., a kompetencí
orgánů naší obce při transformaci poštovní sítě?
V zájmu zajištění obecné orientace v „problému“ uvedu
jen korektní přehled práv a povinností zúčastněných
v daném problému a několik osobních stanovisek.

P

rovozování pošty je v ČR upraveno zákonem č. 29/2000
Sb., o poštovních službách, dále nařízením vlády
č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu poštovních provozoven, a vyhláškou Českého telekomunikační úřadu
č. 464/2012 Sb., o stanovení dostupnosti poštovních služeb.
V uvedených dokumentech je snadno dohledatelné, že Česká
pošta, s. p. (dále jen „ČP“), je ze zákona povinna zajistit tzv. obslužnost území, tj. poskytovat tzv. základní poštovní služby
(dodání zásilek, balíků, peněžní služby, atd.) prostřednictvím
sítě provozoven, jejichž minimální počet stanoví na návrh Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) vláda svým
nařízením. Síť poštovních provozoven je tvořena zejména provozovnami ČP a provozovnami Pošta Partner (dále jen „PP“),
které jsou plnohodnotnými poštovními provozovnami s tím
rozdílem, že PP jsou provozovány nikoli ČP, ale třetí osobou,
což nemění dané povinnosti. ČP při řízení poštovních služeb
v zemi také sleduje vedle tzv. dostatečné obslužnosti území dostupnost poštovních služeb a dostatečnou hustotu provozoven.
Hustota pošt je zajištěna, pokud je pošta provozována v obcích
nad 2 500 obyvatel nebo v obcích s menším počtem obyvatel,
ale s matričním úřadem, stavebním úřadem nebo základní
školou s 1. a 2. stupněm. Naše obec tyto podmínky nesplňuje.
Zákonná odpovědnost za tzv. dostupnost poštovních služeb je
splněna, když celkový počet provozoven odpovídá počtu provozoven stanovených nařízením vlády. O zrušení či přemístění
nebo převedení těchto provozoven ČP rozhoduje Česká pošta,
s. p., zcela samostatně a nezávisle, při respektování uvedených
kritérií. Z toho plyne, že ČP je suverénem, plně kompetentním
ke zrušení, přemístění či převedení svých provozoven v obcích
za podmínky, že zajistí přístupnost občanů k poštovním službám na území v souladu se zákonnými ustanoveními.
A jaká je pozice obce, jejich orgánů při zrušení, přemístění provozovny ČP nebo její převedení na provozovnu Pošta Partner? ČP
má zákonnou povinnost zajistit obslužnost území ČR, nikoliv obslužnost obcí. Jinak řečeno, pokud se ČP rozhodne v obci ke zrušení, přemístění své provozovny nebo převedení na provozovnu
PP, musí ze zákona zajistit poskytování poštovních služeb na jiném místě nebo dané služby zajistit v jiné obci při splnění tzv. do-

jezdové vzdálenosti stanovené vyhláškou ČTÚ č. 464/2012 Sb.
Podle § 27 a § 28 této vyhlášky je ČP povinna tento záměr předem
(nejméně 1 měsíc) projednat s dotyčnou obcí, příp. zajistit dostupnost jiným způsobem. Stanovisko orgánu obce, tím méně starosty obce, není zákonnou podmínkou pro platnost či neplatnost
rozhodnutí ČP, a není proto vyžadováno. Obec ale může v případě
zájmu občanů o zachování poštovní služby nabídnout ČP jiné prostory pro jejich provozování, příp. i personální obsazení. ČP nemá povinnost nabídce obce vyhovět. Udržení „pošty“ v obci není
tedy právním nárokem, ale jen a jen výsledkem odpovědného
jednání orgánů obce s ČP v zájmu občanů o zachování poštovních služeb v obci. Domnívám se, že vlna kritiky na postup vedení obce, resp. starostky při převodu provozovny ČP na provozovnu PP, je založena na naivní interpretaci populistických výroků
politiků a zcela mylném tvrzení (viz příspěvky v SH), že „naše“
pobočka pošty byla zrušena a provozovna PP byla obci vnucena.
Opoziční zastupitelé tomu napomáhají už alarmující neznalostí
postavení a práv orgánů obce. Sami se z toho usvědčují tvrzením
v SH č. 2, že ČP nemůže zrušit svou pobočku bez souhlasu zastupitelstva obce, nebo požadavkem na doložení rozhodnutí ČP
o zrušení pobočky, apod. Požadovat něco, co fakticky neexistuje,
začíná být pro tuto opozici skoro typické, vzpomeňme vymáhání
neexistujícího práva na okamžitou odpověď. Transformace poštovní sítě není redukcí, „poštovní pobočky“ se neruší, ale postupně přeměňují. Podle mého názoru, kdo to na únorovém jednání
zastupitelstva také pochopil, byl Ing. Aleš Vychodil, po jehož seriózním a uklidňujícím vystoupení se konečně začal řešit skutečný
problém naší obce – nízká ekonomická efektivnost provozování
PP. Děkuji tímto jmenovanému, jistě i jménem provozovatelky
PP, za velmi cenný a naprosto korektní vstup do jednání zastupitelstva obce, kterým změnil jeho zbytečně konfrontační průběh
v prospěšné návrhy řešení.
Vážení čtenáři SH, raději bych uvedená fakta přednesl na zastupitelstvu, podrobil je veřejné, věcné diskusi, ale poslední dva
roky, jak nedávno v SH uvedl zastupitel Ing. M. Matyska, k tomu
nejsou vhodné podmínky. A hospody, jindy místa pro názorové
střety, přiznávání relevantnosti a objektivnosti vyřčeným tvrzením, jsou t. č. uzavřené. Zda jsou přesvědčivější mnou uváděná
fakta, nebo mylná vyjádření šířená paní S. Čermákovou a opozičními zastupiteli za občasného potlesku sympatizantů, nechám
na intuici vážených občanů obce. Věřím, že pokud kritici postupu
koaliční většiny v zastupitelstvu obce ve věci zachování poštovní
služby v Senohrabech pochopí, v čem a jak se mýlili, jistě najdou
příležitost, jak tento postup ocenit, případně i potleskem.
PhDr. V. Kopper
Postskriptum: Skutečným problémem PP v Senohrabech není
zhoršení poštovních služeb (naopak je vhodnější provozní doba
i místo), ale rozpor mezi finančním efektem očekávaným provozovatelkou PP a „koronavirovou skutečností“. Kroky koaličních
zastupitelů od počátku prokazují zájem o udržení poštovních služeb v obci, opoziční zpochybňování těchto kroků podporou není.
Autor příspěvku není tiskovým mluvčím starostky obce, jak bylo
nesprávně uvedeno v SH č. 2/2021, autor je letitým členem Senior parlamentu, národní diskusní a názorové platformy.
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Právo na okamžitou odpověd podruhé
Vážení spoluobčané Senohrab,
stalo se pravidlem, že vedení obce reaguje na článek zaslaný
redakci souběžně ve stejném čísle Hlásky, viz např. příspěvky
o problematice naší pošty. A tak to má být, občané mají být
informováni o názorech zastupitelů na problematiku trápící
pisatele. Avšak mělo by to být umožněno všem členům zastupitelstva (všem občanům), aby i oni mohli reagovat na zveřejněné informace v obecním periodiku financovaném z rozpočtu
obce. A tak nám opět nezbývá než se vracet k článku, na jehož
text už mnozí pozapomněli, a reakce na něj pak může působit opožděně až vyčpěle. Jinou možnost nemáme. Jako soukromé osoby bychom se tím nezabývali, jako zastupitelé však
reagovat musíme. Jedná se o tvrzení našeho kolegy, zastupitele pana Ing. Miroslava Matysky, zveřejněná v Senohrabské
hlásce 2/2021. Ve svém článku sdělil „své pocity na fungování
poměrů v zastupitelstvu“. Nehodnotí však ani tak fungování zastupitelstva, ale spíše dle jeho názoru „nekonstruktivní
přístup zastupitelů zvolených za TJ Sokol Senohraby“, jak nás
dnes všichni chápou, opozici.
Zkusíme tedy postupně našemu kolegovi a vám občanům vysvětlit některé body, nad kterými se pozastavuje, a jsou mu
nejasné.
Vznik opozice
Ano, po několika letech zde vznikla jasná opozice.
Nevznikla však, jak je nám neustále podsouváno, programově,
na základě nějaké nespokojenosti se zvolením staronové paní
starostky, ale v průběhu několikaměsíčního působení v zastupitelstvu obce doprovázeného opravdovým rozčarováním
nad způsobem práce zastupitelstva a způsobem vedení obce.
Měli jsme od začátku a máme stále velký problém se systémem
„NERUŠIT, VLÁDNEME “!
Už způsob volby povinných výborů a jejich personální obsazení nám nedávaly příliš nadějí na transparentní a konstruktivní
přístup.
Byli jsme odsunuti do rolí statistů. Proč tomu tak muselo být,
když je vše v pořádku, nám není dodnes jasné.
Ve své činnosti, návrzích a názorech jsme nikdy nezpochybnili
volbu starostky. Máme ale obrovský problém se způsobem, jakým paní starostka komunikuje se zastupiteli. Se soustavným
zatajováním informací, netransparentním jednáním, překračováním pravomocí a neřešením podnětů, které jako opozice
předkládáme. Na některé dotazy nám není odpovězeno ani
po několikáté výzvě!
Nerespektování procesních pravidel
Zákonem o obcích se řídíme a neporušujeme procesní pravidla,
jak uvádí pan Ing. Matyska. Naopak upozorňujeme na stále se
opakující porušování, nejen interní směrnice, ale i jednacího
řádu obce.
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Od začátku naší činnosti v zastupitelstvu se snažíme o změnu
zaběhnutého systému, kdy paní starostka předkládá zastupitelům již hotová rozhodnutí, hotové projekty a prosazuje svá „nejlepší řešení“.
Věříme, že pro část předešlých i nynějších zastupitelů byla a je
tato praxe požehnáním z nebe, resp. že nemusí přemýšlet, zjišťovat fakta a dumat, zda je to pro obec výhodné.
S tímto jsme ale náš mandát zastupitelů vykonávat nepřišli, nechceme být automatičtí zvedači rukou!
Od začátku jsme jasně řekli, že se chceme aktivně zapojit do práce pro obec, chceme vědět, co se v obci děje, chceme informace o připravovaných projektech, chceme, aby projekty vznikaly
na základě širokého souhlasu, byly řádně projednané, odsouhlasené a transparentní.
Především, aby odpovídaly potřebám občanů obce, a ne zájmům
jednotlivců.
Všechny naše názory, podněty, připomínky jsou od začátku
hodnoceny jako nekonstruktivní a vše je prezentováno jako rozvrat skvělé práce vedení obce.
Uvádíme příklady naší „nekonstruktivní činnosti“:
- Prezentace Územního plánu na Konzumu a následně na VZ
– proti „skvěle připravenému návrhu územního plánu“, ke kterému občané Senohrab vznesli přes osmdesát námitek a připomínek a zastupitelé o nich nebyli informováni.
- Požadavek na finanční spoluúčast okolních obcí na výstavbě
vodovodu a kanalizace v Hrušově. V obou akcích byly zahrnuty
i nemovitosti okolních katastrů, avšak původně byly plně v režii
naší obce.
- Vypracování Plánu rozvoje sportu, který měla mít obec platný
už od r. 2018, usilovným nátlakem na jeho zařazení na program
VZ bylo docíleno jeho přijetí na sklonku roku 2020. Schválený
plán rozvoje sportu je jedna z dotačních podmínek pro sportovní oblast.
- Neuzavření nevýhodné smlouvy s provozovatelem hotelu
SEN o pronájmu prostor pro provizorní MŠ spojenou s minimálně milionovou investicí obce do budovy určené ke zbourání a se zajištěním neomezeného přístupu k obecní čističce
hotelem.
- Přijetí usnesení č. 50/2020: Zastupitelstvo pověřuje starostku
vyjednáním smlouvy mezi VHS Benešov, obcí Senohraby a společností Resort Senohraby, a. s., o zastropování maximálního
odběru vody a při jeho překročení s platbou příspěvku na intenzifikaci ČOV (čističky odpadních vod) Senohraby v minimální
výši 30 % ze stočného.
- Odložení hlasování bodu č. 8 týkajícího se výše uvedeného
zastropování, kdy paní starostka na posledním zastupitelstvu
16. 2. 2021 předložila návrh na trojnásobný odběr vody oproti
dohodnuté celkové spotřebě 5480 m3/rok (navrženo podle vyjádření VHS č. j. EP/07/2020 ze dne 14. 7. 2020) před hlasováním
zastupitelstva k této problematice v r. 2020. Návrh paní starostka zdůvodňuje náhle nalezenými podklady z r. 1994, které nebyly
před hlasováním v r. 2020 zastupitelům předloženy.
- Návrh na vysázení nové aleje ve spolupráci s hotelem SEN. Zelená bariéra před plánovaným parkovištěm hotelu SEN.

březen . 2021

- Aktivity spojené s revitalizací prostranství okolo zvoničky
(úprava pomníku a křížů, vydláždění celé horní části, revitalizace stráně a její nové osázení). Zadání vypracování studie schválené zastupitelstvem. Vznik neformální skupiny, která na podzim 2020 podala žádost o dotaci na projekt „Oživíme Zvoničku“.
Dotace nebyla přidělena. Dne 22. 3. 2021 byla žádost podána
znovu v dalším kole.
- Kritika rozhodovacích procesů v obci a netransparentnosti
zadávání zakázek bez výběrových řízení a rozhodnutí ZO. Neposkytnutí/neschválení zadávacích dokumentací projektů zastupitelům. Stále dokola se opakující problém u zakázek malého
rozsahu (např. přestavba na nádraží, zastřešení autobusových
zastávek atd.).
- Kritika postoje vedení obce k uzavíraným smlouvám a netransparentnosti jednání se strategickými partnery obce (např.
Česká pošta, České dráhy, hotel SEN).
My hájíme zájmy obce, proto na netransparentnost jednání
a neinformovanost zastupitelů ze strany vedení obce neustále
poukazujeme, přestože je nám to někdy vytýkáno. Ano, emoce
by na zastupitelstvu tryskat neměly, ale pokud někdo neustále
mlží, popř. říká nepravdu a neposkytuje požadované informace, občas se tak stane, z čehož rozhodně nemáme dobrý pocit
a mrzí nás to kvůli občanům, kteří si přišli vyslechnout konstruktivní jednání o chodu obce. Často tak, nejen nás, napadá
otázka: „Čí zájem vlastně vedení obce hájí?“.
Právo zastupitele na předkládání návrhů bodů
k projednání na program zastupitelstva
Zaběhnutá praxe vedení obce je ve většině případů taková,
že program zastupitelstva obce je v drtivé většině zveřejněný
sedm až osm dní před konáním schůze zastupitelstva. Body
do programu navrhuje starostka obce. Všechny návrhy usnesení jsou prezentovány zastupitelům až před schvalováním
na VZ, a tak mohou být schválena nejednoznačná usnesení,
což však nelze dávat za vinu zastupitelům, ale předkladateli
příslušného usnesení. V případě klíčových usnesení k poště
č. 52/2019, k lípám č. 84/2020 i k hotelu SEN č. 49/2020 jím
byla paní starostka.
Je tedy v podstatě nemožné, aby byl do programu schůze ZO
zařazen bod, který navrhne třeba opozice. Není tedy jiné cesty než předložit návrh na zařazení nového, dalšího bodu, přímo
na schůzi ZO. Pokud je návrh na zařazení bodu z řad opozice, tak je veliká pravděpodobnost neschválení zařazení tohoto
bodu, již se tak stalo. Ten pak následně musí být zařazen automaticky na program další schůze ZO.
Kde je tedy ta snaha o konstruktivní spolupráci napříč zastupitelstvem, když není vůle ani projednat a dohodnout návrh bodů
programu schůze před uveřejněním? O projednání návrhů usnesení k jednotlivým bodům ani nemluvě. Mnohokrát jsme žádali
o změnu zaběhlé praxe a konstruktivní přístup. Marně.
Změny jednacího řádu obce
Je pravda, že od nás vyšel návrh revize jednacího řádu zastupitelstva obce, jelikož je v mnoha bodech nekonkrétní. Schůze zastupitelstva obce se však neřídí ani současným jednacím řádem,
je stále porušován. Při současném stavu v zastupitelstvu se jeví
předkládání změn jednacího řádu jako bezpředmětné.

Kácení stromů okolo fotbalového hřiště
Jen pro pořádek a na vysvětlenou pro některé, kteří třeba nevědí, uvádíme, že tento problém řeší TJ Sokol Senohraby s obcí
Senohraby již od roku 2019.
Předně se to tedy netýká přímo opozičních zastupitelů, ale vedení TJ Sokol Senohraby zastoupeného předsedou a starostky obce,
která by měla být pověřena zastupitelstvem. Usnesení přijaté
v této věci podpořili všichni zastupitelé, ale názory a požadavky
měli zastupitelé odlišné. K dohodě všech zastupitelů nedošlo.
TJ Sokol Senohraby ve své žádosti o dotaci z rozpočtu obce
na rok 2020 žádal o příspěvek na ošetření a kácení lip okolo fotbalového hřiště. K této žádosti nechal zpracovat, zaplatil a obci
předložil dendrologický posudek. Obec tuto žádost zamítla
s odůvodněním, že lípy nejsou jejím majetkem a nebude tedy
podporovat cizí organizaci. Bylo to historicky první rozhodnutí obce, které konstatovalo, že lípy nejsou její starost a nebude
se na údržbě stromořadí jakkoliv podílet. Až do roku 2019 se
obec na údržbě lip podílela. A dokonce s TJ Sokol Senohraby
existovala smlouva, která řešila vlastnické vztahy a možnosti
společného ošetřování.
TJ Sokol Senohraby tedy předložil, prostřednictvím svého předsedy, geometrické zaměření skutečnosti a katastrálních vlastnických hranic obci – paní starostce. Z tohoto zaměření jasně
vyplývá, že část stromů není na pozemcích TJ Sokol Senohraby,
ale na pozemcích obce. TJ Sokol Senohraby vyzval obec Senohraby k řešení vlastnických vztahů v roce 2019. Paní starostka
hranice pozemků nechtěla uznat a stále celou záležitost odkládala. Což je nepochopitelné.
TJ Sokol Senohraby k ošetření všech stromů ve své režii
do této chvíle zařídil a zaplatil dendrologický posudek všech
stromů, zajistil zahradnickou firmu na ošetření, vykomunikoval obě nabídky, jak pro TJ, tak pro obec, vypracoval a podal
obě žádosti o povolení kácení, jak za část TJ, tak část obce, aktualizoval obě nabídky k roku 2021. Jediné, co nemohl z logických důvodů udělat, je objednání služby od zahradnické firmy,
to jediné musí udělat obec sama. TJ nemůže objednat práce
na majetku, který není v jeho vlastnictví. V tomto duchu byla
informována starostka obce.
Pokud to někdo nechápe a považuje to za vadný postup, tak pak
nevíme, co bychom jako zastupitelé zvolení za TJ Sokol Senohraby měli vedení TJ doporučit. V mezičase výkonný výbor TJ
rozhodl o objednání kácení a ošetření lip na svém pozemku, které již proběhlo.
Opozice nestojí o dohodu… způsob organizace
běžkařského okruhu
Co s tím má opozice společného?
Na zastupitelstvu obce bylo zástupci vedení TJ a oddílu lyžování dostatečně vysvětleno, že okruhy se najíždějí pravidelně
již mnoho desítek let. V Senohrabech se lyžuje již více jak sto
let, a ještě dlouho se lyžovat bude. Lyžařské stopy jsou volně
přístupné, nejedná se o žádný organizovaný běžkařský okruh.
Na VZ bylo dostatečně vysvětleno, že situace byla zcela výjimečná, způsobená situací kolem covidových opatření a dopředu se
toto nedalo předvídat.
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Sama obec prezentovala lyžařské stopy na svých webových
stránkách a teprve tehdy, když jí začaly docházet stížnosti od občanů, tak požadovala úpravu informací na webových stránkách
obce a sociálních sítích a nepochopitelně vyzvala zastupitele
zvolené za TJ Sokol k sjednání nápravy.
Proč by TJ měla žádat obec o pomoc a spolupráci ohledně okruhu, když žádnou pomoc nepotřebovala?
Obec poslala TJ kopie stížností občanů, které omezovalo nevhodné parkování a nedodržování hygieny od návštěvníků lyžařských stop.
TJ zajistila nápravu situace během několika hodin. TJ zajistila
přenosná WC a vyznačila místa na parkování. Každý den kontrolovala čistotu WC a dodržování zákazů parkování.
Od obce žádná nabídka na pomoc a spolupráci ohledně vzniklé situace nepřišla. Vyjma začlenění bodu k projednání na ZO.
Doufáme, že se bude v nastaveném trendu pokračovat a na programu schůze zastupitelstva se bude pravidelně objevovat bod
řešení stížností občanů Senohrab.
Návrh opozice na „online jednání“
„Notebookové konference z obýváku“ jsou jednoznačným trendem dnešní doby a staly se standardním řešením dodržování

vládních nařízení. Otvírá se tím možnost konání pravidelnějších pracovních schůzek zastupitelů a možnosti i tyto schůze
otevřít veřejnosti. Budeme tento návrh usnesení předkládat
pravidelně na program schůze ZO a věříme, že časem získáme
většinovou podporu. O správnosti a opodstatněnosti našeho
návrhu svědčí zpráva ze sousední obce Hrusice, jejíž schůze ZO
se v březnu 2021 konala „online“.
Jsme rádi, že pan kolega Ing. Miroslav Matyska (Kandidátní
listina ODS, https://www.ods.cz/ms.senohraby/volby2018)
zveřejnil své názory, což je v případě zastupitelů z této kandidátní listiny jev ojedinělý (vyjma paní starostky). Také si dovolujeme vyslovit přání, abychom nemuseli stále jen upozorňovat
na nedostatky ve vedení obce a mohli více chválit. Přejeme si,
aby se obec konečně otevřela, změnil se styl jednání a prosazování záměrů, aby se obec chovala k obecnímu majetku s péčí
řádného hospodáře a stála vždy a jednoznačně na straně zájmů
občanů Senohrab. Čeká nás v druhé polovině volebního období
ještě hodně práce a věříme, že nebudeme muset usilovat o změnu vedení obce, ne proto, že na to nemáme, jak píše kolega, ale
proto, že v této době lidé potřebují stabilitu, jistotu, zajištění
základních služeb, pocit sounáležitosti, resp. víru v odpovědné
jednání starosty, který s nimi sdílí životní prostor, cítí odpovědnost za své občany a svou obec, jak v době současné pandemické, tak budoucí.
Radek Skořepa, Alexandra Kloužková, Lucie Pancířová

PREVENTIVNÍ INFORMACE

Řidiči, domluvte se!
U všech nehod být nemusíme,
chceme být tam, kde jde o životy
a zdraví.

ných podmínek,
b) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.

Co znamená právní úprava šetření
dopravních nehod pro řidiče?

Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1, 2, 3, věc krátce prošetříme, vyřešíme samotný dopravní přestupek a potvrdíme Váš sepsaný záznam
o dopravní nehodě.

Řidič nemá povinnost hlásit
dopravní nehodu Policii České
republiky, pokud
1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech
zřejmě nepřesahuje 100 000 Kč (zjevná
škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad),
2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení
osoby,
3) nevznikla hmotná škoda na jiném
majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce
apod.).1
Policii České republiky volejte,
pokud
a) není splněna některá z výše uvede-
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Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě2 podle předepsaných
kolonek a navzájem jej podepsat. V této
souvislosti máte právo požadovat
od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.)
a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení
o registraci vozidla apod.). Pro sepsání
tohoto záznamu není důležité, zda jste
se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven.

Povinnost sepsat záznam
o dopravní nehodě je dána zákonem
č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním
provozu).
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
112 Integrovaný záchranný systém
(IZS)
150 Hasičský záchranný sbor České
republiky
155 Rychlá zdravotnická služba
156 Obecní policie
158 Policie České republiky
__________________________
1) Pokud jde o samotná vozidla, která měla
na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo jiná
fyzická či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.).
2) Tiskopis záznamu o dopravní nehodě
získáte u své pojišťovny.
Zdroj: www.policie.cz
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O jaru a oblíbených místech
Jarní úklid
Děkujeme všem, kteří se zapojili či se ještě v průběhu dubna zapojí do jarní výzvy v rámci celorepulikového projektu „Ukliďme Česko!“ v našem mikroregionu nazvaném tradičně Čistý
Ladův kraj. Letos byla akce výhlašena na sobotu 27. března
s tím, že obce si mohou samy rozhodnout, na kdy přesně vyhlásí uklízecí den či zda vyhlásí třeba uklízecí celý měsíc. Proto
sledujte vývěsky, další články nebo web svého obecního úřadu,
abyste věděli, kdy se na úklid u vás vydat.
Je docela možné, že na procházkách uklízíte pravidelně,
pak vám právem patří za tuto nezištnou a nedocenitelnou pomoc velké poděkování. Právě díky vám je v obcích
a na stezkách Ladova kraje tak hezky. Pokud víte o někom, kdo se takto systematicky o úklid svého okolí zasazuje, napište nám, třeba se pro něj najde veřejné poděkování a malá odměna.
Jarní pochody
Jak asi tušíte, tradiční jarní pochody – Pochod barona Ringhoffera a Pochod cestou kocoura Mikeše – zatím neplánujeme. Věříme, že situace se na podzim zlepší a možná je potom uskutečníme v nějakém jiném termínu. Předpokládat a plánovat však
nyní nelze, tak doufáme, že si stezky užijete s rodinou a snad
brzy i přáteli na svých výletech.

počívku, s vaším nápadem se nám ozvěte. Jde o to, zda znáte místo, kde by stálo za to se na chvíli zastavit, upozornit
na druh květeny, potůček, výhled, historii, apod. Napadá vás
snad i zastavení na umístění tradičního či netradičního venkovního mobiliáře? Může jít o lavičku, informační tabulku,
obrázek, lesní hru, nápadům se v rámci přírodního materiálu
meze nekladou. Co vy na to? Těšíme se na vaše tipy.
A jestli není zrovna zákaz pohybu mimo katastr obce, mrkněte
na naše mapy na web a vyberte si pro svůj pěší či cyklistický
výlet některou z tras Ladova kraje, poděkuje vám tělo i dnes
tolik vnějšími okolnostmi zkoušená mysl. Navíc na cestách objevíte řadu stylových restaurací, které fungují s velkou odvahou
a houževnatostí přes výdejová okénka. A můžete se i stylově
obléci, nabízíme barevná bavlněná trička s originálním ladovským potiskem, kterými pomůžete Ladovu kraji. Výtěžek z prodeje jde totiž právě na opravy stezek. Více na našich webových
stránkách. Děkujeme!
Tak ať je nám i v dubnu v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková

Děláme vše proto, aby místy už zastaralé značení a info tabule
byly postupně renovovány. V únoru proběhla pracovní schůzka se starosty, kde byly vytýčeny špatně značené úseky i plány
na nové spojovací stezky mezi obcemi. Spolu s Klubem českých
turistů dáváme dohromady projekt revitalizace značení a doplnění nového tam, kde chybí nebo je nedostatečné.
Oblíbená místa
Vznikl i nápad zamyslet se nad zastávkami na stezkách. Na trasách existují již dnes odpočívky, lavičky, apod. Kdybyste měli
tip na nové zajímavé místo či na to, jak obohatit stávající od-

SKC
Ondřejov

hledá lektory

SKC v Ondřejově už myslí do budoucna,

hledá lektory
na různé sportovní aktivity
pro děti i dospělé,
zejména na HIP HOP a cokoli s využitím
lezecké stěny.
Více sdělí na: skcvondrejove@seznam.cz

Prodej slepiček

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

Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229,- Kč/ks.
Prodej: 18. 4., 22. 5. a 19. 6. 2021
Senohraby – u vlak. nádraží – 12:30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9:00–16:00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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