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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Konec školního roku v naší škole
Škola se v květnu dočkala všech svých žáků. Na chodbách se opět ozývalo štěbetání dětských hlásků,
byl slyšet smích a všichni cítili radost ze společného setkání.

D

ovoluji si tvrdit, že distanční vzdělávání bylo po jarní zkušenosti z loňského
roku nastavené velmi koncepčně, aby
nedošlo k významným propadům ve vzdělávání žáků. K ověřování vědomostí a zjišťování
rozdílů bylo přistupováno velmi citlivě a neshledali jsme žádné zásadní vědomostní propady. Učitelé hladce navázali na distanční výuku a dokončili školní osnovy daných ročníků.
V průběhu května a června proběhla řada
tradičních akcí. Škola se snažila vynahradit
dětem dlouhé období, které trávily bez kamarádů. Žáci 4. a 5. třídy absolvovali dopravní
výchovu v Říčanech, všechny třídy se účastnily výukového programu v Muzeu Říčany,
5. třída navštívila Národní technické muzeum
v Praze. Proběhlo tradiční fotografování žáků, oslava Mezinárodního dne dětí v areálu školy a oblíbené cyklovýlety v rámci
tělesné výchovy.

V červnu proběhla schůzka budoucích prvňáčků, kteří měli
možnost seznámit se s třídní paní učitelkou a prvně se posadit
do školních lavic.
Velkým napětím jsou vždy přijímací zkoušky nejstarších
žáků 5. ročníku. Někteří i přes překážky distančního vzdělávání úspěšně zvládli zkoušky na gymnázia. Zcela výjimečným úspěchem pod vedením paní učitelky Aleny Skořepové
se stalo přijetí 10 žáků na výběrovou základní školu se sportovním zaměřením v Benešově. Žáci naši školu řadu let reprezentovali na sportovních soutěžích a pevnou vůlí a odborným vedením Aleny Skořepové dosáhli neuvěřitelných
úspěchů. Jejich cesty a další vzdělávání budou tedy nadále
pokračovat společně.
V závěru školního roku proběhlo několik výletů do okolí
a tradičně došlo k rozloučení s žáky 5. ročníku na Vávrově
palouku. Bohužel nám situace opět nedovolila zorganizovat
závěrečnou školní akademii, a tak rozloučení žáků proběhlo
pouze v rámci tříd.

Chovatelský kroužek
Letošní novinky
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Setkání
s kandidáty
koalice
SPOLU
Vážení občané,
v říjnu letošního roku se
budou konat důležité volby
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, proto
na přelomu léta (konec
srpna / počátek září) pro vás
chystáme setkání s kandidáty
koalice SPOLU (ODS, TOP 09
a KDU-ČSL).

V neposlední řadě mi dovolte zmínit finalizaci přístavby mateřské školy a rozšíření školní kuchyně a jídelny. Děti mateřské školy čekají nově zrekonstruované
prostory a dojde k vytvoření tří oddělení
dle věku. Žáci školy se budou stravovat
ve zcela novém prostoru, který bude vybavený pohodlnými jídelními sety. Všichni se máme na co těšit.

Na závěr mi dovolte poděkovat žákům,
rodičům a učitelům za zvládnutí náročného školního roku, který nám přinášel
řadu překotných změn. Pevně věřím,
že nový školní rok zahájíme tak, jak je
tradicí.
Přeji Vám všem klidné léto a pevné zdraví.
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková

N

a setkání se budou těšit kandidáti, kteří si s vámi rádi popovídají o vašich radostech
i strastech, zodpoví vaše dotazy a rádi
uvítají vaše podněty. Setkání se uskuteční v kavárně café 33, Hlavní 33,
Senohraby. Termín, čas a seznam hostů upřesníme.
Jana Havelková (koalice SPOLU
– Středočeský kraj), lídr za region
Praha-východ, a Jana Svašková,
starostka obce Senohraby

Jubilanti červen červenec
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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Poradenství odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Říčany

R

ádi bychom vás touto cestou informovaly o možnosti poradenství k nové dávce Zálohované
výživné od 1. 7. 2021.

Neváhejte se obrátit na náš Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany
i ve věcech odborného sociálního poradenství v těchto oblastech:
▪ průběžně aktualizované terénní i pobytové sociální služby,
▪ poradenství ve věci dávek vyplácených
Úřadem práce (Příspěvek na péči, Příspěvek
na
mobilitu,
Příspěvek
na zvláštní pomůcku, Dávky hmotné
nouze, Zálohované výživné – nová dáv
ka od 1. 7. 2021),
▪ poradenství ve věcech průkazů
pro osoby zdravotně postižené (průkaz
TP, ZTP, ZTP/P) a vystavení parkovacího průkazu,
▪ poradenství ve věcech kompenzačních

pomůcek,
▪ poradenství pro oběti agrese, trestné
činnosti a domácího násilí,
▪ poradenství pro rodiny s dětmi,
▪ poradenství pro seniory.

Poradenství pro osoby:
▪ pečující o osoby závislé na péči jiné
osoby,
▪ ohrožené sociálním vyloučením,
▪ nezaměstnané a osoby s materiálními
problémy,
▪ různým stupněm omezení/způsobilosti k právním úkonům,
▪ ohrožené rizikovým způsobem života,
▪ neschopné splácet závazky a pohledávky,
▪ bez přístřeší či osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
apod.

Marcela Jelínková, Dis.
Tel.: 323 618 238
E-mail: marcela.jelinkova@ricany.cz
Mgr. Lenka Švarcová
Tel.: 323 618 237
E-mail: lenka.svarcova@ricany.cz
Těšíme se na případnou spolupráci a přejeme vám všem příjemně strávený čas
dovolených.
Mgr. Lenka Švarcová
Sociální pracovnice – kurátor pro dospělé
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Říčany

V případě zájmu neváhejte kontaktovat
níže uvedené sociální pracovnice.

Vít Pešina zemřel

V

(10. července 1942 – 28. května 2021)

pátek 28. května jsme se dozvěděli velice smutnou
zprávu, že téhož dne zemřel Vít Pešina, a zároveň si
uvědomili, jakou ztrátu to nejen pro Senohraby představuje. Vítek, jak ho většina přátel znala a oslovovala, pocházel ze slavné rodiny, resp. rodin. Jeho dědeček, významný
umělecký historik Antonín Matějček, se oženil s Alenou, rozenou Urbanovou. Jejich dcera, také Alena se vdala za dalšího
kunsthistorika Jaroslava Pešinu.
Z tohoto manželství se narodil dne 10. července 1942 Vít Pešina, jehož však místo uměnovědy přitáhl film a televize. Nejprve pracoval jako asistent filmové výroby ve Filmových studiích
Barrandov, ale později účinkoval v několika desítkách filmů,
v televizních inscenacích, seriálech a pohádkách. Přestože šlo
často o menší role, Vítkův výrazný zjev utkvěl v paměti většiny
diváků. Jeho filmový debut se váže k roli studenta ve snímku Luk královny Dorotky, který natočil roku 1970 režisér Jan
Schmidt podle předlohy od Vladislava Vančury. Dále se objevil například ve filmech Balada pro banditu, Božská Ema, Homolka a Tobolka, Kulový blesk, Vrchní, prchni!, ale i v mnoha
dalších. Ze seriálů lze jmenovat Arrowsmith, Dobrodružství

kriminalistiky, Sanitku nebo Život na zámku. Hrál též ve slavné televizní adaptaci Molierovy komedie Skapinova šibalství.
K posledním výraznějším rolím patří postava kněze ve filmu
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů z roku 2013.
V naší obci se rodiny Matějčků, resp. Pešinů a Líbalů často
stýkaly, po náletu na Prahu dne 14. února 1945 se prakticky
všichni přestěhovali do Senohrab, a od té doby i tehdy mladý
Vítek patřil k rodinným přátelům.
I v posledních letech jsme se s ním často vídali, samotným
nebo ve společnosti jeho manželky Daniely. Pokud si s ním
chtěl člověk popovídat a podiskutovat, bylo lépe si zajistit
více času, neboť jeho zapálený projev a množství vzpomínek
byly nevyčerpatelné. Velice rádi jsme s Vítkem jezdili vlakem
do Prahy, kdy se během jízdy podařilo probrat mnoho nejen
historických, ale i současných záležitostí.
Poslední rozloučení se konalo v úzkém kruhu, ale v mysli obyvatel Senohrab, mnoha herců i znalců filmu zůstane Vítek navždy.
Patrik a Martin Líbalovi

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Ing. Františkem Hanzlem.
Přijměte poděkování za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Hanzlova
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Zápis č. 3/2021
Zápis č. 3/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne 16. 6. 2021 od 18 hodin
v kongresovém sále hotelu SEN, Malostranská 344.
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut,
Jan Beneš, Radek Skořepa, Lucie Pancířová, Martin Brož,
Miroslav Matyska
Omluveni: Alexandra Kloužková
Neomluveni: Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce,
která zasedání zastupitelstva řídí, v 18:01 hodin. Sdělila,
že je pořizován zvukový záznam, který bude následně vyvěšen
na webových stránkách obce (https://www.senohraby.cz/obec/
zapisy-zastupitelstva-2/).
1. Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny – příloha zápisu
č. 1 – je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
obce je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu paní H.O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Martina Brože
a Milana Krauta.
Usnesení č. 29/2021:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Brož a pan Kraut.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
3. Schválení programu jednání ZO.
Zastupitel Skořepa požaduje uvést do zápisu: Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno na základě žádosti tří zastupitelů.
Usnesení č. 30/2021:
ZO schvaluje navržený program jednání ve znění, v jakém
byl vyvěšen na úřední desce s touto změnou: Bod č. 9 – DSO
Přivaděč Javorník – změna stanov po přistoupení obcí Nespeky
a Pyšely bude z důvodu dosud nezaslaného znění stanov řešen
na příštím ZO a v bodě č. 9 se projedná Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka mezi obcí
Senohraby a městem Říčany.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby ČEZ Distribuce, ul.
Školní, č.pp. 68/58.
Usnesení č. 31/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6019579/2
Senohraby, Školní, č. par. 68/58 mezi obcí Senohraby
a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
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Zápis č. 3/2021

5. Smlouva o zřízení služebnosti č. PVL-432/2021/SML
mezi obcí Senohraby a Povodí Vltavy.
Usnesení č. 32/2021: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. PVL-432/2021/SML mezi obcí Senohraby a Povodí
Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov,
150 00 Praha 5, IČ 70889953.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
6. Bezúplatný převod pozemku ppč. 334/19 v k.ú.
Senohraby o výměře 34 m2 do majetku obce Senohraby.
Usnesení č. 33/2021:
ZO Senohraby schvaluje bezúplatný převod pozemku
ppč. 334/19, k.ú. Senohraby, o výměře 34 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace od České republiky jako vlastníka a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2, IČ 69797111, jako příslušného hospodařit
s majetkem státu na obec Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7. Bezúplatný převod pozemku ppč. 88/1 v k.ú.
Senohraby o výměře 13 m2 do majetku obce Senohraby.
Usnesení č. 34/2021:
ZO Senohraby schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 88/1,
k.ú. Senohraby, o výměře 13 m2, druh pozemku orná půda
od České republiky jako vlastníka a Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 01312774, jako příslušného hospodařit
s majetkem státu na obec Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
8. OZV č. 1/2021 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů v obci.
Usnesení č. 35/2021:
ZO Senohraby schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka mezi obcí Senohraby a městem
Říčany.
Usnesení č. 36/2021:
ZO Senohraby schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
č. VS/00364/2021/OŠK mezi obcí Senohraby a městem Říčany
se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, IČ 00240702.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
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10. Memorandum o vzájemné spolupráci obcí při provozu vodohospodářských soustav.
Usnesení č. 37/2021:
ZO Senohraby bere na vědomí návrh projektu budoucího
zajištění společného provozu vodohospodářské infrastruktury
v regionech Benešovska a Vlašimska a okresech Praha-západ
a Praha-východ za účasti zastoupení skupiny SUEZ Groupe
v České republice a schvaluje uzavření předloženého návrhu
memoranda o vzájemné spolupráci jako podkladu pro zahájení
realizace projektu a pověřuje starostku k podpisu předloženého
návrhu memoranda o vzájemné spolupráci tak, aby se podpis
uskutečnil nejpozději do 30. 6. 2021 a k provedení všech dalších právních jednání v rámci plnění práv a povinností vyplývajících z memoranda o vzájemné spolupráci.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 hlasů proti
1 hlasů se zdržel (Pancířová)
Toto usnesení bylo přijato.
11. Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby.
Usnesení č. 38/2021:
ZO souhlasí s čerpáním částky 250 000 Kč z rezervního fondu
ZŠ a MŠ Senohraby a jejím převedením do investičního fondu
ZŠ a MŠ Senohraby s následným čerpáním.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
12. Volební řád školské rady při ZŠ Senohraby.
Usnesení č. 39/2021:
ZO schvaluje Volební řád školské rady při Základní škole
a Mateřské škole Senohraby, okres Praha-východ, příspěvkové
organizace ze dne 7. 6. 2021 s doplněním bodu: Kandidátům
bude umožněno se představit voličům před samotnou volbou.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. Zpráva finančního výboru – příloha zápisu č. 2.
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
14. Rozpočtové opatření č. 2/2021 – příloha zápisu č. 3.
Usnesení č. 40/2021:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Zprávy kontrolního výboru – příloha zápisu
č. 4 a č. 5.
Zastupitelka Pancířová požaduje uvést do zápisu: Kvůli tomuto
zastupitelstvu jsem zrušila svoji rodinnou dovolenou.
ZO bere na vědomí zprávy kontrolního výboru.
Usnesení č. 41/2021:
ZO na základě doporučení kontrolního výboru ruší usnesení
č. 14/02/2016 a č. 82/2018.

Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
16. Plán zimní údržby v obci Senohraby.
Projednání a hlasování o Plánu zimní údržby je odloženo
na další zasedání ZO.
17. Možnosti další podpory provozovatelky Pošty
Partner.
ZO bere na vědomí možnosti další podpory provozovatelky
Pošty Partner.
18. Petice občanů.
ZO bere na vědomí „Petici občanů za jasný územní rozvoj
v zájmu občanů Senohrab“ a informaci o odpovědi na ni.
19. Problematiky černých skládek v obci.
ZO bere na vědomí výsledky kontroly černé skládky na Ježově
provedené dne 5. 5. 2021 a informaci o sanačních pracích
na skládce.
20. Různé.
Starostka navrhla doplnit kontejnery, a to takto: 1× na sklo
v ulici Příčné u budovy O2 a 1× na sklo a 1× na olej u sokolovny.
TJ Sokol se vyjádří, zda s rozšířením u sokolovny souhlasí.
Zastupitel Skořepa navrhl usnesení:
Usnesení č. 42/2021:
ZO ukládá starostce zajistit organizaci schůzky nad otázkou
územního plánu a řešení návrhů v petici občanů, a to za účasti
zastupitelstva obce, petičního výboru, arch. S. a pro právní část
pana J. Termín: do 31. 7. 2021.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
21. Diskuse.
Zastupitelka Pancířová informovala o sbírce na zhotovení
betlému a požaduje zaslání informačních sms zpráv občanům
o této sbírce. Dále navrhuje, aby do revitalizace návsi byly
začleněny i plochy dole pod kaplí.
Další náměty občanů se týkaly: požadavku na nesolení nově
opravených schodů u mostu přes železnici;
požadavku na přemístění umíráčku z lípy na sousední lípu;
požadavku na informace při neprůjezdnosti ulice Na Ježově;
diskuse o černé skládce; otázky na letní plán údržby obce.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce
ve 22:18 hodin.
Zapsal: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 23. 6. 2021
Ověřovatelé zápisu:
Martin Brož v.r.
Milan Kraut v.r.
Jana Svašková v. r., starostka obce
Zápis byl ověřovatelem Martinem Brožem podepsán dne:
23. 6. 2021
Zápis byl ověřovatelem Milanem Krautem podepsán dne:
23. 6. 2021
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 23. 6. 2021
Zápis byl vyvěšen: 24. 6. 2021

5

Informace z obce

Úprava obecně závazné vyhlášky
o pálení v obci
Tímto informujeme, že došlo k aktualizaci níže uvedené
obecně závazné vyhlášky o pálení suchých rostlinných
materiálů v obci Senohraby. Nově byl upraven čas pálení
na první pátek v měsíci, a to po celý den v čase od 9:00 hodin
do 21:00 hodin. V případě nepříznivého počasí, při kterém
není vhodné materiály spalovat (zejména při dešti či větru),
se nově stanovuje náhradní den, a to druhý pátek v měsíci,

opět od 9:00 hodin do 21:00 hodin. Stejně tak, připadá-li
na první pátek v měsíci den pracovního volna či klidu (jak
tomu bylo letos o Velikonocích na Velký pátek 2. 4.), přesunuje
se den pálení na následující druhý pátek v měsíci. Chceme
touto úpravou vyhlášky předejít nejasnostem a nabídnout
alternativu pro tyto případy.
Jana Svašková

OBEC SENOHRABY
Zastupitelstvo obce Senohraby
Obecně závazná vyhláška obce Senohraby č. 1/2021,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
Zastupitelstvo obce Senohraby se na svém zasedání dne 16. 6. 2021 usnesením č. 35/2021 usneslo vydat na základě
§ 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně závaznou vyhláškou stanovují
podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění.
V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 mohou být spalovány v období celého roku pouze v těchto vymezených dnech:
první pátek v kalendářním měsíci v době od 9:00 hodin do 21:00 hodin. Připadá-li na tento den den pracovního
volna či klidu nebo pokud jsou v tento den nepříznivé klimatické podmínky (větrno, dešťové či sněhové srážky),
stanovuje se náhradní den – druhý pátek v kalendářním měsíci v době od 9:00 hodin do 21:00 hodin.
(2) Při spalování suchých rostlinných materiálů dle čl. 1 nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí zápachem
nebo kouřem.
Článek 3
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2011, která upravuje podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů v obci Senohraby ze dne 28. 6. 2011.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Ing. Jana Svašková v.r.
starostka obce
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Milan Kraut v.r. místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 6. 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 7. 7. 2021
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Pozvánka
k televizi
Vážení občané Senohrab,
srdečně vás zvu ke sledování
pořadu „Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli!“,
díl Na dovolenou!, jehož epizody
se natáčely v Senohrabech
a na senohrabské plovárně.
Pořad byl odvysílán v neděli 13. 6. v 18:25 na ČT1
a je k dispozici na webových stránkách:
https://www.ceskatelevize.cz/porady
/12059685760-co-nase-babicky-umely-a-na-co-my-jsme-zapomneli/dily/
Přejeme příjemný divácký zážitek.
Michaela Učňová
scenáristka pořadu
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Novinky od „koz a lam“
z chovatelského kroužku
Chovatelský kroužek začal
v letošním školním roce slibně.
Přihlásilo se 24 dětí ze všech
pěti ročníků školy a měli jsme
před sebou spoustu plánů.
Ty nám ale narušil covid,
protože péče o zvířata se prostě
online dělat nedá.
Ale nevadí, když byly
na jaře obnoveny schůzky,
čekalo na děti o něco více
zvířat, než se s nimi loučilo.
Od dvou ze tří koz přišly
na svět celkem 4 kůzlátka,
dva kluci a dvě holky.
Nesou hrdá jména Macík,
Lízinka, Málinka a Alfréd
Křikloun a od okamžiku
prvního setkání s dětmi
se schůzky nesou v duchu
ochočování kůzlátek.

všechno pro jistotu přes pletivo, při druhém už jsme byli všichni
pohromadě ve velké voliéře. Libuška je samozřejmě plně očkovaná a při kontaktu s dětmi jsem vždy u toho. K Libuši přibude během krátké doby ještě modrý lišák Deny z mého bývalého pracoviště v zoo. I on se kdysi dostal do zoo podobným
způsobem jako Libuše – jako ochočené mládě se před pár
lety přidal k houbařům v lese
u Českých Budějovic.

N

a konci května přišla ještě další obyvatelka zázemí. Ze záchranné stanice z Vlašimi jsme dostali prozatím do deponace asi čtyřletou lišku
Libušku. Libuška byla nalezena v lese v roce 2018 jako

velmi mladá a podezřele krotká. Pravděpodobně jde o vykopané lišče, které doma někdo odkrmil na lahvi a když vyrostla,
vypustil ji do přírody. Jenže právě její láska k lidem by pro ni
byla brzy smrtící, a tak se ocitla ve stanici, kde žila do letošního jara. Libuška má evidentně ráda děti, čím menší, tím větší
radost z nich projevuje. A zatímco při prvním setkání běželo
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za všechnu práci, kterou kolem zvířat odvádějí, jejich rodičům, škole a všem těm sousedům v blízkosti zázemí, kteří
nám pomáhají a mají s přítomností našich zvířat trpělivost.
Moc děkujeme!
František Šusta

Chovatelské zázemí v dolní
části obce tedy roste. Pro tuto
chvíli na něm žijí 3 kozy, jeden skopec, čtyři kůzlátka,
dva samci lamy alpaky a liška,
která čeká ještě na druhého
kamaráda. Roste i počet dětí
z kroužku, které se o ně chodí starat. A roste i povědomí o našich zvířatech mimo
obec, protože většina zvířat
je trénovaná humánní metodou pozitivního posilování
a dokáže se velmi rychle učit.
V letošním roce od nás vysílal Český rozhlas (pořad Host
Lucie Výborné) a natáčela
u nás Česká televize.
Ještě jednou bych rád poděkoval obci Senohraby
za podporu našeho chovatelského zázemí. Děkuji i dětem
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Luční kvítí
„Žádnej neví jako já, jak se seče otavěnka, žádnej

Červené Pečky.“

neví jako já...“ Kája stojí na zahradě. V ruce drží

„Pečky jako pecky? No, to by asi šlo. A co třeba

prut. Hraje si, že prut je kosa a on že tou kosou kosí

Mrákov?“ ukáže Ája na bělounké mraky vysoko

zahradu. Při tom hlaholí dál: „Kosa zpívá notu ten-

nad dětmi.

kou a já musím za panenkou...“

„Mrákov jo. Ten je někde u Domažlic. Nebo Mráko-

Pak si s Ájou lehnou pod třešeň. S rukama za hla-

tín, ty jsou dokonce dva.“

vou se dívají do větví a hledají v nich červenají-

„Stejně by nejlepší byly ty třešně. Jsou třeba Třeš-

cí se skvrnky. Brzy dozrají, to zas bude bublanin.

ňojedy?“ ptá se holčička dál. Kája se zamyslí:

„Mělo by se to tu jmenovat Třešňovice,“ protáhne

„Ty nejsou. Víš, co všechno je? Máslojedy. A Hři-

se Alenka. Kája nesouhlasí: „To ne, to neexistu-

bojedy. A Srnojedy. A Konojedy.“ Ája se ušklíbne:

je. Češnovice existuje. Ale to je zas takový divný

„Fuj, Srnojedy! Co asi jedí lidi v Konojedech, koně?“

jméno. Spíš jako od česání než od třešní. Taky jsou

A obě děti se rozesmějí, až se to pod třešní rozléhá.

Co vy, přemýšleli jste někdy, jak asi vzniklo jméno obce Senohraby?
Na jednom kopci stál hrad Zlenice, na druhém kopci stál hrad Ježov. Mezi nimi vesnička. Lidé, kteří v ní žili, museli pro hradní pány
určitě pracovat, možná v Sázavě chytali ryby, možná na úrodné posázavské půdě pěstovali obilí nebo chovali dobytek. V létě se krávy
pásly na loukách, ale co v zimě? A tak každé léto senohrabští louky
nejdřív kosili, posečenou trávu nechali uschnout a pak...

Josef se vytahuje: „Sekání trávy?
To já už dělat nemusím!“
„Vy jste si koupili sekačku?“ diví
se kamarádi.
„To ne, ale víte, jak náš pes pořád
vrtí ocasem? Tak jsem mu na něj
přivázal srp.“

hrabali seno.

Kdybyste při sekání trávy dělali kytici,
kolik lučních květin byste dokázali pojmenovat? Chcete si to vyzkoušet třeba na obrázku? Spojte názvy květin se správnými
obrázky. Pak si v atlasu rostlin nebo na internetu najděte, jakou mají mít jejich květy barvu
a pečlivě je vybarvěte.
Správné řešení:
1. Jetel luční
2. Kohoutek luční
3. Štírovník růžkatý
4. Jitrocel kopinatý
5. Kopretina bílá
6. Zvonek luční
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Názory

Senohraby
na stupních
vítězů

O sousedských vztazích
Sousedské vztahy jsou vděčným námětem pro publikování tiskem i skrze televizní kamery.
Pohříchu většinou jsou zveřejňovány ty, které nejsou vhodné k následování. Dnes si dovolím vklínit mezi záporné
příklady sousedských vztahů jeden, který můžeme označit znaménkem plus.

L

etos na jaře roste tráva jako z vody. Není divu. Prší
a prší... no asi by více sedělo lapidární rčení Josefa Kemra z jednoho českého filmu. Takže sekáme, sekáme,
sekáme a k tomu vyžínáme, konání na jaře zase ne tak výjimečné. Až na to, že když na jednom konci zahrady skončíte, na druhém musíte začít znovu. Nepomůže žádný pohádkový zázrak.
Ostatně pokud je mi známo, nic převratného v tomhle oboru
zatím nevidíme, kromě až dětinské radosti, když sedíte na traktůrku jako na kozlíku během toho sečení.

Dne 6. 6. 2021 se na sokolském hřišti v Říčanech
uskutečnil atletický Sprinterský trojboj.

Z

ávodili zde atleti od 5 do 17 let, kterých se zde sešlo
130. Zájemců bylo více, ale vzhledem ke covidovým opatřením se na ně, bohužel, již nedostalo.
Za Senohraby startovala Lucie Maredová. Ve svých 11 letech závodila v běhu na 20, 50 a 150 metrů. Přestože byla
lehce namožená, rozhodla se poměřit své síly se svými
vrstevnicemi. Po prvním sprinterském pokusu na 20 m
byla výkonem 3,42 s na 10. místě. Ale při druhém pokusu
se vylepšila na 3,27 s a dělila se již o 3. místo. Tím se dostala do závodní atmosféry a namožené svaly z předchozích dní již téměř nevnímala. Ve druhém sprintu na 50 m
si dokonce vytvořila osobní rekord výkonem 7,85 s, čímž
se dostala mezi 10 nejrychlejších dívek ve své kategorii
v České republice. To jí stačilo na průběžné 2.–3. místo
před závěrečným během na 150 m. Ten zvládla jen několik setin za svým osobním rekordem a výkonem 23,11 s si
vybojovala konečné 3. místo v trojboji.
Jan Mareda

Na konci Senohrab, na hranicích s Hrusicemi nelze minout
bez povšimnutí bezvadně upravené pozemky u usedlosti Valencie. Doplňuje scenérii okolních lesů u říčky Mnichovky, pastva
pro oči turistů a návštěvníků Senohrab.
Apropó, představme si hypoteticky, že někdo zasadí do sousedství takového oku lahodícího koutu krajiny parcelu se zaparkovanou zrezlou karosérií a změtí různých převážně nepotřebných „artefaktů“. Až to bere dech, když pod heslem
můj dům, můj hrad, zaslechnete: „co je za mým plotem, to je
jen moje věc“. Je nám to líto, ale není. Hyzdit takto okolí se
zapovídá. Ostentativní lhostejnost k obecním a sousedským
zákonitostem, působení hluku, kouře a zápachu všeho druhu,

Kulturní akce červenec/srpen 2021
9. 7. 2021 · pátek · Říčany · kino Na Fialce
Ubal a zmiz.
Začátek 19 hodin.
9. 7. 2021 · pátek · Říčany - Říčanský hrad
Jan Adamus a jeho hosté – koncert vážné hudby.
Začátek 19 hodin.
10. 7. 2021 · pátek · Stříbrná Skalice
OLYMPIC – koncert.
Začátek 18 hodin.
10. 7. 2021 · sobota · Čerčany · kino
Kočár do Vídně.
Začátek 19:30 hodin.
10. 7. 2021 · sobota · Mnichovice · Letní kino na Myšlíně
Emma nebo Snídaně u Tiffanyho (hlasování na FB na stránkách
kina).
Začátek 21:30 hodin.
10. 7. 2021 · sobota · Benešov · KC Karlov
Koncert Škwor – Tváře smutnejch hrdinů Tour 2021.
Začátek 17 hodin.
14. 7. 2021 · středa · Zámek Berchtold
Jaroslav Svěcený – koncert ve stylu argentinského tanga.
Začátek 19 hodin.
14. 7. 2021 · středa · Říčany · Husova knihovna
František Kasl trio – koncert folk, blues.
Začátek 19:30 hodin.
15. 7. 2021 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
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Chyby.
Začátek 19 hodin.
17.–18. 7. 2021 · sobota a neděle · Senohraby · Hláska
Oživlý středověk.
Začátek 10 hodin.
17. 7. 2021 · sobota · Čerčany · kino
Žáby bez jazyka.
Začátek 19:30 hodin.
21. 7. 2021 · středa · Říčany · Říčanský hrad
Petr Nouzovský – violoncello a Lukáš Sommer – kytara.
Koncert vážná hudba.
Začátek 19 hodin.
21. 7. 2021 · středa · Benešov · Přírodní amfiteátr
Konopiště
Koncert Queenie Universum Tour.
Začátek 20 hodin.
22. 7. 2021 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
GUMO – pes, který naučil lidi žít.
Začátek 19 hodin.
24. 7. 2021 · sobota · Zámek Berchtold
Žízniví Dubáci – koncert.
Začátek 19 hodin.
24. 7. 2021 · sobota · Mnichovice · Letní kino na Myšlíně
Jumanji: Další level nebo Top Gun (hlasování na FB na stránkách
kina).
Začátek 21 hodin.
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zkrátka netolerancí v soužití sousedů, řeší občanský zákoník.
Naštěstí to byl jen příklad odjinud, s tím se u nás nesetkáte.
Teď něco lepšího. Louka mezi čističkou a chatami „U nádržky“
vypadá jako území nikoho, ale je rozdělena mezi několik vlastníků včetně obce a její cesty. A proto tento pozemek zbavujeme
pravidelně vysoké trávy. Aby nás nepomluvili pěší osoby mířící od vlaku ke krásné turistické stezce okolo Husova pomníku u Mnichovky a dál k Sázavě. Po turistech zbyde po víkendu
na louce pěšina a občas plechovka od piva.
Konec týdne doprovází zpravidla burácení sekaček a kvílení
vyžínačů. Do téhle zvukové kakofonie náhle zazní jakési temné brumlání. Od Valencie se jako nějaké zjevení vynoří velký
sekací stroj. Tenhle výkonný brumla právě dosekal svůj úsek
a teď se pustil do obecní cesty. Nestal se zázrak, je to náš soused. Na nic se neptá a nezištně likviduje se svým strojem vysokou trávu a věčné otravné nálety zčásti na obecním, zčásti
na sousedních parcelách. Je to silná a účinná pomoc. Budiž
řečeno, že jedinou odměnou za tuto pomoc je pěkný vzhled
tohohle koutu Senohrab, který nás všechny sousedy těší. Díky
pane sousede, to skutečně není málo.
Vladimír Lukeš (- Lš -)

Kulturní akce červenec/srpen 2021
29. 7. 2021 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Prvok, Šampon, Tečka a Karel.
Začátek 19 hodin.
30. 7. 2021 · pátek · Zaječice
BRUTUS – koncert.
Začátek 21 hodin.
30. 7. 2021 · pátek · Zámek Berchtold · letní kino
Bábovky.
Začátek 21:30 hodin.
31. 7. 2021 · sobota · Čerčany · kino
UNDINE.
Začátek 19:30 hodin.
31. 7. 2021 · sobota · Benešov · Přírodní amfiteátr
Konopiště
Koncert Dymytry + Traktor: Monster Meeting.
Začátek 16:30 hodin.
5. 8. 2011 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Králíček Petr bere do zaječích.
Začátek 17 hodin.
6. 8. 2021 · pátek · Říčany · Říčanský hrad
Kukal kvartet – koncert vážné hudby.
Začátek 19 hodin.
6. 8. 2021 · pátek · Zámek Berchtold · letní kino
Gump – pes, který naučil lidi žít.
Začátek 21 hodin.

7. 8. 2021 · sobota · Mnichovice · Letní kino na Myšlíně
Poslední aristokratka nebo Samotáři
(hlasování na FB na stránkách kina).
Začátek 21 hodin.
8. 8. 2021 · neděle · Benešov · Přírodní divadlo
Konopiště
Koncert: Dotkni se Lucie 2021.
Začátek 20 hodin.
13. 8. 2021 · pátek · Zámek Berchtold
Koncert: Žízniví Dubáci.
Začátek 19 hodin.
20. 8. 2021 · pátek · Zámek Berchtold
Galakoncert Vivaldi – Jaroslav Svěcený.
Začátek 19 hodin.
21. 8. 2021 · sobota · Mnichovice · Letní kino na Myšlíně
Palm Springs nebo Gump (hlasování na FB na stránkách kina).
Začátek 20 hodin.
28. 8. 2021 · sobota · Říčany · Říčanský hrad
Královská harfa a kouzlo hoboje – koncert vážné hudby.
Začátek 19 hodin.
28. 8. 2021 · sobota · Mnichovice · Letní kino na Myšlíně
Dětské promítání: Willy a kouzelná planeta nebo Mrňouskové 2
nebo Asterix a tajemství kouzelného lektvaru.
Začátek 19 hodin.
Jana Hanzlová
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Oživlý středověk v podhradí slaví 10 let!
Podesáté se sejdou řemeslníci na hradě Zlenice a předvedou svá umění. Bude to pestrá paleta
technik a řemesel od středověké kuchyně, přes tesaře či lékaře až po knihtisk a ražbu mincí.

K

Další velký okruh řemesel se váže
k dřevu. Mistr tesař připravující stavební materiál, další vedle něj je mistr lukař vyrábějící luky a šípy nebo
drobná řezbářka.

uchyně nabídne ukázku klasických moučných placek,
náhled do kotlů plných dobrot pro řemeslníky i výklad o dobovém vaření a receptech. Ke kuchyni patří žernov, kamenný mlýnek,
na kterém návštěvníci melou mouku
na placky a také chleba pečený v přenosné pícce. Spojitost s jídlem má
i práce hrnčíře, bez jehož výrobků –
pohárků, misek, džbánů – by kuchyně nebyla úplná.

Speciálním řemeslem, které patří výhradně pod pravomoc krále, je pregéř, který zde razí pražský groš.
Na vrcholu hradu a i technologií přítomných řemesel stojí tiskařský lis,
replika lisu Gutenberga, na kterém
vznikají krásné dřevořezy.

Na hrad dorazí i švadlena se svou
dílnou. Šaty se dají dozdobit výšivkami nebo karetkovými pásky. Základ textilu je ovšem nit, buď vlněná, nebo lněná, a jejich výrobu si zde
také budete moci nejen prohlédnout,
ale i vyzkoušet.

K tomu všemu hraje živá hudba, aby
návštěvníkům i účinkujícím zpříjemnila zákrok.

Další překrásné věci mohou vznikat z kůže, kromě jednoduchých i zdobených bot to mohou být zdobené brašny, pouzdra
na nože a další drobnosti.
Novinkou je výroba předmětů z kostí – nákončí, pisátka a karetky. Mohou být jednoduché i bohatě zdobené.
Vědu zastupuje lékař se svými mastičkami, tinkturami, baňkami, a když nebudou stačit, tak i s pilkou a skalpely.

S

Pozvánku na letošní ročník najdete na zadní straně tohoto čísla SH.
T. Bílková, Sdružení Zlenice

Sdružení Zlenice hledá komerčně
nevyužitelné přírodní lokality

družení Zlenice hledá pro rodící
se projekt péče o krajinu neproduktivní a komerčně nevyužitelné
pozemky typu mokřady, remízy v polích,
různé lesní/ostatní plochy bez využití
kvůli nepřízni terénu (skalnaté/kamenité
prostory), nebo zničené kůrovcem atd.
Účel:
• údržba krajiny v jejím přirozeném/původním biotopu, spolupráce s botaniky,
experty na původní lesy,
• vytvoření land-art volně otevřeného/
přístupného prostoru s přidanou hodno-
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Kromě zmíněných řemesel desátý
ročník oslaví řada dalších řemeslníků a pomocníků, kteří na Zlenice jezdí jen a pouze pro radost
z odvedené práce, z prezentace řemesel a vzdělávání. Odměnou
je pro ně zájem návštěvníků a jejich dychtivost po informacích.
My se jim odměníme jen drobným dárkem a možná právě to
dodává Oživlému středověku onu zvláštní atmosféru pohody.

tou informací o přírodě, potenciál vzniku místa neorganizovaného setkávání
pro vandrovníky a menšinové turisty…

• v případě vhodnosti vznik odpočinkového místa v krajině doplněného informací o přírodě…

Optimální požadavky:
• od 1 000 m2 a víc, mimo obydlené území,
pokud možno aspoň nějaká přístupová
cesta.

Pro zahájení projektu hledáme alespoň jedno zajímavé vzorové místo, na kterém by se
dal projekt rozvíjet jako referenční příklad.

Výsledek:
• lehce zkultivovaný prostor s údržbou
cca 1–2× za rok, postupnou péčí směřovaný k původním místním druhům
a krajinnému rázu,

Pro informace a nabídky vhodných pozemků kontaktujte:
Vladimír Havelka,
Tel.: 797 996 862
E-mail: info@zlenice.cz
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Velká prázdninová hra – Ladovský poklad
Po úspěšné loňské razítkovací hře jsme pro vás,
spolu se zkušeným organizátorem strategických
her Neohrano.cz, připravili
Velkou prázdninovou hru
– Ladovský poklad. Herní
úkoly ve 24 obcích jsou čistě
venkovní, naplno si tak můžete užít toulky Ladovým
krajem. Stačí si vytisknout
herní propozice z webových
stránek www.laduv-kraj.cz
nebo je vyzvednout na některém z našich partnerských Informačních center (Říčany, Mnichovice,
Kamenice, Velké Popovice a Senohraby) a začít!
Jak se o Ladovský poklad hraje?
• Vyzvedněte si v IC nebo si z našeho webu vytiskněte herní propozice.
• Hádejte obce podle indicií a vydejte se tam na výlet.
• Díky splněným úkolům na různých místech v obcích vyluštěte
tajenku – klíč k pokladu.
• Pošlete nám tajenku s vaším kontaktem a dozvíte se, kde je Ladovský poklad.
• Vyzvedněte si svůj Ladovský poklad.
Co můžete získat navíc?
• Prvních deset hráčů se správně vyluštěnou tajenkou odměníme tričkem Ladova kraje.
• Všechny úspěšné luštitele zahrneme do závěrečného slosování
o zajímavé ceny. Jaké?
Podívejte se na www.laduv-kraj.cz.
Čeká Vás putování malebnou zalesněnou krajinou s možností
koupání v rybnících i řece Sázavě, se zříceninami i zámky a přírodními rezervacemi. Projdete se krajem mezi Prahou a řekou
Sázavou, kde zanechala svou stopu řada osobností, například
svatý Vojtěch, Jan Žižka nebo malíř Josef Lada.

Ráz všech 24 vesniček je v mnohém odlišný, v jiném opakující
se. Náves s rybníčkem, pumpa, studna nebo pramen, lípy, zvonička, kaplička a památník z 1. světové války. Symboly, které
prostupovaly život našich předků, voda, víra, život i smrt a vzájemná pomoc.
Díky hře poznáte neokoukaná zákoutí a všimnete si mnohdy
opomíjených detailů ladovských vesnic.
Tajenku s Vaším kontaktem posílejte od 1. 7. do 5. 9. 2021
na email: info@neohrano.cz.

Text k obrázku turistické vizitky:
Právě vydaná nová turistická vizitka Ladova kraje je také jednou z cen ve hře Ladovský poklad! Koupit si ji pak budete moci
od září na webu Ladova kraje a u našich
partnerů, jejichž seznam zveřejníme.
Přejeme Vám krásné léto s Velkou prázdninovou hrou!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

Prodám chatu

ev. č. 233 a související pozemky a stavby.
Zakázky (práci) zajistíme.
Tel.: 777 038 000
gato@gato.cz

Senohraby, ul. U transformátoru. Oploceno.
Kanalizace, plyn, elektřina, vlastní studna.

Volejte 602 546 331.
Zn.: nejvyšší nabídce.
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