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Jak to letos bylo s počasím a co nového
Ač je to k nevíře, naše občanské sdružení letos zajistilo šestnáctou sezónu
provozu senohrabské plovárny, říčních lázní i přívozu. Skutečně již od roku
1997 parta nadšenců kompletně zajišťuje celý provoz a zpříjemňuje i
ozvláštňuje návštěvníkům pobyt na tomto krásném a neopakovatelném místě
Posázaví.
K pohodě a kráse zdejšího místa letos významně přispělo i počasí. Po
několika letech, kdy pravidelně léto propršelo a sázavské vody bičovaly letní
deštíky, deště i průtrže, byla letošní sezóna prosluněná. Velké vody a
rozblácenou plovárnu vystřídala idyla a pohoda letního koupání, dětského
smíchu a výskotu. Dlouhodobému nájemci Baštírny (Radek Jíša) byl ukončen
pronájem zdejšího pohostinství a od června na základě záměru o pronájmu
zdejší kiosek provozují Pavel Saro a Erik Slabý. Sortiment se mírně rozšířil,
ceny mírně stouply a spokojenost návštěvníků s obsluhou i zázemím zůstala
stále na vysoké úrovni.
Zcela zásadní a nepochopitelnou proměnou prošlo s plovárnou pupeční
šňůrou spojené místo v údolí Mnichovky, odkud na plovárnu vyrážejí
nejpočetnější davy návštěvníků. Zcela v tichosti a zbytečně byl na podzim roku
srovnán se zemí jeden z historicky nejznámějších a nejhodnotnějších objektů
senohrabského katastru – funkcionalistický objekt hotelu Hrušov. Senohraby
přišly o unikátní historický objekt, spojený se zlatými léty první republiky a
rozvojem zdejšího turistického ruchu. Nepochopitelný akt neúcty k historickému
dědictví a projev kulturního barbarství proběhl rychle bez zásadnějšího odporu
orgánů státní správy i veřejnosti. Společně s hotelem téměř beze stop zmizela i
chatová osada za hotelem Hrušov. Senohraby zbytečně přišly o jednu
z nejvýznamnějších a nejznámějších architektonických památek i o místo
spojené se zlatými léty zdejší obce jako středobodu a cíle výletů v období první
republiky i v obdobích mladších.
Přívoz fungoval pravidelně od 7. dubna až do soboty 27. října, kdy byla
loď vytažena na břeh a uložena k zimnímu spánku. V převážení se pravidelně
střídal Vladimír „Mates“ Matoušek s Pepou a Věrkou Hoffelnerovými, kterým
výrazně vypomáhali oba dva synové.
Jak dále s říčními lázněmi
Jestliže jsme v loňském roce na tomto místě hořekovali nad nejasností
dalšího působení našeho občanského sdružení na senohrabské plovárně,
nejistota v roce 2012 nebyla rozptýlena, ale nadále rostla. Ihned po zvolení
nového obecního zastupitelstva na podzim roku 2010 jsme vyvolali jednání
s novými zastupiteli ve snaze uzavřít na provoz lázní dlouhodobější smlouvu,
která by nám umožňovala investovat větší množství finančních prostředků
především do mobiliáře plovárny a její postupné nevyhnutelné rekonstrukce. Již
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1. prosince 2010 jsme předložili obecnímu zastupitelstvu návrh smlouvy o
pronájmu lázní a v průběhu celého roku 2011 a následně i uplynulého roku 2012
se snažili o dohodnutí nových podmínek a uzavření této smlouvy. Nová nájemní
smlouva na delší časové období by nám především umožnila oslovit případné
potencionální podporovatele či sponzory potřebných úprav a oprav
plovárenského zařízení či požádat o finanční zajištění formou grantových
žádostí. Přes veškeré snahy a intenzivní komunikaci se zastupitelstvem obce
jsme dosáhli pouze prodloužení stávající smlouvy do června roku 2011 a
následně do března roku 2012. Od této doby naše občanské sdružení nemělo
uzavřenou platnou nájemní smlouvu s Obecním úřadem Senohraby a téměř
celou letošní sezónu jsme realizovali bez právního zajištění našich činností a bez
uzavřené nájemní smlouvy. Ještě 6. února 2012 (tedy necelý měsíc před
uplynutím termínu prodloužení nájemní smlouvy) jsme na Obecní úřad
Senohraby zaslali písemnou žádost o prodloužení smlouvy, avšak bez jakékoli
odezvy. Pokračující jednání nakonec přineslo v polovině listopadu jistý
výsledek, kdy jsme s obcí uzavřeli alespoň dodatek ke stávající smlouvě o
pronájmu a to do září roku 2015. Získali jsme tedy jistotu, že budeme moci
v naší tradiční činnosti provozu říčních lázní a přívozu pokračovat i
v nadcházející naší sedmnácté sezóně v roce 2013.
Do poklidného průběhu dávno minulých sezón vstoupila v roce 2010
především realizace potřebného projektu „Vodácké tábořiště se sociálním
zázemím Baštírna“ financovaného v roce 2010 z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Čechy (smlouva o poskytnutí dotace č.
S/0032/RRSC/2010). Společně s významným zlepšením zdejších podmínek pro
turisty či vodáky a modernizací i zkvalitněním turistického zázemí restaurace
Baštírna i plovárny bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno jedno pracovní místo
(na poloviční úvazek). O toto místo dvakrát (v červnu 2011 a v lednu 2012)
oficiálně písemně požádal náš člen Vladimír Matoušek, který zároveň s žádostí
připojil i konkrétní specifikaci činností, které by v případě obsazení tohoto místa
jeho osobou pravidelně zajišťoval (udržování pořádku a čistoty areálu,
sociálního zařízení a samozřejmě zajištění provozu plovárny a přívozu).
Součástí této žádosti byl i koncepční materiál našeho sdružení, který obsahoval
shrnutí problematiky provozu plovárny a přívozu od přehledu pravidelných a
sezónních činností, přes zajištění přívozu, péči o sociální zařízení až po výhledy
a návrhy vzájemné komunikace a obrazném „skládání účtů“ zastupitelstvu obce
(tento přehled činností jsme přiložili na závěr této výroční zprávy). Ani na jednu
ze dvou oficiálních žádostí podaných na Obecní úřad Senohraby jsme nedostali
žádnou (ani zamítavou) odezvu.
Nadále se domníváme a shledáváme naprosto prospěšným, aby správou a
údržbou areálu byla pověřena osoba, která je zdejším obyvatelem, má
k historickým lázním dlouhodobý i vřelý vztah a přes patnáct let zde se
skupinou spolupracovníků fakticky zajišťuje bez nároku na finanční odměnu
provoz lázní i přívozu. Údržba a tolik potřebná postupná citlivá rekonstrukce a
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oprava areálu říčních lázní je v současné době důležitým tématem diskusí
spojených s tímto unikátním historickým komplexem budov, který by měl být
výkladní skříní občanů Senohrab a tedy i zdejšího zastupitelstva. Vždyť zdejším
lázním je letos sto třináct let a přívoz funguje devadesát dva let. Profesně pestré
členstvo našeho občanského sdružení je schopno zajistit nejen faktický provoz či
přípravu grantových žádostí, ale i projektové a realizační zajištění tolik
potřebných změn a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy.
Prodloužení stávající smlouvy do září roku 2015 je sice příjemnou tečkou
za letošní sezónou, ale není řešením problému dlouhodobého rozvoje říčních
lázní v delším časovém horizontu. Ve svém snažení získat říční lázně do
dlouhodobějšího pronájmu budeme pokračovat, jelikož členové a příznivci
našeho sdružení mají ke zdejšímu areálu vřelý citový vztah a plně si uvědomují
unikátnost a neopakovatelnost zdejšího historického komplexu, který bezesporu
patří mezi nejvýznamnější památky Senohrab. Ostatně právě naše občanské
sdružení tuto unikátní památku před více než patnácti lety zachránilo před
totální devastací a zánikem. V neposlední řadě bychom byli zárukou, že se
z lázní nestane stavební parcela či předmět krátkodobého lukrativního zájmu.
Co nového na plovárně
Rok 2012 byl opět standardním rokem, v jehož průběhu nedošlo
k zásadnější proměně okolí senohrabské plovárny. Po dramatických změnách
realizovaných v roce 2010 (výstavba kanalizace, čističky a sociálního zařízení)
bylo nejvýraznější změnou ořezání košatých korun listnatých stromů v areálu
před Baštírnou. Drsný ořez proběhl z iniciativy Obecního úřadu Senohraby na
počátku dubna a zanechal na plovárně ohromné množství dřeva, větví a několik
hromad doutnajících hoblin, které bylo nutno průběžně hasit. V následujících
týdnech se podařilo dřevo postupně zlikvidovat s nasazením sil členů našeho
sdružení i tehdejšího provozovatele Baštírny.
Poněkud smutnější příchuť mělo právě loučení s dlouhodobým
provozovatelem zdejší osvěžovny Radkem Jíšou, kterému nebyla na konci
května prodloužena nájemní smlouva a nastoupil nový nájemce. Žádnou velkou
proměnou však naštěstí zdejší pohostinství neprošlo a nadále funguje víceméně
standardním a příjemným způsobem i pod novými nájemci. Pouze příjemný stín
košatých korun lip musely nahradit pestrobarevné slunečníky a na konci sezóny
byl upraven přístup k prodejnímu okénku.
Vlastní areál plovárny nedoznal výraznějších změn a naše činnosti se
zaměřily především na pravidelnou údržbu a drobné úpravy a opravy. Zdejší
aktivity zajišťovali především členové a příznivci Občanského sdružení pro
obnovu senohrabské plovárny a zachování přívozu za podpory členů společnosti
Archaia a často v rámci pravidelných jarních a podzimních brigád i náhodných
kolemjdoucích.
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Zásadní změnu představovalo pořízení traktůrku na sečení trávy, jež
usnadnilo udržování rozsáhlé plochy plovárny, která se po vybudování
cyklostezky podél Mnichovky výrazně rozšířila. Traktor zakoupilo naše
občanské sdružení za částku 46.000,- Kč s nezanedbatelnou finanční podporou
Obecního úřadu Senohraby (20.000,- Kč). Kromě pravidelného sekání trávy a
údržby plovárenského mobiliáře bylo nutno průběžně uklízet sociální zařízení a
doplňovat ho hygienickými prostředky.
Husův kámen
6. července 2011 byla slavnostně odhalena replika pamětní desky na
Husově pomníku v Senohrabech, která byla předtím na podzim roku 2010
odcizena neznámým pachatelem. Desku odlil za cenu materiálu restaurátor
Oldřich Hejtmánek a na jejím pořízení se finančně podílelo značné množství
obyvatel i přátel této krásné středočeské obce s bohatou historií. Poděkování
v tomto případě náleží i spiritu movens celé realizace, kterým byl ing. arch.
Martin Líbal. Významné místo na cestě spojující Senohraby, Hrušov a říční
lázně na soutoku Sázavy a potoka Mnichovky doplnil v tomtéž roce informační
panel, který byl osazen provizorním textem o historii tohoto místa. Pouhá
papírová laminovaná cedule vydržela bez větších škod téměř rok, ale na samém
konci prázdnin byla vandalsky poškozena. Autoři informačního panelu Patrik
Líbal a Vojtěch Kašpar od počátku počítali s osazením graficky zdařilejšího
a především trvanlivějšího informačního panelu, jehož tvorby se ujala Isabela
Skokanová a Jaroslav Skokan (Tandem Studio). A právě v sobotu 15. září 2012
byl nový panel osazen na své místo s nadějí, že nám vydrží déle než ten
provizorní. Instalace panelu byla spojena s krátkým slavnostním přípitkem i
připomenutím nedávného úmrtí autora desky a restaurátora par excellence
Oldřicha Hejtmánka.
Z letošních činností
Pravidelné plovárenské činnosti v průběhu roku zajišťuje členstvo
společně s přáteli a příznivci našeho sdružení především v rámci pravidelných
jarních a podzimních brigád. Přestože loď byla spuštěna letos na vodu již 7.
dubna, na první jarní brigádě jsme se sešli až o týden později, v sobotu 14.
dubna. Klasický jarní úklid celé plovárny byl doplněn již tradičním vysazením
vánočního stromu na ploše plovárny v místě mezi hřištěm a dětským koutkem.
Opět se jednalo o strom (osmý v pořadí), který si pracovníci společnosti Archaia
zakoupili na vánoční besídku a následně na jaře vysadili na své místo. 22. dubna
proběhlo druhé jarní sekání (ještě starou sekačkou) a byla ručně vyškubána a
chemicky ošetřena plocha hřiště v zadní části plovárny.
Zakoupení nového traktoru, určeného k sekání rozsáhlé plochy plovárny,
iniciovalo hlavní náplň druhé jarní brigády, která proběhla v sobotu 12. května.
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Po celé ploše plovárny byly postupně odstraněny všechny větší i menší kameny,
které mohly ohrozit nože nové sekačky. Plovárna byla celá poprvé posekána
traktůrkem, částečně byly z vnější strany natřeny dvě stěny převoznického
domečku a vymeten i vyspraven byl tekoucí okap. V sobotu 2. června byl na
vodu spuštěn ponton, čímž byla zahájena letošní plovárenská sezóna. O dva
týdny později, 16. června, probíhaly na čtvrté jarní brigádě především drobné
opravy, úpravy a úklid. Krásné jarní počasí již svádělo ke koupeli, celá plovárna
byla čerstvě posekána, ostříhány byly živé ploty i stromy, instalovány
informační cedule vodáckého tábořiště, opraveny a uklizeny byly převlékací
kabiny a převoznický domek.
Na konci července (20.) se do zadní části plovárny opět nastěhovali
pracovníci společnosti Archaia, kteří zde opět trávili společnou dovolenou až do
5. srpna. Vedle užívání si léta, které se letos mimořádně vydařilo a slunce svítilo
téměř každý den, se podařilo v průběhu našeho pobytu na plovárně vykonat i
několik bohulibých a potřebných aktivit. Především bylo kompletně rozřezáno,
rozštípáno a v loděnice srovnáno všechno dřevo, které se na ploše plovárny
nacházelo po razantním jarním ořezání korun stromů před Baštírnou. Dříví bylo
zpracováno, podobně jako v loňském roce, za cenu lidských obětí v podobě
dalšího šikovného pracovníka se zaseklou sekerou v noze. Zametena byla
střecha převlékacích kabin a kompletně vyčištěn prostor pod jejich roštem od
naplaveného bahna a zafoukaného listí. Nejvýznamnější letní činností
uplynulého roku byla především údržba a péče o plechovou střechu
převoznického domu. Střecha byla místy pokryta mechem a na mnoha místech
se začala objevovat rez. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k postupnému
obroušení a nanesení nového ochranného nátěru. V průběhu našeho pobytu byla
také provedena dokumentace nelegálního výkopu na Hradě u Čtyřkol a
k zaměření odkryté situace.
Již po našem odjezdu ze čtrnáctidenní dovolené proběhl v sobotu 11.
srpna 11. ročník tradičního table–tenisového turnaje Hláska Cup 2012, který
opět pořádalo Občanské sdružení pro obnovu plovárny a zachování přívozu a
zahájil jej prezident Sázavské republiky, jenž celou akci zaštítil. Zúčastnilo se
14 hráčů, kteří pocházeli přímo ze Senohrab nebo patřili k tradičním
návštěvníkům, chatařům a výletníkům. Počet soutěžících byl letos částečně
ovlivněn ranní nepřízní počasí a početnými zraněními tradičních playerů.
Zastoupení mělo i občerstvení Baštírna a za stálou lze již označit účast
Liberecké sekce. Počasí nejprve vypadalo velmi nepřátelsky, ale odpoledne se
udělalo poměrně hezky a žádný zápas nemusel být kvůli dešti přerušen. Ze
stylového hlediska užívali stolní tenisté aktivní i pasivní herní přístup, ale
k vidění byl i styl „šílený námořník“. Vítězem se stal Petr „Bobík“ Vokáč, 2.
místo obsadil Jiří „Levá fronta“ Janďourek a třetí Tomáš „Žížalák“ Hnátek.
Čtyřhru vyhrálo mužstvo z Liberce. Jako obvykle nejlepší hráči získali hodnotné
ceny, které aktivní sportovci i diváci záhy zkonzumovali. Teď již nezbývá než
se těšit, resp. trénovat na příští ročník.
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Na začátku září jsme společně s občanským sdružením Zlenice dokončili
archeologický výzkum u velké věže hradu a následně bylo přistoupeno
k realizaci jejího statického zajištění. V polovině září jsme instalovali
informační panel u Husova pomníku u Hrušova a i s nastupujícím podzimem
bylo nutno stále a průběžně minimálně jednou za dva týdny pravidelně sekat
celý areál plovárny. Plovárenská sezóna byla následně ukončena vytažením
koupacího vorku na břeh 22. září. Bohužel se ukázalo, že minimálně tři ze šesti
stávajících plováků jsou po téměř čtyřiceti letech služby prorezlé a v průběhu
sezóny nabraly vodu. Z tohoto důvodu byly rozřezány a odvezeny do sběrných
surovin. Obratem jsme iniciovali snahu o zajištění rozpočtu na výrobu
polypropylenových plováků u firmy Kolafa Hodonín, která nám před čtyřmi lety
vyráběla na zakázku převoznickou loď. Zajištění koupacího pontonu na příští
sezónu je prvořadým úkolem našeho občanského sdružení a v této věci jsme
začali vyjednávat s Obecním úřadem Senohraby.
Významnou společenskou událostí bylo každoroční setkání převozníků,
které se v areálu plovárny uskutečnilo 29. září. U příležitosti tohoto významného
setkání byl na senohrabském břehu u nástupu na převoznickou pramici
instalován nový vyřezávaný hastrman, na kterém Pepa Hoffelner pracoval
průběžně celé léto a jenž nahradil již zcela zpráchnivělého původního
hastrmana, který dříve zdobil zlenický břeh.
Poslední významnější akcí letošního roku (27. října) byl deštěm, kroupami
a následně sněhovou vánicí doprovázený závěr převoznické sezóny spojený
s vyndáváním nájezdu pro loď na zlenické straně a následně s vytažením lodi na
břeh. V ukrutném počasí bylo nutno letos nájezd nejen vyzvednout, ale také
převést na senohrabskou stranu, jelikož majitel pozemků na protějším břehu
chtěl za umístění nájezdu značnou finanční částku. Již v průběhu sněhové vánice
byla vytažena převoznická loď, umyta a následně uklizena do loděnice.
Rozloučení s Tomášem Durdíkem
Když nás 3. srpna navštívil na plovárně náš kamarád, přítel, velký
odborník na české hrady i středověkou architekturu a kulturu Tomáš Durdík,
málokoho z nás napadlo, že se zde vidíme naposledy. Tomáš Durdík svoji cestu
za poznáním hradů začal počátkem 70. let 20. století na hradě Zlenice, od roku
1999 sem pravidelně jezdíval, vedl archeologický výzkum a poznával s námi
jeho zaniklé části. Kolikrát jsme s ním mohli sedět nahoře na hradě či dole
přímo na plovárně. Plovárnu miloval a bylo mu zde vždy krásně. O to smutnější
zpráva nás dostihla 20. září 2012, kdy zcela náhle ve věku jedenašedesáti let
předčasně a zcela náhle zesnul. Na poslední rozloučení do strašnického
krematoria 27. září dorazily stovky lidí a poměrně značný počet jeho přátel,
kamarádů, žáků, ale i rodinných příslušníků se sešlo také oné uplakané soboty o
měsíc později, 27. října 2012 na předhradí hradu Zlenice. Hustý déšť, postupně
se měnící v drobné krupky a následně sněhovou vánici, bičoval účastníky
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pietního setkání. Vzpomínky promítnuté do drobných osobních předmětů byly
uloženy společně s vysvětlujícím dopisem do skleněné schránky a následně
uloženy do spodní části výplně a kamenného skříňkového hrobu na dno poslední
sondy Tomáše Durdíka, kterou si již nestihl po dokončení ani prohlédnou.
Krátká vzpomínka na tohoto mimořádného člověka, který k areálu hradu
Zlenice, Hradu u Čtyřkol, Baštírny, plovárny a Senohrab beze zbytku patřil a
který zdejší kout středočeské krajiny miloval, byla zakončena krátkou meditací
provoněnou jeho tolik milovaným dýmem doutníků a vůní křivoklátské
medoviny. Je k nevíře, že se s ním na tomto jeho oblíbeném místě již nesetkáme.
Postupný rozchod účastníků pietní akce udělal symbolickou tečku za
letošní sezónou na senohrabské plovárně. Scházeli jsme dolů na plovárnu do
houstnoucího šera, sněhové vánice a mnohým z nás tekly po tvářích slzy. A
nebylo to pouze svěžím větrem. Letmým pohledem zpět na milovanou sněhem
pocukrovanou siluetu hradní zříceniny bylo možno spatřit, že pláče les i hrad.
Skončilo další krásné léto na senohrabské plovárně, jemuž v letošním roce
nadmíru přálo počasí. Léto bylo skutečně idylické a plovárenská sezóna se letos
vydařila. Uvidíme a necháme se překvapit, jak to bude příští rok i když hlavní
kámen ze srdce nám na konci roku spadnul a Obecní úřad Senohraby s námi
prodloužil nájemní smlouvu do září roku 2015. Teď již je to pouze na nás a
vrtkavém počasí, jaká ta příští sezóna v roce 2013 skutečně bude.
Výroční zpráva byla předložena na schůzce příznivců a představitelů
občanského sdružení 1. listopadu roku 2012 v restauraci „U Vávrů“ na
pražských Vinohradech.
Přílohou této výroční zprávy je koncepční materiál našeho sdružení, který
obsahuje shrnutí problematiky provozu plovárny a přívozu a byl adresován
zastupitelstvu obce již v průběhu roku 2011.
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Říční lázně – přehled činností:
Činnosti pravidelné:
- pravidelný úklid plochy plovárny i objektů s plovárnou souvisejících – kabiny,
převoznický domek (nutné větší úklidy na jaře a v sezóně)
- odvoz odpadků
- pravidelná údržba mobiliáře, staveb, plotů, venkovní sprcha, informační
panely, lávky, značení apod.
- nezbytné drobné opravy mobiliáře, staveb, plotů, venkovní sprcha, informační
panely, lávky, značení (především převoznický domek a kabiny vyžadují
pravidelnou péči a výhledovou rekonstrukci)
- natírání (pravidelně je nutno natírat především převoznický dům a kabiny)
- pravidelná údržba střech (kabiny, převoznický domek, sociální zařízení) od
napadané vegetace, nátěry, opravy prasklin či děr (zvláště střešní krytina kabin
vyžaduje pravidelné tmelení; plechová střecha převoznického domu nátěry)
- oprava a údržba funkčních okapů na převoznickém domečku (místy jsou již
prodřeny a je nutné tmelení)
- sekání trávy (sekáme celý areál včetně loučky pod Baštírnou, loučky u vody i
celý areál)
- nutná údržba trávníků zvláště v místě stavebních aktivit (návrat trávy na místa,
kde dnes neroste)
- v suchých obdobích pravidelné kropení zeleně
- vysazení keřů podél cyklostezky u Mnichovky a celková údržba zeleně
v areálu plovárny
- udržitelnost hřiště, nezbytná rekonstrukce (stávající stav po odvedení
nekvalitní práce je špatný) a pravidelná údržba
Činnosti sezónní:
- půjčování sportovních potřeb
- výhledové provozování příležitostného tábořiště (zajištění možnosti přespání)
- informační servis (vedle ústních informací prodej upomínkových předmětů a
pohlednic, brožur či skládaček o historii plovárny a okolí – připravujeme)
- zajištění provozu plovárny (nesouvisí pouze s výběrem symbolického
vstupného – spíše bychom preferovali formu příspěvků či darů na provoz),
z vlastní zkušenosti jde především o dodržování slušného chování na plovárně,
spočívající v diskusích a vysvětlování, aby se k sobě lidé chovali ohleduplně
(nic neničit, nenechat volně pobíhat velká zvířata, rychlá jízda na kole či
motorce přes plovárnu atd.)
- specifickým druhem činností souvisejících s údržbou plovárny je starost o
pontony a dřevěné podlážky na koupací vorek (vedle jejich instalace na vodu a
náročné vyzvednutí je nutná jejich pravidelná údržba; v současné době je nutno
vyrobit plováky nové; dřevěné podlážky je nutno cca 1x za pět let vyrobit nové)

9

Přívoz:
- zajištění provozu přívozu (v sezóně jde skutečně o velmi intenzivní, avšak
nárazovou činnost)
- s činností přívozu souvisí pravidelná údržba převoznické lodě a její případná
obměna pokud doslouží
- s provozováním přívozu je spojena nezbytná údržba nástupů na loď na obou
březích (oba dva nájezdy i nástupy je nutno průběžně udržovat a opravovat;
svařování železných konstrukcí; zemní práce v okolí – po větších vodách je
nutno pravidelně navážet vodou odnesený materiál)
- udržovat elementární bezpečnost obou nástupů na loď
- výhledová popularizace přívozu (informační panely o historii na obou březích
ukrátí čas při čekání; skládačka pro zájemce; pamětní vstupenky na loď – lodní
lístky pro děti by zajisté zaujaly)
Péče o sociální zařízení:
- péče o sociální zařízení – obě poloviny (pravidelný úklid a doplňování
hygienických prostředků – na část plovárny nyní zajišťujeme jejich nákup,
instalaci i úklid)
- vedle úklidu budou nutné pravidelné opravy mobiliáře (vzhledem k instalaci
nejlevnějšího mobiliáře by bylo dobré průběžně vyměňovat za trvanlivější)
- variantu obložení sociálního zařízení dřevem jsme konzultovali již při stavbě
záchodků se stavební firmou a je reálné (myslíme, že by se tím částečně zlidštila
jejich podoba)
- výhledově údržba stavby
Komunikace s obcí:
- pravidelné informování o stavu, výhledu a potřebách (nejlépe k jednání
zastupitelstva)
- hlášení větších závad a zajištění jejich realizace po domluvě s obcí
- každoroční výroční zprávy, které budou obsahovat přehled našich aktivit,
přehled našich i obecních investic
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K historii koupadel, říčních lázní a senohrabské plovárny
Malebné údolí Mnichovky a především její soutok se Zlatou řekou, jak
nazývali Sázavu trempové ve 20. a 30. letech 20. století, patří dodnes k
oblíbeným cílům celoročních výletů. Nejinak tomu bývalo dříve. Zdejší brod se
nacházel na významné spojnici přemyslovského pohraničního hradiště Lštění z
10.–12. století s pražskou kotlinou. V polovině 13. století stál na svahu nad
Mnichovkou bezejmenný dřevohlinitý hrad, po jehož zániku byl na protějším
kopci v závěru 13. století postaven známý hrad Zlenice (lidově nazývaný
Hláska). Již nepochybně v tomto období zdejší potok i řeka sloužily obyvatelům
těchto opevněných sídel k hospodářským aktivitám (hamr, mlýn, snaha o
separaci zlata ze zdejších říčních kamenů) a samozřejmě k praní prádla a očistě.
Odtud i zřejmě nejstarší pojmenování zdejšího areálu na přelomu 19. a 20.
století – koupadla. Výstavbou železnice a letních i trvalejších sídel pražské
honorace v okolí tehdy ještě čistě agrární vesnice vzrostl v tomtéž období i
zájem o turistiku, rekreaci a sport. Koupadla či říční lázně splňovaly tato kritéria
beze zbytku. To si uvědomili i tehdejší místní „developeři“ (A. Šimek, V. Lada)
společně s architektem a stavitelem O. Dvořákem a kameníkem A. Puppem. V
roce 1899 byl těmito společníky založen Okrašlovací spolek, který inicioval
úpravu cest k lázním, výsadbu okrasných stromů, instalaci laviček i lávek a
především výstavbu boudy ke svlékání s oddělením pro muže a ženy. Následně
byla v roce 1906 realizována výstavba velkých lázní podle projektu architekta
O. Dvořáka za 1.400 Kč. Přestože bylo z rozhodnutí panství Komorní Hrádek
nutno v roce 1913 lázně vyklidit a zdejší objekty demolovat, hned následný rok
byla realizována výstavba druhých lázní, které byly slavnostně otevřeny 26.
června 1914 (okrašlovací spolek si pronajal zdejší pozemky na 15 let). Po 1.
světové válce bylo nutno lázně obnovit a jejich třetí etapa se začala psát hned
v roce 1918, kdy bylo postaveno 50 nových kabin. V letech 1930–32 byly
zakoupeny pozemky na obou březích řeky (za 49.000,- Kč), správce lázní byl
Rudolf Kopsa (z čp. 40) a ve spolupráci s obcí Zlenice byl v roce 1931
vybudován domek pro plavčíka, koupeny dvě lodě a na zlenické straně
vybudovány dva kurty, benzínová pumpa a převlékárny. Rozšířen byl i název
zdejšího spolku na „Okrašlovací spolek pro Senohraby, Zlenice a okolí se
sídlem v Senohrabech.“ Po válečných útrapách byl zdejší spolek v červnu roku
1957 začleněn do MNV Senohraby a zdejší přívoz, jehož tradice sahá až do roku
1920, i říční lázně s plovárnou byly spravovány přímo obcí. Plovárna se stala
oblíbeným místem úniků před tuhou normalizací především v 70. a 80. letech
20. století, avšak období porevoluční přineslo nejen dramatický odliv zájmu o
tento způsob rekreace, ale také devastaci mobiliáře plovárny. Změnu přinesl až
vznik bohulibého „Občanského sdružení pro obnovu provozu senohrabské
plovárny a zachování přívozu“ v roce 1997. Toto sdružení se dodnes snaží
udržet provoz říčních lázní i přívozu a zachovat jeho neopakovatelnou atmosféru
i budoucím generacím.
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7. dubna 2012 – spouštění lodi na vodu
- 7. dubna byla spuštěna loď na vodu a zahájena převoznická sezóna

Zdejší přívoz spojuje oba břehy již 93 let

Hotel Hrušov na konci léta 2011
12

14. dubna 2012 – první brigáda (jarní úklid a plánování)

Během podzimu 2011 zcela zbytečně zmizela unikátní senohrabská
funkcionalistická památka – slavný hotel Hrušov

Podobně zcela zmizela chatová osada ve svahu za hotelem

13

Na druhé loučce naopak
přibyla jedna lávka přes
Mnichovku – padlý strom

U lávky byl na strom
osazen svatý obrázek –
vzniklo nové zajímavé
pamětní místo
14

Drsný jarní ořez lip před Baštírnou

Po ořezu lip zůstaly před Baštírnou ohromné hromady dřeva

15

Jáma pro vánoční strom byla
vyhloubena u dětského hřiště

Další přírůstek na plovárnu se již nese
16

Vánoční strom z roku
2011 je zasazen

Strom dotvořil řadu podél hřiště
17

22. dubna 2012 – sekání trávy a úprava hřiště

Každoroční plení povrchu hřiště a chemický postřik

Hřiště udržují i nejmenší

18

Pravidelné jarní sekání probíhalo ještě starou sekačkou

12. května 2012 – druhá jarní brigáda (sekání trávy,
odstranění kamenů z plochy plovárny, natírání)

Nový nátěr dostala část převoznického domečku

19

2. června 2012 – sekání trávy a zahájení plovárenské
sezóny (vorek jde na vodu)

Po odstranění vyčnívajících kamenů mohla být plovárna posekána novým
traktůrkem – konec nekončící dřiny

Nový nátěr domečku

20

Modrá a bílá – blondýnka a bruneta

Bezpečnost práce nade vše
21

Čištění okapu

Tmelení prorezlého okapu
22

Náročný transport železných plováků zahájen

Na cestě k vodě

23

Ještě několik metrů

Druhý plovák na své cestě k vodě

24

Instalace nástupu na vorek

Námořní manévry při spojování plováků na vodě

25

Náročné osazování dřevěných podlážek na pontony

Těžké dřevěné plováky jsou postupně usazovány

26

16. června 2012 – třetí brigáda

Krásné počasí – plovárenská sezóna již v plném proudu

Odpočinek mezi prací a plánování dalších úkolů

27

Aby se na něco
nezapomnělo

Náročná práce se dřevem
28

20. července – 5. srpna 2012 – letní dovolená s Archaiou

Letní idylka na plovárně – přívoz v permanenci

Krásné letní počasí svádělo ke koupeli

29

Plovárenská idyla aneb
krásné léto

Nové cedule lákají vodáky ke stanování
30

Stanování na romantickém místě u řeky

Krásné místo upravené plovárny láká své návštěvníky

31

JÍDELNÍČEK – PLOVÁRNA 2012
Pátek 20. 7. 2012
večeře:

grilované klobásky, maso i Pepa na Jardovi

Sobota 21. 7. 2012
oběd:
večeře:

plněné papriky v rajské omáčce (rýže nebo h. knedlík)
špagety s neapolskou omáčkou

Neděle 22. 7. 2012
oběd:
večeře:

pečená sekaná s bramborem a oblohou
buřty na pivu

Pondělí 23. 7. 2012
bavorský den paní Šárky
oběd:
večeře:

Úterý 24. 7. 2012
oběd:
večeře:

svíčková s brusinkovým terčíkem a knedlíkem
zelňačka

Středa 25. 7. 2012
oběd:
večeře:

texaské brambory
smaženky alá kantýna

Čtvrtek 26. 7. 2012
oběd:
večeře:

plněný bramborák masovou směsí
buřtíky + klobásy na ohýnku

Pátek 27. 7. 2012
oběd:
večeře:

vepřová pečeně na česneku s bramborovým knedlíkem
buřtguláš

Sobota 28. 7. 2012
oběd:
večeře:

hovězí guláš námořníka Matese s těstovinami
hovězí guláš s chlebem

Neděle 29. 7. 2012
oběd:
večeře:

kuře na paprice, těstoviny
kyselačka
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Pondělí 30. 7. 2012
oběd:
večeře:

vepřové plátky se slaninou na smetaně + brambor
bramborová polévka

Úterý 31. 7. 2012
chorvatský den Vojty
oběd:
večeře:

Středa 1. 8. 2012
oběd:
večeře:

hovězí maso s rajskou omáčkou, těstoviny či houskový knedlík
utopenci alá Šanov

Čtvrtek 2. 8. 2012
polský den Sylwestra
oběd:
večeře:

Pátek 3. 8. 2012
Štědrý den
rybí polévka + řízky či smažený kapřík s bramborovým salátem

štědrá večeře:

Sobota 4. 8. 2012
oběd:

jedeme na výlet

Neděle 5. 8. 2012
oběd:

co zbyde
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Zpracování dřeva z jarního prořezání lip a opět jedno zranění
při práci se dřevem

Množství dřeva postupně mizí pod údery seker

34

Zpracované dřevo bylo postupně uloženo do loděnice

Pravidelné sekání již probíhalo novým traktůrkem

35

Špatný stav střechy převoznického domečku

Rez a mech byl odstraněn drátěnými kartáči

36

Před nátěrem

Nový nátěr střechy

37

Tradiční štědrovečerní večeře – kapr a bramborový salát

Setkání u ozdobeného vánočního stromu

38

Ozdobený vánoční strom
i dárky lákají především
nejmenší

Radost z dárků mají všichni

39

Na Hradě u Čtyřkol bylo odhaleno ilegální ležení

Na černo vyhloubená sonda na hradě byla zdokumentována

40

Letošní výlet vedl nedaleko – do Poddubí

Oběd v Poddubí

41

Poddubí prošlo částečnou rekonstrukcí – U Bořka

Návrat z výletu

42

11. srpna 2012 – Hláska Cup 2012

Napínavé předávání
(vybírání) cen aneb kdo
si odnese jakou trofej

Nepředstírané nadšení playerů

43

Nejmladší účastník turnaje

Předávání cen – vítězem se stal Petr „Bobík“ Vokáč

44

15. září 2012 – informační panel u Husova pomníku

Provizorní informační panel vydržel beze škod déle než rok

Poškození panelu vandaly vedlo k vytvoření nového panelu
z trvanlivějšího materiálu

45

Nový panel s informacemi o Husově kameni osazen

Malá oslava po instalaci nového informačního panelu

46

22. září 2012 – konec plovárenské sezóny (úklid vorku)

Poslední rozloučení s železnými plováky na vodě

Demontáž zrezivělých plováků

47

Poloha plováků svědčí o přítomnosti vody uvnitř

Náročná práce s hupcukem – plováky jedou na břeh
48

29. září 2012 – sraz převozníků na plovárně

Nový hastrman roste pod rukama
Pepy Hoffelnera

Dokončený hastrman byl osazen
na senohrabský břeh
49

Událost mimořádného významu – setkání převozníků 2012

Skupinové foto ze setkání převozníků na senohrabské plovárně

50

27. října – vyzvednutí nájezdu pro loď

Od rána Sázavu bičuje hustý déšť postupně se měnící v drobné krupobití

Poslední letošní jízda na zlenický břeh
51

Nájezd na druhé straně řeky je demontován

Letos poprvé jsme museli s nájezdem na druhou stranu řeky
(poslední plavba směr senohrabský břeh)
52

27. října – rozloučení s Tomášem Durdíkem

Vydatný a vytrvalý déšť bičuje zlenickou Hlásku

Účastníci vzpomínkové akce se scházejí na hradě

53

Osobní vzpomínky na Tomáše Durdíka byly
uloženy do pevné schránky

Kovaná růže na poslední cestu

54

Votivní předměty byly uloženy na dno poslední sondy
Tomáše Durdíka na hradě Zlenice

Nad předměty byla vybudována kamenná schránka
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Při pietní vzpomínce se déšť a kroupy měnily ve sněhové vločky

Poslední rozloučení s naším přítelem Tomášem Durdíkem
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Na místo vzpomínkové akce tiše padá sníh

Vzpomínáme, slzí les i hrad
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27. října 2012 – úklid lodi, ukončení sezóny

Pro vyzvednutí lodi letos nepanovalo ideální počasí

Loď v ukrutné vánici vyzvednuta na břeh
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Transport od vody

Nezbytná údržba před uložením lodi do loděnice

59

Drhnutí a mytí dna lodi

Vnitřek lodi je nutno důkladně umýt
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Plovárna se chystá na zimu

Konec sezóny ohlašuje sněhová vánice
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Umytá loď na své poslední cestě do loděnice

Skutečný konec sezóny
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(ARCHAIA Praha o.p.s.)

Náklady na Zlenice 2012:

drobné nákupy (šňůra, plachty, plast. pytle, dřevo apod.)

2.163,00 Kč

benzín

121,00 Kč

vybavení WC (drogerie, ubrousky)

864,00 Kč

mobiliář WC (háčky, zrcadlo)

113,00 Kč

lekárnička

288,00 Kč

nátěr střechy (barva, kartáče, štětce)

2.314,00 Kč

deska u Husova pomníku

4.600,00 Kč

deska u Husova pomníku (tisk)

1.200,00 Kč

elektřina

2 500,00 Kč

doména webových stránek

1 200,00 Kč

celkem

15.363,00 Kč
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SNAD ZASE NA JAŘE 2013

s pomocí kolektivní paměti a fotografií Věry Hoffelnerové, Josefa
Hoffelnera, Sylwestra Chmielowce, Petra Juřiny, Veroniky Kašparové,
Patrika Líbala, Alice Svaté, Michala Svatého a Martina Vyšohlída
sestavil a sepsal:

Senohraby 2012
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Zápis z Výroční schůze občanského sdružení z 1. prosince 2012
Přítomni: Josef Hoffelner, Věra Hoffelnerová, Zdeněk Knoller, Jaroslav Jaruček, Marta
Jaručeková, Alice Svatá, Antonín Kotlán, Vojtěch Kašpar, Ivana Masopustová, Vladimír
Matoušek, Veronika Líbalová, Jan Hoffelner, Zuzana Hoffelnerová (13 přítomných)
1) Přivítání a schválení programu
Výroční schůzi občanského sdružení zahájila Věra Hoffelnerová, která představila
program výroční schůze. K programu nebylo z pléna žádných přípomínek a bylo přistoupeno k
hlasování. 13 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
2) Zpráva o činnosti za sezónu 2012
Prvním regulérním bodem programu byla zpráva jednatelky sdružení Věry
Hoffelnerové o činnostech sdružení v uplynulém roce 2012, která byla již šestnáctou sezónou,
kterou naše občanské sdružení zajišťovalo provoz plovárny a přívozu. A to i přes tu skutečnost,
že po většinu roku jsme neměli platnou nájemní smlouvu s obcí. Její platnost nám vypršela 31.
března 2012 a stávající smlouva (dodatkem ke smlouvě) nám byla prodloužena až 15. listopadu
2012 a to na dobu určitou do konce září roku 2015. I přesto jsme v letošním roce zajišťovali
následující aktivity členů a příznivců sdružení:
a) 7. dubna se konala první schůzka na Baštírně, na které se domluvily jarní brigády a byla na
vodu spuštěna loď a zahájen víkendový provoz přívozu. Od června potom byl přívoz
provozován každodenně.
b) Postupně proběhly jarní brigády 14. dubna, 12. května, 2. června a 16. června, doplněné o
pravidelné sekání trávy cca každých 10 dnů (malé brigády; obsekávání břehů). Bohužel hned
na jaře dosloužila stará sekačka a vzhledem k rozloze udržované plochy byl ve slevě zakoupen
traktor za 45.000,- Kč. V souvislosti s umístěním traktoru do loděnice v průběhu sezóny bylo
provedeno finančně náročné zajištění a zabezpečení vstupních dveří do loděnice (po sezóně
bude traktor až do jara umístěn v garáži obecního úřadu v Senohrabech. Nadále potřebujeme
zakoupit křovinořez na vysekávání břehů. Opraven byl nájezd pro loď na zlenické straně,
přičemž oprava byla doprovázena konflikty s nájemcem hotelu Kormorán (u vody nesmíme
parkovat a nájezd můžeme na zlenické straně skladovat přes zimu pouze za poplatek). Po
ořezání lip u Baštírny (provedl obecní úřad; podobně jako v roce 1975-76) byly uklizeny a
zpracovány zbytky dřeva a uloženy do loděnice. Byl natřen celý převoznický domek a pergola.
2. června byl na vodu spuštěn koupací vorek.
c) V průběhu 2. poloviny července a počátku srpna v rámci každoročního dvou týdenního
působení členů společnosti Archaia byla kompletně vyčištěna střecha převlékacích kabin i
naplavený a naházený podsyp pod roštem kabin (hlína, listí, nepořádek). Opraven a zatmelen
byl okap u převoznického domku. Kompletně byla nařezána a naštípána hromada dřeva před
loděnicí pocházející z jarního kácení a ořezu lip. Dřevo bylo uloženo v loděnici. Obroušena a
kompletně natřena byla plechová střecha na převoznickém domku. Průběžně byla udržována
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vegetace na celé ploše plovárny a hřiště bylo zbavováno rašící vegetace, včetna ošetření
chemickým postřikem.
d) Po celou sezónu byla průběžně prováděna údržba plovárenské části WC a doplňovány
toaletní papíry, ubrousky i hygienické potřeby.
e) 11. srpna proběhl na plovárně již 11. ročník ping-pongového turnaje Hláska Cup 2012, jehož
vítězem se letos stal Petr „Bobík“ Vokáč.
f) 15. září 2012 se u Husova kamene uskutečnila drobná slavnost související s osazením
informačního panelu k této významné historické památce Senohrad, na jejíž přípravě se naše
sdružení podílelo.
e) Po polovině září (22. 9.) byla svolána samostatná brigáda na vyndání pontonů na koupání a
podlážky byly uklizeny do loděnice. Bohužel se ukázalo, že tři ze šesti pontonů jsou již
prorezlé, proděravělé a přes sezónu nabraly vodu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich
likvidaci (odvoz do sběrných surovin), kterou zajistil obecní úřad. Utržená finanční částka
5.600,- Kč za železo bude obecním úřadem poskytnuta našemu sdružení, jako příspěvek na
nové plováky. Jejich výroba bude nutná v příštím roce (prověřuje J. Hoffelner).
f) Na samotném konci září (29. 9.) pořádalo naše sdružení na plovárně již potřetí v průběhu 18
let sraz převozníků, jehož se zúčastnilo celkem 14 osob z 8 přívozů v Čechách. Setkání
navštívil i starosta obce Senohraby Pavel Pangrác.
g) 27. října byla vyzvednuta loď z vody, důkladně umyta a společně s podlážkami uklizena do
loděnice. Vyzvednut byl též nájezd na zlenické straně a převezen na naši stranu řeky. Součástí
této poslední akce na plovárně byla zároveň i vzpomínka na profesora Tomáše Durdíka,
dlouholetého příznivce a návštěvníka plovárny, který zcela náhle a předčasně zemřel ve věku
61 let 20. září 2012.
h) Uplynulá sezóna byla zhodnocena závěrečnou výroční schůzí v restauraci U Vávrů na
pražských Vinohradech dne 1. prosince 2012, kde byla i představena a členům rozdána
Výroční zpráva za uplynulý rok, shrnující naše aktivity slovem i obrazem.
Následovala diskuse k jednatelské zprávě a hlasování o jejím přijetí. 12 přítomných bylo pro,
nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování. Jednatelská zpráva sdružení za rok 2012 byla
plénem výroční schůze přijata.
3) Zpráva o hospodaření
Následovala pokladní zpráva Ivanky Masopustové o výsledku hospodaření občanského
sdružení v roce 2012:
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2011....................................................... 13.154,- Kč
Příjem v roce 2012
- OÚ Senohraby.................................................................... 20.000,- Kč
- plovárna v roce 2012.......................................................... 4.100,- Kč
- dary v roce 2012.................................................................15.870,- Kč
- příspěvky na elektřinu........................................................ 11.750,- Kč
- půjčka V. Hoffelnerové (na koupi traktoru)....................... 7.356,- Kč
Příjmy celkem k 1. 12. 2012........................................................... 72.230,- Kč
Výdaje v roce 2012
- účetní doklady (drobnévýdaje)............................................11.235,- Kč
- nákup traktoru - sekačky..................................................... 45.121,- Kč
- náklady na elektřinu 2011-2012..........................................11.321,- Kč
- poplatek Finančnímu úřadu v Říčanech.............................. 367,- Kč
- poplatky České spořitelně.................................................... 1.745,- Kč
Výdaje celkem k 1. 12. 2012........................................................... 69.789,- Kč
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Stav účtu k 1. 12. 2012
Příjem
72.230,- Kč

Výdej
69.789,- Kč

Zůstatek
2.441,- Kč

Vyúčtování k 31. 12. 2012 proběhne v lednu 2013.
V závěru představila zástupkyně revizní a kontrolní komise Alice Svatá revizní zprávu
hospodaření občanského sdružení v roce 2012. Komise provedla revizi hospodaření společnosti
za období 1. 1. 2012 až 1. 12. 2012 a potvrzuje, že všechny příjmy i výdaje, uvedené paní
pokladní Ivankou Masopustovou v „Pokladní zprávě za rok 2012, jsou podloženy příslušnými
záznamy v knize příjmů, výpisy z účtů, fakturami a pokladními stvrzenkami.
4) Volba jednatele, jeho zástupce, pokladníka a revizní komise
Následně bylo přistoupeno k volbě jednatele, jeho zástupce, pokladníka a kontrolní
revizní komise. Na jednatele sdružení byla navržena Věra Hoffelnerová a následně
jednomyslně zvolena jednatelkou sdružení na další rok 2013 (12 bylo pro, nikdo proti, jeden se
zdržel hlasování). Na zástupce jednatele sdružení byl navržen Vojtěch Kašpar a následně
zvolen zástupcem jednatele sdružení na další rok 2013 (12 bylo pro, nikdo proti, jeden se
zdržel hlasování). Na pokladní sdružení byla navržena Ivanka Masopustová a následně zvolena
pokladní sdružení na další rok 2013 (12 bylo pro, nikdo proti, jeden se zdržel hlasování).
V závěru byly do revizní kontrolní komise navrženy Alice Svatá a Iveta Klábová. Poté bylo
přistoupeno k volbě a obě navržené kandidátky byly zvoleny za členy revizní kontrolní komise
na další rok 2013 (11 bylo pro, nikdo proti, dva se zdrželi hlasování).
Orgány občanského sdružení tedy od 1. prosince 2012 pracují v následujícím složení:
Věra Hoffelnerová - jednatelka
Vojtěch Kašpar
- zástupce jednatele
Ivanka Masopustová - pokladní
Alice Svatá
- členka revizní kontrolní komise
Iveta Klábová
- členka revizní kontrolní komise
5) Plány na příští sezónu
V rámci následující diskuse nad plány a úkoly na příští sezónu byly především skládány
možnosti a varianty zajištění nové konstrukce koupacího vorku, bez jehož existence si provoz
plovárny dokážeme těžko představit. Postupně byly předkládány návrhy různých technických
řešení, které budou konzultovány s potencionálními výrobci. Stranou byla doposud ponechána
finanční náročnost, která bude zřejmá až z navržených konkrétních řešení.
Následně Vojtěch Kašpar poinformoval o aktivitách sdružení ve prospěch obce
Senohraby (provedení záchranného archeologického výzkumu na plovárně; realizace naučných
panelů podél cesty z nádraží na plovárnu; osazení informačního panelu u Husova pomníku), o
provozu webových stránek občanského sdružení www.plovarna-sazava.cz a o spolupráci se
společností Archaia, která již několik let pomáhá občanskému sdružení s provozem a údržbou
areálu lázní.
6) Poděkování za dary
Následně bylo v průběhu jednání veřejně a jmenovitě poděkováno všem příznivcům a
sympatizantům sdružení, kteří vedle svých sil a vložené práce věnovali našemu sdružení i
různé a často nemalé finanční dary.
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6) Závěr
Závěr schůze byl věnován již závěrečné diskusi o výhledech a možnostech působení
našeho občanského sdružení v areálu říčních lázní v následujících letech. Následně byl
oficiální program výroční schůze ukončen a následovala bohatá diskuse a milé předvánoční
posezení.

zapsal: Vojtěch Kašpar, zástupce jednatele

.......................................................

za správnost: Věra Hoffelnerová, jednatelka

.......................................................
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