SENOHRABSKÁ PLOVÁRNA
L. P. 2014

Osmnáctá plovárenská sezóna
Rok 2014 byl již osmnáctou sezónou, kterou Občanské sdružení pro
obnovu provozu Senohrabské plovárny a zachování přívozu zajišťovalo běžný
provoz a údržbu tohoto unikátního komplexu říčních lázní a přívozu na řece
Sázavě. Uplynulý rok byl pro naše sdružení rokem transformačním, jelikož nová
úprava Občanského zákoníku nahradila stávající občanská sdružení spolky. Od
1. ledna roku 2014 jsme se automaticky stali spolkem, avšak tato změna na naši
činnost neměla žádný vliv. Říční lázně i přívoz fungovaly standardně po celý
rok, avšak přes příspěvek ve výši 10.000,- Kč od Obce Senohraby, který jsme
v tomto roce obdrželi na základě smlouvy o poskytnutí nefinančního příspěvku,
se nám zásadně nepodařilo rozšířit stávající služby návštěvníkům, ani provést
nákladnější opravy stávajícího mobiliáře, který postupně odchází (především
lázeňské kabiny). Z tohoto příspěvku bylo 3.166,- Kč použito na sezónní opravu
traktoru (sekačky na trávu) a dalších 6.834 Kč bylo v průběhu sezóny vydáno na
drobné výdaje spojené s údržbou a provozem lázní (benzín do sekačky a
křovinořezu; barvy apod.). Tento příspěvek od obce byl milou injekcí našim
aktivitám a zastupitelům obce za něj patří veliké díky.
Na rozdíl od předchozích let se nám umoudřilo počasí a s výjimkou
několika větších výplachů potoka Mnichovky, kdy během jara a léta došlo
minimálně dvakrát k jeho rozsáhlému rozvodnění a stržení lávky spojující
plovárnu s cestou do Javorníka a Čtyřkol, počasí plovárenskému a lázeňskému
životu přálo. V červenci jsme zažili několik krásných dnů a dva přenádherné
víkendy, kdy se plovárna skutečně obsypala početnými zástupy zájemců o
koupel především z řad dětí. Větší deště se plovárně letos vyhnuly, avšak zvláště
na jaře bylo vody v Sázavě poměrně dost, díky přítokům z Českomoravské
vysočiny a Želivky. Extrémní sucho po červenci a především v srpnu však
fatálně ovlivnilo přívoz, jelikož na protějším břehu ve Zlenicích voda klesla tak,
že se podél břehů vytvořil rozsáhlý písčitý ostrov, který znemožnil na několik
dnů přívoz provozovat. Nezvykle krásný a teplý byl i podzim a štěstí na počasí
nám přálo až do samotného závěru letošní sezóny, kdy i při zazimování
převoznické lodě 28. října jsme se hřáli téměř v letních paprscích slunce.
Přívoz fungoval o víkendech od 12. dubna, kdy byla loď spuštěna na vodu
a od června se již jezdilo sedm dní v týdnu až do konce září. V říjnu jsme již
opět najeli pouze na víkendový provoz a loď byla z vody vytažena opět na státní
svátek 28. října 2014. Na přívozu se během roku střídali Vladimír „Mates“
Matoušek, Pepa s Věrkou Hoffelnerovými a Vojtěch Kašpar.
V průběhu sezóny žila plovárna ve standardní symbióze se sousedícím
restauračním zařízením Baštírna, která pod vedením Martina a Erika Slabých
opět zajišťovala přísun nápojů, sladkostí a viktuálií všeho druhu v širokém
spektru nabídky. Náš spolek využil pohostinnost tohoto zařízení i k výroční
členské schůzi, která zde proběhla 15. listopadu 2014. Bohužel mimořádně
obtížný a nepříjemný je občasný zápach, který se line z nekvalitně a
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hochštaplersky provedené stavby zdejšího sociálního zařízení, jehož oprava,
včetně zlidštění nevkusné fasády, je nepochybně úkolem následujících let.
Jak dále s říčními lázněmi
Krásné léto i příjemný a vlahý podzim přilákaly na plovárnu v průběhu
roku nemalé množství návštěvníků, kterým se zde snad líbilo. Pochopitelně se
objevují pravidelní návštěvníci i lidé, kteří se na plovárnu vrátili po delší době.
Jejich slova chvály na stav plovárny a její udržovanou podobu jsou pro nás
velkým potěšením a povzbuzením do dalších činností. Je zcela zřejmé, že je
možno poskytované služby a zázemí i nadále zlepšovat. Zásadním příspěvkem
letošní sezóny je bezpochyby oprava nájezdu a nástupu na přívoz na zlenické
straně, která byla realizována před hlavní plovárenskou sezónou 19. června roku
2014.
V průběhu roku jsme provozovali přívoz i plovárnu na základě dodatku
k nájemní smlouvě, který prodloužil pronájem do září roku 2015 a budeme tak
moci v naší tradiční činnosti provozu říčních lázní a přívozu pokračovat i
v nadcházející naší devatenácté sezóně i v roce 2015. Naší snahou je nadále
jednat s novým vedením obce, které vzešlo z komunálních voleb v říjnu tohoto
roku a snažit se výhledově uzavřít dlouhodobější smlouvu, která by nepochybně
umožnila investovat větší množství finančních prostředků do svěřeného majetku
a to především do mobiliáře plovárny a postupných oprav či rekonstrukcí
plovárenských objektů. Opravu si v dohledné době nepochybně vyžádají
postupně dosluhující převlékací kabiny, které bude nutno výhledově
rekonstruovat s maximálním ohledem na jejich podobu a autenticitu.
V neposlední řadě bychom mohli začít shánět prostředky formou různých
dotačních titulů (grantů), na které bez delší nájemní smlouvy nepochybně
nedosáhneme. Na přelomu roku 2014 a 2015 je uzávěrka předkládání projektů
do Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, který je zaměřen
na rozvoj cestovního ruchu a veřejné infrastruktury a služeb v této oblasti. Chtěli
bychom tedy s novým zastupitelstvem navázat kontakt a případně připravit
projekt směřující k popularizaci a prezentaci tohoto unikátního areálu.
Formou dotace sice byl v roce 2010 na plovárně realizován projekt
„Vodáckého tábořiště se sociálním zázemím Baštírna“, financovaný z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (smlouva
o poskytnutí dotace č. S/0032/RRSC/2010), ale jak jsme výše uvedli, kvalita
jeho realizace a únava materiálu si v dohledné době vynutí jeho nákladnou
revitalizaci. Vedle výhledové rekonstrukce či částečné dostavby zaniklého
mobiliáře plovárny, na níž je potřeba pracovat (shánět materiál, připravit
projekt, jednat se zainteresovanými orgány státní správy), je nutno věnovat
pozornost i pravidelné sezónní údržbě a běžným každodenním činnostem.
Z tohoto důvodu jsme připravili koncepční materiál našeho spolku, který
obsahuje shrnutí problematiky provozu plovárny a přívozu od přehledu
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pravidelných a sezónních činností, přes zajištění přívozu, péči o sociální zařízení
až po výhledy a návrhy vzájemné spolupráce s obecním zastupitelstvem (tento
přehled činností jsme přiložili na závěr této výroční zprávy).
Údržba a tolik potřebná postupná citlivá rekonstrukce a oprava areálu
říčních lázní je v současné době důležitým tématem diskusí v našem spolku
spojených s tímto unikátním historickým komplexem budov, který by se měl
společně s dalšími historickými skvosty v okolí stát živou památkou a
magnetem turistického ruchu. Vždyť lázně letos oslavily sto patnáct let své
existence a přívoz je v provozu neuvěřitelných devadesát čtyři let. Profesně
pestré členstvo našeho občanského sdružení je schopno zajistit nejen faktický
provoz lázní či přípravu grantových žádostí, ale i projektové a realizační
zajištění tolik potřebných úprav areálu a jejich projednání s příslušnými orgány
státní správy. Naše sdružení také spolupracuje velmi úzce se spolkem na
záchranu hradu Zlenice a podílí se také na rehabilitaci, opravě a prezentaci
tohoto unikátní objektu, který probíhá pod záštitou a s výraznou pomocí
vlastníka tohoto objektu, kterým je obec Senohraby. Vzájemná spolupráce obou
sdružení ve spojení s obcí je bezpochyby mimořádným přínosem a velkým
pozitivem.
Zásadním výsledkem této spolupráce byla v letošním roce participace
některých členů sdružení na záchranném archeologickém výzkumu prováděném
na hradě Zlenice v souvislosti s výstavbou nové přístupové cesty a mostu do
jádra hradu. Během tohoto nelehkého úkolu se podařilo naší mechanizací
(minirypadlo Takeuchi) postupně vytěžit a odvést rozsáhlou skládku
komunálního odpadu, která se dlouhá léta bez povšimnutí nacházela za
objektem Baštírny ve svahu pod hradem. V součinnosti s obcí, která velkoryse
poskytla dopravu v podobě traktoru s valníkem, bylo postupně odvezeno
šestnáct plných valníků skla, železných předmětů a dalšího nepotřebného
harampádí, které byly deponovány na ploše u senohrabského nádraží a následně
na náklady obce zlikvidovány. Vedle skutečnosti, že tato dlouhodobá ekologická
zátěž konečně z prostoru říčních lázní nenávratně zmizela, dostal prostor u
přístupové cesty na hrad impozantní podobu evokující lom na kámen, který bývá
příležitostně využívám pro potřeby spolku na záchranu hradu Zlenice v rámci
jejich popularizačních aktivit (dětské dny, dny živé historie, umístění kovárny).
Jelikož je nadále naším cílem dlouhodobý rozvoj říčních lázní v delším
časovém horizontu, budeme se snažit získat areál do dlouhodobějšího pronájmu.
Naši členové a příznivci mají ke zdejšímu areálu skutečně velmi vřelý vztah a
plně si uvědomují unikátnost a neopakovatelnost zdejšího historického
komplexu, který bezesporu patří mezi nejvýznamnější památky Posázaví. Právě
náš spolek tuto unikátní památku před více než sedmnácti lety zachránil před
totální devastací a zánikem. V neposlední řadě stále není možno vyloučit
možnost, že se kouzelné místo na soutoku Sázavy a Mnichovky může
v dohledné době stát předmětem krátkodobého lukrativního zájmu.
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Naše aktivity v roce 2014
Rok 2014 byl standardním rokem, během něhož nedošlo k podstatnějším
proměnám zdejšího areálu, jenž získal svou podobu především v průběhu roku
2010, kdy proběhla již zmiňovaná výstavba sociálního zařízení, čističky a
přípojek inženýrských sítí. Jarní tání a vzedmutí hladiny Sázavy v tomto roce
nezpůsobily zásadnější škody a tudíž jsme se mohli na jaře věnovat úklidu,
pravidelné údržbě a drobným opravám či úpravám. 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 či
našich příznivců. Pravidelné sekání trávy, přibližně každých deset dnů, bylo
prováděno traktůrkem, který byl zakoupen společnými finančními prostředky
obce a našeho spolku v roce 2012. V roce 2014 bylo nutno přistoupit k větší
opravě tohoto stroje, která byla realizována za finančního zajištění ze strany
obce. Vlhký a teplý podzim způsobil, že sekat se muselo ještě v polovině října.
Pravidelně byly v průběhu sezóny několikrát posekány i břehy podél řeky
křovinořezem. Kromě pravidelného sekání trávy a údržby plovárenského
mobiliáře bylo nutno průběžně uklízet sociální zařízení a doplňovat ho
hygienickými prostředky. O našich činnostech průběžně informujeme na
webových stránkách www.plovarna-sazava.cz, které udržujeme v chodu a
s nimiž nám pomáhá jako webmaster Ivan Jablonský, kterému patří za tuto
nezištnou činnost převeliký dík.
Z letošních činností
Pravidelné plovárenské činnosti v průběhu roku zajišťuje členstvo
společně s přáteli a příznivci našeho spolku především v rámci pravidelných
jarních a podzimních brigád či v průběhu letních měsíců, kdy do areálu lázní
pravidelně přijíždějí naši přátelé ze společnosti Archaia, aby zde nejen strávili
dovolenou, ale přiložili i ruku k dílu.
Sezóna v roce 2014 (již osmnáctá) byla zahájena v sobotu 12. dubna
spuštěním převoznické lodi na vodu a zahájením provozu přívozu mezi
Senohrabskou plovárnou a Zlenicemi. Po dobu dubna a května byl přívoz
provozován o sobotách a nedělích, od počátku června až do září se potom
převáželo sedm dnů v týdnu. Společně s lodí bylo nutno nainstalovat na
zlenickou stranu přívozu nájezd pro loď, který je nutno každý rok z vody
vytahovat, aby jej velká voda nestrhla. V rámci této první jarní brigády bylo
pochopitelně nutno plovárnu uklidit po zimě. Nekonečný boj s krtkem je spojen
se stálou nutností odstraňovat vzniklé hromádky, bylo shrabáno listí a posbírány
napadané větve. Následně proběhlo i první jarní sekání, které pravidelně
následovalo takřka každých deset dnů. Také v letošním roce jsme v průběhu
první jarní brigády zasadili do řady stromků podél přístupové cesty k plovárně
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vánoční strom, který zakoupili členové společnosti Archaia na svoji vánoční
besídku v loňském roce (již devátý). Po činorodém ruchu sobotního dne
následovala volná zábava spojená s opékáním buřtů a konzumací nápojů, během
něhož jsme plánovali následné společné aktivity na léto a podzim letošního
roku.
Druhá jarní brigáda proběhla v sobotu 17. května. Pokračovali jsme
v jarním úklidu, sbírány a vykopávány byly kameny, které ohrožovali sekačku.
Křovinořezem byly posekány břehy podél Sázavy, hrabalo se listí, upraven byl
živý plot podél cyklostezky a sesbírány byly odpadky.
Hlavní náplní činnosti červnové soboty dne 14. června v rámci třetí
jarní brigády byla instalace koupacího pontonu, kterou byla oficiálně zahájena
další plovárenská sezóna. Paralelně pokračoval jarní úklid a opět jsme celou
plovárnu posekali. Plovárna byla připravena na novou sezónu.
Na plovárně jsme se sešli opět hned za pět dnů, ve čtvrtek 19. června,
kdy v rámci čtvrté jarní brigády bylo přistoupeno k nevyhnutelné opravě
nájezdu pro převoznickou loď. Shnilé prkna nájezdu a shnilé části kovové
konstrukce hrozily zraněním pasažérů přívozu a z tohoto důvodu byl nájezd opět
převezen na senohrabskou stranu a kompletně rozebrán. Opravena a svařena
byla nově kovová konstrukce nájezdu, byla kompletně vyměněna výdřeva a
nájezd byl instalován zpět na své místo na druhém břehu. S odbornými
činnostmi nám zásadně pomohl dlouholetý návštěvník plovárny a náš kamarád
Karel Kroužek se synem, kterým za tuto nezištnou pomoc náleží veliký dík.
Mimořádnou událostí předsezónního období byla svatba Luboše
Hilgerta a Míly Kettnerové, která proběhla v pátek 27. června. Oba šťastní
novomanželé s námi tuto akci připravovali již od konce minulého roku a jejich
touha uspořádat tento zásadní životní krok na senohrabské plovárně byla pro náš
spolek velikým zadostiučiněním i výzvou. Před dnem „D“ jsme plovárnu čerstvě
posekali, uklidili a vše bylo připraveno k slavnostnímu aktu, který měl
nezapomenutelný a velmi civilní a příjemný průběh. Na jeho bezkonfliktním
průběhu měli nepochybnou zásluhu všichni zúčastnění, kterých se sešla
minimálně stovka. Sympatičtí, příjemní a milí svatebčané i hosté se k plovárně
chovali mimořádně ohleduplně a i když po obřadu se slavilo až do dalšího dne,
v sobotu odpoledne byla plovárna jako po generálním úklidu. Uskutečněná
svatba přímo na plovárně byla milým zpestřením letošní sezóny a ukázala nám
další z možných využití tohoto překrásného prostoru, který když někdo miluje,
není co řešit.
V průběhu července se udělalo krásně a o některých víkendech plovárna
obrazně praskala ve švech. Jako každoročně jsme na konci července a počátku
srpna oslavili narozeniny našich převozníků Věrušky Hoffelnerové a
Matese. Letošní čtrnáctidenní akce našich přátel ze společnosti Archaia se
bohužel z důvodu jejich pracovní vytíženosti nekonala, ale dorazili alespoň na
dva prodloužené víkendy (okolo 19. července a 2. srpna). Vedle užívání
tropických veder a krásných dnů opět přiložili ruku k dílu. V hektických dnech
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plných koupajících se návštěvníků někteří pomáhali s provozem plovárny a
přívozu a jako každý rok byly provedeny drobné úpravy a údržby mobiliáře
lázní. Zametena byla střecha převlékacích kabin a byl vyčištěn prostor pod jejich
roštem od naplaveného bahna a zafoukaného listí. Vzhledem k únavě materiálu
bylo nutno vyměnit několik trámů, podpírajících ochoz před kabinami číslo 1 až
13 a následně bylo vyměněno několik prošlápnutých či nalomených prken
ochozu. Z bezpečnostních důvodů muselo být vyměněno také několik prken na
koupacím vorku. Postupně byl také opravován plot podél cyklostezky vedoucí
po břehu Mnichovky, jehož dřevěné stojky postupně uhnívají, byť jsou
pravidelně před jejich instalací opalovány v ohni.
V průběhu srpna přišel nízký stav vody a na konci srpna nebylo možno
převážet, jelikož u břehu na protější zlenické straně z vody vystoupil rozsáhlý
písčitý ostrov. Také v průběhu srpna postupně probíhala údržba zdejší zeleně,
keřů i sekání trávy. Jako každoročně, také v letošním roce proběhl turnaj
v table-tennise Hláska Cup, který uspořádal pod záštitou prezidenta Sázavské
republiky náš spolek v sobotu 9. srpna 2014. Sešlo se celkem 20 playerů, kteří
byly rozděleny do čtyř skupin po pěti. První dva postupovali do čtrtfinále a dále
se již hrálo playoff. Letošní ročník zcela ovládli profesionálové z Javorníku,
když ve finále zvítězil „nový“ Standa Capoušek nad Karlem „Rysákem“ Rysem.
V bitvě poražených semifinalistů zvítězil a třetí místo získal pan Martin Pitro,
zatímco na Vojtu Kašpara opět zůstalo nevděčné čtvrté místo, navěky spojené se
sladkou cenou.
V průběhu celé sezóny probíhala spolupráce členů našeho spolku se
spolkem přátel hradu Zlenice a stavební společností Stavos Benešov, která
prováděla na hradě práce související s usměrněním návštěvnického provozu a
výstavbou mostu. V průběhu června až počátku listopadu jsme se podíleli na
provádění záchranného archeologického výzkumu v prostoru hradu,
pravidelně jsme se zúčastňovali kontrolních dnů na této stavbě a plovárna se
stala archeologickému výzkumu i stavbě stabilním a nezbytným zázemím.
V průběhu realizace této stavby jsme taktéž naší mechanizací naložili celkem
šestnáct valníků komunálního odpadu, který byl dlouhá léta deponován
v rozsáhlé jámě na svahu pod hradem za prozovnou Baštírna. Akce probíhala
v součinnosti s obecním úřadem, který na odvoz těženého odpadu dodal traktor
s valníkem a zajistil likvidaci odpadu. Zároveň jsme v průběhu celého roku
spolupracovali na popularizaci a prezentaci tohoto hradního areálu, jehož
výsledkem mají být obrazové podklady, rekonstrukce a další propagační výstupy
sloužící k zviditelnění této unikátní památky, která je nedílnou součástí říčních
lázní.
V rámci vědeckého zhodnocení potenciálu senohrabského plovárny,
Senohrab a okolí již dlouhá léta provádíme postupný sběr historických
materiálů, ikonografických či fotografických pramenů nebo vzpomínek
pamětníků za účelem propagace a popularizace této části Posázaví, jehož
výsledkem by měla být dílčí i komplexní publikace výsledků této dlouhodobé
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činnosti. Na tomto poli se i v letošním roce podařilo získat některé doposud
neznámé a unikátní přírůstky, mezi které nepochybně patří alba poskytnutá k
reprodukcím rodinou Marešových (Svobodových) či Mohoritových. V této
souvislosti bychom se rádi obrátili na vás na všechny, které podobné unikátní
prameny k poznání historické podoby zdejší krajiny a sídel vlastníte, zda by jste
nám je nezapůjčily k vytvoření kopií.
S přicházejícím vlahým, příjemným a teplým podzimem se uzavřela naše
osmnáctá sezóna na senobrabské plovárně a v sobotu 20. září byl postupně
rozebrán a z vody vytažen koupací ponton. O týden později, 27. září 2014 se
část našich členů zúčastnila tradičního srazu převozníků, který se tentokrát
konal na Berounce v Luhu pod Branovem. Předposlední akcí letošního roku byla
již tradiční vzpomínka na našeho přítele, kamaráda a velkého příznivce
senohrabské plovárny, Tomáše Durdíka. Sešli jsme se takto již potřetí v sobotu
27. září 2014 s několika senohrabskými občany, členy Společnosti přátel
starožitností, které Tomáš Durdík dělal předsedu a členy spolku přátel hradu
Zlenice. Setkání se zúčastnilo okolo 20 účastníků a tryzna byla zakončena
pojídáním pečeného kance, kterého věnoval velkokníže Vladimír Bělanský.
Zcela definitivní tečkou za letošní sezónou bylo tradičně závěrečné
vytažení převoznické lodi a nájezdu na zlenické straně z vody, které se
uskutečnilo v úterý 28. října 2014. Skončila tak další sezóna a plovárna se
uložila k zimnímu spánku. Již nyní je však zřejmé, že se budeme opět těšit na
duben, kdy bychom jako každý rok chtěli opět spustit loď na vodu a zahájit
novou, v našem případě již devatenáctou plovárenskou sezónu.
Tato výroční zpráva byla předložena na výroční schůzi členů a příznivců
spolku 15. listopadu roku 2014 v restauraci „Baštírna“ na břehu Sázavy.
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
břehů)
- 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; dřevěné podlážky je nutno
cca 1x za pět let vyrobit nové)
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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 (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
Publikační aktivity
- příprava a realizace širokého spektra specializovaných publikací o historii
plovárny a okolí (knihy, letáky, brožury, příspěvky do regionální literatury
apod.)
- popularizační texty o významných památkách okolí
- spolupráce na popularizačních aktivitách dalších subjektů
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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 vzrostl význam tehdy ještě čistě agrární vesnice a v tomtéž
období vzrůstá 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 60. až 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. Tento spolek se dodnes snaží udržet
provoz říčních lázní i přívozu a zachovat jejich neopakovatelnou atmosféru i
budoucím generacím.
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Několik fotografií z našeho archivu aneb plovárna dávno tomu
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13

12. dubna 2014 – spouštění lodi na vodu a první brigáda

Loď na cestě z loděnice

Na cestě k Sázavě

14

Spouštění na vodu

Instalace podlážek na dno lodi

15

Nájezd na protější straně v převoznické lodi

Komplikované zajištění nájezdu na lodi

16

První jarní jízda

Nájezd usazen na své místo

17

A zpět na plovárenskou stranu s prvními návštěvníky

Sázení vánočního stromu
18

Hrad bez mostu
na jaře

Velká věž (palác)
po velké rekonstrukci a obnově

19

17. května 2014 – druhá brigáda (jarní úklid a sekání)

Jarní úklid

Střihání živého plotu
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14. června 2014 – třetí jarní brigáda

Koupací vorek je na svém místě

19. června 2014 – čtvrtá jarní brigáda (oprava nájezdu)

Likvidace starého nájezdu pro převoznickou loď
21

Z nájezdu zůstala jenom kostra

Nově svařená kostra nájezdu

22

S novým nájezdem na druhou stranu

Nový nájezd je na svém místě

23

27. června 2014 – svatba na plovárně

Svatebčané se již sjíždějí

Nevěsta na cestě z druhého břehu se svým tatínkem

24

Od vody k obřadu

Skupinové foto svatebních hostů

25

Užší rodinný kruh

Luboš Hilgert a Míla Kettnerová si řekli své „Ano“
na senohrabské plovárně

26

Tradiční novomanželské úkoly

Nemohl chybět vodní živel

27

19. a 20. červenec 2014 – krásný letní víkend

Plovárna se připravuje na nápor návštěvníků

Mates odpočívá, pracuje drobotina

28

Nejlépe se opálíte na senohrabské plovárně

Hercule Poirot – plavba na Nilu (Sázavě)

29

23. července 2014 – likvidace černé skládky

Bagrování černé skládky za Baštírnou

Odvoz bordelu traktorem obecního úřadu

30

Odvezený komunální odpad byl deponován
na senohrabském nádraží a následně zlikvidován

Takto vypadá šestnáct valníků černé skládky

31

2. srpna 2014 – další krásný letní víkend

Návštěva Ašantských domorodců v Sázavské republice

Plovárenský život

32

Sázavská voda svědčí nejen dětem

Návštěva slavného
detektiva ?

33

Věčné půtky rybářské, kdo z nás chytil většího

Na plovárně je krásně

34

S plnou lodí tam

A zase zpět

35

Narozeninová párty se rozbíhá

A v pozdních večerních hodinách pokračuje

36

Oslavenec

Dětský den na hradě Zlenice

37

2. srpna 2014 – Hláska cup 2014

V zápalu hry

Boj na dřevěném centrkurtě

38

23. srpna 2014 – Sázava na suchu

Vyschlá Sázava – přívoz dojezdil

20. září 2014 – vyzvednutí
koupacího mola

Odnášení schůdků do vody

39

Průtrž mračen a zdivočelá Mnichovka

Proud strhl lávku s sebou

40

27. září 2014 – vzpomínka na Tomáše Durdíka

Vzpomínka na hradě

Sešlo se nás kolem dvaceti

41

Most na hrad již pomalu roste

Místo srazu převozníků
dal Mates přednost lovu

42

červen až listopad 2014 – práce na hradě

16. července – terénní úpravy v hradním příkopu

30. července – dorazil materiál na stavbu mostu

43

5. srpna – zahájení výzkumu v sondě 34

5. srpna – archeologický výzkum na hradě

44

10. srpna – odkrývání
pece u hradní brány

21. srpna – první stojka mostu je
postupně zvedána

45

11. listopadu – most dokončen

11. listopadu – nástup na most

46

11. listopadu – most od předhradí

11. listopadu – pohodlná cesta do jádra hradu

47

28. října 2014 – loď uložena k zimnímu spánku

Loď v loděnici

Podzim v údolí Sázavy

48

Z módního salónu plovárenského

Osuška roku

Svetr roku

49

SNAD ZASE NA JAŘE 2015 V KROJI

s pomocí kolektivní paměti a fotografií Vladimíra Havelky, Petra Juřiny,
Dorotky Kašparové, Vojtěcha Kašpara, Veroniky Kašparové, Tomáše
Krofty, Alice Svaté a Michala Svatého
sestavil a sepsal:

Senohraby 2014
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