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Dvacátá první plovárenská sezóna
Letošní rok uplynul jako voda a už zase musíme bilancovat další
plovárenskou sezónu. Letos se mi zdálo, že byla krátká, ale především v její
první polovině dost intenzivní. Nějak na nic nebyl čas, počasí nám přálo o něco
méně, než v předchozích letech a září již stálo za dvě věci, z nichž ani jedna není
slušná. A to jsme ještě letos měli na plovárně třikrát sanitku. Stručně řečeno,
letošní rok utekl, spoustu věcí jsme nestihli, ale těšíme se na sezónu další.
Především se nám nepodařilo nějakým důstojným způsobem připomenout
dvacetiletou existenci občanského sdružení, dnes spolku, které bylo založeno
v roce 1997. Chtěli jsme udělat v září či říjnu nějakou vzpomínkovou akci, ale
jak jsem již psal, počasí nám nepřálo, a na konci sezóny jsme již byli nějací
unavení a neschopní akci zorganizovat. Chtěli jsme, vedle připomínky tohoto
založení, poděkovat zakládajícím členům za jejich dlouholeté úsilí, což činíme
alespoň tímto způsobem. Nějakou vzpomínkovou akci pro naše členstvo
bychom chtěli zařadit do programu v roce 2019 (130 let existence plovárny) či
v roce 2021 (90 let přívozu).
To by nám na plovárně končila naše podnájemní smlouva, kterou náš
spolek uzavřel s obcí na základě výběrového řízení na pět let od 1. května 2016
do 30. dubna 2021. Nejistota našeho právního vztahu s obcí byla zažehnána a
následovala naše snaha na dlouhodobější rozvoj tohoto areálu. Začali jsme
postupně plnit naše původní záměry, které vycházejí z projektu údržby, oprav,
obnovy a provozu lázní, nového provozního a návštěvního řádu říčních lázní,
přívozu a stanového tábořiště, podrobné ekonomické rozvahy a návrhu na
zachování historického potenciálu místa, který člen výboru Vojtěch Kašpar
připravil a předložil obci v rámci výběrového řízení. Jeho plnění je pochopitelně
vázáno na zdroje našich financí a podílu obce na rozvoji tohoto místa. Zde je
nutno konstatovat, že v uplynulém roce obec i náš spolek investoval do
plovárenského areálu doposud největší objem finančních prostředků za mnoho
posledních let.
Příjmy z dobrovolných darů návštěvníků plovárny, dané především
výrazným rozšířením doplňkového prodeje různých upomínkových předmětů a
nezměrnou vůlí a obětavostí našich lázeňských, které veškerý finanční obnos
nechávají na provoz lázní, se téměř zdvojnásobily (z 16.000,- Kč na téměř
30.000,- Kč). Podobně dvojnásobně stouply naše příjmy ze stanového tábořiště
(z 8.000,- Kč na více než 16.000,- Kč) a je nám nesmírným potěšením, že se
rovněž zdvojnásobily sponzorské dary našich členů a příznivců (z 10.000,- Kč
na 20.000,- Kč). Vedle lázeňských, kterým jsem chtěl poděkovat na prvním
místě, patří velké díky právě našim ctěným sponzorům. Moc si vašich
velkorysých darů vážíme a samozřejmě vám zašleme potvrzení o převzetí daru
do vašeho případného daňového přiznání.
Bohužel nadále platí naše podmínka v nájemní smlouvě, že vstup do
areálu říčních lázní je zdarma, což je věc na podobných místech nevídaná. Zde
je situace specifická propojením pohostinství Baštírna s areálem lázní, přičemž
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provoz obou zařízení je zcela (a především ekonomicky) oddělený, ale fakticky
propojený (pohyb osob; kdo si zaplatil pivo, proč by neměl na plovárnu;
odpadky na plovárně pocházejí především z restaurace; dvoje toalety, jedna
elektrická skříň i vodovod a mnoho dalších případů). Pro další rozvoj areálu je
dle našeho názoru nezbytně nutná symbióza nájemců Baštírny a říčních lázní, či
ještě lépe jejich personální a ekonomické propojení.
Stranou ponechám již mnohokrát zmiňovanou nevděčnou úlohu našich
lázeňských přesvědčovat lidi o možnosti dobrovolného příspěvku na provoz
plovárny, když areál využívají k rekreaci, odpočinku či zábavě. Rozšířením
našich služeb o půjčování sportovních potřeb, lehátek či lodí, nafukovacích
koupacích doplňků a knížek či časopisů se snažíme lidi přesvědčit o skutečnosti,
že se nacházejí ve zvláštním prostoru, který se řídí specifickým řádem. Je nutno
říci, že v letošní sezóně se podařilo areál oplotit a dát mu jasný charakter
uzavřeného prostoru. To společně s každodenním vysvětlováním a
přesvědčováním lidí nepochybně postupně vede k informování návštěvnického
podvědomí, že za podobnou službu by se slušelo přispět na ni do kasičky. A
musíme říci, že se nám tato strategie daří a máme radost, že nám do lázní lidi
rádi chodí. O to větší radost máme, že se zde začíná líbit mladým lidem. Byť
mají často hluboko do kapsy, věnují nám nemalý příspěvek na provoz.
Velkorysé jsou pravidelně svatby, kterých bylo letos na plovárně pět či šest (už
je ani nestíháme počítat).
Největší výdaj letošního roku byl spojen z realizací již zmiňovaného plotu
okolo plovárny. Vojtěch Kašpar na základě své vize připravil jednoduchý
projekt a vybral materiál od firmy Lesoservis s.r.o. (www.lesoservis.cz). Většinu
celkových nákladů na realizaci oplocení ve výši cca 85.000,- Kč (včetně DPH)
sice nesla obec, ale mi jsme se s obcí domluvili, že se na nákupu materiálu
budeme podílet 20.000,- Kč. Náš podíl je doložen v účetnictví, kde je položka
přímé náklady spojené s opravou kabin, ochozu a výstavbu plotů přibližně v této
výši. Z těchto financí se nám ještě podařilo kompletně opravit ochoz na
kabinách, které dostaly nový rošt z čerstvých trámů a nástup do vody z
koupacího mola (nově svařen a opatřen třemi novými stupni). Náš podíl na
realizaci plotů tak byl zčásti kryt našimi penězi (cca 10.000,- Kč) a pravidelným
příspěvkem obce ve výši 10.000,- Kč, který dostávají spolky fungující pod
křídly obecního úřadu. V letošním roce jsme tento příspěvek neobdrželi a žádný
další příspěvek od obce jsme v tomto roce nezískali.
Poměrně značné výdaje jsme letos měli v drobných vydáních (7.220,Kč), které byly navýšeny nákupem nezbytného nářadí a především tiskovými a
laminovacími službami spojenými s kompletní obměnou výzdoby
převoznického domečku a výrobou informačních panelů u nástupu na přívoz či
návštěvnického řádu. Větší obnos jsme též vydali na nákup barev na plechovou
střechu převoznického domečku a jeho stěny, realizovat natírací brigády se nám
již bohužel v tomto roce nepovedlo. Barvy jsme odvezli a natírat se tedy bude
muset na jaře příštího roku. Naopak se nám podařilo natřít informační cedule u
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vstupu do areálu plovárny a do pohostinství Baštírna či nový ochoz u lázeňských
kabin. Drobné náklady byly rovněž s instalací naší knihovničky v kabině číslo
12, kde půjčujeme různé knížky a časopisy vhodné ke čtení u řeky. Dárcům
těchto knih (především Marta Přibíková, Josef a Jiřinka Spurní, Roman Kotlán a
mnoho dalších) velmi děkujeme a především ještě zapracujeme na popularizaci
této plovárenské novinky. Je nutno zdůraznit, že prodej rozšířeného spektra
pohledů, propagačních propisek, vodáckých pamětních říčenek, balónků s logem
plovárny a dalších drobností přináší významný zdroj příjmů (letos jsme
nakoupili upomínkové předměty jen za 3.170,- Kč). V letošním roce se k tomuto
příjmu přidaly i nesmírně oblíbené náušnice s plovárenskými (i dalšími) motivy,
které vyrábí ručně maminka Alice Svaté. Jejich prodej uměřeně roste, podobně
jako šíře sortimentu výrobkyně, a z každé prodané náušnice nám zůstává 30,Kč. Stejný obnos nám zůstává z prodeje publikace Senohraby na dobových
pohlednicích a fotografiích, která vyšla v prosinci roku 2016 a na jejíž přípravě
se významnou měrou podíleli členové našeho spolku Vojtěch Kašpar, Patrik
Líbal a Marta Přibíková. Je nutno podotknout, že tento vedlejší zdroj příjmů
nám v podstatě kompletně nahradil výpadek příjmů ze vstupného a stal se tak
zdrojem hlavním, k nimž je nutno připočítat letos i příspěvek České televize
(8.000,- Kč) a televize Nova (2.000,- Kč) za pronájem areálu k filmařským
účelům. Výrazný podíl na příjmové straně mají rovněž příspěvky a dary
novomanželů, kteří využívají prostor plovárny přímo k svatebnímu aktu či
k posvatebnímu veselí.
Kromě již zmiňovaného mimořádného nákladu na kompletní opravu
ochozu, výstavbu plotů a opravu železných schodů z koupacího mola jsme
v letošním roce utratili poměrně nevelké prostředky za opravu a provoz
traktůrku – sekačky. Na jaře byla nutná kompletní oprava a servis, který jsme si
zajišťovali vlastními silami. Z tohoto důvodu jsme museli na jaře dvakrát sekat
tradiční sekačkou s ručním pojezdem. Následně byl traktor opraven, přivezen
zpět a po zbytek sezóny jsme již sekali komfortně traktorem. Pohonné hmoty i
oleje byly sponzorovány našimi členy či společností Archaia Praha o.p.s. a tak
výdaje na tyto položky byly minimální (368,- Kč). Poměrně značné finanční
prostředky jsme vydali za hygienické a čisticí prostředky na plovárenskou část
sociálního zařízení či do lékárničky, která opět byla po celou sezónu v plné
permanenci (1.816,- Kč). Přes urgenci paní starostky jsme doposud nedostali
fakturu od obce za elektrický proud, kterou jsme pravidelně každý rok platili.
Snad nám tedy v letošním roce byla tato položka prominuta a nebo se ještě
máme na co těšit. Menší výdaje potom byly spojeny se spolkovou činností, kam
řadíme především poštovné (832,- Kč) a nezanedbatelné výdaje byly a jsou
spojeny se zajištěním občerstvení na naše pravidelné brigády či schůze
(3.940,60 Kč). Podrobná zpráva o hospodaření byla přednesena na členské
schůzi 18. listopadu 2017 a je publikována v zápisu z jednání této členské
schůze.
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Na závěr shrnutí letošního roku mi dovolte ještě několik slov o spolkové
činnosti našich členů. Na jaře se sešli iniciátoři snahy o udělení komunálních
symbolů obci Senohraby, která patří mezi to nemálo míst, které svůj znak a
vlajku nemá (téměř 5.000 obcí již tyto symboly má). Tato absence
vyprovokovala Vojtěcha Kašpara a Patrika i Martina Líbala, aby se pokusili
znak navrhnout. Po konzultacích se všichni tři spoluautoři návrhu shodli na
jednoznačné podobě heraldických figur a Vojtěch Kašpar se pustil do realizace
všech možných variant návrhu znaku a vlajky, které konzultoval se
členy Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který
komunální symboliku uděluje. Po stovkách návrhů byly dva vybrané návrhy
předloženy zastupitelstvu a za účasti autora návrhu byla zastupitelstvem
schválena definitivní podoba erbu (znaku) a vlajky Senohrab. Vojtěch Kašpar
návrhy doručil přímo do Poslanecké sněmovny a úkolem paní starostky bylo na
totéž místo doručit usnesení zastupitelstva. Přestože Podvýbor již od té doby
dvakrát jednal a senohrabská symbolika se k projednání nedostala, je zřejmé, že
se někde stala chyba. Sněmovna je nyní rozprášena a tak Senohraby budou
bohužel nadále patřit k nevelkému počtu obcí, které znak a vlajku nemají (v
okolí taková ves prakticky neexistuje).
Výrazně lépe to dopadlo s realizací výstavy Patrika Líbala Meziválečná
architektura v dolním Posázaví, která byla otevřena 15. září 2017 v restauraci U
Andělů. Přestože výstava již byla k vidění v Muzeu v Jílovém u Prahy a byla
otevřena poměrně krátkou dobu, shledala se s velkým úspěchem a velmi slušnou
návštěvností, což zajisté podpořila i přednáška autora výstavy, pocházejícího
z řad našeho spolku. Ostatně za týden po výroční schůzi bude následovat další
vernisáž výstavy v restauraci U Andělů, v níž má prsty člen našeho spolku Josef
Hoffelner, který 24. až 26. 11. bude vystavovat své obrázky panoptika
senohrabských sousedů.
Na závěr sezóny jsme chtěli konečně opravit zcela nefunkční kanalizaci
na plovárně, jelikož celý rok nám fekální vůz devastoval plovárenský areál a
vyrýval do trávy hluboké koleje, zvláště po deštivých dnech. Zfušovaná a
předražená stavba sociálních zařízení z roku 2010 je nefunkční již několik let a
obec přislíbila nápravu. Členové našeho spolku oslovili projektanta Bedřicha
Dvořáka, který projektoval sociální zařízení s Martinem Líbalem již v roce
2010, ale jejich projekt, pořízený zcela zdarma jako dar obci, byl zavržen a
odmítnut. Navrátili jsme se k původnímu řešení z roku 2010 a na konci září byl
předložen obci nový projekt, který bude napojen na stávající nefunkční systém.
Opět se nepodařilo stavbu realizovat ještě v letošním roce, jelikož na
technologie čističky jsou dlouhé čekací doby. Jelikož těžko půjde realizovat
výkopové práce v lednu či únoru je velmi pravděpodobné, že k realizaci dojde
v průběhu března. Náš spolek se na výstavbě bude podílet především realizací
zemních prací, aby proběhl regulérní archeologický výzkum v nově hloubených
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výkopech a především nedošlo k větší devastaci plovárenského areálu, než je
nezbytně nutné.
Spolek je standardně zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným Městským
soudem v Praze a veškeré náležitosti jsou do rejstříku doplněny (stanovy našeho
spolku a zápis z ustanovující členské schůze z 15. listopadu 2014). Areál říčních
lázní provozujeme na základě platné nájemní smlouvy s vlastníkem pozemků
(Obec Senohraby) ze dne 1. května 2016. Posledním z nezbytných úředních
úkonů bylo odevzdání daňového přiznání za rok 2016, které bylo podáno Alicí
Svatou v řádném termínu 17. března roku 2017.
Počasí v letošním roce příliš nepřálo a v druhé polovině srpna nás postihl i
katastrofální nedostatek vody, který jsme museli řešit prokopáním plavebního
průplavu na druhé straně řeky při zlenickém břehu. V podstatě posledním letním
hezkým dnem byl čtvrtek před koncem prázdnin, který však zůstane pro naši
plovárnu černým dnem, jelikož na následky skoku do vody po hlavě zbytečně
vyhasl jeden lidský život. Tonoucího se sice podařilo z vody vytáhnout a
následně resuscitovat, ale bohužel svým zraněním následně podlehl ve
vinohradské nemocnici. Tento smutný den, 31. srpna 2017, fakticky ukončil
koupací sezónu a následovalo smutné, škaredé a uplakané září, kdy slunce
vysvitlo až na vyndávání koupacího mola z vody 30. září.
Letošní rok jsme se zapojili i do organizování kulturního života na
plovárně. Kromě pěti až šesti svateb, z nichž některé celé včetně oslav probíhaly
v areálu říčních lázní, jsme uspořádali (či se jako spolupořadatelé na přípravě a
realizaci podíleli) dvě kulturně-společenské akce. Od pátku do neděle 2. až 4
června na plovárně slavili své narozeniny naši kamarádi z osady Nádraží
Hrádek, Kuláč, Robert a další Blíženci. V rámci oslav vystoupili v sobotu
slovutné a legendární skupiny Strom, Černá ruka, Tři čutory a P.S. Následující
víkend byl zahájen avizovaný festival Letní lidé věnovaný osobnosti Františka
Dostála, který proběhl od pátku 9. do neděle 11. června za bohužel pramalého
zájmu lidí. Hlavní pořadatel, kterým byl Jiří Jaskmanický z Centra české
fotografie o.p.s., však přes jednoznačně ztrátovou akci letošního nultého ročníku
přislíbil v této aktivitě pokračovat a naučit sem lidi chodit i za zvučnými jmény
naší hudební scény.
Během léta nás opět navštívilo značné množství lidí, které jsme rádi
viděli. Pro zájemce a hlavně děti jsme pořádali jak denní, tak i večerní projížďky
na převoznické lodi a tradičně jsme se pod hradem i na hradě Zlenice setkávali
s členy a příznivci zdejšího sdružení, které se intenzivně věnuje záchraně a
prezentaci zdejšího hradního areálu. V součinnosti s nimi proběhla i jedna
drobná archeologická akce na hradě, kterou zajišťoval člen našeho spolku
Vojtěch Kašpar v souvislosti se statickým zajištěním severozápadního paláce.
Provoz přívozu byl zahájen spuštěním lodi na vodu 8. dubna. V průběhu
dubna a v květnu přívoz fungoval výhradně o víkendech. V červnu až září se
převáželo každodenně a v říjnu opět pouze o víkendech. Na konci října (28.)
jsme sezónu ukončili vytažením převoznické lodi na břeh. Provoz přívozu
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během roku zajišťoval Vladimír „Mates“ Matoušek a Vojtěch Kašpar, pár dní si
ráda a s nostalgií odpřevozničila Věrka Hoffelnerová a své ostruhy získávala
Verunka Líbalová. Velké poděkování patří našim lázeňským, Alici Svaté a
Zorce Wogatzke. Ta právě v tomto roce rozšířila naše řady regulérních a
plnohodnotných převozníků s potřebnými papíry a doklady.
Neodmyslitelnou součástí areálu lázní je nepochybně osvěžovna Baštírna,
s jejímiž provozovateli se nám velmi dobře spolupracuje. Z ukončení nájemního
vztahu současného nájemce v příštím roce po vypršení smlouvy s obcí a
případného příchodu někoho nového jsme pochopitelně nervózní a neklidní.
Díky ochotě zdejšího personálu jsme rovněž měli možnost uzavřít náš letošní
spolkový život společnou členskou schůzí 18. listopadu v restauraci Baštírna na
senohrabské plovárně. Kolektivním statutárním orgánem Spolku je od 15. 11.
2014 (na dobu pěti let) výbor, pracující ve složení Věra Hoffelnerová, Vojtěch
Kašpar, Iveta Klápová, Ivana Masopustová a Alice Svatá, přičemž zastupovat
spolek navenek může kterýkoliv z členů výboru samostatně.
Jak dále s říčními lázněmi
Cílem našeho Spolku je dlouhodobý rozvoj historických říčních lázní v
delším časovém horizontu, s maximálním ohledem k jeho nezpochybnitelným
kulturním hodnotám. K unikátnímu areálu jsme vždy po celých 20 let
přistupovali a budeme přistupovat s pokorou. Naše členstvo dnes a denně svojí
systematickou drobnou činností dokládá, že má ke zdejšímu okolí mimořádný
vztah a plně si uvědomuje jeho památkové hodnoty. Právě proto náš spolek před
dvaceti lety vznikl, aby zachránil toto kouzelné místo na břehu Sázavy pro příští
generace před totální a faktickou likvidací. Zároveň hodláme důsledně hájit
areál lázní a jeho okolí před případnými rušivými vlivy podnikatelských aktivit,
nerozumnými stavebními zásahy či možnostmi, že se toto místo stane
předmětem krátkodobého lukrativního zájmu.
Místo historických lázní s nezaměnitelným koloritem, geniem loci místa a
historií psanou stovkami či spíše tisíci známých, méně známých či zcela
neznámých lidí, musí zůstat nadále živou památkou idealizovaných dob období
Rakouska-Uherska, meziválečné republiky či pochmurných dob normalizace.
Musí zůstat místem žijícím v symbióze s unikátním komplexem dvou hradů a
dalšími významnými lokalitami, památkovými či historickými objekty, kterých
je v okolí Senohrab plno. Záchrana, ochrana a prezentace národního kulturního
dědictví veřejnosti je nepochybně během na delší trať. Z tohoto důvodu se náš
spolek nadále snaží a bude snažit dojednat s vedením obce dlouhodobější
smlouvu o pronájmu, která by umožnila investovat větší množství finančních
prostředků do svěřeného majetku s možností využití bohatých dotačních titulů,
které jsou v současné době k dispozici, avšak na základě krátkodobých
pronájmů na ně nemáme šanci dosáhnout.
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Náš Spolek bude vždy a zásadně proti komercializaci a jakémukoliv
narušení ducha této významné historické památky, jehož jsme v nedávné době
byly svědky výstavbou zcela unifikovaného, nevzhledného, s areálem
nekorespondujícího objektu nefunkčních sociálních zařízení. Při pravidelné
údržbě či realizaci rozsáhlejších zásahů do areálů plovárny budeme vždy a
důsledně postupovat citlivě k tomuto zcela unikátnímu historickému komplexu
budov, který by se měl společně s dalšími památkami na časy dávno minulé stát
živým organismem a magnetem turistického ruchu s maximálním ohledem na
jeho památkové hodnoty. Vzhledem k profesnímu složení našeho Spolku, pestré
škále jeho příznivců a naší dosavadní práci se domníváme, že jsme v tomto
ohledu obci zárukou. Obdivovaný komplex říčních lázní letos slavil sto
osmnácté narozeniny a přívoz funguje již osmdesát šest let. Profesně pestré
členstvo našeho Spolku 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 dlouhodobě velmi úzce spolupracuje se Sdružením pro ochranu
kulturního dědictví Zlenice a podílí se na rehabilitaci, opravách a prezentaci
významné kulturní památky hradu Zlenice, který probíhá pod záštitou a
s výraznou pomocí vlastníka tohoto objektu, kterým je obec Senohraby.
Vzájemná spolupráce obou Spolků ve spojení s obcí je bezpochyby
mimořádným přínosem a velkým pozitivem.
V případě stávající nájemní smlouvy bude možno přistoupit k naléhavým
a potřebným rekonstrukcím postupně odcházejícího mobiliáře plovárny.
V letošním roce se nám podařilo plovárnu definitivně oplotit a zdůraznit
vjezdovými retardéry cyklistům existenci cyklostezky okolo plovárny a zákaz
jízdy na kole v areálu plovárny a restaurace. A to nejen z bezpečnostních
důvodů, ale vzhledem k rozjíždění plochy plovárenského areálu a likvidaci
travního pokryvu. Příští rok proběhne oprava a dostavba nefunkčního sociálního
zařízení a postupně by měla proběhnout i postupná výměna dosluhujícího a
nekvalitního mobiliáře sociálního zařízení za trvanlivější. Zvažujeme rovněž
obložení sociálního zařízení dřevem do podoby, která bude odpovídat
zbývajícímu plovárenskému zařízení. Areál plovárny s novými ploty bychom
rádi ohradili živým plotem lemujícím cyklostezku. Vlastní cyklostezka by měla
být rekonstruována a doplněna o nezbytné vybavení (především stojany
s možností uzamčení). V rámci rekonstrukce okolních cest a cyklostezky
bychom rádi vyřešili problém vkusného trvalého můstku přes Mnichovku, který
odolá velkým vodám. V dohledné době by měl být v součinnosti s obcí a dalšími
zainteresovanými subjekty vypracován projekt s výhledem na delší období,
který by stanovil možné směry rozvoje říčních lázní. Mezi základní úkoly patří
oprava převoznického domku, replika doposud dochovaných lázeňských kabin a
částečná dostavba lázeňských kabin podél Mnichovky, které by měly sloužit
k zázemí stanového tábořiště, hřiště a k uchovávání sportovních potřeb a
plovárenských doplňků. Zcela obnoveno by mělo být stávající hřiště, které
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postupně nevratně zarůstá vegetací. Na základě dostupných grantových titulů
bude nutno na realizace těchto kroků shánět finanční prostředky a následně akce
postupně realizovat. V případě realizace rozšíření plovárenského mobiliáře bude
nutno pořídit sportovní potřeby a plovárenské doplňky (lehátka, křesílka,
slunečníky, popelníky, nafukovací matrace a hračky, lodě a předměty k vodním
sportům). V neposlední řadě bychom rádi realizovali brožuru či skládačku o
historii plovárny a vydali konvolut historických pohlednic.
V krátkodobém horizontu (jaro 2018) je nutný nátěr střechy
převoznického domečku a jeho stěn, instalace informačních panelů při vstupech
na plovárnu a do pohostinství Baštírna a radikálnější údržba a výsadba zeleně
(osazení vegetace v místě stavebních aktivit souvisejících s opravou sociálního
zařízení, záhony u chaloupky, živé ploty). V jednání je stále výroba železného
pozinkovaného protiskluzového nástupu na přívoz na zlenické straně řeky, který
byl vyměřen, nakreslen a v současné době je vyráběn naším příznivcem a
kamarádem Karlem Kroužkem. Ten nám rovněž přislíbil vyrobit háky na
truhlíky s květinami, které by měly oživit nově postavené ploty.
Z dlouhodobého hlediska je nutno průběžně připravovat projekt
revitalizace a obnovy lázeňského mobiliáře, především repliky kabin.
Komplexní projekt bychom chtěli během příštího roku předložit obci a pokusit
se na jeho realizaci získat finanční prostředky. Na projektu pracuje výbor Spolku
s naším členem panem architektem Martinem Líbalem.
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Naše aktivity v roce 2017
Areál senohrabské plovárny v roce 2017 doznal značných změn. Vedle
pravidelné údržby a sekání trávníku se podařilo celý areál obkroužit a uzavřít
ploty, čímž získal zcela novou a důstojnou podobu. Ploty jsou vyrobeny
z tlakově impregnovaných stavebních prvků a osazeny do pozinkových
kotevních trnů, což snad zvýší výrazně jejich životnost (dosavadní ploty
vyráběné z lesního dřeva vydržely 5 až 6 let). Ploty jsou prostupné třemi
uzamykatelnými brankami, velkou bránou a dvěma průjezdnými retardéry proti
vjezdu cyklistů. Po jejich instalaci se pohyb cyklistů po plovárně výrazně snížil,
avšak s nerespektováním našich proseb se bohužel nadále setkáváme, a to včetně
vulgarit. Snad se po instalaci informačních tabulí situace bude nadále zlepšovat
a lidé si zvyknou na existenci cyklostezky okolo plovárny.
Letošní počasí nebylo zdaleka tak vlhké jako loňské, přesto jsme na jaře
museli sekat šestkrát, na podzim již jen dvakrát. Průběžně jsme nově
zakoupeným křovinořezem udržovali břehy i areál pohostinství Baštírna a před
zahájením sezóny jsme kompletně vysekali a rozšířili parkoviště na čtyřkolské
straně Mnichovického potoka. Jarní práce plovárenské souvisí s úklidem
polámaných větví, odpadků, péčí o naše živé ploty, záhonky a zeleň. Tuto
činnost prakticky výhradně dělala Alice Svatá, které patří velký dík, podobně
jako Jiřince Spurné za péči o náš záhonek u chaloupky či jejímu manželovi za
fotodokumentaci a pomoc na brigádách. Díky patří i mnoha dalším, kteří nám
pravidelně či nárazově vypomohou s mnoha činnostmi. Pravidelně jsme uklízeli
sociální zařízení (opět především Alice Svatá) a doplňovali z našich finančních
prostředků pořízené hygienické a čistící prostředky. Již na počátku sezóny jsme
zásadně investovali do mobiliáře plovárny, kdy jsme kompletně vyčistili, novým
dřevěným rámem opatřili a novými prkny potáhli ochoz u lázeňských kabin.
Utržený spodní schod u železného žebříku vedoucího z koupacího mola nás vedl
ke kompletní rekonstrukci tohoto plovárenského vybavení, kterému jsme
přivařili ještě dva další schůdky a výrazně tak usnadnili sestup do vody, zvláště
starším lidem.
Na závěr velké poděkování. Kromě členů sdružení se na mnoha aktivitách
v průběhu několika víkendových brigád podílelo velké množství příznivců či
členů našeho spolku, kterým bychom rádi tímto poděkovali. Bez jejich pomoci
bychom se velmi často neobešli. Naše aktivity byly v průběhu roku
zveřejňovány na našich webových stránkách, jejichž náplň zajišťuje Vojtěch
Kašpar a finální podobu jim dává webmaster Ivan Jablonský, kterému patří za
tuto nezištnou činnost převeliký dík. Vojtěch Kašpar rovněž sponzoruje
poplatky za uložení webových stránek, které v roce 2017 činily 1.250,- Kč.
Velké díky za propagaci naší plovárny patří Alici Svaté, která zřídila a
provozuje naše facebookové stránky.
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Z letošních činností
Plovárenské činnosti členů spolku a jeho příznivců se odehrávají
především v průběhu pravidelných jarních a podzimních brigád, kdy je potřeba
připravit plovárnu na příchod prvních návštěvníků či ji naopak uložit k zimnímu
spánku. V letošním roce se však našlo i několik našich aktivit, které zcela
s plovárnou nesouvisely.
Ještě v prosinci roku 2016 vyšla dlouho avizovaná knížka Senohraby
na dobových pohlednicích a fotografiích, na jejíž přípravě se podílel Vojtěch
Kašpar, Patrik Líbal a Marta Přibíková. Knížce nebyla věnována větší pozornost
(s výjimkou prezentace na setkání se seniory), ale její prodej na plovárně či
obecním úřadu není zcela špatný.
V průběhu února až dubna připravil osvědčený kolektiv autorů Vojtěch
Kašpar, Martin Líbal a Patrik Líbal návrh znaku a vlajky Senohrab. Faktické
realizace desítek až stovek návrhů se ujal Vojtěch Kašpar, který předložil,
vysvětlil a obhájil návrh před zastupitelstvem obce, které jeden z dvou
předložených návrhů svým usnesením schválilo. Vojtěch Kašpar potom návrhy
doručil se všemi náležitostmi do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, která komunální symboliku uděluje. Přestože od té doby již dvakrát
zasedal Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, senohrabský znak na programu
schůze nebyl, z čehož plyne možnost, že usnesení do parlamentu nebylo dodáno
či se zde ztratilo.
Sezóna byla fakticky zahájena 8. dubna spuštěním lodě na vodu a
jednalo se již o sezónu dvacátou první. V průběhu dubna a května přívoz
jezdil o víkendech, od počátku června až do září se převáželo denně. První
plavba byla pochopitelně spojena s instalací nájezdu pro loď na zlenické straně
přívozu, který již několik let deponujeme na našem senohrabském břehu řeky.
Během této první jarní brigády proběhl jarní úklid plovárny od nepořádku,
který sem natahali neukáznění návštěvníci v průběhu zimních měsíců, či
způsobila příroda svojí nezkrotnou silou. Bojovali jsme s vegetací, odklízeli
větve a hrabali krtince, kterých bohužel v areálu plovárny neustále přibývá. Boj
s krtkem nás bohužel neúspěšně pronásledoval po celou sezónu. Podobně nás
trápilo soustavné rozjíždění plovárny fekálním vozem, který zvláště v deštivých
obdobích po sobě zanechává hluboké koleje a devastuje plovárenský trávník
podobně jako stále projíždějící cyklisté.
Následovaly pravidelné jarní výše popsané aktivity spojené s tradičními
brigádami 23. dubna, 30. dubna, 8. května a 20. května. V průběhu
pracovního týdne se přibližně jednou za deset až čtrnáct dnů pravidelně sekala
tráva. V průběhu jara a léta se sekalo dvakrát ruční sekačkou s pojezdem a
čtyřikrát naším opraveným traktůrkem. Na jaře byl traktor v komplexní péči
našich opravářů a proběhla generální oprava. V průběhu konce srpna, září a října
jsme sekali již pouze dvakrát. Během léta jsme průběžně novým křovinořezem
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sekali břehy řeky i Mnichovky, areál lázní i exteriér Baštírny a jednou jsme
posekali a rozšířili parkoviště na čtyřkolské straně za Mnichovickým potokem.
Během výše zmíněných jarních brigád byla opravena a očištěna
rekonstrukce zdiva zaniklé středověké zástavby, byl stříhán živý plot u
převoznického domečku, vypleli jsme záhony a ostříhali keře u sociálního
zařízení. Kompletně jsme umyli okna převoznického domečku a ořezali některé
stromy, především vrby u nástupů na přívoz. Kompletně byla obnovena výzdoba
v převoznickém domku a nově byly instalovány informace u obou nástupů na
přívoz.
Mezi 23. dubnem až 8. květnem proběhla oprava roštu kabin a
ochozu. Ochoz byl kompletně rozebrán a pod ním nahromaděný materiál a
odpadky byly vyvezeny. Následovalo postupné heverování kabin a jejich
podkládání novými trámy. Ty dostaly nový dřevěný ochoz, který byl následně
natřen.
V sobotu 8. května se pokračovalo v generálním úklidu plovárny, byl
instalován nový stůl pod venkovní sezení a byl přivezen a složen materiál na
výstavbu plotů. Následovalo postupné budování plotů okolo plovárny, které
jsme prováděli výhradně vlastními silami od 15. do 24. května. Postupně
vznikly i tři menší branky, jedna velká zásobovací brána a dva zpomalovací
vstupní retardéry do areálu plovárny, které by měly usměrnit cyklistický provoz
na cyklostezku vedoucí okolo plovárny. Při vstupu do areálu plovárny a
pohostinství Baštírna byly umístěny dvě cedule, které by měly výhledově
obsahovat základní informace o zdejším místě a doporučení pro pohyb v tomto
prostoru. Tyto cedule se nám letos nepodařilo zrealizovat, ale již se připravují a
na jaře roku 2018 budou osazeny.
Následoval víkend se sobotou 25. května, kdy jsme spustili koupací
molo na vodu a oficiálně zahájili další plovárenskou sezónu. Kdo nepomáhal se
stavbou pontonu, podílel se na úklidu plovárny, lázeňských kabin a
převoznického domečku.
V následujícím týdnu krásnou, posekanou, upravenou a čistou plovárnu
využila ve dnech 24. a 25. května Česká televize, která zde natáčela pro Státní
plavební správu cyklus pořadů o bezpečnosti plavebního provozu. Měli jsme tak
možnost vidět v akci profesionální a sympatický tým České televize v čele
s režisérem Michalem Herzem a jako hlavní hvězdu Otakara Brouska ml.,
zvaného Ťulda. Natočených šest dílů naleznete na: http://www.ceskatelevize.cz
/porady/ 11901895829-bezpecnost-plavebniho-provozu/.
Víkend 2. až 4. června byl ve znamení punku, jelikož na plovárnu
dorazili oslavit své blíženecké narozeniny Hrádek, Kuláč, Robert a další ze
spřátelené osady Nádraží. Sobotní koncert skupin Strom, Černá ruka, Tři čutory
a P.S. skončil za asistence Policie ČR, ale v úplném poklidu, a to až do odjezdu
všech našich kamarádů v průběhu neděle. Během víkendu byl rovněž natočen
nový klip Tří čutor na píseň „Jó, tos mě teda naštvala“ dostupný na:
https://www.youtube.com/watch?v=7U_3bRajjQI.
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Následovala další natáčení 5. června, kdy se do areálu plovárny dostavil o
mnoho méně sympatický a příjemný štáb televize Nova, který zde natáčel další
pokračování nekonečného seriálu Ulice.
A pak už přišel dlouho očekávaný, ale krátce avizovaný festival Letní
lidé od 9. do 11. června, který bohužel nepřilákal dostatečné množství lidí,
které nepochybně odradilo značně drahé vstupné a především minimální
reklama, která byla festivalu věnována. Pořádající Jiří Jaskmanický z Centra
české fotografie o.p.s. však na plovárnu nezanevřel, a tak se snad můžeme těšit
na nějaké pokračování příští rok. Ale už jenom ten páteční večer s nezmarem
Janou Koubkovou, Frantou Dostálem, Prime Time Voices a mnoha známými,
které jsme na plovárně dlouho neviděli, byl nádherným zážitkem. Sobotní
trampské matiné nebylo příliš navštíveno, ale v neděli se možná před pódiem
jeden čas objevilo až 350 lidí a bylo co poslouchat. Především vystoupení Evy
Pilarové bylo prvotřídní a tak doufejme, že se na příští rok podaří vše lépe
zorganizovat a přilákat větší množství lidí (ostatně na příští rok máme přislíben
koncert Laczo Décziho s kapelou Celula New York).
23. a 24. června byly na plovárně dva dni po sobě svatby, které snad
proběhly ke spokojenosti všech. Zvláště svatba našeho kamaráda českého
původu, který se narodil a žil v Německu a bral si za ženu Thajku, byla velice
zajímavá a to nejen kulinářsky. Ostatně svateb letos plovárnou prošlo minimálně
šest a zdejší prostředí je vyhledáváno čím dále, tím častěji.
Červencové dny rychle uplynuly a 12. srpna propukl naplno šestnáctým
ročníkem tradiční turnaj ve stolním tenise Hláska Cup 2017, který opět
pořádal náš spolek v čele s rodinou Líbalových a Hnátkových. Účastníků bylo
letos přes dvacet, hrálo se po skupinách a skupinová byla letos i finalová část
turnaje, což do výsledků vneslo trochu zmatku, společně s klesající hladinou
krve soupeřících borců v jejich alkoholu. A pro pořádek nakonec opět vyhrál
Martin Pitro.
Podíl na aktivitách Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice,
které kromě tradičních akcí (den řemesel a dětský den) pokračovalo
v postupných opravách zlenického hradu, nebyl v tomto roce velký. V roce 2017
proběhl pod vedením našeho člena Vojtěcha Kašpara drobný záchranný
archeologický výzkum při dozdívání vnější obvodové zdi severozápadního
paláce.
Závěr sezóny byl bohužel chmurný, jelikož poslední srpnový den a
zároveň poslední den plný sluníčka 31. srpna byl smutně zapsán do kroniky
naší plovárny. Neuvážený skok po hlavě do vody bohužel předčasně ukončil
život jednoho z návštěvníků plovárny. Přes snahy o jeho resuscitaci, která byla
nakonec úspěšná, bohužel podlehl na následky svých zranění v nemocnici.
V polovině září (15.) jsme měli možnost navštívit v restauraci U Andělů
zajímavou výstavu našeho člena Patrika Líbala Meziválečná architektura
v dolním Posázaví, na kterou v druhé polovině září navázala neméně zajímavá
přednáška téhož autora.
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Lázeňskou sezónu jsme zakončili v sobotu 30. září, kdy byl postupně
rozebrán a z vody vytažen koupací ponton. Za velkou pomoc mnoha
přítomných a známých se odměnila Alice Svatá epesními buřty na černém pivu.
Již tradičně jsme se v sobotu 23. září sešli s členy Společnosti přátel
starožitností a Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice na zdejším
hradě při vzpomínkové akci na našeho dlouholetého přítele, kamaráda a
podporovatele naší plovárny Tomáše Durdíka, který nás nečekaně opustil
v září roku 2012.
Faktický konec sezóny přišel až s koncem října, jelikož jsme v sobotu 28.
října vytáhli převoznickou loď z vody. Po pečlivém vydrhnutí jsme ji uložili
k zimnímu spánku do komplexně uklizené loděnice. Na tradiční akci se sešlo
velké množství našich členů a příznivců, kteří nám s touto nelehkou podzimní
činností pomohli. Počasí bylo ucházející, pouze dvakrát jsme zmokli a byli jsme
Ivetou Klápovou odměněni řízky a bramborovým salátem. Všem za pomoc
v uplynulé sezóně nesmírně děkujeme.
Na závěr snad pouze přání, abychom se tady zase všichni za rok sešli a ve
zdraví a tělesné i duševní svěžesti prožili příští, dvacátou druhou lázeňskou
sezónu našeho spolku v těchto říčních lázních.
A nesmí samozřejmě chybět slova díků. Velké díky těm, díky nimž se
dnes máme o co starat. Bez nich bychom tu nebyli a bez nich by nebylo tohle
krásné místo na světě. Již nemají tolik sil a vůle, ale jsem rád, že jsou mezi námi
a já jsem rád mezi nimi. Dík a vzpomínka patří rovněž i těm, kteří již bohužel
mezi námi být nemohou.
Díky náleží i našim sponzorům a mecenášům, kteří nám v průběhu roku
postupně věnovali na účet téměř 20.000,- Kč. Závěrem chci poděkovat všem,
kteří nám během roku nezištně a nárazově pomáhali s tradičními úkony a úkoly,
ať již jenom šli kolem, či přišli pomoci záměrně. Mám pocit, že se nám poslední
dobou množí a to je dobře. Poděkování rovněž náleží všem těm, na které jsem
zapomněl, a tudíž se jim omlouvám. Poděkování bych rád směřoval i na
personál pohostinství Baštírna za to, že se k sobě chováme normálně, máme se
rádi a můžeme tady tudíž slavit dnešní závěrečnou rekapitulaci uplynulého roku.
Tato výroční zpráva byla předložena a schválena na členské schůzi členů
a příznivců Spolku 18. listopadu roku 2017 v restauraci Baštírna na
senohrabské plovárně.
Přílohou této výroční zprávy je koncepční materiál našeho spolku, který
obsahuje shrnutí problematiky provozu plovárny a přívozu a byl adresován
zastupitelstvu obce již v průběhu roku 2011 i v letech následujících, kdy byl
postupně doplňován. Z tohoto materiálu doposud vycházejí naše představy o
dalším našem působení v areálu říčních lázní.
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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 průběhu sezóny po větších
akcích)
- odvoz odpadků
- pravidelná údržba mobiliáře a drobné opravy staveb, plotů, venkovní sprcha,
informační panely, lávky, značení apod. (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 a plovárenských doplňků (lehátka, křesílka,
slunečníky, popelníky, nafukovací matrace a hračky, půjčovna lodí a předmětů
k vodním sportům)
- provozování 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, 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 reálná (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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Kniha o Senohrabech (prosinec 2016)

Znak a vlajka Senohrab (únor až duben 2017)

Připravena v kolektivu autorů našeho spolku, předložena a schválena
zastupitelstvem obce 2. května 2017
18

8. dubna 2017 – spouštění lodě na vodu

Přívoz letos fungoval od 8. dubna 2017
19

První jarní svezení – s nájezdem na druhou stranu

Náprava devastace plovárny fekálním vozem

20

23. dubna 2017 – další jarní brigáda

Pravidelná údržba i náprava devastace plovárny pojezdem fekálního vozu
21

23. dubna až 1. května – oprava ochozu

Odtěžení naplaveného materiálu, úklid odpadků pod kabinami a nový
trámový rošt

22

Nový ochoz

23

8. května 2017 – čtvrtá jarní brigáda

Další jarní práce, sázení trávy a zavážení vyježděných kolejí

Nový nátěr ochozu

24

Velký úklid v loděnici

Materiál na nové ploty již byl přivezen

25

Dokončení nového ochozu v místě pergoly

Dostali jsme nový stůl
26

15. až 24. května – výstavba nových plotů

Projekt realizace oplocení

Zahájení stavby
27

Stavba plotu u mostu přes Mnichovický potok

Náš vozový park a využití mechanizace
28

Dokončení nového plotu okolo plovárny

Po rozbití našeho traktůrku se bylo nutno vrátit k osvědčené sekačce

29

20. května – pátá jarní brigáda (spouštění koupacího mola)

30

24. května – Česká televize natáčí

Při natáčení byly dokončeny panely pro informační cedule

Otakar Brousek ml., zvaný Ťulda, před převoznickým domečkem

31

Rozmarné léto a bezpečnost plavebního provozu – projekt Státní plavební
správy a České televize

Režisér Michal Herz při akci a ve vodě

32

2. až 4. června 2017 – Tři čutory na Sázavě

Tři čutory – woodcore z osady Nádraží

Nejen Hrádkorozeniny
na břehu Sázavy

33

Senohrabský Woodstock
34

Natáčení klipu Tří čutor Jó, tos mě teda naštvala

Strom

35

Černá ruka

Tři čutory

36

Česká skupina

Thajská skupina

37

Tančilo se

Popíjelo se

38

Perfektní Skupina Pod Sledovačkou Policejních Stréců
(Prostřední Stojící Pan Setník)

Plovárna Senohraby Po Sobotním Poskakování Skupin
(Práce na Silnici)
39

5. června – seriál Ulice a televize Nova na plovárně

40

9. až 11. června – festival Letní lidé

41

František Dostál opět na plovárně

Jana Koubková se na plovárnu rovněž ráda vrátila

42

František Dostál, Alenka Vykulilová rodina Kotlánů

Jana Koubková
v plné síle

43

Jana Koubková s Františkem Dostálem na scéně

Prime Time Voices – závěr jazzového pátečního večera

44

10. června 2017 – Letní lidé (sobota)

Pacifik

Kamarádi Staré řeky

45

Odvážné fanynky

KTO
46

11. června 2017 – Letní lidé (neděle)

Ivo Jahelka

Festival se nesl v duchu fotografií Františka Dostála
47

V neděli se plovárna konečně zaplnila

Eva Pilarová

48

26. června 2017 – svatba

49

24. června 2017 – česko-německo-thajská svatba

50

12. srpna 2017 – ping-pongový turnaj

Šťastný vítěz Martin Pitro

Erik Slabý s trofejí
51

15. září 2017 – výstava v restauraci U Andělů

Patrik Líbal připravil zajímavou výstavu Meziválečné architektury
v dolním Posázaví

A další výstava našeho člena bude otevřena zanedlouho
52

30. září 2017 – vyzvednutí koupacího mola z vody

Fronta na přívoz

Oprava zrezlých schůdků do vody a přidání dvou nových stupňů umožňuje
pohodlnější vstup do vody
53

Idylické počasí při vyzvedávání pontonu

Po dlouhé době dešťů v září přišlo konečně slunce
54

30. září 2017 – další svatba

28. října 2017 – vyzvedávání lodi

55

56

57

Sezóna byla letos krásná, ale krátká

Někdo si ji však prodloužil až do konce října
58

Pozvánka na členskou schůzi

A naše razítko

59

s pomocí kolektivní paměti a fotografií Františka Dostála, Vojtěcha
Kašpara, Romana Kotlána, Jirky Maděryče, Šimona Noska, Josefa
Spurného, Alice Svaté, Alenky Vykulilové a Karolíny Zarzycké
sestavil a sepsal:

Senohraby 2017
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