V YDÁVÁ OBEC N Í Ú Ř AD S E N O H R ABY

Senohraby byly malou vesničkou, ležící stranou dopravních cest. Od středověku máme první zmínku o počtu stavení z r. 1525. Bylo zde 5 selských usedlostí a 2 stavení pustá. Při dalším zápise, v roce 1785, vzrostl počet usedlostí na 15 stavení. Obyvatelé se zaměstnávali zemědělstvím a do konce roku
1848 byli poddaní panství v Komorním
hrádku.
Středem obce byla od počátku náves a kolem ní postaveny domky zpočátku dřevěné, které si majitelé postupně přestavovali na zděné. Kolem domů
byly většinou grunty, patřící k zemědělským stavením, a každý grunt měl i další pole, lesy a louky na pozemcích v katastru, který byl zaměřen v roce 1841.
Jedno z nejstarších zemědělských
stavení v Senohrabech, které je letos
250 let ve vlastnictví jednoho rodu, je
čp. 9 majitele Zdeňka Vávry.
Před rokem 1616 držel usedlost Jíra
Ventura. Po jeho smrti převzal živnost
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Jan Novotný, roku 1644 se ujímá Jakub Matějka. Po něm hospodařil Jan
Šimek.
Dne 8. března 1759 předal Jan Šimek grunt svému zeti Antonínu Vávrovi za 183 kopy.
Tak se dostal grunt do rodu Vávrů. Antonín Vávra si vzal za ženu Mandalenu Šimkovou a měli spolu 5 dětí.
Dne 8. března 1793 s povolením
vrchnosti postoupil živnost svému synovi Josefu Vávrovi se vším příslušenstvím, oceněným ondřejovským rychtářem, za 383 zl. a 16 kr., marštal, chlív,
vše sešlé pod jednou střechou, stavení
se světnicí, síní a komorou, chlív nový
se špejchárkem, pod ním sklep, kolna
na nářadí, na dvoře komůrka a 3 chlívky, stodola se dvěma vraty, při stodole
kolna. Ve světnici byl jen stůl se stolicí
a v kamnech železný kotel.
Starý držitel Martin Šimek měl na
gruntu zapsaný vejminek: chaloupku
na dvoře, kterou užíval, a 2 strychy polí.
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Pro případ neshody Antonína Vávry se
synem Josefem byl stanoven vejminek.
Z poslední vůle zemřelého Josefa
Vávry bylo vidno, že žádá, aby grunt byl
rozdělen mezi jeho dva syny. Ježto rozdělování gruntů bylo dvorským listem
zakázáno, byl grunt připsán 6. května
1829 synu Josefu Vávrovi a jeho bratr se přiženil do Lensedel. Matka Josefova Anna, která se znovu provdala
za Václava Štěpánka, mohla zatím na
gruntu hospodařit sama a slíbila hospodářství předat synovi za 3 roky…. tak se
také stalo. Roku 1870 předal Josef Vávra živnost svému synovi Václavu Vávrovi a jeho manželce Anně, roz. Kalibové,
za postupní cenu 4 000 zl.
Dalším majitelem se stává František
Vávra, který zemřel v roce 1968, a zemědělské stavení přechází na jeho dědice Zdeňka Vávru. Nyní již neslouží
stavení původnímu účelu, ale manželé
Vávrovi je udržují stále v dobrém stavu
a je to nejlepší ukázka původního senohrabského gruntu se všemi svými kůlnami, dvorem a stodolou, který byl díky
majitelům zachráněn do dnešních let.
Ostatní hospodářská stavení byla
zrušena a zbourána a nahradila je výstavba nehodící se do středočeské vesnice.
Marta Přibíková
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO ZE DNE 1. 10. 2009
ník podle dráhy k mostu. Cena pronájmu je 5 Kč/m2 a rok
(tj. cca 9 tis. Kč). Zároveň starosta informuje o záměru zřídit v prostoru bývalých uhelných skladů odstavné parkoviště. Pověření starosty uzavřít nájemní smlouvu a o pokračování v úkonech vedoucích ke zřízení záchytného parkoviště, jednat s krajským úřadem o finančním příspěvku na položení zatravňovacích dlaždic aj. úprav.
Hlasování: všichni pro

Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová,
Páleníček
Omluveni: Beneš, Saro, Štolba
Zapisovatel: Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Páleníček, Kraut
Návrhová komise: Dvořák, Vrbová
Program:
1. Přivítání, kontrola účasti, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a navrhovatelů usnesení.
2. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva č. 5 ze
dne 18. 6. 2009.
3. Kanalizace a vodovod Višňovka.
4. Baštírna – sociální zařízení, žádost o dotaci z programu ROP Stř. Čechy aj. záležitosti.
5. Přednádraží a záchytné parkoviště na pozemku ČD.
6. Projednání žádostí o dotace na:
- školní hřiště s umělým povrchem
- rekonstrukce školy ll. etapa
- zateplení MŠ.
7. Pozemky – převod, směna, věcné břemeno, darování
– projednání žádostí.
8. Schválení převodu finančních prostředků z fondů ZŠ
a MŠ na rekonstrukci školy.
9. Projednání a schválení úpravy rozpočtu obce č. 3
k 31. 8. 2009.
10. Okrasné jezírko – pronájem občanskému sdružení
„Rybníček Senohraby“.
11. Různé informace ZO.
12. Diskuse.
13. Návrh na usnesení.
14. Závěr.

5) a/ Projednána možnost požádat o dotaci na umělý povrch
a oplocení školního hřiště dle zpracovaného investičního
záměru.
b/ Dále starosta informuje o vyhlášeném grantu z programu
ROP, v rámci kterého je možné žádat o dotaci na II. etapu
rekonstrukce školy. Poplatek za zpracování žádosti by byl
115 tis. Kč. V pátek 25. 9. proběhlo jednání s další agenturou, která rovněž nabízí zpracování této žádosti. Budou se
hledat i další možnosti získání finančních prostředků na realizaci II. etapy.
c/ Projednána možnost získat dotaci na zateplení budovy MŠ.
Hlasování: všichni pro
6) Starosta informuje o převodech pozemků:
a/ PŘEVOD POZEMKU ppč. 68/2
Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je příslušný hospodařit s pozemkem ppč. 68/2, výměra 2 679 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, k.ú. Senohraby. Vzhledem ke způsobu využití pozemku, tj. že je veden v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace, žádá ÚZSVM o sdělení, zda
se na tomto pozemku nachází místní komunikace ve správě obce. V kladném případě bude pozemek převeden do
vlastnictví obce bezúplatně.
Hlasování: všichni pro

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného
zasedání ze dne 18. 6. 2009.
Hlasování: všichni pro

b/ SMĚNA POZEMKŮ
Obec Senohraby je vlastníkem pozemku ppč. st. 28/4
o výměře 172 m2. Geometrickým plánem byl tento pozemek rozdělen na pozemek nové ppč. 550 o výměře 3 m2
a pozemek nové ppč. 547 o výměře 169 m2. Pan Luděk Palouček je vlastníkem pozemku ppč. 62 o výměře 682 m2.
Geometrickým plánem byl tento pozemek rozdělen na pozemek nové ppč. 62/2 o výměře 20 m2 a pozemek nové
ppč. 62/1 o výměře 662 m2. Na pozemku p. Paloučka, nové
ppč. 62/2 o výměře 20 m2 byl vybudován obcí chodník. Pro
narovnání vlastnických vztahů k pozemkům a pro zápis do
katastru nemovitostí je navržena směna pozemků a to tak,
že p. Palouček bezúplatně převede do vlastnictví obce pozemek ppč. 62/2 o výměře 20 m2, na kterém je vybudován
chodník. Obec Senohraby převede bezúplatně do vlastnictví p. Paloučka pozemek ppč. 550 o výměře 3 m2. Tento pozemek bude sloužit p. Paloučkovi jako vjezd k jeho nemovitosti.
Hlasování: všichni pro

2) Starosta informuje o situaci ohledně financování výstavby
vodovodu a kanalizace v lokalitě Višňovka. Navrhuje vybudovat kanalizaci zároveň s vodovodem i za situace, kdy
v době začátku stavby nebude mít obec ještě schválenou
dotaci na výstavbu kanalizace.
Hlasování: pro: Dvořák, Zahradník, Páleníček, Kraut, Kubelová
zdržel se: Vrbová
3) Starosta informuje o vyhlášeném grantu z programu ROP,
v rámci kterého je možné žádat o dotaci na stavbu sociálního zařízení na Baštírně. Zároveň informuje o cenové nabídce agentury, která by zpracovala žádost o dotaci, a navrhuje uvolnit z rozpočtu obce 90 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci. Při této příležitosti informuje o provedené
hygienické kontrole v objektu občerstvení Baštírna, které
provozuje pan Radek Jíša. Je zde mnoho závad, které je
nutno na sezonu 2010 odstranit, jinak bude provoz občerstvení zakázán!
Hlasování: všichni pro

c/ SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
Miloslav Muf, 262 84 Zalužany 180 jménem společnosti
ČEZ Distribuce požádal obec o uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene č.: IV – 12 – 6003471/3. Jedná se o přípojku kabelového vedení NN z pozemku obce ppč. 493/1,

4) Projednán záměr obce pronajmout si od ČD pozemek přednádraží, pozemek dříve užívaný uhelnými sklady a chod-
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10) Okrasné jezírko – občanské sdružení Rybníček Senohraby (předseda Zdeněk Hruška) požádalo o pronájem rybníčku. Nabízejí – sekat trávu okolo rybníčku a udržovat pořádek. Chtějí mít možnost tam chovat ryby, chytat, scházet
se tam. Nájemní smlouva by byla na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky.
Hlasování: všichni pro

ulice Nad Stráněmi k pozemku ppč. 66/18, jehož vlastníkem je pí Čerbačeská.
Hlasování: všichni pro
d/ SMĚNA POZEMKŮ
Obec Senohraby je vlastníkem pozemku ppč. 491/2 o výměře 356 m2. Geometrickým plánem byl tento pozemek rozdělen na pozemky:
díl „H“ – původní ppč. 491/2 o výměře 168 m2
díl „I“ – nové ppč. 491/4 o výměře 93 m2
díl „F“ – nové ppč. 491/5 o výměře 20 m2
díl „G“ – nové ppč. 491/6 o výměře 22 m2
díl „K“ – nové ppč. 491/7 o výměře 10 m2
díl „J“ – nové ppč. 491/8 o výměře 5 m2.
Paní Monika Štolbová je vlastníkem pozemku ppč. 65/4 o výměře 868 m2. Geometrickým plánem byl tento pozemek rozdělen na pozemky:
díl „B“ – nové ppč. 65/33 o výměře 211 m2
díl „A“ – původní ppč. 65/4 o výměře 657 m2.
Pan Martin Žižka je vlastníkem pozemku ppč. 65/31 o výměře 686 m2. Geometrickým plánem byl tento pozemek rozdělen na pozemky:
díl „E“ – nové ppč. 65/34 o výměře 20 m2
díl „D“ – nové ppč. 65/32 o výměře 168 m2
díl „C“ – původní ppč. 65/31 o výměře 498 m2.
Manželé Karel a Vlasta Straková jsou spoluvlastníci pozemku
ppč. 68/11 o výměře 1 899 m2. Geometrickým plánem byl tento pozemek rozdělen na pozemky:
díl „N“ – nové ppč. 68/89 o výměře 76 m2
díl „O“ – nové ppč. 68/90 o výměře 13 m2
díl „M“ – nové ppč. 68/91 o výměře 39 m2
díl „P“ – nové ppč. 68/92 o výměře 11 m2
díl „L“ – původní ppč. 68/11 o výměře 1 760 m2.
Pro narovnání vlastnických vztahů k pozemkům a pro zápis
do katastru nemovitostí je navržena tato bezúplatná směna
pozemků:
1. Pí Štolbová bezúplatně převede do vlastnictví obce díl „B“
– nové ppč. 65/33 o výměře 211 m2.
2. Obec Senohraby bezúplatně převede do vlastnictví pí Štolbové díl „I“ – nové ppč. 491/4 o výměře 93 m2.
3. Pan Žižka bezúplatně převede do vlastnictví obce díl „D“ –
nové ppč. 65/32 o výměře 168 m2.
4. Obec Senohraby bezúplatně převede do vlastnictví p. Žižky díl „H“ – původní ppč. 491/2 o výměře 168 m2.
5. Manželé Strakovi bezúplatně převedou do vlastnictví obce
díl „P“ – nové ppč. 68/92 o výměře 11 m2.
6. Obec Senohraby bezúplatně převede do vlastnictví pí Skořepové díl „J“ – nové ppč. 491/8 o výměře 5 m2.
Hlasování: všichni pro

11) Na dnešním veřejném zasedání ZO je nutno schválit novou zřizovací listinu Základní a mateřské školy. Návrh byl
zaslán všem zastupitelům obce e-mailem k připomínkám.
Žádných připomínek nebylo, tudíž zřizovací listina může
být schválena dle návrhu.
Hlasování: všichni pro
12) Pan Kraut navrhuje využít rekonstrukci školy (vypuštěné
topení) k výměně nevyhovujících 2 ks radiátorů ÚT v horní
třídě MŠ za výkonnější. Již realizováno.
13) Různé informace ZO:
1) Starosta informuje o dokončení veřejného osvětlení podél
chodníku od nádraží k mostu ČD. Zároveň navrhuje doplnit veřejné osvětlení v ulici Nad Stráněmi.
2) Starosta informuje o měření hluku v ulici U Dálnice. Hygienické limity nebyly překročeny.
3) Starosta informuje o došlé žádosti na změnu územního
plánu. Návrh je, aby se všechny žádosti řešily v rámci nového územního plánu obce.
Hlasování: všichni pro
4) Pan Kraut navrhuje řešit obecně závaznou vyhláškou rušení nedělního klidu. Starosta vznese dotaz na ministerstvo
vnitra, jak je možné tuto problematiku řešit.
5) Starosta informuje o stavu vybírání poplatku za kontejnery – odvoz komunálního odpadu od chatařů 1 000 Kč/rok/
objekt. Zastupitelstvo rozhodlo zaslat občanům, kteří poplatek nezaplatili, upomínku s uvedením následných kroků
pro případ, že nezaplatí ani v dodatečné lhůtě.
Hlasování: všichni pro
Na základě připomínky pana Topola budou osloveni chataři z pětihostkého katastru a Javorníku, zda by se nezapojili do systému sběru komunálního odpadu v Senohrabech.
Jedná se o chaty, jejichž majitelé v současnosti kontejnery v Senohrabech využívají, aniž by k tomu byli oprávnění.
Hlasování: všichni pro
6) Starosta informuje o žádosti sdružení „Zlenice“ o navýšení příspěvku na činnost sdružení o 10 tis. Kč (podpora ArcheoCampu). Návrh – v tuto chvíli zatím další peníze neposkytovat.
Hlasování: všichni pro (tj. žádost zamítnuta)

8) Starosta informuje o průběhu rekonstrukce školy. Objevily se nové požadavky, které nebyly zahrnuty v projektu a
tudíž ani nejsou rozpočtované a financované z poskytnuté dotace. V této souvislosti ředitelka ZŠ a MŠ žádá o převedení 120 613 Kč z investičního a rezervního fondu na financování těchto nákladů.
Hlasování: všichni pro

7) Starosta dává na zvážení ZO přijmout nařízení zastupitelstva obce ohledně stanovení lhůty pro připojení nemovitostí na nově budovanou kanalizaci (i starou), která je již
zkolaudována, tzn. například, že u nemovitosti, která se do
1 roku po kolaudaci kanalizačních řadů nepřipojí, bude muset majitel nemovitosti OÚ předkládat dle zákona o vodovodech a kanalizacích potvrzení od odborné firmy o nepropustnosti žumpy a doložit, jak likviduje odpadní vody.
Hlasování: všichni pro

9) Starosta předkládá úpravu rozpočtu č. 3 k 31. 8. 2009 – na
straně příjmů navýšení o 150 tis. – dotace hasiči a o 1,9
mil. Kč – dotace na I. etapu rekonstrukce školy. Na straně
výdajů 1,9 mil. Kč – výdaje na rekonstrukci školy.
Hlasování: všichni pro
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Diskuse:
Václav Podaný st.: Oceňuje úpravy na návsi. Konstatuje,
že obci chybí kaplička. Následuje diskuse. Bude iniciován
vznik přípravného výboru, který se záležitostí kapličky na
návsi bude zabývat.
Vojtěch Smutný: V případě výstavby kapličky navrhuje zákaz zastavení na přilehlé komunikaci a omezení průjezdu
v ulici U Zvoničky (celý prostor je křižovatka, tj. parkování
zde není povolené ani v současnosti).
Pan Rut: Kritizuje dopravní značení na místních komunikacích. Konstatuje, že obec je zarostlá jako džungle. Požaduje, aby bylo apelováno na občany, aby odstranili části
zeleně přečnívající do komunikací.
František Konvička: Požaduje doplnit 1 světlo v ulici V Břízkách.
Pavel Kočí: Upozorňuje na díry v ulici Školní a na nepořádek v okolí kontejnerů na odpad v ulici Pětihostská.

účelem uvedení do souladu se skutečným stavem.
3. S bezúplatným převodem části pozemku ppč. 491/2 (nové
ppč. 491/8) o výměře 5 m2 s vlastnickým právem Obec
Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby do vlastnictví
Mgr. Aleny Skořepové, Nad Stráněmi 127, 251 66 Senohraby. Převod pozemku se uskuteční za účelem uvedení
do souladu se skutečným stavem.
4. S bezúplatným převodem části pozemku ppč. 68/11 (nové
ppč. 68/92) o výměře 11 m2 s vlastnickým právem Karel
Straka a Vlasta Straková, Nad Stráněmi 127, 251 66 Senohraby do vlastnictví Obce Senohraby, Příčná 61, 251 66
Senohraby. Převod pozemku se uskuteční za účelem
uvedení do souladu se skutečným stavem.

Návrh na usnesení:
Usnesení č. 36/2009: ZO rozhodlo a schvaluje výstavbu
vodovodních a kanalizačních řadů v lokalitě Višňovka dle
zpracované projektové dokumentace s termínem zahájení říjen 2009 a s termínem ukončení prosinec 2009.

Usnesení č. 43/2009: ZO rozhodlo a schvaluje záměr
obce pronajmout si od ČD pozemek přednádraží, pozemek dříve užívaný uhelnými sklady a chodník podle dráhy k mostu. Cena pronájmu je 5 Kč/m2 a rok (tj. cca 9 tis.
Kč) a zřídit v prostoru bývalých uhelných skladů odstavné parkoviště. Pověřuje starostu uzavřít nájemní smlouvu
a o pokračování v úkonech vedoucích ke zřízení záchytného parkoviště, jednat s krajským úřadem o finančním
příspěvku na položení zatravňovacích dlaždic aj. úprav.

Usnesení č. 42/2009: ZO rozhodlo a schvaluje úpravy
rozpočtu obce č. 3 na rok 2009 k 1. 6. 2009, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 37/2009: ZO rozhodlo a schvaluje přijmout
taková opatření, aby se dala realizovat stavba sociálního zařízení na Baštírně a v objektu občerstvení s nájemcem panem Radkem Jíšou odstranit veškeré závady z hygienické kontroly tak, aby mohl být provoz v sezoně roku
2010 obnoven.

Usnesení č. 44/2009: ZO rozhodlo a schvaluje:
a/ Požádat o dotaci na umělý povrch a oplocení školního
hřiště dle zpracovaného projektového investičního záměru s finanční spoluúčastí obce.
b/ Zažádat o finanční prostředky z vyhlášeného grantu
z programu ROP, v rámci kterého je možné žádat o dotaci na II. etapu rekonstrukce školy. Poplatek za zpracování
žádosti by byl 115 tis. Kč a zároveň pověřuje starostu hledat i další možnosti získání finančních prostředků na realizaci II. etapy. Akce bude realizována s finanční spoluúčastí obce.
c/ Zahájit kroky k získání finanční dotace na zateplení budovy MŠ. Akce bude realizována s finanční spoluúčastí
obce.

Usnesení č. 38/2009: ZO rozhodlo a schvaluje bezúplatné nabytí pozemku ppč. 68/2, výměra 2 679 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace, k.ú. Senohraby, do vlastnictví obce Senohraby.
Usnesení č. 39/2009: ZO rozhodlo a schvaluje bezúplatnou směnu části pozemku ppč. st. 28/4 (nové ppč. 550),
o výměře 3 m2 v k.ú. Senohraby s vlastnickým právem
Obec Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby za část
pozemek ppč. 62 (nové ppč. 62/2) o výměře 20 m2 v k.ú.
Senohraby s vlastnickým právem Luděk Palouček, Hlavní 83, 251 66 Senohraby a Martina Nováková, Masarykovo náměstí 35/4, 251 01 Říčany.

Usnesení č. 45/2009: ZO rozhodlo a schvaluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ na převedení finančních prostředků ve
výši 120 613,- Kč z investičního a rezervního fondu na financování víceprací při rekonstrukci ZŠ I. etapa.

Usnesení č. 40/2009: ZO rozhodlo a schvaluje uzavření
Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene, číslo: IV – 12 – 6003471/3.

Usnesení č. 46/2009: ZO rozhodlo a schvaluje pronajmout OS Rybníček Senohraby (předseda Zdeněk Hruška st.) okrasné jezírko pro sportovní rybaření, za předpokladu údržby jeho okolí, tj. sekání trávy, udržování čistoty a pořádku. Nájemní smlouva bude na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 2 roky.

Usnesení č. 41/2009: ZO rozhodlo a schvaluje:
1. Bezúplatnou směnu části pozemku ppč. 491/2 (nové ppč.
491/4), o výměře 93 m2 v k.ú. Senohraby s vlastnickým
právem Obec Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby
za část pozemek ppč. 65/4 (nové ppč. 65/33) o výměře
211 m2 v k.ú. Senohraby s vlastnickým právem Monika
Štolbová, Školní 393, 251 66 Senohraby. Směna pozemků se uskuteční za účelem uvedení do souladu se skutečným stavem.
2. Bezúplatnou směnu části pozemku ppč. 491/2 o výměře
168 m2 v k.ú. Senohraby s vlastnickým právem Obec Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby za část pozemek
ppč. 65/31 (nové ppč. 65/32) o výměře 168 m2 v k.ú. Senohraby s vlastnickým právem Martin Žižka, Pětihostská
397, 251 66 Senohraby. Směna pozemků se uskuteční za

Usnesení č. 47/2009: ZO rozhodlo a schvaluje novou zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy, Senohraby, okres Praha-východ se sídlem Školní 27, Senohraby,
dle ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
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Usnesení č. 48/2009: ZO rozhodlo a schvaluje zrealizovat
výstavbu veřejného osvětlení v ulici Nad Stráněmi – Pětihostská do konce roku 2009.

V úterý 13. 10. 2009 proběhla kolaudace kanalizačních
řadů, které byly vybudovány v ulicích Morušová, Nad
Stráněmi, Svahová, Slepá, Ve Stráni, Rekreační. Kolaudace proběhla bez problémů a kanalizační řady a čerpací stanice byly zkolaudovány. Nyní tedy vlastníci nemovitostí mají možnost připojit svojí nemovitost na kanalizační řady. Postup připojení je následující:
1. Podat na příslušném formuláři na stavební úřad žádost o vydání územního souhlasu na vybudování kanalizační přípojky. Příslušný formulář obdržíte na OÚ
Senohraby u pana Herbsta.
2. Přílohou žádosti je:
- souhlas Vodohospodářské společnosti Benešov (příslušný formulář obdržíte na OÚ Senohraby
u pana Herbsta)
- souhlas vlastníka kanalizačních řadů – obec Senohraby
- snímek z katastrální mapy
- informace o parcele.
3. Po vydání územního souhlasu příslušným stavebním
úřadem je možné provést výstavbu kanalizační přípojky, včetně napojení na nemovitost.
4. Současně s připojením nemovitosti na vodovodní
a kanalizační řady je nutné požádat Vodohospodářskou společnost Benešov o zaslání Hospodářské
smlouvy na stočné.
Další informace je možné získat u pana Herbsta na telefonním čísle 323 655 336, nebo 602 707 025.
Jan Herbst, OÚ Senohraby

Usnesení č. 49/2009: ZO rozhodlo a schvaluje řešit veškeré žádosti o změnu územního plánu v rámci nového
územního plánu obce.
Usnesení č. 50/2009: ZO rozhodlo a schvaluje zaslat chatařům, kteří nezaplatili za odvoz komunálního odpadu poplatek 1 000 Kč/rok/objekt, upomínku s uvedením následných kroků pro případ, že nezaplatí ani v dodatečné lhůtě.
Usnesení č. 51/2009: ZO rozhodlo a neschvaluje žádost
sdružení „Zlenice“ o navýšení příspěvku na činnost sdružení o 10 tis. Kč (podpora ArcheoCampu).
Usnesení č. 52/2009: ZO rozhodlo a schvaluje přijmout
nařízení zastupitelstva obce ohledně stanovení lhůty
pro připojení nemovitostí na nově budovanou kanalizaci
(i starou), která je již zkolaudována, tzn. například, že
u nemovitosti, která se do 1 roku po kolaudaci kanalizačních řadů nepřipojí, bude muset majitel nemovitosti OÚ
předkládat dle zákona o vodovodech a kanalizacích potvrzení od odborné firmy o nepropustnosti žumpy a doložit, jak likviduje odpadní vody.

Hlasování o usnesení: všichni pro
Zasedání ukončeno: 20.55
Zapsal: Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Páleníček, Kraut
Schválil: Zahradník

Ing. Ladislav Pecka, telefon: 736 256 205.
2. Po kolaudaci hlavních vodovodních a kanalizačních
řadů je možné podat na příslušném formuláři na Stavební úřad Mnichovice žádost o vydání územního souhlasu na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky.
Příslušný formulář obdržíte na OÚ Senohraby u pana
Herbsta.
3. Přílohou žádosti je:
- souhlas Vodohospodářské společnosti Benešov (příslušný formulář obdržíte na OÚ Senohraby u pana
Herbsta)
- souhlas vlastníka vodovodních a kanalizačních řadů –
obec Senohraby
- snímek z katastrální mapy
- informace o parcele.
4. Po vydání územního souhlasu příslušným stavebním
úřadem je možné provést výstavbu vodovodní a kanalizační přípojky, včetně napojení na nemovitost.
5. Současně s připojením nemovitosti na vodovodní a kanalizační řady je nutné požádat Vodohospodářskou společnost Benešov o zaslání Hospodářské smlouvy na
vodné a stočné.
Další informace je možné získat u pana Herbsta na telefonním čísle 323 655 336 nebo 602 707 025.
Jan Herbst, OÚ Senohraby

Na jednání zastupitelstva obce konaného dne 1. 10. 2009
bylo s definitivní platností rozhodnuto o výstavbě vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Višňovce. Na základě výsledku výběrového řízení bude stavbu realizovat Vodohospodářská společnost Benešov, která bude rovněž provozovatelem hlavních vodovodních a kanalizačních řadů. Dne
12. 10. 2009 proběhlo předání staveniště a v týdnu od
19. 10. 2009 by měla VHS Benešov zahájit vlastní práce.
Výstavba vodovodních a kanalizačních řadů by měla být
dokončena do konce roku 2009.
V rámci výstavby hlavních vodovodních a kanalizačních řadů budou vysazeny odbočky až k hranici vašich pozemků. Podmínkou, aby odbočky byly vysazeny, je podepsaná smlouva o finančním příspěvku s obcí Senohraby.
Místo, kde budou odbočky vysazeny, si určí každý vlastník
pozemku po dohodě s projektantem a VHS Benešov. Výstavbu přípojky od hranice pozemku k nemovitosti si každý
vlastník nemovitosti bude realizovat sám.
Pro výstavbu přípojek a vlastní připojení platí následující postup:
1. Pro vodovodní a kanalizační přípojku je nutné si nechat
vypracovat projektovou dokumentaci. Pokud nemáte svého projektanta, můžete se spojit s projektanty místními.
Jsou to: Ing. Petr Šťastný, telefon: 602 181 031
paní Věra Tomášová, telefon: 607 984 691
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V létě na Hlásce proběhl další ročník
ArcheoCampu, můžete nám jej přiblížit a shrnout jeho výsledky?
ArcheoCamp je odborně orientovaný work-shop určený pro dobrovolníky, ochotné pomoci při záchraně zříceniny hradu Zlenice. V letošní sezoně pokračovala další fáze záchranných
konzervačních prací na zřícenině – příprava torza brány jádra hradu pro následnou komplexní konzervaci, výstavbu vyhlídky a poté i lávky pro pěší turisty. Souběžně s tím probíhal předstihový archeologický průzkum ARÚ AV
ČR v areálu předhradí, který zjistil velmi křehké a zranitelné historické podloží předhradí.
Kdo financuje náklady na tuto dobrovolnou a neziskovou činnost?
Činnost sdružení Zlenice je z velké
části financována z členských příspěvků a drobných sponzorských darů. V posledních dvou letech rozvíjíme hlubší
spolupráci s obcí Senohraby, která je
vlastníkem památky, drobnými příspěvky nás podporují i obce Čtyřkoly a Lštění. I díky této podpoře jsme letos mohli
začít s přípravou torza brány jádra hradu pro následnou komplexní konzervaci a výstavbu vyhlídky a lávky pro pěší.
Zmínil jste komplexní konzervaci brány hradu a výstavbu vyhlídky,
můžete o tomto říci více?

V roce 2010 bychom rádi pokračovali v další fázi konzervace, která spočívá ve vyztužení brány samonosnou
dřevěnou konstrukcí, která bude mimo
jiné tvořit podlahu brány a velmi půvabnou vyhlídku z jejího interiéru do areálu předhradí. Tato vyhlídka bude v budoucnu sloužit jako nástupní plošina
k plánované lávce pro pěší, jenž spojí předhradí s jádrem hradu. Zmiňovaná lávka má v budoucnu zajistit nejen
pohodlný a bezpečný přístup turistů do
jádra hradu, ale zároveň umožní spustit akutní záchranné práce na zbytcích
obytných budov jádra hradu, které se
nacházejí v havarijním stavu.
Vyhlídka, lávka, záchrana jádra hradu – zní to jako velké a nákladné plány, kdo to bude financovat?
Ano, jsou to ambiciózní plány, které
budou vyžadovat poměrně velké náklady a úzkou spolupráci nejen s obcí Senohraby, ale i okolními obcemi
a úřady. Je nutné si uvědomit, že jádro hradu Zlenice je ve velmi špatném
technickém stavu, který již Sdružení Zlenice nemůže napravit samo výhradně svými skromnými silami a prostředky. V rámci naší činnosti jsme do
této chvíle odvedli možné maximum,
ale následné nezbytně nutné opravy
v řádech milionů korun zkrátka nemůže bez pomoci okolí zajistit. Jsme však
plně připraveni zorganizovat odbor-

nou přípravu a zajistit i dozorovat odborné provedení sanačních prací. Umíme též najít ochotné dobrovolníky, kteří se na veškerých činnostech našeho
sdružení dlouhodobě významně podílí. Současně se snažíme čerpat zdroje z dostupných grantových titulů, které
by také mohly poskytnout potřebné finance. Nicméně bez hlubší kooperace
s vlastníkem památky, obcí Senohraby,
a zástupci dalších místních samospráv
již mnoho nezmůžeme. Aktuálně se
zpracovává v rámci projektu KooMAS
žádost o finance na konzervaci brány
a úpravu turistické pěšiny kolem areálu
hradu, kde budeme potřebovat podporu obce ve formě spoluúčasti, bez které na tyto nezbytně nutné peníze nedosáhneme. Začíná se s přípravami grantu na lávku, chystají se studie na záchranu obytné věže, sklepení paláce
a mnoho dalšího.
To vypadá skoro jako práce na plný
úvazek?
Možná to tak vypadá, ale skutečnost
je jiná. Tady je možná na místě říci,
že veškerá činnost jednotlivých členů
sdružení se odehrává ve vlastním volném čase, bez výjimky též ve vlastní
režii. Určitě bychom uvítali větší zapojení a podporu místních občanů, případně lokálních firem, ale zatím marně
hledáme způsob jak je úspěšně oslovit
a dlouhodoběji udržet spolupráci.
Tady se vám třeba jedna taková možnost zrovna nabízí.
Děkuji za rozhovor.
Vladimír Havelka, Tomáš Brabec
Sdružení Zlenice
POKUD CHCETE DROBNOU MĚROU
PŘISPĚT NA ZÁCHRANU HLÁSKY,
MŮŽETE SE STÁT ČLENY KLUBU
PŘÁTEL ZLENICE.
Pro více informací kontaktujte
Sdružení Zlenice:
info@zlenice.cz, 603 991 619.
MÁTE DOMA
STARÉ FOTOGRAFIE HLÁSKY?
Velmi uvítáme jakékoliv fotky,
pohlednice a obrázky zříceniny hradu
Zlenice. Budeme vděčni za jejich
poskytnutí pro oscanování nebo
ofocení na účely dokumentace
a archivace.
Kontaktujte Sdružení Zlenice:
info@zlenice.cz, 603 991 619.
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aneb Senohraby se znovu hlásí po 64 letech k duchovním hodnotám civilizovaného světa
LETOŠNÍ LÉTO NA PLOVÁRNĚ
Tak, jako v loňském roce, i letos nám pomohla firma Archaia při opravách kabin na plovárně. Podívejte se, jak byly kabiny vyheverovány, následně
udělány nové základy a vyzděny.

Věra Hoffelnerová, jednatel,
Občanské sdružení pro obnovu provozu senohrabské plovárny a zachování přívozu
KNIHOVNA
Obecní knihovna je otevřena každou středu od
14.00 do 16.30 hodin. Půjčování knih zajišťuje
paní Jarmila Malinová na tel. čísle 736 787 962.
OTEVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MIROŠOVICE
NA „DUŠIČKY“
Vážení spoluobčané, ti z vás, kteří stále nemají s OÚ Mirošovice uzavřenou smlouvu o nájmu
hrobového místa, mohou zajít na OÚ Mirošovice
v úředních dnech:
pondělí a středa: 8.00 – 12.00 hod.
a 13.00 – 17.00 hod.
nebo mimořádně využít období „Dušiček“:
pátek 30. 10. 2009: 8.00 – 15.00 hod.
a sobotu 31. 10. 2009: 10.00 – 12.00
a 15.00 – 17.00 hod.
Pokud potřebujete pouze zaplatit poplatek za nájem hrobového místa na následující kalendářní
rok (roky), můžete jej uhradit v hotovosti na OÚ
v Mirošovicích ve výše uvedených dnech, nebo
svou platbu zaslat převodním příkazem na účet
OÚ Mirošovice, č. účtu 5322201/0100, jako variabilní symbol uveďte 21, specifický symbol je číslo
hrobu. Je vhodné do textu pro příjemce uvést další
specifikaci, např. vaše jméno. Nájemci, kteří nevyužijí ani jednu z uvedených možností, si mohou na
OÚ v Mirošovicích vyzvednout pro úhradu poplatku složenku. Poplatek zůstává nezměněn – tedy
100,- Kč za jedno hrobové místo/rok.
Ing. Svobodová,
OÚ Mirošovice, evidence hřbitova
a hřbitovních poplatků

Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností vás informovat o naplnění jednoho z bodů
zápisu posledního veřejného zastupitelstva, kde bylo na základě občanské iniciativy (mj. pana Václava Podaného st.) rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny, která připraví podklady vedoucí k realizaci
duchovního stánku v podobě senohrabské kapličky. Členství v tomto přípravném orgánu přijali pan Václav Podaný st., Jiří Barda st., Michal Tomek, Vladimír Dvořák, Jiří Zahradník a Jan Páleníček. Jak je
vám mnohým známo, tato iniciativa výstavby senohrabského kostelíku přišla již v pětačtyřicátém roce minulého století z důvodů, které
jsou zřejmé a věčné. Vytvořit místo klidného spočinutí, prostor pro individuální duchovní rozjímání, prostor demonstrující morální principy, bez kterých, jak naléhavě v současnosti pociťujeme, společnost
chátrá. Není proto náhodou, že podobným objektem se dnes prezentuje na svých webových stránkách, mnohdy na prvém místě, většina
i menších obcí než jsou Senohraby, a to v širokém našem okolí. V jižních Čechách či na Moravě byste pak jen těžko hledali obec, která by
podobným svatostánkem neoplývala.
Milí sousedé, zmíněná pracovní skupina předloží zastupitelstvu
obce, jako hlavnímu investorovi, návrh umístění objektu, který by připadl do místa dnešního křížku (náves, vedle památné lípy) včetně
předběžného architektonického řešení. Pevně věříme, že dvacet let
po revoluci se i my, Senohrabáci zhluboka nadechneme a zrealizujeme krásnou myšlenku našich předků, která z vůle dřívějších soudruhů byla násilně přetržena.
Následující číslo Senohrabské hlásky vám přinese další informace v podobě možná již konkrétního návrhu kapličky.
Srdečně Jan Páleníček

BLAHOPŘEJEME
Měsíc listopad přináší řadu životních výročí. Jako první je krásné životní
jubileum paní Vlasty MATONOHOVÉ, která oslaví 91. narozeniny.
Významné výročí – „90 let“ – oslaví paní Růžena MARKOVÁ.
„Kulaté“ 80 narozeniny oslaví paní Milana HLAVATÁ.
Narozeniny začínající sedmičkou oslaví paní Jaroslava HAVLÍČKOVÁ,
Milada HRUŠKOVÁ, Jiřina VOKÁLKOVÁ, Jaroslava MODROCHOVÁ,
Blanka OBRHELOVÁ, Olga REMKOVÁ a Marie ČERMÁKOVÁ a pan Vladislav HOLÝ.
Naši milí oslavenci, srdečně vám blahopřejeme k vašemu výročí a ze srdce přejeme, abyste si ve zdraví, krásné životní pohodě a v lásce užili ještě dlouhou řadu šťastných let.
NARODIL SE
V Senohrabech je nás zase o jednoho více. Čáp přiletěl do rodiny ŠTOLBOVÝCH a uložil do postýlky syna Marka. Malému i celé rodině přejeme
zdraví a spoustu krásných a šťastných společných chvilek.
ZLATÁ SVATBA
Rádi bychom touto cestou poblahopřáli manželům Jitce a Vladimírovi
SYROVATSKÝM k jejich ZLATÉ svatbě. Ať se vám v lásce, štěstí a zdraví v dalších letech daří!
Šárka Sovová
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Najali 90 nosičů. Mířili do povodí Luslaby-Konga. Bylo to
území, jemuž se vyhýbali i domorodci. Holub se spoléhal na
přímluvu náčelníka sousedního kmene, kterého při své první
cestě vyléčil. Ale ten již zemřel a krutovláda náčelníka v povodí Luslaby odrazovala každého vkročit na toto území. Nosiči odmítali pokračovat v cestě, rozkrádali věci, jež měli nést.
Celá výprava trpěla malárií a bahenní zimnicí. Neměli jídlo, neměli již léky. Dva členové expedice podlehli malárii, další byl
zastřelen černochy. Nosiči se rozutekli a většinu věcí rozkradli. Museli prchat před vzbouřenými domorodci, aby zachránili holý život.
Byla výprava neúspěšná? Přivezli na 1 000 lebek velkých
savců, 500 vycpaných velkých zvířat, přes 2 000 ptáků. Několik desítek tisíc motýlů a hmyzu. Spousty národopisného materiálu. Celou scénu z bečuanské vesnice s postavami ve skutečné velikosti. Výstava předmětů se konala v roce 1891 ve
Vídni a další rok v Praze. Po skončení pražské výstavy dr. Holub prosil, zda by mohl exponáty ponechat na místě, protože
neměl peníze na jejich uskladnění. Byl odmítnut. Nabídl celou
sbírku pražskému muzeu, ale znovu byl odmítnut. Holub si vypůjčil peníze a odvezl sbírky do Vídně, kde je umístil ve sklepě.
Sbírky naplnily 63 vagonů. Císař mu věnoval 5 000 zlatých, Vídeň 3 000 a soukromníci 5 000 zlatých. Dr. Holub začal rozvážet sbírky na vlastní náklady do muzeí a škol. Chtěl uhradit
všechny své dluhy, aby mu nebylo vyčítáno, že národ přispěl
ze svých daní na jeho cestu. Celkem podaroval na 580 škol
a muzeí. Jeho sbírka se rozplynula. Národ se tak připravil o jedinečné prvenství z míst, kam ještě běloch nevstoupil.
Dr. Emil Holub zemřel 21. února 1902. V posledních dnech
Holubovi téměř neměli co jíst.
Pohřeb mu Vídeň vystrojila královský. Osm koní táhlo pohřební vůz, 4 vozy věnců. Noviny psaly „královský pohřeb žebráka“.
V posledním dopise jednomu členu výpravy – Martinu Rábovi, napsal: „Že Afrika odstrčila mě od svých bran, to přebolelo. Ale že mne odstrčil i vlastní národ můj, toto pomyšlení jest
nadmíru kruté a bolestné.“
Zlata Homolková

Při zahrádkářských zájezdech se snažíme, abychom navštívili buď úspěšného zahrádkářského pěstitele nebo botanickou
zahradu, či arboretum. Dalším zájmem je architektura – hrady,
zámky, či skanzen. Pokud možno jako třetí, ale ne neposlední,
je historická zajímavost.
V prvním letošním zájezdu jsme zavítali do zahradnictví
Roztoky-Kruh u Jilemnice. Další zastávkou byla Nová Paka –
muzeum drahých kamenů. V Jilemnici se dochovalo ještě několik lidových staveb typických podhorských domků.
Při druhém zájezdu nám nepřálo počasí. Navštívili jsme zámek Častolovice ze 17. stol., nyní opět v držení Šternberků,
obklopený zámeckou zahradou. Sotva jsme vyšli ze zámku –
začalo pršet. Museli jsme proto poněkud pozměnit plán zájezdu a namísto Arboreta ve Vysokém Chvojně jsme jeli do Vamberka do krajkářského muzea. Trochu jsem měla obavu, zda
to bude mužskou část zájezdu zajímat, ale výklad průvodkyně
byl tak zajímavý a vystavené exponáty – háčkované, paličkované a šité krajky – tak prvotřídní, že zaujaly každého.
Poslední zastávkou zájezdu bylo muzeum dr. Holuba v Holicích. Není zde mnoho sbírek, ale je zajímavé tragickým osudem dr. Holuba. Proto jsem cestou seznámila účastníky stručně s osobou dr. Holuba.
Narodil se v Holicích – byl prvním českým cestovatelem do
Afriky. Putoval až do míst, kam ještě běloch nevkročil. První
cestu podnikl v roce 1872, kdy mu bylo 25 let. Pobyl zde 7 let.
Při plavbě po řece Zambezi se převrhl s výpravou člun a pečlivě shromažďované sbírky zmizely pod hladinou.
V roce 1883 se chystal na další cestu do Jižní Afriky. Pořádal přednášky, psal články. Snažil se získat podporu od české inteligence, ale marně. Obrátil se o pomoc do Vídně a zde
také uskutečňoval své přípravy na cestu. Spolu s ním se vydala na cestu i jeho mladičká novomanželka a šest zdatných řemeslníků. Čech Ráb ovládal pět jazyků a cestou si osvojil jazyky domorodců.
Cesta byla od začátku poznamenána nezdarem. Holub se
spoléhal na kontakty, které navázal na své první cestě. Zklamání přišlo hned při vstupu na africkou
půdu v Kapském Městě. Guvernér, který mu v roce 1879 slíbil, že mu umožní
v Kapském Městě řetěz přednášek a výstav, z nichž zisk umožní doktorovi zaOšetřování a vakcinace psů, koček
koupit volské potahy a výstroj na cestu,
a dalších malých zvířat.
zemřel a nový neměl o činnost dr. Holuba zájem.
Prodej krmiv pro psy a kočky
Teprve po 7 měsících pobytu se jim podařilo na přímluvu anglických diplomatů
vymoci odpuštění celních poplatků a levnější nákup výstroje. To byl ale teprve začátek problémů.
Nakoupili těžké selské vozy, tažené
voly. Jednak pro přepravu výstroje, jednak na odvoz sbírek, které budou cestou
shromažďovat. Z 58 volů se 34 napáslo
jedovatou trávou a uhynulo, 7 jich nevyMVDr. Jan Jíša
MVDr. Martin Štěpánek
MVDr. Jana Blažková
drželo pochod žíznivou, vyprahlou krajitel.: 603 942 336
tel.: 605 519 352
nou. Trpěla zvířata i lidi. V pralese museli
prosekávat cestu, aby vozy projely. PozBrigádníků 120, 257 22 Čerčany – Vysoká Lhota
ději v horách poslali vozy naložené sbírhttp://veterinacercany.wz.cz
kami zpět do Kapského Města.

Veterinární ordinace Čerčany
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