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Základní škola v Senohrabech prošla během letních prázdnin celkovou vnitřní rekonstrukcí (nová elektroinstalace, rozvody vody a odpadů,
nové sociální zařízení, rozvody počítačové sítě, nová počítačová učebna,
bezbariérový vstup atd.). Dokončovací práce prodloužily dětem prázdniny,
a tak se začínalo až 7. září. Do školy
nastoupilo 14 nových prvňáčků, v senohrabské škole se letos tedy bude
učit 57 dětí.
Dne 16. září 2009 proběhlo její
slavnostní otevření, při kterém si
vnitřní prostory školy mohli prohlédnout občané Senohrab. Návštěvníky
uvítala paní ředitelka Staňková. Poté
starosta obce pan Zahradník informoval o dalších plánech na rekonstrukci školy (půdní vestavba spojená
s opravou střechy, zateplení fasády,
nové hydroizolace suterénu, zřízení
keramické dílny v suterénu) a poděkoval všem, kteří se podíleli na rekonstrukci školy – zejména paní ředitelce, všem zaměstnancům školy a dále
majiteli společnosti BDS Benešov
s.r.o., panu Božovskému, jehož ﬁrma
rekonstrukci školy realizovala. V průběhu prohlídky školy proběhlo krátké
kulturní vystoupení žáků. Přejeme,
aby nové interiéry žákům i paním učitelkám nejen dobře sloužily, ale aby
se v nich všichni i dobře cítili.
PhDr. Vladimír Dvořák
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MÁME NOVÝ VCHOD DO ŠKOLY
A NOVÉ PODLOŽKY POD ZADEK.

Moc se mi líbí nově upravená družina,
nové záchody, 1., 2.a 3. třída, schody,
počítačovna a šatna jakbysmet.

Marek, 3. r.

Petra, 3. r.

Když jsme přišli do
školy, nemohli jsme ji
poznat. V družině bylo
nové okno, počítačová
místnost se zvětšila
a naše třída byla
přebarvená na žluto.

Verča, 3. r.

Líbí se mi, že ty záchody už nesmrdí
a že celá škola je vymalovaná různými
barvami.
Eliška, 4. r.

Máme tu i nové šedé schody a krásné čisté
záchody. Mušle u kluků splachují úplně
samy.
V počítačové učebně je víc nových
počítačů. Ve třídě máme spoustu nových
plakátů a novou nástěnku.

Matěj, 4. r.
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Ve škole se toho hodně změnilo. Nejvíc
se u nás změnily záchody, které máme
na čip. Také se nám zvětšila družina.
A máme nová okna. Naše třída se
trochu zvětšila a byla vybudovaná nová
počítačová učebna.
Vítek, 5. r.
O prázdninách jsem chodil s mámou
do školy a viděl jsem, jak probíhá její
rekonstrukce. Těšil jsem se, až bude škola
hotová. Nejvíce se mi líbí naše třída, ale
i ostatní je moc pěkné. Moc děkuji paní
ředitelce za krásnou školu.
Mirek, 5. r.

Po dlouhých prázdninách jsem se do školy velmi těšil.
Když jsem vešel do dveří, nevěřil jsem svým očím. Celá
třída zářila a voněla novotou. Nadšeně jsem koukal na
nové záchody, počítačovou třídu a vymalované chodby.
Ode dneška chodím do školy rád.

Pepa, 5. r.

Po prázdninách jsem naší školu skoro nepoznala.
Hodně věcí se tu změnilo. Moc mě zaujala
nová hezká jídelna, před kterou je kobereček
a podsedky z IKEI. Také se mi líbí nově
vydlaždičkované toalety. Protože se mi moc líbí
žlutá barva, tak se mi dobře pracuje ve třídě, která
je krásnou žlutou barvou vymalovaná. Nejvíc jsem
nadšená z nové družiny, jak má ve zdi velkou díru
do druhé místnosti, kde je tabule a čtyři kulaté
stoly a židle.
Z nově udělané školy mám velkou radost a moc
za ní děkuji panu starostovi, paní ředitelce a paním
učitelkám a také všem, co se zúčastnili práce.
Anička, 5. r.
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II. ROČNÍK „DOBROVOLNÉHO ŽELEZNÉHO HASIČE“ V SENOHRABECH

V sobotu 6. června 2009 proběhl v odpoledních hodinách již
druhý ročník soutěže „Dobrovolný železný hasič“ v disciplínách TFA. Soutěž probíhala v centru obce v prostoru určeném pro výcvik jednotky za hasičskou zbrojnicí.
Soutěže se zúčastnilo celkem dvanáct družstev a šest
jednotlivců z celkem dvanácti sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Po loňském zájmu ze strany žen byla letošní soutěž připravena i pro členky SDH. Tohoto ročníku se zúčastnilo
celkem šest členek SDH. Lze si jen přát, aby jejich počet rostl
stejně jako počet přihlášených mužů.
Soutěž začala hned po provedené prezenci všech závodníků a to chvilku po 13 hodině. Hasiči soutěžili v následujících
disciplínách: roztažení dvou proudů B do vzdálenosti 40 metrů, výstup do 2 NP po žebříku a pomocí lana vytažení dvou
hadic B a jejich následné spuštění zpět na zem, 60 úderů
5 kg kladivem v Hammer-boxu, přenos 40 kg zátěže slalomovou dráhou a poslední disciplínou byl transport 80 kg ﬁguríny
mírným kopcem do cíle vzdáleného 35 metrů. Pro ženy byly
všechny zátěže úměrně sníženy.
V soutěži družstev se na prvním místě umístilo družstvo
SDH Turkovice, které kromě jiných cen získalo i putovního
„Železného hasiče“. Na druhém místě se umístilo družstvo
SDH Ondřejov a na třetím místě družstvo SDH Mrač.
V soutěži jednotlivců se v soutěži mužů umístil na prvním místě pan Radek Kladiva ze SDH Radošovice, na druhém místě pan Pavel Škvor ze SDH Mrač a na třetím místě

pan Josef Brabec ze SDH Turkovice. V soutěži žen se na prvním místě umístila slečna Jana Dvořáková ze SDH Turkovice,
na druhém místě slečna Miroslava Šafrová ze SDH Ondřejov
a na třetím místě slečna Hana Libovická ze SDH Senohraby.
Pro odlehčení v rámci přípravy proběhla i ukázková soutěž mladých hasičů ve štafetě a v požárním útoku. V soutěži
předvedla družstva mladých hasičů ze Senohrab vše, co se
v uplynulých letech naučila. Jejich snažení bylo vyhodnoceno
a oceněno při závěrečném nástupu.
Soutěž proběhla v příjemné přátelské atmosféře a i rozmary počasí jí byly příznivé. K bezproblémovému průběhu
soutěže přispěl i sbor rozhodčích pod vedením slečny Jany
Hladíkové, nemalou měrou i perfektní výkon hlasatele a komentátora soutěže pana Oldřicha Martiňáka a v neposlední
řadě i nasazením všech členů SDH Senohraby, kteří se na
přípravě a na samotném průběhu soutěže podíleli.
Veliké poděkování patří sponzorům soutěže, díky kterým
bylo možno soutěž uspořádat v přiměřené kvalitě a soutěžilo
se tak i o velice hodnotné ceny (Středočeský kraj, Belfor, Zahas s.r.o., Holmatro, Lutech A/S, Konektel a.s., Hannel s.r.o.,
Battex s.r.o., Hotel S.E.N., OSH Praha-východ).
Všem soutěžícím blahopřejeme k vynikajícím výkonům
a děkujeme za jejich účast. Poděkování patří i všem rozhodčím a pracovníkům soutěže za jejich odvedenou práci a výkony. Doufáme, že se i příští rok všichni sejdeme na již III. ročníku soutěže „Dobrovolný železný hasič“.
Ing. Roman Bílý (starosta SDH Senohraby)

SEZNAM ZPRÁV O ZÁSAHU JPO II. – JSDH OBCE SENOHRABY ZA 1. POLOLETÍ 2009
Pořadí

Datum

Adresa

1

07.01.2009

Senohraby

2
3
4

26.01.2009
16.02.2009
17.02.2009

5

23.02.2009

6
7
8

07.03.2009
24.03.2009
24.03.2009

dálnice D1
dálnice D1 25 km směr Brno
dálnice D1
24 km směr Brno
Senohraby - nájezd na
Benešov, E55
Senohraby, Peleška
dálnice D1 17,5 km směr Praha
Senohraby E55 o OMV

9

13.04.2009

10

15.04.2009

11

Objekt

Prostor

Hlavní prodejní buňka parkoviště před
vlakovým nádražím
2x os. vozidlo
Dálnice D1
2x os. vozidlo
dálnice
1x os. vozidlo
D1

Vzdálenost od
Pořadí je
základ.
1 km
2.
Požár

Událost

20 km
0 km
12 km

1.
5.
2.

Planý poplach
Dopravní nehoda - Silniční
Planý poplach

2 km

1.

Dopravní nehoda - Silniční

2 km
12 km
4 km

1.
1.
1.

8 km

3.

Požár
Dopravní nehoda - Silniční
Technické havárie Technická pomoc
Požár

6 km

1.

Požár

3x dodávkové vozidlo, D1
1x os. auto
baštírna 1x osoba
potok

20 km

2.

Dopravní nehoda - Silniční

4 km

1.

rod. dům
1x os. vozidlo
1x os. vozidlo
1x os. automobil
2x os. vozidlo

rod. dům
motorový prostor
vozovka
dálnice
dálnice

15 km
3 km
1 km
15 km
14 km

3.
1.
1.
1.
1.

Technické havárie Technická pomoc
Požár
Požár
Požár
Požár
Požár

1x os. vozidlo
2x os. vozidlo
1x os. vozidlo

dálnice D1
dálnice D1
stráň po vozovkou

17 km
13 km
9 km

1.
2.
2.

Dopravní nehoda - Silniční
Dopravní nehoda - Silniční
Dopravní nehoda - Silniční

3x os. vozidlo
1x os. vozidlo

dálnice D1
benzina OMW

15 km
12 km

2.
2.

Dopravní nehoda - Silniční
Požár

kamion
autobus
5x os. vozidlo
železniční zastávka

les
dálnice
dálnice D1
výtah nástupiště

30 km
25 km
15 km
1 km

2.
2.
2.
1.

Dopravní nehoda - Silniční
Požár
Dopravní nehoda - Silniční
Technické havárie Technická pomoc

3x os. vozidlo

silnice

dodávkové vozidlo
1x os. vozidlo
1x strom

pole
dálnice D1
vozovka

Mnichovice Husova 723

kanceláře
tráva a polní porost

16.04.2009

Mirošovice
U rybníka Hubačov
dálnice D1 34 km směr Brno

JTC autoopravna
2 NP
U rybníka Hubačov

12

02.05.2009

Senohraby Hláska

13
14
15
16
17

03.05.2009
05.05.2009
14.05.2009
21.05.2009
29.05.2009

18
19
20

01.06.2009
13.06.2009
17.06.2009

21
22

18.06.2009
19.06.2009

23
24
25
26

26.06.2009
28.06.2009
01.07.2009
01.07.2009

Babice (Řehenice)
Mirošovice
Hlavní, Senohraby
dálnice D1
dálnice D1 30 km směr Brno,
27 km směr Praha
dálnice D1 31 km směr Brno
dálnice D1 13,5 km směr Praha
Mnichovice
(pod hřbitovem)
dálnice D1 21 km směr Brno
dálnice D1 29 km směr Praha,
benzina OM
Hrusice
dálnice D1 35 km směr Brno
dálnice D1 20,5 km směr Brno
Senohraby
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S JAKÝMI PROBLÉMY
SE JSDH SENOHRABY
TAKÉ POTÝKÁ!
Citováno z hlášení velitele zásahu.
Jednotka je vyzvána operačním důstojníkem k zásahu na Dálnici D1, 13 km směr
Brno, požár cisterny.
Velitel zásahu: Bílý Michal
Datum: 15. 7. 2009
Stručný popis zásahu:
Při příjezdu jednotky na místo události byl
požár již lokalizován. Jednotka se z důvodu
přeplněné dálnice dostavila na místo události
po dvaceti minutách.
Při návratu jednotky na základnu došlo
k poškození vozidla CAS 32 T148. Na vozidle
došlo k poruše převodovky a s vozidlem proto není možno jezdit. Závada byla nahlášena na OPIS Kolín, kde bylo vozidlo vyřazeno
z výjezdu. Celková doba opravy a náklady na
opravu budou sděleny až po přesném lokalizování závady. Po přesném zjištění závady
bude také zvolen způsob opravy.
Tímto jednotka JSDH Senohraby není
schopna zajistit plnění úkolů vyplývajících
z plošného pokrytí Středočeského kraje jednotkami PO. Po přesném zjištění závady možná bude požadována spoluúčast na ﬁnancování opravy vozidla. Pokud oprava bude časově náročná, tak si obec Senohraby zažádá
o zápůjčku náhradního vozidla, aby její jednotka mohla plnit úkoly vyplývající z plošného
pokrytí kraje.
Po odstavení vozidla se někteří členové
SDH ihned pustili do opravy převodovky a během velmi krátké doby (cca 3 dnů) bylo zase
vše v pořádku a vozidlo je připraveno k plnění
úkolů PO.
Za JSDH velitel Michal Bílý

Dne 15. července 2009
se ve Středočeském kraji v obci Senohraby uskutečnilo instrukčně metodické zaměstnání „Výcvik
v plnění bambi vaku“. Bambi vak je zařízení o objemu cca 1 000 litrů vody
určené k leteckému hašení. Cvičení se v dopoledních hodinách zúčastnili, v rámci metodického zaměstnání, velitelé ze stanic HZS Středočeského kraje, Kolín, Říčany, Český Brod a Ovčáry. Původně bylo plánováno zahájení cvičení v 9 hodin, ale kvůli nepříznivému počasí byl odložen
start vrtulníku z ruzyňského letiště. Jakmile se počasí umoudřilo, na obloze se objevil vrtulník Bell 412. Po přistání vrtulníku bylo provedeno školení členů obsluhy plnících proudů, následovalo zavěšení bambi vaku pod
vrtulník a mohlo se vzlétnout. Od připravené CAS 32 Tatra 815 byly nataženy dva B proudy a skupinky po čtyřech velitelích se pomalu připravovaly pod vrtulník k samotnému plnění. Každý z velitelů si vyzkoušel, že to
není jednoduché být pod vrtulníkem. Po úspěšných shozech následovala
malá pauza na oběd.
Mezi tím se na místo cvičení začali sjíždět starostové obcí a velitelé jednotek JPO II a III územního odboru Kolín z obcí Týnec nad Labem,
Starý Kolín, Pečky, Kostelec nad Černými lesy, Senohraby, Doubek, Ondřejov, Poříčany, Turkovice, Říčany a Mnichovice. Pro většinu z nich to bylo
vůbec první setkání a práce s vrtulníkem, pro starosty obcí pak ukázka,
jakým výcvikem velitelé jejich jednotek prochází. Samozřejmě, že i v tomto případě proběhlo nejprve zaškolení všech členů a následně si to každý
na vlastní kůži vyzkoušel.
Cvičení bylo jistě nezbytným přínosem pro všechny zúčastněné. Velké poděkování patří i majiteli pozemku, který na svém pozemku výcvik povolil, a posádce vrtulníku, která trpělivě školila a prováděla ukázky.
Petr Svoboda (HZS Středočeského kraje)

DOCHÁZKA OD 1. LEDNA DO 2. ČERVENCE 2009
JPO II. – JSDH obce Senohraby

Funkce
Velitel
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Velitel družstva
Hasič
Strojník
Hasič
Hasič
Strojník
Strojník
Velitel družstva

Jméno
Bílý Michal
Bílý Roman
Brož Martin
Drda Jiří
Fajstavr
Kočí Petr
Malý ml. Milan
Prchlík Michal
Prchlík Vladimír
Rut Tomáš
Smutný Vojtěch
Šelicha Vilém
Švancar Jan
Švancar Josef
Švancar Petr

Zásah
32 hod.
2 hod.
9 hod.
31 hod.
18 hod.
12 hod.
2 hod.
3 hod.
34 hod.
8 hod.
9 hod.
15 hod.
4 hod.
3 hod.
14 hod.
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PLÁN VÍKENDOVÝCH AKCÍ
SPORTOVNĚ KULTURNÍHO
CENTRA V 2. POLOLETÍ 2009

18. 10. Jakub Strakoš
AEROBIK A POSILOVÁNÍ
Trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku
v družstvu s V. Valouchem a D. Holzerem, trenér reprezentace Českého svazu aerobiku, profesionální instruktor a lektor aerobiku, manažer ve Fitness centru
Olgy Šípkové v Kongresovém centru Praha atd.

Choceradská 62, Ondřejov
www.obecondrejov.cz
skcvondrejove@seznam.cz
Informace na
773 693 319, 777 668 212, 775 564 064

www.mojekondice.cz

8. 11. Olga Šípková
AEROBIK A FORMOVÁNÍ TĚLA
Mistryně světa ve sportovním aerobiku, majitelka
a profesionální instruktorka a lektorka tří vlast-

20. 9. Michal Šubr
TANEČNÍ AEROBIK A FORMOVÁNÍ TĚLA

ních ﬁtness center, spoluautorka pořadu Buď

Profesionální instruktor a lektor, působí ve ﬁt-

ﬁt s ČT, autorka videí a DVD s aerobikem pro

ness centru Holme Place Energy, instruktor

širokou veřejnost, moderátorka různých pořadů

Nike ﬁtness, bývalý tanečník atd.

v ČT, instruktorka Nike ﬁtness atd.

www.michal-program.cz

www.olgasipkova.cz

29. 11. Radka Hanáková
AEROBIK MIX A POWERJÓGA

4. 10. Vladimír Valouch
TANEČNÍ AEROBIK A POSILOVÁNÍ
Trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku

Mistryně světa ve sportovním aerobiku v kategorii

v družstvu s J. Strakošem a D. Holzerem, pro-

páry, trenérka sportovního aerobiku a profesionální

fesionální instruktor a lektor, spoluautor pořadu

instruktorka a lektorka, působí v Holme Place Energy

Buď ﬁt s ČT, instruktor Nike ﬁtness, manažer ve

na Smíchově, je členkou instruktor Nike ﬁtness, vede

Fitness centru Olgy Šípkové na Zličíně atd.

Akademii sportovního aerobiku atd.

www.valouch.cz

www.bodyart.cz

KANALIZACE V SENOHRABECH

kterých se připojení bude týkat, nechat zpracovat projektovou dokumentaci, pokud ji nemají, na kanalizační
přípojky. Dále je nutné si k projektové dokumentaci vyžádat souhlas vlastníka kanalizace – Obecního úřadu
Senohraby, a souhlas provozovatele – Vodohospodářské společnosti Benešov. Příslušný tiskopis pro VHS
Benešov obdrží žadatelé na OÚ Senohraby u p. Herbsta. Jakmile bude vydáno kolaudační rozhodnutí na
kanalizační řady, bude toto vlastníkům připojovaných
nemovitostí sděleno. Poté je možné si podat žádost na
stavební úřad o vydání územního souhlasu na kanalizační přípojku. Tiskopis žádosti pro stavební úřad je
k dispozici na OÚ Senohraby u p. Herbsta. Jakmile
bude nemovitost připojena na kanalizační řady, je nutné požádat VHS Benešov o sepsání Obchodní smlouvy na odvádění odpadních vod. Bližší informace je
možné získat u p. Herbsta na tel. čísle 602 707 025.

V srpnu byla dokončena výstavba kanalizačních řadů
v rámci 2. etapy 3. stavby gravitační kanalizace v Senohrabech. Kanalizační řady byly vybudovány v ulici Nad Stráněmi a v jejích přilehlých slepých uličkách,
dále v ulicích Slepá, Ve Stráni, Rekreační, Svahová.
V rámci této etapy byly vybudovány dvě čerpací stanice v ulici Nad Stráněmi a v ulici Rekreační.
V současné době se vyřizují potřebné dokumenty
pro žádost o kolaudaci na výše uvedené řady. Předpoklad je, že žádost o kolaudaci bude zaslána MěÚ Říčany – vodoprávnímu úřadu v týdnu od 14. 9. do 18. 9.
2009. Nejnáročnější a nejvíce pracné je geometrické
zaměření skutečně vybudovaných kanalizačních řadů
a následné mapové zpracování.
V současné době si mohou vlastníci nemovitostí,
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BLAHOPŘEJEME
Měsíc červenec přinesl řadu životních výročí.

manikúra – nehtová modeláž

Prvním je krásné životní jubileum paní Anny

gel – acryl – nailart

BRABCOVÉ, která oslavila krásné 95. narozeniny.

pedikúra – mokrá – kombinovaná
pondělí až pátek
tel,: + 420 777 009 324
www.lifeandstyle.webnode.cz

Další významné výročí – 85 let – oslavil pan Oldřich ČESKÝ.

Lucie Malá
Hlavní 280
SENOHRABY
naproti nádraží

„Kulaté“ narozeniny s osmičkou slavila paní Růžena SLÁDKOVÁ.
75 let radosti ze života oslavila paní Hana KUBÁSKOVÁ a také pánové Zdeněk VÁVRA, Jaroslav

POZVÁNKA Z HRUSIC

HRUŠKA, Josef KLAUZ.

V sobotu 26. září 2009 od 14 hodin se v hrusické sokolovně koná 11. setkání občanů, rodáků, chatařů, čtenářů
Hlasu Hrusic a přátel naší obce, rodné obce národního
umělce Josefa Lady. Na setkání vystoupí soubor „Písklata“, hrou na klavír a zpěvem se vám představí místní
děvčata, k poslechu a tanci zahraje „Čerčanská šestka“,
a ve ﬁnále se vám představí zpěváci a herci Národního
divadla a Hudebního divadla v Karlíně v kostýmovaném
průřezu opery „Rusalka“ od Antonína Dvořáka. Při příležitosti 11. setkání bude vydána výroční dopisnice s přítiskem s obrázkem Josefa Lady. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zve Obecní úřad v Hrusicích.

V měsícu srpnu slavili krásných 80 let pánové
Antonín BRADÁČ a Bohumil RŮŽIČKA.
V září oslaví 85 let pan Vladimír HLAVATÝ a pan
Vítězslav JANIŠ krásných 70 let.
Narozeniny začínající sedmičkou oslavily paní
Jiřina BRADÁČOVÁ, Helena POPELKOVÁ, Marie
BRUNNEROVÁ a Jiřina BACHOVÁ, z pánů jsou to
tito oslavenci: Jaroslav ŽÁDNÍK, Jaroslav PŘIBÍK,
František BROŽ, Vladimír SYROVATSKÝ, Václav
NOVÁČEK, Josef MALÝ, Miloslav SVOBODA a Jan

POZVÁNKA OBCE BARÁČNÍKŮ

ŽILKA.

Obec baráčníků Senohraby vás srdečně zve na hezké odpoledne strávené při hudbě Staropražských heligonkářů dne 10. října 2009 od 16 hodin v sále U Andělů
v Senohrabech. Vstupné 100 Kč.

Září přináší sedmičková výročí paní Jaroslavě LITOŠOVÉ, Marii MAŠKOVÉ, Janě KULHÁNKOVÉ,
Marii TAUEROVÉ a panu Václavu SVAŠKOVI.
Osmičku na začátku zdobí paní Jaroslavu DUŠ-

Vážení spoluobčané,
obracím se na vás s touto výzvou: Kontejnery
na komunální odpad jsou určeny výhradně pro
majitele rekreačních objektů (chat), kteří zaplatili
poplatek 1 000 Kč/objekt/rok na Obecním úřadu
v Senohrabech (viz nová OZV č. 2/2009 o odpadech). Je zakázáno do těchto kontejnerů odkládat bioodpad, jako je tráva, drny, zbytky květin,
větve atd. Svozová ﬁrma odmítá kontejnery, ve
kterých je bioodpad, vyvážet!!! Dovoluji si upozornit, že bioodpad ze zahrad má být přednostně
zpracován majitelem pozemku na kompost (viz
OZV č. 1/2009). Dále jej můžete nechat odvést
na základě smlouvy se svozovou ﬁrmou ASP
(viz Hláska 6/2009) nebo za pomoci obecního
úřadu (v krajním případě můžete nechat bioodpad v pytlích na stanovištích u kontejnerů nebo
u svých pozemků).
Ing. Jiří Zahradník, starosta

KOVOU, Květuši KOČOVSKOU, Ludmilu BĚLSKOU
a Emilii TROJÁNKOVOU a také pány Ladislava VÁLU, Miroslava BÍLÉHO a Miroslava ŠEVČÍKA.
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 červnu přivítali do rodiny Vaňkových čp. 322 synka Ladislava. Malému i celé rodině přejeme zdraví
a spoustu krásných a šťastných společných chvilek.
Šárka Sovová
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Veterinární ordinace Čerčany
Ošetřování a vakcinace psů, koček
a dalších malých zvířat.
Prodej krmiv pro psy a kočky

MVDr. Jan Jíša

MVDr. Martin Štěpánek

tel.: 603 942 336

tel.: 605 519 352

MVDr. Jana Blažková

Brigádníků 120, 257 22 Čerčany – Vysoká Lhota
http://veterinacercany.wz.cz

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska vydává v Senohrabech obec Senohraby. Povoleno MK ČR B 12710. Vychází měsíčně
kromě prázdnin. Kontaktní adresa: Obecní úřad Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby, IČ 00240737, tel.: 323 655 336,
fax: 323 655 593, e-mail: hlaska@senohraby.cz, www.senohraby.cz. Nevyžádané rukopisy a fotograﬁe se nevracejí. Za původnost
a obsahovou správnost odpovídají autoři. Vydáno: 22. 9. 2009. Tisk: Tria v.o.s, www.tria.cz.
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