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KANALIZACE
V listopadu 2008 byly zahájeny
práce na 2.etapě 3.stavby gravitační
kanalizace
v Senohrabech.
K dnešnímu dni jsou dokončeny
práce na gravitačním kanalizačním
řadu č. 1, který vede od čistírny
odpadních vod do ulice Sázavská a
dále touto ulicí až k železniční trati.
Zde byl řad napojen na již
vybudovaný řad pod žel. tratí. Z ulice
Sázavská do ulice Na Požáru byl
položen tlakový kanalizační řad. Nad
železniční tratí jsou dokončeny práce
na řadu č.1 do ulice V Břízkách, na
křižovatku s ulicí Ve Smilovci.
Výstavba gravitačního kanalizačního
řadu 2–1 v ulici V Nové čtvrti je
rovněž dokončena.
V současné době probíhají práce na
gravitačním kanalizačním řadu č.2,
který vede od křižovatky ulice
V Břízkách do ulice Svahová a dále
do ulic Morušová a Školní, kde bude
ukončen u nemovitosti čp.307. Práce
nyní probíhají u nemovitosti čp.317
v ulici Morušová. V týdnu od 16.3.
budou práce dále pokračovat na řadu
č.2.

Současně se rozeběhnou práce na
tlakovém a gravitačním kanalizačním
řadu 2a v ulici Nad Stráněmi.
Výstavba kanalizačního řadu v části
ulice Nad Stráněmi (od křižovatky
s ulicí Ve Stráni směrem k nejnižší
části ulice Nad Stráněmi nad
železniční tratí) bude spojena
s určitými omezeními v dopravě.
Výkop v této části ulice bude širší
než normálně, neboť do jednoho
výkopu bude položen gravitační řad a
souběžně výtlakové potrubí od
čerpací stanice. Prosím tedy občany,
kterých se bude výstavba této části
řadu 2a dotýkat, aby se o
harmonogramu prací a případných
omezení
včas
informovali
u
pracovníka OÚ Senohraby p.Herbsta
na tel.čísle 602 707 025.
Od 12.týdne budou připravovány
podklady pro vydání kolaudačního
rozhodnutí na kanalizační řad č.1 a
č.2-1. Jakmile vodoprávní úřad
kolaudační rozhodnutí vydá, budeme
příslušné
vlastníky
nemovitostí
informovat.
Výstavba kanalizace se v tomto
ročním období neobejde
bez
problémů v podobě všudypřítomného
bláta. Obecní úřad se obrací na
občany s prosbou o trpělivost a
pochopení. Je snahou všech, aby
tento problém byl minimalizován a
dopady na veřejnost byly co
nejmenší. Věřme v brzký příchod
hezkého jarního počasí, které tento
problém vyřeší.
Závěrem připomínáme několika málo
zapomnětlivcům, že kanalizační
přípojka pro jejich nemovitosti může
být zrealizována až po podepsání
smlouvy a uhrazení příslušného
poplatku. Děkujeme.
Jan Herbst

Dostává se Vám do rukou březnová
Hláska v odlišné podobě a jinou
formou než jste v posledních době byli
zvyklí. K těmto změnám bylo
přistoupeno na základě výsledků
veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 4.3.2009, kde po kritice obsahu
Hlásky odstoupily z redakční rady paní
Lenka Průšová, Jana Vrbová a
Alexandra Kloužková. Tímto bych chtěl
bývalým
redaktorkám
Hlásky
poděkovat za jejich práci při vydávání
Hlásky.
Toto vydání Hlásky tak vzniklo
narychlo v rámci obecního úřadu.
Přesto věřím, že již z prvního výtisku
v nové podobě budou zřejmé priority,
kterými se chceme v budoucnu při
vydávání Hlásky řídit. Zejména
budeme vycházet ze skutečnosti, že se
jedná o obecní zpravodaj, který vydává
Obecní úřad Senohraby za účelem
informování občanů o dění v obci.
Protože je to jediný informační kanál,
který může oslovit všechny občany
(místní rozhlas nemáme, elektronickou
poštu nevyužívají všichni občané), jsme
se rozhodli distribuovat Hlásku do
všech domácností zdarma.
Věřím, že v Senohrabské hlásce budete
nacházet
užitečné
a
zajímavé
informace z naší obce a že se budete na
jejím obsahu aktivně podílet, a to nejen
svými příspěvky, reakcemi, ale i
připomínkami.
Ing. Jiří Zahradník
starosta
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SKLÁDKA NA PELEŠCE?
Mezi 6. až 8. únorem 2009 v tuto
chvíli neznámý pachatel vyvezl na
Pelešku několik vozíků odpadu ze

obdobného
jednání
neprodleně
informovali OÚ, popř. přímo policii
ČR.
Důsledky
těchto
aktivit
v konečném
důsledky
zaplatíme
všichni – v tomto případě obec ze

sami. Pokud nemají uzavřenou
příslušnou smlouvu s obcí Senohraby,
nesmí tento jejich odpad odkládat do
sběrných nádob na komunální odpad,
ani do přistavených kontejnerů na
objemný odpad, a ani mezi tříděný
odpad, který je dotován z obecního
rozpočtu obce. Tyto jsou určeny
výhradně pro odpad domácností.
Děkujeme za porozumění.
PhDr. Vladimír Dvořák

UPOZORNĚNÍ
Od 17.03.2009 do 12.12.2009 platí
na železniční trati Praha Benešov
výlukový jízdní řád.

starých automobilů. V odpadu se
nacházely části aut několika různých
značek, a tak původce pravděpodobně
„uklízel“ autodílnu. Ve spolupráci
s Policií ČR se sice podařilo
identifikovat
pozůstatky
jednoho
z automobilů (byla zde i SPZ), bohužel
k odhalení
konkrétního
viníka
prozatím nedošlo. Žádáme občany, aby
v případě, že se stanou svědky

svého rozpočtu uhradila odvoz odpadu
na skládku.
V této
souvislosti
si
dovoluji
upozornit, že odvoz a likvidaci tzv.
živnostenského odpadu, tedy odpadu
vzniklého při činnosti právnických
osob a z podnikání fyzických osob si
musí jeho původci nejen zajistit (tj.
vybrat
libovolnou
svozovou
společnost), ale především i hradit

Upozornění pro vlastníky všech
nemovitostí
v Senohrabech.
Poplatek
za
likvidaci
komunálního odpadu pro rok
2009
měl
být
uhrazen
do 15.02.2009. Žádáme všechny,
kdo poplatek zatím neuhradili, aby
tak učinili v co možná nejkratším
termínu.
Další
schůze
obecního
zastupitelstva se koná ve čtvrtek
7.5.2009 od 19 hod v hasičském
domě.
V období od 25. března do 31.
března 2009 Ministerstvo vnitra
ČR odpojí od systému CDBP
(systém na výrobu a vydání
biometrických
pasů)
oddělení
cestovních dokladů, a proto
nebude možné podávat žádosti o
vydání biometrického pasu a
předávat vyhotovené biometrické
pasy. Odpojení je z důvodu
celostátního přechodu na výrobu
biometrických pasů s otisky prstů.
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Zápis z veřejného zasedání ZO
ze dne 4. 3. 2009
Přítomni: Zahradník, Průšová, Petřík,
Kalendová, Saro, Beneš, Kučaba, Kraut,
Dvořák
Zapisovatel: Dvořák
Ověřovatelé zápisu: : Beneš, Saro
Návrhová komise: Kraut, Kalendová

1/ Zastupitelstvo obce schválilo zápis č.
1/2009 a 1B/2009 z veřejného zasedání,
z 15.1.2009 a 5.2.2009.
2/ Kontrola usneseních ze zápisů č.1 až
9 /2007-nesplněno:
a) č.22/2007, zápis č.5 – projekt na vod.a
kanal.v lokalitě Hrušov – probíhá zajištění
podkladů pro územní rozhodnutí. Po
nabytí právní moci územního rozhodnutí
bude vypracována žádost o stavební
povolení.
b) č37/2007, zápis č.5 – výměna
pozemků OÚ – Švehlovi- je vydané
pravomocné územní rozhodnutí. Po
vypracování a podepsání smluv bude
podána žádost o vklad do katastru
nemovitostí na katastrální úřad.
c) č.43/2007, zápis č.6 – dokončení
„Dopravně bezpečnostní koncepce v obci“
dle zpracované projektové dokumentace.
3/ Kontrola usneseních ze zápisů č. 1 až
9/2008 – nesplněno:
a) č. 16/2008, zápis č.4 – smlouva s obcí
Hrusice o jejím napojení na ČOV
v Senohrabech.
b) č.31/2008, zápis č.6 – odprodej
obecního
pozemku
manželům
Vodičkovým – smlouvy jsou podepsány a
byl podán návrh na vklad do katastru
nemovitostí na katastrální úřad.
c) č.33/2008, zápis č.7 – odplocení
obecního pozemku panem Gruberem
d) č.34/2008, zápis č.7 – pasportizace
vodovodních řadů a vypracování projektů
na chybějící
e) č.39/2008, zápis č.7 – koncepce
voz.parku
SDH,
doplnění
novým
vozidlem prvého zásahu – žádost o dotaci
na KÚ + spoluúčast obce
f) č.42/2008, zápis č.7 – na základě
projektu zajistit stav.povolení na sociálky
Baštírna a na základě dotace + spol.obce
zahájit výstavbu
g) č.44/2008, zápis č.7 – řešit pozemkové
nesrovnalosti u cizích a obecních
pozemků v lokalitě Ježov
h) č.53/2008, zápis č.8 – instalace
dopravního zrcadla v zatáčce u pošty
i) č.54/2008, zápis č.8 – provést dílčí
kontrolu zřizovatelem v ZŠ
4/ Projednání žádostí na věcná
břemena:

a) MV Projekt Klatovy, jménem
společnosti ČEZ Distribuce požádal obec
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – pro odstavnou plochu
Pětihosty - VN – TS, vedení VN povede
přes pozemek ppč.144/3, ve vlastnictví
obce Senohraby.
Hlasování: všichni pro
b) Miloš částka – geodetická služba,
jménem STP Net s.r.o. žádá obec o
povolení STL plynovou přípojku pro
nemovitost na pozemku ppč. 131/5,
Zbyňka Pantáka, Pětihostská ul., přípojka
byla vybudována dle stav.pov.v roce
2007.
Hlasování: všichni pro
c) Po pozemku ppč.47, který vlastnil pan
Zdeněk Vávra, čp.9 je veden obecní
kanalizační řad a byla sním uzavřena
smlouva o věcném břemenu v roce 1995.
Prodejem tohoto pozemku novým
majitelům je nutno uzavřít nové smlouvy
na věcná břemena mezi nimi a obcí
Senohraby. Jedná se o tyto majitele:
1. Anna Müllerová, ppč.5/5
2. Anna Müllerová, ppč.314/3
3. Zdeněk Vávra, Dana Vávrová,
ppč.47/1
4. David Štička, Jitka Štičková, ppč.47/2
5. Václav Spilka, Jana Spilková,
ppč.47/3
Hlasování: všichni pro

budou zaplaceny OÚ. Po vybudování
veškerých sítí v této ulici a po
povrchových
úpravách
(asfalty)
komunikací
bude
toto
bezplatně
převedeno na obec Senohraby.
Hlasování: všichni pro
b/ Žádost pana Pitelky: Žádá o napojení
stavební parcely na kanalizační síť v ul. K
Ježovu, která je ovšem vzdálena od jeho
parcely a obec Senohraby v dohledné
době neuvažuje o stavbě kanalizačního
řadu v této ulici. Pan Pitelka navrhuje a
žádá OÚ o povolení, že si uliční přípojku
o Js 200 mm vybuduje na vlastní
náklady, odbornou firmou (doporučujeme
VHS Benešov) na základě projektové
dokumentace, která bude řešit budoucí
napojení i dalších nemovitostí v dané
lokalitě. Po vybudování uliční přípojky a
po její kolaudaci tuto předá do užívání
obci Senohraby. Obec Senohraby nebude
požadovat připojovací poplatek za
připojení na kanalizační síť. Toto bude
ošetřeno smlouvou mezi panem Pitelkou a
Obcí Senohraby. OZ souhlasí za
předpokladu
vydání
souhlasného
stanoviska VHS Benešov o možnosti
připojení dalších nemovitostí do uliční
části přípojky.
Hlasování: Pro: Saro, Dvořák, Zahradník,
Beneš, Kučaba, Kraut
zdrželi se Kalendová, Průšová, Petřík

5/ Projednání nabídky ČD na prodej
pozemku č.p.510/1, bývalá skládka v ul.
Ve Smilovci:
ZO rozhodlo tuto nabídku neakceptovat.
Hlasování: všichni pro (neakceptovat)

8. Projednání
žádosti
majitelek
pozemku p.č.68/29(Pal) o výměře
2326m2.
Žádost pí Kolaříkové + dvou sester, které
žijí v zahraničí a všechny tři zastupuje
JUDr. Jan Kolařík, o zařazení tohoto
6/ Projednání žádosti o vybudování
pozemku jako změnu do územního plánu
přístupového
bodu
Komunitní
obce a oplocení tohoto pozemku.
(internetové) sítě Mnichovicka na
Zastupitelstvo pověřuje vypracováním
objektu ZŠ.
odpovědi OÚ.
ZO
rozhodlo
žádosti
vyhovět
s odůvodněním, že budou celé Senohraby 9. Projednání žádosti o finanční
pokryty signálem vysokorychlostního příspěvek.
Provozovatelka restaurace U Andělů pí
bezdrátového internetu.
Vencová požádala o finanční příspěvek
Hlasování: všichni pro
15 000,-Kč
na
výměnu
textilního
7. Projednání
žádostí
ohledně
materiálu okolo pódia.
kanalizačních řadů pp.Fortelky a
Hlasování: Pro Kraut,
Pitelky.
Proti Dvořák, Zahradník, Kučaba, Saro,
a/ Žádost pana Fortelky: Žádá o
Kalendová, Průšová,
napojení nových stavebních parcel
Zdržel se Beneš, Petřík
kanalizačním a vodovodním řadem, které
si chtějí dotčení stavebníci svépomocí
10. Projednání
různých
informací
vybudovat a zafinancovat do nově
ohledně kanalizace, nařízení vlády
budovaného kanal. řadu v rámci 2.etapy
z 5.1.2009, zimní údržby komunikací
3.stavby v ul. Svahová – Rekreační. Na
atd.:
toto mají projektovou dokumentaci od
a/ ZO bylo seznámeno s novými
proj. kancel. PIK Vítek. Jedná se o
skutečnostmi týkající se právě budované
zahloubení
kanal.řadu
budovaného
kanalizace
2.etapy
3.stavby
a
v rámci 2.etapy o cca 59 cm. Spočítané
náklady, které zkalkuluje VHS Benešov
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připravovaných 3.etapy 3.stavby a
Višňovky.
b/ ZO bylo seznámeno s nařízením vlády
ze dne 5.1.2009, kterým se mění nařízení
vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev.
c/ ZO vzalo na vědomí osobní rozhodnutí
některých zastupitelů, kteří na svoji žádost
se vzdávají odměny za výkon funkce.
d/ Starosta informuje ZO o zimní údržbě
místních komunikací a s tím spojených
poruchách na technice a přijatých
opatřeních:
1. Závada diferenciálu přední nápravy
traktoru, oprava za 29 360,- Kč
2. Závady na obou motorech Tery,
používaných na protahování chodníků,
opravy za cca 9 500,- Kč
3. Nákup posypových hmot-sůl, štěrk cca
15 000,- Kč
4. Nárůst
odpracovaných
hodin
pracovníků, kteří prováděli zimní údržbuleden, únor.
5. Nákup sněhové frézy na údržbu
chodníků za cca 17 000,- Kč
e/ Starosta upozorňuje, že předsedové
finančního a kontrolního výboru pp.
Kučaba a Saro ještě nedodali zprávy o
činnosti za rok 2008. Budou potřeba při
Krajské kontrole hospodaření 23.3.2009.
f) Předseda Finančního výboru pan ing.
Michal Kučaba oznámil, že k 31.1.2009
rezignuje na funkci předsedy výboru.
g/ Účetní OÚ předkládá k odsouhlasení
ZO úpravu rozpočtu obce k 28.2.2009 na
straně příjmové, z důvodu dotace od
Krajského úřadu na provoz OÚ, položka
4112 o částku 52 800,- Kč
Příjmy
po
úpravě
rozpočtu:
20 443 300,- Kč
Hlasování: Pro Beneš, Saro, Dvořák,
Zahradník, Kraut, Kalendová,
zdržel se Kučaba, Petřík, Průšová
h/ Účetní OÚ se starostou předkládají ZO
výsledky
inventury
majetku
OÚ
k 31.12.2008. Inventarizace proběhla
v budově OÚ a v Hasičském domě.
Fyzickou inventurou nebyly zjištěny
žádné rozdíly a majetek, který byl navržen
na vyřazení viz.seznam je z důvodu
opotřebení nebo jeho prodeje.
Hlasování: Pro Beneš, Saro, Dvořák,
Zahradník, Kraut, Kalendová,
zdržel se Kučaba, Petřík, Průšová
Ostatní
Místostarosta informuje a bere si za své
dořešit problematiku s firmou Sebo s.r.o. a
požaduje dojednat schůzku s panem
Kubelkou,
majitelem
ubytovacího

bezdrátového
střediska na Ježově ohledně poplatků za vysokorychlostního
internetu.
ubytování.
1
Usnesení č. 11/2009: ZO rozhodlo a
Pan Petřík oznámil, že odstupuje ze
schvaluje
žádost
pana
Fortelky
zastupitelstva. Resignaci doručí písemně.
s napojením kanalizačního a vodovodního
Paní Průšová oznámila, že odstupuje ze
řadu na nově budované obecní řady
zastupitelstva. Resignaci doručí písemně.
v ulicích Svahová – Rekreační dle předem
Paní Průšová oznámila, že odstupuje
dohodnutých
písemných
smluvních
z redakční rady Hlásky. Odstoupení
podmínek.
z redakční rady Hlásky oznámila rovněž
Usnesení č. 12/2009: ZO rozhodlo a
paní Vrbová a paní Kloužková.
schvaluje žádost pana Pitelky, že si uliční
přípojku o Js 200 mm vybuduje na
Hlavní body diskuse
Několik přítomných občanů upozorňuje vlastní náklady, odbornou firmou na
na nepořádek při stavbě kanalizace, základě projektové dokumentace, která
zejména na obtížnou schůdnost některý bude řešit budoucí napojení i dalších
v dané
lokalitě.
Po
ulic (bahno). Pan Herbst informuje, že nemovitostí
pracovníci dodavatele již začali zřizovat vybudování uliční přípojky a po její
kolaudaci tuto předá do užívání obci
štěrkové chodníčky pro pěší.
Senohraby. Obec Senohraby nebude
Paní Osvaldová upozorňuje na snahy o požadovat připojovací poplatek za
opětovně oživení alternativní trasy dálnice připojení na kanalizační síť. Toto bude
D3 – varianta vedoucí mezi Peleškou a ošetřeno smlouvou mezi panem Pitelkou a
Kovářovicemi. OS Lípa Senohraby Obcí Senohraby. OZ souhlasí za
vypracuje petici a starosta ji rozšíří i do předpokladu
vydání
souhlasného
ostatních dotčených obcí, které s touto stanoviska VHS Benešov o možnosti
variantou rovněž nesouhlasí.
připojení dalších nemovitostí do uliční
části přípojky.
Usnesení č.7/2009: ZO rozhodlo a Usnesení č. 13/2009: ZO rozhodlo a
ukládá řešit nesplněná usnesení ZO ze neschvaluje finanční příspěvek pro
zápisů č. 1 až 9/2007 a 1 až 9/2008.
restauraci U Andělů.
Usnesení č. 8/2009: ZO rozhodlo a Usnesení č. 14/2009: ZO rozhodlo a
schvaluje žádosti na věcná břemena pro:
souhlasí s nařízením vlády ze dne
a) MV Projekt Klatovy, jménem 5.1.2009, kterým se mění nařízení vlády
společnosti ČEZ Distribuce – pro č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon
odstavnou plochu Pětihosty - VN – TS, funkce členům zastupitelstev.
vedení VN povede přes pozemek Usnesení č. 15/2009: ZO rozhodlo a
ppč.144/3, ve vlastnictví obce Senohraby. bere na vědomí osobní rozhodnutí
b) STP Net s.r.o.na plynovou přípojku zastupitelů, kteří se na svoji žádost
pro nemovitost na pozemku ppč. 131/5, vzdávají odměny za výkon funkce, jsou to
Zbyňka
Pantáka,
Pětihostská
ul., Dvořák, Petřík, Kučaba, Kalendová,
vybudované dle stav.pov.z roku 2007.
Průšová. Ostatní si odměnu ponechají,
c) Uzavřít nové smlouvy na věcná jsou to Saro, Beneš, Kraut.
břemena mezi novými majiteli pozemků a Usnesení č. 16/2009: ZO rozhodlo a
obcí Senohraby. Jedná se o tyto majitele: souhlasí s úpravou rozpočtu obce
1. Anna Müllerová, ppč.5/5
k 28.2.2009 na straně příjmové, z důvodu
2. Anna Müllerová, ppč.314/3
dotace od Krajského úřadu na provoz OÚ,
3. Zdeněk Vávra, Dana Vávrová,
položka 4112
ppč.47/1
o částku 52 800,- Kč
4. David Štička, Jitka Štičková, ppč.47/2 Příjmy
po
úpravě
rozpočtu:
5. Václav Spilka, Jana Spilková,
20 443 300,- Kč
ppč.47/3
Usnesení č. 17/2009: ZO rozhodlo a
Usnesení č. 9/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s výsledky inventury majetku OÚ
ukládá nabídku ČD na prodej pozemku k 31.12.2008 a souhlasí se závěry
č.p.510/1, bývalou
skládku v ul. Ve inventarizační komise (viz příloha) a bere
Smilovci neakceptovat.
na vědomí vyřazení majetku z důvodu
Usnesení č. 10/2009:ZO rozhodlo a opotřebení a prodeje viz.seznam v příloze.
schvaluje vybudování přístupového bodu
Komunitní (internetové) sítě Mnichovicka Hlasování o usnesení:
na objektu ZŠ s tím, že budou celé Hlasování: Pro Kučaba, Saro, Dvořák,
Senohraby
pokryty
signálem Zahradník, Kraut, Kalendová,
zdržel se Beneš, Petřík, Průšová
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OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ Ověřování listin a podpisů bude
prováděno a výpisy z CZECH
Obecní úřad Senohraby dnem POINTU budou poskytovány:
23.02.2009 splnil podmínky zákona v pondělí: 08:00–11:30 a 13:00–16:30
č.21/2006 Sb., o ověřování shody ve středu: 08:00–11:30 a 13:00–16:30
opisu nebo kopie s listinou a o Mimo tyto dny bude možné získat
ověřování pravosti podpisu – zákon o výpis jen na základě předchozí
ověřování. V praxi to znamená, že telefonické domluvy s p. Herbstem –
každý občan má možnost si na OÚ tel. 602 707 025, 323 655 336.
Senohraby nechat ověřit listinu či
podpis. Při ověřování se setkáme se Služba CZECH POINTU je službou
dvěma pojmy : vidimace a legalizace. placenou. Všeobecně platí, že první
Vidimací se ověřuje, že opis nebo strana výpisu je zpoplatněna částkou
kopie (dále jen vidimovaná listina) se 100 Kč a každá další strana částkou
doslova shoduje s předloženou 50 Kč.
listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel Bližší informace o jednotlivých
listinu
před
ověřující
osobou výpisech obdržíte na OÚ Senohraby.
vlastnoručně podepsal nebo podpis Bližší informace, kdy nelze provést
vidimaci či legalizaci najdete rovněž
na listině uznal za vlastní.
Vidimace a legalizace se provádí na www.senohraby.cz.
Jan Herbst
v úředních místnostech úřadu. Na
jiném vhodném místě lze provést
vidimaci a legalizaci jen ze závažných
důvodů.
Poplatky za ověření jsou stanoveny
zákonem č.634/2004 Sb. o správních
SPOLEČENSKÁ
poplatcích takto:
KRONIKA
ověření listiny: za každou i započatou
stránku 30 Kč
ověření podpisu: za každý podpis
30 Kč
Blahopřejeme
Měsíc březen je ve znamení dvou
významných
„kulatých“
jubileí.
Krásné, požehnané osmdesátiny oslaví
dvě naše občanky: pí Marie Zachová
a paní Anna Ševčíková. Vážené
SLUŽBY CZECHPOINT
Od 23.02.2009 je možné využít služeb jubilantky, srdečně gratulujeme a
CZECH POINTU na OÚ Senohraby. přejeme Vám další dlouhá šťastná léta,
Prostřednictvím CZECH POINTU je hodně životní pohody a dobré zdraví.
možné získat:
Narozeniny v osmé životní dekádě
a) Výpis z živnostenského rejstříku
b) Výpis z registru živnostenského oslaví v měsíci březnu občanky paní
Anna Vlasáková a Věra Rybová.
podnikání pro fyzickou osobu
c) Výpis z registru živnostenského V sedmé dekádě jsou to občané pp.
Karel Kozák, Miroslav Popelka, Ing.
podnikání pro právnickou osobu
Jan Kopecký a občanky paní Libuše
d) Výpis z obchodního rejstříku
Pletková a Emilie Vrzalová.
e) Výpis z katastru nemovitostí
Naši milí oslavenci, srdečně Vám
f) Výpis z trestního rejstříku
g) Výpis z bodového hodnocení blahopřejeme k Vašemu výročí a ze
srdce přejeme, abyste si ve zdraví,
řidiče z Centrálního registru řidičů
Dále CZECH POINT poskytuje krásné životní pohodě a v lásce
Informační systém o veřejných pochodili ještě dlouhou řadu šťastných
zakázkách a Informační systém let po této krásné Zemi. Rádi se
s Vámi budeme potkávat.
odpadového hospodářství.

Odešla z našich řad
V seniorském domově v Benešově
zemřela naše občanka paní Irena
Heindlová ve věku nedožitých 97 let.
Vzpomeňte, kdo jste ji znali!

Vzpomínáme
Letos by se v měsíci březnu dožil 70
let Jaromír Palouček. Žel, už není
mezi námi, věnujeme mu alespoň tuto
vzpomínku.
Jméno
Jaromíra
Paloučka
je
neodmyslitelně
spjato
s kulturou
v Senohrabech, a to na všech úsecích.
Znali jsme Jaromíra jako dlouholetého
kronikáře,
který
neúnavně
zaznamenával události v naší obci a
pokračoval tak velmi úspěšně po svém
předchůdci Karlu Kadeřábkovi. Díky
jemu máme v našich análech podrobné
záznamy tak, jak šla léta, a tak
zůstanou
zachovány
příštím
generacím.
Jaromír Palouček byl velký milovník
divadla a tuto svou zálibu přenesl i na
jeviště ochotnického spolku u nás
doma. Měli jsme možnost za jeho
života
vidět
řadu
zajímavých
inscenací, na které mnozí z nás do
dnes rádi vzpomínají.
A v neposlední řadě nemůžeme
zapomenout na náš obecní časopis.
Jaromír Palouček stál u jeho zrodu a
po celou dobu jeho existence byl jeho
redaktorem
a
pravidelným
dopisovatelem.
Ale my jsme měli Jaromíra Paloučka
rádi především jako člověka. Byl milý
a účinlivý, měl rád svou rodnou obec a
vždy byl připraven pro ni cokoliv
dobrého udělat. Jeho dny se však brzy
naplnily a tak nám zbyla už jen krásná
vzpomínka - vzpomínka na milého a
laskavého člověka, který byl jedním
z nás a měl lidi rád. Vzpomeňte
s námi.
V měsíci březnu přivítáme jaro. A tak
si přejeme, aby nám jaro přineslo
hodně sluníčka. Vždyť jsme si té zimy
užili věru nad očekávání. A tak,
vážení občané, jaro pěkně užijte a
vychutnejte jeho radosti.
Juliana Müllerová
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HISTORIE
VOLBY V SENOHRABECH PŘED 85 LETY
Vážení čtenáři
při vyhledávání starých dokumentů byla na jedné půdě
jednoho historického stavení v obci, nalezena nejstarší
senohrabská kronika s názvem „Pamětní kniha obce
Senohrab“, kterou založil roku 1924 starosta obce Soustružník Antonín.
Motto
Kronika byla založena na přání všech lidí dobré vůle, kteří
v ten čas v Senohrabech žili a jejichž jména i zásluhy o
dobro obce tu zapsány pravdivě budou.
První jeho zápis byl v roce 1924, kdy se konaly druhé
obecní volby od založení ČSR, které následkem protokolů
z různých stran bylo nutno prováděti dvakrát a to za
dohledu komisaře okresní správy politické v Říčanech p.
Koldovského. Na místo dosavadního starosty Fr. Šimka,
byl zvolen Antonín Soustružník, příslušník strany
republikánské.
Ze zápisu se dovídáme, že volby neprobíhaly vůbec
jednoduše a po přečtení veršovačky na téma předvolební
kampaně si můžeme představit boje mezi některými
sousedy.
V tomto roce obec získala přímého spojení na Říčany a
Prahu postavením silnice k Mirošovicům. Mimo to
postavila i silnici k Zaječicům. Obě tyto silnice nákladem
300.000 Kč.
Rok 1925 - dne 28. října bylo oslaveno důstojně výročí
500 let od úmrtí Jana Žižky a národní svátek osvobození.
Rok 1926 – bylo započato s jednáním o stavbě
elektrického osvětlení. Bylo založeno družstvo pro
Senohraby a Hrušov za součinnosti skoro všech občanů a
elektrické světlo bylo zavedeno. Bylo zřízeno celkem 25
světel po vesnici.
Rok 1927 – začal se jeviti stavební ruch a na mnoho
podaných žádostí usneslo se obecní zastupitelstvo, aby
pozemek pastvina zvaný „pod kanály“, byl rozprodán na
stavbu rodinných domků. Tím vznikla nová kolonie o 13
číslech popisných.(ulice Ke kanálu) v Hrušově na
Ostrůvku
Rok 1928 – dne 4. března konaly se volby obecního
zastupitelstva a to třetí od prohlášení československé
republiky. Tentokrát byly volby klidné, postupováno při
nich rozumně, což ukazuje na lepší rozhled mladší
generace. Tím dostávají se dosud rozhárané společenské
poměry k lepšímu jak morálně, tak finančně. Byla
zavedena berní reforma. Při volbách byl znovu zvolen za
starostu Ant. Soustružník, rolník ze stavení čp. 5 na návsi.
Přistavěno bylo 14 čísel popisných, tím se obec rozrostla
na 154 čísel.
Marta Přibíková

Ukázka dobového volebního pamfletu z konce 19. nebo
začátku 20. století
V Senohrabech maj‘ být volby, jak živ jsem to neviděl
jak tam každý shání, aby správu obce v rukou měl.
Sedlák Brabec jak uviděl na lípě vyhlášku vlát,
dolů k Fr. Hanzlovi běžel, div si nepřelomil hnát.
Vběhl tam jak pravý blázen, kliku utrh‘ u dveří,
čtyry židle svrhl na zem, sám pod výčepem leží.
Však pánové žerty stranou, tohleto je vážná věc,
s kterou pak as půjdou stranou, ti dva nejsou v žádné přec !
Hanzl:“ neměj Brabče, neměj strachu, vždyť my to ňák
navléknem,
náš špinavý kabát- národnímu demokratu navléknem.“
Brabec: pochopil, zabručel , vjel si rukou do vlasů,
„ jest-li však my dostaneme na starostu dost hlasů ?“
Hanzl : „ musíš shánět, běhat, prosit, někde slíbit, něco dát –
některé já sám ochlastám, by mě šli kandidovat.“
A tak běhal, sháněl, prosil ba i do Javorníka,
na kolenou tam prosil i pana Nádvorníka.
Zas byl zpátky v Senohrabech, jak na obrtlíku,
tam sliboval všem občanům „feš“ elektriku,
nebudete už budoucně potřebovat ani svíci…..
dáme pro vás udělati k řece silnici….!
Ani Hanzl nezahálel, kul plány ve dne v noci
jak by pomalu zaváděl lázeňskou restauraci…
a jak potom, počase až lázně obci odkoupí,
to se ví, že ne moc draho, to není přec tak hloupý!
protož občánkové drazí, prosím i já vás,
když už jste zaplatili třímetrový taras,
ano už i chlévy jsou již takřka bez dluhů!
Vzchopte se a postavte mu tu lázeňskou budovu !
Ty lázně mu dejte k tomu pro pražáky,
on už si pak sám zařídí „ nóbl“ restauraci.
Naposledy, než řeknete amen,
ať je tady Hanzl pánem,
k modlitbě sepněte ruce,
to už nejsou Senohraby více,
to jsou pravé „Hanzlovice“
Je to pravda ? - ba , ba , ba !

IV. Beseda o Zlenicích hradě l.p. 2009
OBLÉHÁNÍ ČESKÝCH HRADŮ VE
STŘEDOVĚKU
Sobota 4. dubna 2009 od 18:00 hod.
Kongresové centrum hotelu S.E.N. Senohraby
Program:
Tesáky a problematika jednobřitých zbraní
středověku a raného novověku
Mgr. Petr Žákovský
(Ústav archeologie a muzeologie, FF MU Brno)
Obléhání českých hradů očima archeologie
Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.
(ARÚ AV ČR)

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska vydává Obecní úřad Senohraby, povoleno MK ČR B 12710
Kontakt: Obecní úřad Senohraby, Příčná 61, tel.: 323 655 336, fax: 323 655 593, e-mail: obec@senohraby.cz, http://www.senohraby.cz
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Tisk: Tria v.o.s., www.tria.cz
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