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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané Senohrab,
chtěl bych Vám poděkovat jménem svým i našich zastupitelů
Sokola a Hasičů Senohraby za projevenou přízeň a důvěru, kterou
jste nám projevili ve volbách do zastupitelstva naší obce. K funkci
starosty přistupuji s velikou úctou a pokorou, se snahou v pokračování řady dobrých věcí, které se v obci za posledních dvacet let
podařilo dosáhnout.
Je před námi období 4 let, období
velice náročné zejména proto, že
je nutné dokončit rozpracované
investiční akce, zejména rekonstrukci
ZŠ, dostavbu kapličky a dokončení
III. etapy kanalizace. Musíme také
zajistit realizaci dalších akcí, výstavbu
víceúčelového hřiště, opravy cest, IV.
etapu kanalizace a vodovodu, zateplení
MŠ a opravu hasičského domu. Plán
těchto investic však bude nutné dát
do souladu s finančními možnostmi
obecního rozpočtu.
Kromě zmíněných investic by obci
velmi prospělo zlepšení mezilidských
vztahů, zejména vzájemné úcty a
respektu mezi občany. Příkladem nám
mohou být naše děti a vnoučata v MŠ
a ZŠ, které se k sobě chovají podle
hesla my a my. Chtěl bych, aby toto
platilo i mezi námi dospělými. Máme
s tím problém, uvažujeme spíše my a
oni. Pokusme se společně otupit ostří v
našich vztazích.
Úspěšnost naší práce musí být
podložena
podrobnou
kontrolou
činnosti zastupitelstva v příštích letech.
Bude však rovněž nezbytné důsledné
vyhodnocení předcházejícího volebního
období.
Přáním a cílem působení koaličních
partnerů Hasičů a Sokolů je sblížení
občanů naší obce tak, jak by se na
Senohraby slušelo.
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Zdarma

Pro otevřenou a úplnou informovanost
našich
občanů
jsem
požádal
spoluobčany, kteří mají zkušenosti s
vydáváním měsíčníku Senohrabské
hlásky, o přípravu tohoto povolebního
vydání. Věřím, že měsíčník bude
prostředkem otevřené, věcné, hodnotné
a důstojné informovanosti o dění v naší
obci ze všech oblastí činností.
Jsou před námi Vánoční svátky,
doba zralá pro zamyšlení, popovídání
a otevření svých srdcí. Doba pro
pochopení
problémů
druhých,
hodnocení celého roku.
Přeji Vám Všem vánoční klid, zdraví
a mnoho štěstí v osobním, rodinném i
společenském životě.
Ing.Pavel Pangrác

Informace
Zima přišla brzy, tak jak bylo v Senohrabech
zvykem, vždyť byly zimním střediskem
první poloviny 20.století. Je mnoho práce
s úklidem sněhu, prosíme o trpělivost,
spolupráci a ohled na náročnou práci při
zprůchodnění cest a chodníků. Potýkáme se
s nepřipraveností mechanizace. S nástupem
sněhu bylo nutné pořídit nové pneumatiky
na traktor, opakovanou opravu sypače
a následně nákup nového. Doplnění zásob
posypového materiálu – drtě a soli.
Operativně řešíme připomínky občanů
k průjezdnosti cest.

Loučení? Určitě ne!
Jako bývalá redakce Hlásky, později
vydavatelé Samohlásky, jsme byli osloveni
novým vedením obce, jestli bychom se
znovu nemohli ujmout vedení SH, poté, co
pan Dvořák na vydávání SH rezignoval. Po
kratším váhání jsme nabídku přijali. Vedení
obce nám slíbilo, že na rozdíl od minulého
vedení nebude cenzurovat obsah ve smyslu,
co smíme uveřejnit a co ne. A protože
Senohraby nejsou tak velká obec a myslíme
si, že jeden časopis s kompletními
informacemi bude určitě stačit, rozhodli
jsme se omezit vydávání Samohlásky na
jedno číslo za rok, pouze jako věstníku
Senohrabské Besedy.
Doufáme, že se nám podaří splnit
naše i vaše očekávání ohledně náplně
Senohrabské hlásky a opět navázat na
její dlouhou tradici jakési „kroniky dění
Senohrab“. Budeme opravdu rádi, když se
na obsahu SH budou opět podílet, pokud
možno všechny, senohrabské spolky, ať už
je náplň jejich činnosti sportovní, kulturní
či jiná.
Toto číslo vzniká tak trochu v předvánočním
zmatku, proto, prosíme, omluvte jeho
případné nedostatky. Také s omluvou
předesíláme, že další číslo Hlásky vyjde
až začátkem února. Opět bychom se chtěli
vrátit k pravidelnému schématu. Vydávání
jednou měsíčně vždy okolo 10. dne,
s pravidelnou uzávěrkou 25. dne měsíce
předchozího. Do nového roku bychom
rádi vstoupili s Hláskou trochu inovovanou
– nová grafická úprava, zajímavá témata
a rozhovory. Zároveň Hláska zůstane
i nadále pro senohrabské občany zdarma do
schránek, navíc bude možné si ji předplatit
či zakoupit v místních obchodech.
Za staro-novou redakci
Jana Vrbová a Lenka Průšová

Zprávy ze zastupitelstva
Zápis č. 5
z
ustavujícího
zasedání
Zastupitelstva obce Senohraby,
konaného dne 10.11.2010.
l

Zasedání Zastupitelstva obce Senohraby
(dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19,00 hodin dosavadním starostou obce
Senohraby Ing. Jiřím Zahradníkem („dále jako
„předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle §
53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §
91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(žádný návrh nebyl podán). Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Senohraby zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,
a to od 3.11.2010 do 10.11.2010. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je devět členů
zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona
o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Senohraby a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib
ani nesložil slib s výhradou.

l Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jana Beneše a pani Tatiánu Tomkovou
a zapisovatelem PhDr. Vladimíra Dvořáka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby určuje
ověřovateli zápisu Jana Beneše a Tatianu Tomkovou a zapisovatelem PhDr.
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Vladimíra Dvořáka
Výsledek hlasování: všichni pro
Usnesení č. 41/2010 bylo schváleno.

l Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce.
Pan Beneš navrhuje, aby členové finančního
a kontrolního výboru se volili až na příští schůzi zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje následující změnu programu
– odložení volby členů finančního
a kontrolního výboru
Výsledek hlasování: Zdržel se Tomková,
ostatní pro
Usnesení č. 42/2010 bylo schváleno.
l Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§
71 zákona o obcích)
• určení způsobu volby starosty a místostar.
• volba starosty
• volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
III) Diskuse
Výsledek hlasování: všichni pro
Usnesení č. 43/2010 bylo schváleno.
l Bod I - volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo
pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: všichni pro,
Usnesení č. 44/2010 bylo schváleno.
l Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty



obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: všichni pro
Usnesení č. 45/2010 bylo schváleno.
l Předsedající dále navrhl, aby funkce místostarosty obce byla vykonávána nadále jako
neuvolněná bez nároku na finanční odměnu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce
místostarosty obce nebude člen zastupitelstva uvolněn a že nebude mít
nárok na finanční odměnu za výkon
této funkce.
Výsledek hlasování: všichni pro
Usnesení č. 46/2010 bylo schváleno.
l Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající seznámil přítomné o možnosti
volby starosty a místostarosty tajným nebo
veřejným hlasováním a navrhl v souladu
s dlouhodobou tradicí tajnou volbu. Pan Beneš
navrhl veřejnou volbu.
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje tajný
způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: Dvořák,
Tomková, Zahradník Proti: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác,
Průša
Usnesení č. 47/2010 nebylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje veřejný způsob volby starosty
a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác,
Průša Proti: Dvořák, Tomková,
Zahradník
Usnesení č. 48/2010 bylo schváleno.
l
Předsedající dále upozornil, že nejdříve
bude volen starosta a po jeho zvolení, případně
po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém
byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno.
l Navrhování kandidátů na funkci starosty
a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podá-

vání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Tatiana
Tomková navrhla zvolit do funkce starosty Ing.
Jiřího Zahradníka, který ve volbách dostal ze
všech zastupitelů nejvíce hlasů. Vyzdvihla práci
pana Zahradníka v minulém volebním období
a přeje si, aby mohl dokončit započaté projekty. Člen zastupitelstva Jan Beneš navrhl zvolit
do funkce starosty Ing. Pavla Pangráce. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko
a položit kandidátům dotazy.
Paní Malinová se ptá pana Pangráce, jak
hodlá OÚ organizovat dětské kroužky
a lyžařský zájezd. Toto je součástí volebního programu, nicméně tato činnost je
výhradně v kompetenci školy. Pan Pangrác
odpovídá ve smyslu, že OÚ vytváří pro tuto
činnost zázemí – např. finanční.
Paní Svašková se ptát na předvolební slib
TJ Sokol snižovat režijní náklady obce. Jaké
náklady chce konkrétně omezovat (propustit zaměstnance, omezit údržbu silnic,
veřejné osvětlení, provoz školy apod.) Pan
Pangrác odpovídá, že zatím nemá konkrétní představu a poukazuje na nutnost
nejdříve provést audit těchto nákladů.
Pan Bláha se vyjádřil, že ho šokovala negativní kampaň vůči vedení obce v Samohlásce. Podle něj to ovlivnilo výsledek voleb.
Vedení obce nemělo čas na tato obvinění
reagovat. Uvádí, že případné problémy se
měly řešit včas a odpovídajícími prostředky
a ne až těsně před volbami.
Pan Kopper upozornil na špatné vedení
schůze.
Pan Podaný souhlasí s panem Bláhou.
Vyzdvihl výsledky práce minulého vedení
obce.
Pan Páleníček vyzdvihl práci celého zastupitelstva pod vedením starosty Zahradníka
a poděkoval panu starostovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby volí
starostou obce Senohraby Ing. Jiřího
Zahradníka
Výsledek hlasování: Pro: Dvořák,
Tomková, Zahradník Proti: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác,
Průša, usnesení č. 49/2010 nebylo
schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby volí
starostou obce Senohraby Ing. Pavla
Pangráce
Výsledek hlasování: Pro: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác,
Průša Proti: Dvořák, Tomková,
Zahradník
Usnesení č. 50/2010 bylo schváleno.
l Po zvolení starosty převzal starosta Ing.

Pavel Pangrác vedení zasedání (dále veden
jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva
Vladimír Dvořák navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Jiřího Zahradníka. Svůj návrh
zdůvodnil jako snahu o zachování kontinuity
ve vedení obce, která je nezbytná k hladkému
dokončení právě realizovaných projektů
(rekonstrukce školy, stavba kanalizace) ale
i projektů ve fázi přidělování dotace (výstavba sportovního hřiště s umělým povrchem,
rekonstrukce školky). Člen zastupitelstva Jan
Beneš navrhl zvolit do funkce místostarosty
Milana Krauta
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby volí
místostarostou Ing. Jiřího Zahradníka.
Výsledek hlasování: Pro: Dvořák,
Tomková, Zahradník Proti: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác,
Průša
Usnesení č. 51/2010 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby volí
místostarostou Milana Krauta.
Výsledek hlasování: Pro: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác,
Průša Proti: Dvořák, Tomková,
Zahradník
Usnesení č. 52/2010 bylo schváleno.
l Bod II - Zřízení finančního a kontrolního
výboru:
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval
o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý), přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo
finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít pět členů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou pětičlenné. Výsledek hlasování: Pro: Beneš, Kloužková, Kraut,
Mareš, Pangrác, Průša Proti: Dvořák,
Tomková, Zahradník
Usnesení č. 53/2010 bylo schváleno.
l Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Jan Beneš navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Alexandru



Kloužkovou, CSc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby volí předsedou
finančního výboru Ing. Alexandru Kloužkovou,
CSc.
Výsledek hlasování: Pro: Beneš, Kloužková,
Kraut, Mareš, Pangrác, Průša Proti: Dvořák,
Tomková, Zahradník
Usnesení č. 54/2010 bylo schváleno.

l Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Ing. Jiří Zahradník navrhl zvolit
do funkce předsedy kontrolního výboru PhDr.
Vladimíra Dvořáka. Svůj návrh zdůvodnil, že
kontrolní výbor by měl být obsazen zejména
zástupci z řad opozice. Člen zastupitelstva Ing.
Alexandra Kloužková, CSc. navrhla zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru Jana
Beneše.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby volí předsedou kontrolního výboru PhDr. Vladimíra
Dvořáka
Výsledek hlasování: Pro: Dvořák, Tomková,
Zahradník Proti: Beneš, Kloužková, Kraut,
Mareš, Pangrác, Průša.Usnesení č. 55/2010
nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Senohraby volí předsedou kontrolního výboru Jana Beneše.
Výsledek hlasování: Pro: Kloužková, Kraut,
Mareš, Pangrác, Průša Proti: Dvořák,
Tomková, Zahradník Zdržel se: Beneš
Usnesení č. 56/2010 bylo schváleno.
l Bod III - Diskuse

Pan Kopper. komentuje výsledek voleb.
Doporučil přijetí jednacího řádu.
Pan Krasnický upozorňuje, že se má hlasovat nejdříve o protinávrzích.
Paní Osvaldová se ptá na plán činnosti
zastupitelstva. Starosta odpovídá, že zatím
žádný není. Do konce roku bude ještě jedno
jednání zastupitelstva.
Pan Bláha by byl rád, aby obvinění, která
padla se doložila a napadená strana tyto
věci následně objasnila.
Starosta žádá bývalého starostu o předání
úřadu v pátek v 12.11.2010 v 8 hod. Starosta
žádá pana Zahradníka o přípravu předávacího protokolu. Pan Zahradník nebyl
schopen tento termín na místě potvrdit. Pan
Zahradník v této věci bude starostu kontaktovat během čtvrtka 11.11.2010. Starosta
žádá o předání klíčů od obecního úřadu.
Pan Zahradník předává dvě sady klíčů.
Klíče budou specifikovány při předání úřadu. Pan starosta předal klíče zaměstnanci
OÚ panu Herbstovi.
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Zápis č.6/2010
1. Kontrola účasti
Jednání zastupitelstva obce zahájil
starosta obce v 19:00 hodin. Konstatoval,
že dle prezenční listiny (příloha č.1) je
přítomno všech 9 členů zastupitelstva
obce. Zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
2. Volba zapisovatele zápisu a ověřovatelů
zápisu:
Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu
byli zvoleni Zbyněk Průša a PhDr.Vladimír
Dvořák a zapisovatelem zápisu Jan Herbst.
lUsnesení č.58/2010: Ověřovateli zápisu
byli zvoleni Zbyněk Průša a PhDr.Vladimír
Dvořák a zapisovatelem zápisu Jan Herbst.
Hlasování: 9 hlasů pro
3. Schválení zápisu z posledního zasedání
ZO ze dne 10.11.2010
Připomínky k zápisu: Ing.Kloužková vznesla
námitku k zápisu ZO ze dne 10.11.2010
a to k druhému odstavci pod nadpisem
„Navrhovaní kandidátů na funkci starosty
a volba starosty“. Odstavec začíná větou:
„Paní Malinová se ptá …“ a končí větou:
„Pan Páleniček vyzdvihl …“. Námitka se
týká věcně nesprávné a nepřesné formulace
tohoto odstavce.
l Usnesení č.59/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z
posledního zasedání ZO ze dne 10.11.2010
s námitkou věcně nesprávné a nepřesné
formulace druhého odstavce pod nadpisem
„Navrhovaní kandidátů na funkci starosty
a volba starosty“.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša,
3 proti: Dvořák, Tomková, Zahradník		
4. Zpráva starosty obce o předání a
převzetí funkce
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva
obce se zápisem o předání a převzetí funkce
starosty obce. Zápis o předání a převzetí
funkce starosty obce je nedílnou součástí
tohoto zápisu (příloha č.2).
Starosta obce v doplňující informaci
seznámil členy zastupitelstva obce přehledu
stavu bankovního účtu obce od 21.10.2006
do 25.11.2010.
Stav účtu k 31.10.2006: 12.332.484,00 Kč
Akcie + peněžní trh
5.057.165,54 Kč
Celkem		
17.389.649,54 Kč
Hrazené faktury vyplývající ze smluv na
dotaci z období 2002 – 2006
20.11.2006: kanalizace + ČOV
			
2.824.130,00 Kč
29.11.2006: rekonstrukce rybníčku
			
450.833,00 Kč
Zůstatek k 30.11.2006			
			
8.756.403,30 Kč
21.12.2006: prodej akcií			
			
4.259.536,99 Kč
Zůstatek k 31.12.2006			
		
12.550.415,60 Kč
24.01.2007: kanalizace			
4.575.474,00 Kč
Zůstatek k 31.01.2007:
8.272.309,44 Kč
21.02.2007: opr. rybníčku 525.169,00 Kč
Zůstatek k 28.02.2007
7.947.171,63 Kč
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
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a)
b)
c)

zápis o předání a převzetí funkce starosty obce
informaci o přehledu stavu bankovního účtu obce od 21.10.2006 do 25.11.2010
informaci o výhledu stavu bankovního účtu obce k 31.12.2010
Starosta obce v doplňující informaci seznámil členy zastupitelstva obce s výhledem
stavu účtu k 31.12.2010. Na základě dostupných podkladů byly vypracovány 4
varianty zůstatku účtu k 31.12.2010.
Příjmy:
stav účtu k 25.11.2010 7.913.510 Kč - 7.913.510 Kč - 7.913.510 Kč - 7.913.510 Kč
dotace Baštírna
2.001.000 Kč - 2.001.000 Kč
0 Kč
0 Kč
platba z FÚ
480.000 Kč
0 Kč
480.000 Kč
480.000 Kč
Zůstatek
10.394.510 Kč - 9.914.510 Kč - 8.393.510 Kč - 7.913.510 Kč
Výdaje:
faktura kanalizace
4.496.000 Kč - 4.496.000 Kč - 4.496.000 Kč - 4.496.000 Kč
energie
155.510 Kč - 155.510 Kč - 155.510 Kč - 155.510 Kč
mzdy + odstupné
310.000 Kč - 310.000 Kč - 310.000 Kč - 310.000 Kč
oprava hasič.automobilu 70.000 Kč 70.000 Kč 70.000 Kč 70.000 Kč
Zůstatek k 31.12.2010 5.363.000 Kč - 4.883.000 Kč - 3.362.000 Kč - 2.882.000 Kč

5. Volba členů finančního výboru
Návrhy na členy finančního výboru: Ing.Jaroslav Mareš, Lenka Průšová, Ing.Miroslav
Čihák, Pavel Saro. Jiné návrhy nebyly podány.
Způsob hlasování: zastupitelstvo bude hlasovat pro každého člena jednotlivě
l
Usnesení č.60/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje členy finančního výboru: Ing.
Jaroslava Mareše, Lenku Průšovou, Ing.Miroslava Čiháka, Pavla Sara.
Výsledek hlasování:
Ing. Jaroslav Mareš - 8 hlasů pro: Dvořák, Kloužková, Kraut, Pangrác, Průša, Tomková,
Zahradník, 1 se zdržel: Mareš
Lenka Průšová - 6 hlasů pro: Beneš, Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša
2 proti: Dvořák, Zahradník, 1 se zdržel: Tomková.
Ing.Miroslav Čihák - 7 hlasů pro: Beneš, Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša,
Tomková, 2 proti: Dvořák, Zahradník
Pavel Saro - 6 hlasů pro: Beneš, Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša
2 proti: Dvořák, Zahradník, 1 se zdržel: Tomková
6. Volba členů kontrolního výboru
Návrhy na členy kontrolního výboru: Michal Bílý, Zuzana Moldová, Dana Maršíková,
Vojtěch Smutný. Jiné návrhy nebyly podány.
Způsob hlasování: zastupitelstvo bude hlasovat pro každého člena jednotlivě
l Usnesení č.61/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje členy kontrolního výboru: Michala
Bílého, Zuzanu Moldovou, Danu Maršíkovou, Vojtěch Smutného.
Výsledek hlasování: Michal Bílý - 8 hlasů pro: Beneš, Dvořák, Kloužková, Kraut, Mareš,
Pangrác, Průša, Zahradník, 1 se zdržel: Tomková		
Zuzana Moldová - 5 hlasů pro: Beneš, Kloužková, Kraut, Pangrác, Průša
4 se zdrželi: Dvořák, Tomková, Zahradník, Mareš
Dana Maršíková -7 hlasů pro: Beneš, Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša, Tomková,
2 se zdrželi: Dvořák, Zahradník
Vojtěch Smutný-7 hlasů pro:Beneš, Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša, Tomková,
2 se zdrželi: Dvořák, Zahradník
7. Schválení odměn pro členy zastupitelstva
Odměna uvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce starosty je v souladu s přílohou č.1
k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
Návrh na odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
- neuvolněný člen zastupitelstva ve funkci místostarosty 0 Kč
- předseda výboru nebo komise: 1.120 Kč
- zastupitel 360 Kč
l Usnesení č.62/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům zastupitelstva s
platností od 08.12.2010 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 7 hlasů pro: Beneš, Mareš, Kloužková, Kraut, Pangrác, Průša, Tomková,
2 se zdrželi: Dvořák, Zahradník
Členové zastupitelstva, kteří se vzdávají odměny: Ing.Jaroslav Mareš, Ing.Alexandra
Kloužková, Zbyněk Průša, Milan Kraut, Tatiana Tomková, PhDr.Vladimír Dvořák.
8. Zpráva o hospodaření obce za předcházející období roku 2010 a výhled do konce
roku 2010
Ing.Alexandra Kloužková seznámila členy zastupitelstva obce s informativní zprávou o
hospodaření obce za období od 01/2010 do 11/2010 a s výhledem do konce roku 2010,
kterou zpracovala na základě účetních podkladů OÚ.
Vzhledem k tomu, že není rok 2010 dosud účetně uzavřen a ještě probíhají účetní operace
jedná se o informaci stavu plnění rozpočtu za rok 2010. Rozpočet byl na VZ dne 17.12.2009
schválen usnesením č.78/2009 jako vyrovnaný jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, v
průběhu roku došlo ke dvěma úpravám: první k 31.01.2010, druhá k 31.07.2010. Rozpočet
se po těchto úpravách stal schodkovým a k 30.11.2010 schodek činí 5.623.403,- Kč. V této



částce není zahrnuta dotace na Baštírnu
2.001.000,- Kč (bylo zažádáno, dosud - k
08.12.2010 není na účtu), jejíž přestavba
včetně vybavení stála 2.580.449,- Kč.
Naopak je zde např. zahrnuta téměř
celá dotace na kanalizaci (III.etapa +
Višňovka) včetně poplatků od občanů tj.
18.326.500 Kč, ale druhá část spoluúčasti
na III.etapu 3.498.000,- Kč bude hrazena
až příští rok. Část přestavby školy byla již
uhrazena ve výši 3.875.229,- Kč, splatnost
faktury o částce 1.525.807 Kč byla kvůli
nesrovnalostem posunuta na 31.01.2011 a
zbytek plateb tj. 3.768.229,- Kč se uskuteční
příští rok. Dotace na tuto akci (celková
výše je 6.580.986,- Kč), o jejíž část je již
zažádáno, přijde příští rok 2011.
K 25.11.2010 byl na účtu stav 7.913.510,Kč. Předpokládanými výdaji do konce roku
2010 jsou především úhrady za kanalizaci
4.496.000,- Kč, za energie 155.510,- Kč,
mzdy včetně odstupného 310.000,- Kč a
oprava vozu - Campo 70.000,- Kč.
Po uhrazení těchto předpokládaných výdajů,
za výše uvedených průběhů dotačních
plateb, na účtu zbude k 31.12. 2010 cca
2.882.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo
na vědomí zprávu o hospodaření obce za
období od01/2010 do 11/2010 a výhled do
konce roku 2010.
9. Rozpočtové provizorium na rok 2011
V souladu s ust. § 13, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvo obce schvaluje na období
od 01.01.2011 do 31.1.2011 rozpočtové
provizorium, vycházející z rozpočtu
předcházejícího roku (jeho členění,
rozpočtové skladby a objemu) s tím, že v
uvedeném období obec hradí:
- měsíční výdaje do výše 1/12 skutečných
výdajů předchozího roku, a to až do
schválení rozpočtu na rok 2011
- finanční prostředky budou vynakládány
pouze k zachování chodu Obecního úřadu
a ostatních zařízení Obce Senohraby(
jedná se o mzdy PHM, telefony a poštovní
poplatky, udržovací práce). Po schválení
rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového
provizoria stanou příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení. Schválení
rozpočtového provizoria je přijímáno jako
řešení mimořádné, aby nedošlo k porušení
rozpočtové kázně.
K tomuto bodu měl pan Dvořák připomínku,
že před schválením rozpočtového provizoria
na rok 2011 by měla nejdříve být projednána
a schválena úprava rozpočtu k 7.12.2010.
Dále upozornil na zápis ze zasedání FV ze
dne 11.10.2010, který pan starosta převzal
dne 10.11.2010.
Obsahem následné reakce paní Kloužkové
bylo sdělení, že usnesení zprávy finančního
výboru ze dne 11.10.2010 mělo řešit bývalé
vedení obce, které bylo na nezbytnosti úpravy
rozpočtu upozorněno již podruhé, poprvé
se tak stalo v předcházejícím usnesení
zprávy FV. Rovněž uvedla, že bývalé vedení
obce mělo na úpravu rozpočtu dost času a
neprovedlo ji. Pan starosta sděluje, že tato
úprava probíhá na upozornění finanční
kontroly krajského úřadu, která proběhla
7.12.2010 a rozpočtové provizorium musí
být přijato do konce r. 2010.
l

Usnesení č.63/2010:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
provizorium dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša
2 proti: Dvořák, Zahradník
1 se z držel: Tomková
10. Příprava jednacího řádu zastupitelstva
obce
Členové zastupitelstva obce obdrželi
od starosty obce návrh Jednacího řádu
zastupitelstva obce Senohraby. Návrh
jednacího řádu bude projednán na dalším
zasedání zastupitelstva obce. Připomínky k
jednacímu řádu zašlou členové zastupitelstva
starostovi obce do 31.01.2011.
11. Zpráva o činnosti základní školy a
mateřské školy za rok 2010
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva
obce s Výroční zprávou o činnosti Základní
školy
a Mateřské školy Senohraby za
školní rok 2009/2010. Zpráva je zveřejněna
na internetových stránkách školy a je k
dispozici u starosty obce.
12. Informace o probíhající rekonstrukci
základní školy
Starosta
obce
informoval
členy
zastupitelstva, o vystavení dvou faktur na
stavební část rekonstrukce ZŠ, z nichž
první již byla uhrazena. Nyní je prováděna
kontrola rozpočtu stavebních prací.
Pan Zbyněk Průša seznámil členy
zastupitelstva obce o průběhu stavebních
prací,
které jsou součástí
2. etapy
rekonstrukce budovy základní školy.
Stavební práce probíhají dle domluveného
postupu prací a v koordinaci se školní
výukou. Venkovní stavební práce byly
ukončeny. Izolace dvou venkovních
stěn bude provedena na jaře roku 2011
s následným omítnutím. Lešení bude
ponecháno a zajištěno proti vniknutí
neoprávněných osob. V současné době
probíhají práce v podkroví školy. Ze
stavební firmou BDS Benešov je prováděn
rozbor sporných položek stavebních prací.
Po vyhodnocení bude upřesněn další postup
prací.
K tomuto bodu měl pan Zahradník krátké
vystoupení, ve kterém sdělil, že je s průběhem
prací na rekonstrukci školy spokojen.
13. Informace o průběhu výstavby a
financování kanalizace
Pan Milan Kraut seznámil členy
zastupitelstva s průběhem prací a
financování 3.etapy třetí stavby kanalizace
v Senohrabech. V současné době zbývá v
rámci 3.etapy třetí stavby dokončit výstavbu
kanalizačních řadů v ulicích Ve Vilách; Nad
Žlábky, Na Pískovně a Příčná.. Dále zbývá
osadit dvě čerpací stanice. V letošním roce
bude proinvestováno 15.000.000 Kč. V roce
2011 bude proinvestováno v rámci 3.etapy
třetí stavby 4.984.000 Kč.
V rámci 3.etapy třetí stavby nebudou
vybudovány kanalizační řady v ulici U
Školky směrem do ulice Ve Vilách a od
bývalé samoobsluhy k Igře. Na výstavbu
těchto řadů bude podána žádost o dotaci
pro rok 2011, viz bod 16. Pan Kraut dále
informoval, že částka na dostavbu části
vyjmuté 3.etapy 3.stavby je odhadována na
4 - 5 mil.Kč. Pan Zahradník se domnívá,
že bude stačit částka 1 mil. Kč. Paní.
Kloužková upozorňuje, že odhady se liší



neboť celková částka na 3.etapu 3. stavby
byla v r. 2009 uváděna ve výši 28,5 mil
Kč (usnesení č. 24/2009), po vyjmutí dnes
nedostavěné části byla částka ponížena na
necelých 20 mil., rozdíl odpovídající stavbě
příslušné nedostavěné části kanalizace činí
8 mil.Kč. Pan starosta konstatuje, že bude
provedeno upřesnění a doplnění projektu.
14. Schválení přidělení dotace na
víceúčelové hřiště
Starosta obce informoval o přidělení dotace z
Regionálního operačního programu Střední
Čechy na akci: Rekonstrukce víceúčelového
hřiště v Senohrabech. Celkové způsobilé
výdaje na tuto akci činí 2.757.850,- Kč.
Celková výše dotace činí 1.999.441,25 Kč.
Spoluúčast obce činí 758.408,75 Kč.
l Usnesení č.64/2010:
Zastupitelstvo obce Senohraby v návaznosti
k schválení poskytnutí dotace Výborem
Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy
s Regionální radou o poskytnutí dotace ve
výši 1.999.441,25 Kč a schvaluje vyčlenění
peněžní částky ve výši 758.408,75 Kč a
139.000,- Kč, odpovídající spolufinancování
projektu registrační číslo: CZ.1.15./3.3.00/
49.01029. Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
15. Informace o podané žádosti o dotaci
na víceúčelový malotraktor
V říjnu 2010 byla podaná žádost o dotaci z
Programu rozvoje venkova na malotraktor
Brandon řada „00“ s kabinou, jehož součástí
je čelní odpružená radlice, lanový naviják a
mulčovač. Celkové náklady činí 626.328,Kč. Požadovaná dotace činí 234.873,- Kč a
spoluúčast obce 391.455,- Kč.
l Usnesení č.65/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) přijetí dotace na projekt „Malotraktor s
příslušenstvím“ ve výši 234.873,00 Kč
b) finanční spoluúčast z rozpočtu obce na
projekt „Malotraktor s příslušenstvím“ ve
výši 391.455,- Kč
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Beneš,
Dvořák, Kraut, Mareš, Pangrác, Tomková,
Zahradník. 2 proti: Kloužková, Průša
16. Podávání žádostí o dotace z fondů
Středočeského kraje pro rok 2011
Starosta obce informoval členy zastupitelstva
o možnostech podávání žádostí z fondů
Středočeského kraje pro rok 2011. Dále
informoval starosta obce o možnosti podání
žádosti na výstavbu kanalizace a vodovodu
z Ministerstva zemědělství ČR a na opravu
cest po přívalových deštích z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Pan starosta informoval o možnosti
zpracování žádostí o dotace pracovnicí
svazku obcí Malého Posázaví. Pánové
Zahradník a Dvořák vyslovili jisté obavy
ohledně kvality zpracovaných žádostí
a
z toho vyplývající nižší šance na možnost
získání příslušné dotace. Pan Zahradník na
dotaz paní Kloužkové následně spočítal, že z
podaných dotací přes svazek přišlo do obce
cca 500 tis.Kč (lávka, lavičky, osvětlení
atd.) na příspěvcích do svazku obcí bylo
vynaloženo cca 250 tis.Kč. Pan starosta
doporučuje, aby zastupitelé na pracovní
schůzi navrhli případné zpracovatele žádostí
o dotace.
U původně navržené žádosti na rekonstrukci
hasičského domu se spoluúčastí 5% pan
Dvořák navrhl změnu - zažádat o dotaci na
zateplení školky. Tato žádost již byla podána
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předchozím zastupitelstvem a je u ní však
vysoká spoluúčast (cca 50% - 1, 3 mil.Kč).
Vzhledem k tomu, že nelze podat žádosti
dvě a na rekonstrukci hasičského domu lze
ještě podat žádost na jaře (dle informace
pana Herbsta), byl tento návrh přijat.
Práce svazku obcí Malé Posázaví bude
sledována a průběžně vyhodnocována.
l Usnesení č.66/2010:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním
žádosti o dotaci ze Středočeského kraje pro
rok 2011 na projekt „Senohraby – splašková
kanalizace – dokončení 3.etapy 3.stavby“ a
zavazuje se ke spolufinancování projektu z
rozpočtu obce v daném roce a souhlasí s
přijetím dotace. Hlasování: 9 hlasů pro.
l Usnesení č.67/2010:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním
žádosti o dotaci ze Středočeského kraje
pro rok 2011 na projekt „Senohraby
– rekonstrukce mateřské školy“
a
zavazuje se ke spolufinancování projektu
z rozpočtu obce v daném roce a souhlasí s
přijetím dotace.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro.
l Usnesení č.68/2010:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství
ČR pro rok 2011 na projekt „Senohraby
– splašková kanalizace a vodovod, lokalita
Hrušov“ a zavazuje se ke spolufinancování
projektu z rozpočtu obce v daném roce a
souhlasí s přijetím dotace.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
l Usnesení č.69/2010:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR pro rok 2011 na projekt
„Senohraby – místní komunikace, ulice
U Tunelu, oprava škod po přívalových
deštích“ a zavazuje se ke spolufinancování
projektu z rozpočtu obce v daném roce a
souhlasí s přijetím dotace.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Beneš,
Kloužková, Kraut, Pangrác, Průša,
Zahradník, Tomková, 2 se zdržel: Mareš,
Dvořák
17. Projednání rozpočtu svazku obcí
Malé Posázaví na rok 2011
Rozpočet DSO Malé Posázaví na rok
2010 byl vyvěšen na úřední desce obce
Senohraby dne 23.11.2010, sejmut dne
07.12.2010. Rozpočet DSO Malé Posázaví
je navržen jako vyrovnaný. Příjmy jsou ve
výši 661.500,- Kč a výdaje jsou ve výši
661.500,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na
vědomí rozpočet DSO Malé Posázaví na
rok 2010.
18. Projednání rozpočtového výhledu
svazku obcí Malé Posázaví na roky 2012
a 2013
Rozpočtový výhled DSO Malé Posázaví na
roky 2012 a 2013 byl vyvěšeny na úřední
desce obce Senohraby dne 23.11.2010,
sejmut dne 07.12.2010.
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo
na vědomí rozpočtový výhled DSO Malé
Posázaví na roky 2012 a 2013.
19. Dodatek č.2 k Rámcové partnerské
smlouvě mezi Posázavím o.p.s. a DSO
Malé Posázaví
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva
s Dodatkem č.2 k Rámcové partnerské
smlouvě.
Mezi zastupiteli proběhla diskuze o
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výhodnosti, či nevýhodnosti začlenění do
tohoto svazku obdobná výše uvedenému
bodu č. 16.
l Usnesení č.70/2010:
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje
Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě mezi
Posázavím o.p.s. a DSO Malé Posázaví s
platností od 01.01.2011.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Beneš,
Kloužková, Kraut, Pangrác, Průša,
Tomková, 2 proti: Dvořák, Zahradník
1 se zdržel: Mareš
20. Projednání rozpočtu svazku obcí
Ladův kraj na rok 2011
Rozpočet svazku obcí na rok 2011 byl
vyvěšen na úřední desce obce Senohraby
dne 10.11.2010, sejmut dne 26.11.2010.
Rozpočet Svazku obcí Ladův kraj je
navržen jako vyrovnaný. Příjmy jsou ve
výši 1.510.200,- Kč a výdaje jsou ve výši
1.510.200,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na
vědomí rozpočet svazku obcí Ladův kraj na
rok 2010.
21. Smlouva o smlouvě budoucí a
souhlas se stavbou plynovodní přípojky
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva
o Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby – středotlaká plynovodní přípojka k
novostavbě rodinného domu na pozemcích
ppč.4/2 a ppč.9/2, ulice Malostranská,
Senohraby.
l Usnesení č.71/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby
– středotlaká plynovodní přípojka k
novostavbě rodinného domu na pozemcích
ppč.4/2 a ppč.9/2, ulice Malostranská,
Senohraby. Hlasování: 9 hlasů pro
22. Žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci pro územní rozhodnutí na
přístavbu hotelu S.E.N
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva
se žádostí společnosti Watimex a.s.,
Malostranská 344, 251 66 Senohraby o
vyjádření k projektové dokumentaci pro
územní rozhodnutí na akci: „Přístavba
hotelu S.E.N.“.
Po diskuzi členů zastupitelstva obce bylo
dohodnuto, že starosta obce, před vydáním
konečného stanoviska obce, vstoupí do
jednání s investorem stavby. Před tímto
jednáním bude investor stavby požádán
o doplnění vizualizace a o předložení
stanoviska Vodohospodářské společnosti
Benešov.
23. Informace o smlouvě o smlouvě
budoucí – překládka VN do kabelového
vedení
Starosta obce informoval členy zastupitelstva
obce o Smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické
energie, číslo: Z-S14-12-8120028027.
Jedná se o přeložku části nadzemního
vedení nad pozemky ppč.263/8 a ppč.263/1,
které nejsou ve vlastnictví obce, do země.
Předpokládaný odhad nákladů na přeložku
činí 2.023.450,88 Kč. Objednávku na tuto
akci vystavil Ing.Jiří Zahradník.
l Usnesení č.72/2010:
Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o realizaci



přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie, číslo: Z-S1412-8120028027 a ruší objednávku na tuto
akci. Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
24. Nájemní smlouva na Říční lázně
Starosta obce informoval členy zastupitelstva
obce o končící nájemní smlouvě na Říční
lázně, kterou obec Senohraby uzavřela s
Občanským sdružením pro obnovu provozu
Senohrabské plovárny a zachování přívozu.
l Usnesení č.73/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na Říční lázně s
Občanským sdružením pro obnovu provozu
Senohrabské plovárny a zachování
přívozu do 30.06.2011. Do této doby bude
připravena nová nájemní smlouva.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro		
25. Příloha k obecně závazné vyhlášce
obce Senohraby č.2/2009, kterou se
stanoví poplatek za komunální odpad na
území obce Senohraby pro kalendářní
rok 2011
Roční poplatek je stanoven na základě
předpokládaných oprávněných nákladů
obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem. Poplatek je
kalkulován jako součet úhrady nákladů
na odvoz popelnic (kontejneru) + úhrady
nákladů za tzv. společná zařízení:
velkoobjemové kontejnery, kontejnery na
separovaný odpad apod.).
OSOBY S TRVALÝM POBYTEM V
OBCI SENOHRABY
velikost
četnost
výše
nádoby
vývozu
poplatku
v litrech					
80 l		
1 x 14 dní
1.500 Kč
80 l
1 x 7 dní
2.100 Kč
80 l jednorázový svoz, odběr 12 známek
				
996 Kč
120 l
1 x 7 dní
2.300 Kč
240 l
1 x 7 dní
4.200 Kč
BIOLOG. ROZLOŽITELNÝ ODPAD
120 l
34 x za rok
1.140 Kč
240 l
34 x za rok
1.362 Kč
VLASTNÍCI NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ
NEMAJÍ V OBCI SENOHRABY
TRVALÝ POBYT - 1.000 Kč /
nemovitost
l Usnesení č.74/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu k
obecně závazné vyhlášce obce Senohraby
č.2/2009, kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad na území obce
Senohraby pro kalendářní rok 2011.
Hlasování: 9 hlasů pro
26. Vydávání Senohrabská hlásky
Starosta
obce
informoval
členy
zastupitelstva obce, že Senohrabská hláska
bude i nadále vydávána jako měsíčník
Obecního úřadu Senohraby zdarma. V
Hlásce bude dán prostor pro příspěvky od
široké veřejnosti. Další číslo Hlásky vyjde
v prosinci. Základní formát Hlásky bude 8
stránek.
27. Založení Občanského sdružení
Kaple Senohraby
Starosta obce informoval členy zastupitelstva
obce o založení Občanského sdružení
Kaple Senohraby. Cílem sdružení je zajistit

dokončení stavby kaple v Senohrabech a
následné zajištění církevního a kulturního
provozu, včetně její údržby a údržby
bezprostředního okolí.
l Usnesení č.75/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy s Občanským sdružením Kaple
Senohraby na pronájem nově budované
kaple v Senohrabech.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
28. Plán zimní údržby místních
komunikací v obci Senohraby
Starosta
obce
informoval
členy
zastupitelstva obce o nově vypracovaném
Plánu zimní údržby místních komunikací v
obci Senohraby (příloha č.3), v kterém jsou
stanoveny zásady zimní údržby místních
komunikací a chodníků v Senohrabech.
Plán zimní údržby bude zveřejněn na
internetových stránkách obce.
l Usnesení č.76/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní
údržby místních komunikací v obci
Senohraby.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
29. Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Senohraby za rok
2010
Starosta
obce
informoval
členy
zastupitelstva obce o konání dílčího
přezkoumání hospodaření obce Senohraby
za rok 2010, které se konalo 07.12.2010.
Dílčí přezkoumání provedl Krajský úřad
Středočeského kraje a ve výsledku dílčího
přezkoumání obce je, mimo jiné, uvedeno,
že nebyla provedena úprava rozpočtu
z důvodu navýšení příjmů ze státního
rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje
(jedná se o přijaté dotace). Navýšení
příjmů činí 16.458.062,- Kč. Vzhledem k
tomu, že kontrola byla provedena den před
jednáním zastupitelstva, budou s celou
zprávou členové zastupitelstva seznámeni
na pracovní schůzi v lednu 2010.
l Usnesení č.77/2010:
Zastupitelstvo obce ukládá účetní obecního
úřadu odstranit závady zjištěné při dílčí
kontrole Krajského úřadu Středočeského
kraje dle specifikace. Odstranění závad
bude provedeno do uzávěrky roku 2010,
nejpozději však do 31.01.2011.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša
3 proti: Dvořák, Zahradník, Tomková
30. Úprava rozpočtu k 07.12.2010
V souladu s výsledkem dílčího přezkoumání
obce předložil starosta obce členům
zastupitelstva obce návrh na úpravu
rozpočtu k 07.12.2010. Úprava rozpočtu
se týká navýšení příjmů obce o částku
16.458.062 Kč.
- dotace od Mze, kanalizace 3.etapa, položka
4216
10.504.000 Kč
- dotace MMR, dětské hřiště, položka 4216
		
300.000 Kč
- dotace KÚ, kanalizace Višňovka, položka
4222		
3.600.000 Kč
- dotace KÚ, kanalizace 3.etapa, položka
4222		
1.996.000 Kč
- dotace KÚ, zalesnění lesa, položka 4222
		
15.030 Kč
- příspěvek na provoz JPO II, položka
4122		
43.032 Kč
Příjmy po úpravě rozpočtu činí:		
		
26.944.617 Kč

l Usnesení č.78/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu
rozpočtu k 07.12.2010 a to o navýšení
příjmů obce o částku 16.458.062 Kč.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Beneš,
Kloužková, Kraut, Mareš, Pangrác,
Průša
3 proti: Dvořák, Zahradník, Tomková
31. Diskuze
Pan Rut: Navrhuje obměnu techniky pro
zimní údržbu komunikací. Zadní radlici k
traktoru za přední radlici. Dále si stěžuje
na špatné vyřezávání křoví a sekání trávy
podél místních komunikací.
Paní Osvaldová: Dotazuje se, jaké
písemné materiály budou uveřejňovány
na web stránkách obce. Na web stránkách
obce budou i nadále zveřejňovány zápisy
z jednání zastupitelstva, rozpočet obce,
úpravy rozpočtu obce, dále např. plán zimní
údržby, základní údaje o předání funkce
starosty obce a další dokumenty.
Ing. Zahradník: Předal starostovi obce
seznam usnesení, která v minulém volebním
období nebyla splněna.
Pan Konvička: Kritika přístavby hotelu
S.E.N.
Pan Pitelka: Upozorňuje, že kanalizační
řad od hotelu S.E.N. je jen o průměru 200
mm a tento řad prochází pod nemovitostí
čp.233.
Pan Janovský: Dotazuje se, zda bude
zachován svoz velkoobjemového odpadu.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu zůstane zachován, ale předání
odpadu bude organizováno podle nových
pravidel. Dotazuje se Ing.Zahradníka,
autora otevřeného dopisu z listopadu 2010,
zda všechny zveřejněné údaje v tomto
dopise jsou v souladu se zákonem.
Autor sdělil: „no comment“
Ing. Topol: Připomínky k úpravě místní
komunikace Pětihostská po stavbě
kanalizace. Bude projednáno se společností
VHS Benešov. Připomínka k plánované
rekonstrukci budovy mateřské školy, je
nutné důsledně plánovat případné opravy.
Paní Bachová: Požaduje deratizaci
kanalizačních řadů. Probíhá jednání s VHS
Benešov. Dotazuje se, kdo je vlastníkem
kanalizace od bytovky čp.112 k hlavnímu
kanalizačnímu řadu. Bude prověřeno.
Paní Janovská: Dotazuje se, zda budou
zveřejněni dárci, kteří poskytli finanční
příspěvek na výstavbu kapličky.
Dárci zveřejněni nebudou. Finanční dary
a darovací smlouvy byly součástí dílčího
přezkoumání hospodaření obce Senohraby
za rok 2010 a kontrola neshledala žádné
závady.
32. Návrh na usnesení
Pokud projednávané body programu
vyžadovaly příslušné usnesení, bylo
o návrhu usnesení hlasováno vždy po
projednání příslušného bodu programu.
Zapsal: Jan Herbst
Ověřovatelé zápisu:
Zbyněk Průša, PhDr Vladimír Dvořák

Omlouváme se za pozdní vydání
Hlásky, zdržení nastalo kvůli
ověřování zápisu. I proto je
hláska pouze nakopírovaná.



Blahopřejeme
ŽIVOTNÍ JUBILEA:
V tomto vydání Hlásky popřejeme dodatečně i listopadovým oslavencům, lépe řečeno oslaveňkyním. Jelikož v listopadu slavily
pouze ženy.
“80“ narozeniny oslavila paní Blanka
OBRHELOVÁ a paní Olga REMKOVÁ. 75. narozeniny oslavila paní Jaroslava MODROCHOVÁ. Kulatých
“70“ slavila Jindřiška TŮMOVÁ.
Dalšími oslavenci se 7 na začátku jsou  
paní Milada HRUŠKOVÁ, paní Jaroslava HAVLÍČKOVÁ a paní Marie
ČERMÁKOVÁ.
Prosincovými oslavenci jsou se sedmičkou na začátku paní Věra BARDOVÁ, paní Marie JIRÁKOVÁ
a pan Jindřich BLÁHA. Osmičkovými jsou paní Ludmila KŘÍŽOVÁ,
paní Vlasta VRBOVÁ a pan Karel
PIVOŇKA.
Silvestrovskou oslavenkyní je naše
paní knihovnice, průvodkyně a ještě
mnohem víc, paní Juliana MÜLLEROVÁ, která oslaví krásných “85“ let.
Hodně štěstí, ať se daří, ať jen úsměv
září na tváři.
Ať máte šťastné srdíčko a pevné zdravíčko.
Ať splní se Vám  přání tajné,
to Vám všichni ze srdce přejeme.  
Prosinec je časem adventním. Každý z nás má spoustu starostí s nákupem vánočních dárků, většinu čeká
i velký předvánoční úklid a pečení
sladkého mlsání. Přesto nesmíme
zapomenout na to čím Vánoce vlastně byly, jsou a měly by být.
Jsou hlavně o lásce, přátelství, klidu
pohodě a setkávání.
Proto mi dovolte, alespoň touto
cestou Vám všem popřát do nového
roku jen to nejlepší, hodně zdraví
a kupu štěstíčka.
Šárka Sovová
Vážení občané,
upozorňujeme Vás, že obecní úřad
bude mezi svátky, tzn. 27.12. -31.12.
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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VOLBY 2010 v Senohrabech a v okolí
Senohraby
4 kandidátní listiny
36 kandidátů
Volební účast 68,48%
Zvolení zastupitelé:
Pavel Pangrác - starosta
Milan Kraut - místostarosta
Jaroslav Mareš
Zbyněk Průša
Alexandra Kloužková
Jan Beneš
Jiří Zahradník
Tatiana Tomková
Vladimír Dvořák
Hrusice
1 kandidátní listina
9 kandidátů
Volební účast 49,89%
Zvolení zastupitelé:
Ladislav Tesařík - starosta
Pavel Vávra - místostarosta
Miroslav Šalda
Rudolf Čoudek
Alexandra Ulrichová
Dagmar Holicová
Leoš Bubeník
Mirošovice
2 kandidátní listiny (Nezávislí

SPORT

Pětihosty
2 kandidátní listiny (Zachování
venkova, Pětihosty - místo pro
život)
14 kandidátů
Volební účast 74,15 %
Zvolení zastupitelé:
Vladimír Vávra - starosta
Petr Písek - místostarosta
Andrea Pospíšilová
Tomáš Tlamicha
Jan Bandas
Dita Fuchsová
Miroslav Klouda

Pyšely
4 kandidátní listiny (Občanská
demokratická strana, Pro naši
obec, SNK – Hasiči, Starostové
a nezávislí)

Podzimní běh lyžařů

Zatímco
letošní
Velká
kunratická
před pouhými dvěma týdny byla na
krátké tričko, ještě
první polovina týdne
by znamenala drsný
zápas v blátě, dnešní
ráno 28. listopadu,
bylo velmi mrazivé.
Běželo se proto na
ztvrdlém povrchu
pokrytém sněhovou
pokrývkou, kterou
nohy běžců místy
uklouzaly i přes to,
že byly tratě jinak
jako vždy vzorově
uklizené, a to i od sněhu. A když jsem pak
následující den opět vyhrabávala náš vozový park a vše kolem baráku z deseticentimetrové vrstvy sněhu, byla jsem vskutku
ráda, že počasí vyšlo téměř ideálně...
Berla Mrazilka však nezmrazila téměř tři
stovky běžců a běžkyň, včetně těch nejmladších. Na tratích byli nejrychlejší Petr
Pechek a Iva Kočáricová z KER Teamu.
Nejmladšími byli Martin Vojta z 1.AK
Chocerady a domácí Tereza Přibíková
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Ondřejov
5 kandidátních listin (Hasiči, TJ
Sokol Ondřejov, Sdružení přátel
Ondřejova, Česká pirátská
strana, Ondřejov – Třemblaty
- Turkovice)
53 kandidátů
Volební účast 66,53%
Zvolení zastupitelé:			
Martin Macháček - starosta
Josef Brabec - místostarosta
Jan Šafra
Martin Neumann
Jan Šafra
Josef Lanzendorfer
Jana Dudinský
Karel Znamenáček
Jiří Kroupa
Pavel Vorreiter
Miloslav Tlamicha
Vratislava Vomáčková
Václav Beránek
František Lanžhotský
Jaroslava Kozáková

kandidáti,
sjednocení
pod
hlavičkou ODS a Mirošovice
2010)
18 kandidátů
Volební účast 66,5 %
Zvolení zastupitelé:
Tomáš Zveřina - starosta
Jiří Hanzl
Radek Lhocký
Dagmar Pilousová
Adolf Beránek
Jiří Medřický
Václav Petřík
Gabriela Strýčková
Jan Finger

(oba r. 2008), kteří se stejně jako celá kategorie minižáků a minižákyň desetiletých
a mladších statečně poprali s půlkilometrovou tratí, nepočítám–li Špunťu 002,
který absolvoval zdárně a ve zdraví o něco
delší trasu (4km) spolu se mnou. Objevila
se tu početná skupina nejmenších atletů
z nedalekého 1.AC Chocerady. Skvělá práce, Markéto i další choceradské trenérky!
Velký dík patří opět pořadatelskému týmu
s Álou Syrovatským v čele jak za perfektně



36 kandidátů
Volební účast 70,76%
Zvolení zastupitelé:
Stanislav Vosický - starosta
Dana Drábová - místostarostka
Martin Zaradička
Lucie Barešová
Tomáš Havlíček
Petr Walder
Dušan Kostrhoun
Marian Klásek
Jaroslav Chalupa
Kaliště – Lensedly
4 kandidátní listiny (Nezávislí
pro Všechny, Za obec krásnější,
Sdružení nezávislých, Preferuji
změnu)
27 kandidátů
Volební účast 79,22%
Zvolení zastupitelé:
Jan Mervart - starosta
Josef Honc
Luboš Srba
Ladislav Vaněk
Jana Havlíčková
Zdeněk Vaněk
Josef Honc ml.
(místostarosta nebyl na prvním
zasedání OZ zvolen)
Zdroj: www.volby.cz

uklizené tratě, tak za celé dopoledne plné
práce se starty závodníků, zapisování
výsledků i třeba nalívání čaje po doběhu,
to vše v pětistupňovém mrazu. Dík i obdiv
zároveň patří i mému muži Petrovi, který
stejně jako loni zajistil rychlé výsledky
zpracované na počítači. Soustředit se (ať
již u přihlašování, na startu či v cíli nebo
při závěrečném počítačovém zpracování)
a nepřepsat se v čilém ruchu, který okolo
závodu vždy panuje, není lehké – asi bych
z toho měla v hlavě trafo…před všemi těmi
lidmi, tvořícími zázemí jakéhokoliv závodu opravdu hluboce smekám. A pokud se
nám přece jen nějaký šotek někde zatoulal,
třeba pokud jsme vás omylem „přejmenovali“, napište nám – napravíme.
Děkuji touto cestou také Janě, která se
nám postarala o Matýska, zatímco jsem
byla na trati. Bylo skvělé vypustit ho se
mnou na poslední metry do cíle, i bezva
nápad plácnout si po pár metrech od startu, díky! A jak se běželo nám se Špunťou?
Více v deníčku!
Těšíme se jak na další ročník na „Vávráku“,
tak třeba i dole „u tunelu“ při dalším z tradičních senohrabských závodů koncem
dubna.
Výsledky a tipovací soutěž o ceny na www.
longrun.cz
Vanda Kadeřábková-Březinová

Škola
Jak jsme v naší škole došli
k adopci na dálku ?

Nevím, jestli to je jenom můj pocit, ale
zdá se mi, jakoby se něco měnilo ve
vědomí lidí. Jako by je začaly zajímat
i jiné hodnoty, než jen ty v nákupním
košíku a v televizních seriálech. I ve
mně uzrála myšlenka podívat se ve
vyučování s dětmi za hranice jejich
běžného obzoru.
Je hezké a dobré, když děti mají všechno,
co potřebují ke svému zdárnému
vývoji. Neboť víme všichni, jak dětství
ovlivňuje celou naši osobnost a celý
náš budoucí život. Ale nevím, zda je
správné, že naše děti mají všechno, co
chtějí , že vyrůstají často v nadbytku,
aniž by si uvědomovaly, co je opravdu
v životě důležité.

Již delší dobu se ve škole zabýváme
osobnostní výchovou. Vedeme děti
k citlivosti k okolnímu světu, k druhým
lidem, k toleranci, k nenásilnému řešení
konfliktů, k zodpovědnosti k vlastnímu
jednání.
Proto jsem se nebála s dětmi otevřít
poměrně závažné téma.
Podívali
jsme se, jak také jinde ve světě mohou
žít děti. Zhlédli jsme ( s žáky 3. až
5.r.) několik dokumentárních, velmi
citlivě natočených filmů, které pro
školy připravuje nezisková organizace
Člověk v tísni.
Filmy byly natáčeny v různých částech
světa – v Indii, v Africe, v Číně,
v Polsku.
Viděli jsme, že existují stejně staré děti,
které zdaleka nemají všeho dostatek.
Nejsou všechny obklopeny láskou
a bezpečím.
Mnohé nemohou chodit do školy,
přestože by chtěly.
Všechny si nemohou hrát a mnohé
musí pracovat.
Některé nemají ani kde bydlet a co jíst.

Mnohé děti jsou nemocné a nikdo už
je možná nevyléčí…
Všechny děti na filmy reagovaly
citlivě, s velkým zájmem, i když se
někdy zdráhaly uvěřit, zda to, co vidí
je skutečnost. Ještě dlouho potom, co
film viděly, se děti k tématu vracely bylo vidět, jak na ně taková skutečnost
hluboce zapůsobila.
S obsahem filmů děti pracovaly
– sepisovaly příběhy, malovaly,
dramatizovaly, diskutovaly…
Troufám si tvrdit, že se většině dětem
po zhlédnutí filmů utřídily hodnoty.
Mezi nejdůležitějšími věcmi v lidském
životě začaly jmenovat rodinu, lásku,
dobré vztahy. ..Z nejvyšší příčky
žebříčku začaly mizet počítače,
mobily a auta… Jenom nevím, na jak
dlouho…
Na listopadovém komunitním kruhu
naše děti došly k myšlence, že by bylo
dobré takovým dětem, které nemají tak
bezstarostný život jako my, pomáhat.
Protože jejich rodiče jim pomoci
nemohou a někdy ani nechtějí.
Z toho také vzešla myšlenka, že když
nemůžeme pomoci všem, pomůžeme
alespoň jednomu vybranému dítěti.
Vyděláme vlastními silami peníze, které
mu pomohou absolvovat školu a zlepšit
tím šance pro jeho uplatnění v životě.
Zapojíme se do projektu Adopce na
dálku, který zaštiťuje Arcidiecezní
charita v Praze.
Děti samy přišly na to, že peníze
můžeme věnovat ze školního sběru
i z prodeje výrobků při vánočních
a velikonočních dílnách, že můžeme
věnovat vybrané vstupné z besídky
a akademie a přicházely na další, více
či méně realizovatelné návrhy.
Potěšila mě i vstřícná reakce rodičů.
I z toho je vidět, že se možná mění
doba. Všem nám asi prospěje méně
nervózní honby za hmotnými statky
a více lásky a vstřícnosti k druhým.
Šárka Valášková
Základní škola a Mateřská škola,
Senohraby, okres Praha – východ
srdečně zve budoucí žáky první třídy
s jejich rodiči na

ZÁPIS,
který se uskuteční dne

10. února 2011 (čtvrtek),
od 13:00 hod. do 16:30 hod.

Logická olympiáda
Žáci 3. ročníku Vojtěch Kos a Jana

Kumstová úspěšně reprezentovali
školu v krajském kole Logické olympiády.
Jana Kumstová postoupila do
republikového kola.
Finále se konalo 22.11.2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
v Praze, pod záštitou Mensy ČR.
Jana získala diplom finalistky
Logické olympiády v kategorii 3. - 5.
ročník. (Z 98 účastníků bylo pouze 6
žáků 3. ročníku). www.mensa.cz
Tato žákyně zároveň vyhrála Dětskou
šifrovací ligu 2010 v kategorii 3. - 9.
ročník. Zúčastnilo se 186 dětí, z nichž
Jana získala nejvyšší počet bodů.
Výsledky byly zveřejněny v časopise
MENSA, č.4., ročník XVIII, srpen
2010.
GRATULUJEME!			
		
A.Jílková

28. 1. 2011 pořádáme

„Den otevřených
dveří“
máte možnost kdykoli během
dopoledne nahlédnout do vyučování
kterékoli třídy naší školy. Využijte
této možnosti a přijďte se k nám spolu
s dítětem nebo sami podívat!

v Základní škole, Školní 27, Senohraby
S sebou, prosím, rodný list dítěte a přezutí.

Předškolní děti MŠ Senohraby navštíví
vyučování v 1. ročníku ZŠ dopoledne
v týdnu od 10.1. do 14. 1. 2011.

Mgr. Miluše Staňková,
ředitelka školy

V době zápisu je možno prohlédnout si
celou školu.
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HASIČI
Druhá polovina roku
2010 začala pro sbor
soutěží Okrsku č. 2, která
proběhla 28. srpna 2010
v Ondřejově na hřišti
u hvězdárny. Soutěže se
zúčastnila pouze družstva
dospělých.
Družstvo
mužů po několika letech
utrpělo porážku a umístilo se na druhém místě ve své kategorii. Radost nám udělalo družstvo
žen, které svou kategorii vyhrálo a umístilo se tak na prvním místě a získalo jako první do
držení nový putovní pohár. Obě družstva získala právo náš sbor reprezentovat na okresní
soutěži, která proběhne v květnu 2011. Nezbývá než si přát, aby dosáhla podobných výkonů
jako v loňském roce, kdy naše družstvo žen reprezentovalo okres Praha-východ na krajské
soutěži v Nymburce.
Družstva mladých hasičů se
zúčastnila 2. října 2010 v Tehově
Závodu požárnické všestrannosti,
který je součástí celoroční hry
Plamen. Družstvo mladých hasičů
v kategorii starší se umístilo na
druhém místě a má tak dobré
postavení před jarní částí soutěže,
kde se v letošním roce umístilo na
třetím místě. V kategorii mladých
hasičů (kat. mladší) se soutěže
zúčastnila dvě družstva z nichž jedno
se umístilo na pěkném druhém místě
a druhé na místě osmém. Jelikož se
v dané kategorii bere pro družstvo
vždy lepší umístění, má i toto
družstvo dobrou výchozí pozici pro
jarní část soutěže.

Jednotka sboru vyjela v letošním roce do konce listopadu 2010 k 72 zásahům, které se
z převážné části skládaly z požárů a dopravních nehod. Bohužel nemalá část těchto zásahů
proběhla i na katastru obce Senohraby.
Proto, aby zásahy jednotky sborů zvládaly co nejlépe a byly na ně připraveny, uspořádal
v průběhu měsíce října 2010 Okrsek č. 2 společný výcvik všech jednotek z okrsku. První
část proběhla 9. října
2010. Výcvik začal
v obci Kaliště, kde
v obecní budově byl
nasimulován požár
sklepních
prostor.
Dále se pokračovalo
do obce Třemblat, kde
byl v místní hasičské
zbrojnici simulován
požár bytu. V obci
Zvánovice se jednotky
proškolily na téma
živelných
pohrom.
Den byl zakončen
společným zásahem
všech jednotek s cílem
likvidovat
požár
seníku v Ondřejově.
Další část výcviku
proběhla dne 23.
října 2010. Jednotky začaly společným zásahem na požár lesa v katastru obce Hrusice.
V obci Pětihosty si pak jednotky vyzkoušely možnosti dálkové dopravy vody hadicemi,
kdy vytvořené hadicové vedení přesahovalo půl kilometru. Den byl ukončen nácvikem
likvidace hromadné dopravní nehody s větším množstvím raněných, který byl připraven
v Senohrabech. Jednotky jednotlivě plnily zadané úkoly se zaměřením na záchranu osob
a likvidaci nastalé mimořádné události. Tato forma výcviku byla velice kladně hodnocena
všemi zúčastněnými a budeme v něm i nadále pokračovat.
Závěrem bych chtěl všechny členy našeho sboru pozvat na Výroční valnou hromadu, která
proběhne 22. ledna 2011 od 16,00 hodin v Restauraci U Andělů. V tomtéž zařízení proběhne
19. února 2011 tradiční Hasičský ples. Více informací na www stránkách sboru (http://
senohraby.oshpv.cz).
Také bych chtěl poděkovat Všem členům našeho sboru a Všem jeho příznivcům, kteří se
podíleli v uplynulém roce na jeho činnosti a popřát jim příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do roku následujícího.
Ing. Roman Bílý, starosta sboru
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Vážený pane Jiří Zahradníku,
předně díky jménem svým i voličů, kteří Ti
dali hlas i pro další období, za práci, kterou
jsi pro nás občany i obec udělal. Shodli jsme
se na tom, že žádný starosta před Tebou tolik
práce a změn k lepšímu v naší obci neudělal.
Jak jsem zjistil, dostal jsi nejvíce hlasů, to
signalizuje, že přání těch co Tě opět volili,
si Tvé práce vážili a chtěli jsme, abys v práci
starosty pokračoval.
Škoda pro naši obec, že někteří ze závisti,
někteří ze zloby, že si nemohli dělat podle
svého, aniž by dodržovali pořádek a zákony,
dokonce někteří se takových zastávali a psali
petice, dokonce vydali i Samohlásku, která
nás nemohla přesvědčit, neboť je vidět co
všechno se v naší obci změnilo k lepšímu.
Nechci vyjmenovat vše, to jsme si mohli
přečíst v Hlásce i to co jsi měl rozpracované
na další období.
Musím se však zmínit, jak se změnila práce
RYCHLÉ ROTY, které patří velký dík, hlavně
v loňské zimě, která byla krutá, viděli jsme
traktor s radlicí, za ním přívěs s posypem, všude
včas prohrnuto a ošetřeno, vlastní technikou
obce, kterou jsi pořídil. Nechci počítat, kolik se
ušetřilo, kdyby se tato práce zadala firmě, jako
tomu bylo před Tebou. I v létě zaměstnanci
obce s novou technikou vysekávali taluty
a všude byl pořádek, u pomníku padlých
i v okolí, kde jsou vysázené květiny atd…
Nyní dokonce již konečně kaplička, o které
se léta uvažovalo a která snad jen v naší obci
nebyla.
Dík patří hlavně Tobě i minulému
zastupitelstvu, které kapličku, že se postaví
odhlasovala, takže nevím proč obviňuje paní
Janovská jen Tebe starostu, nečekal bych od
ní takovou nenávist, ke kapličce, tujím, prý
jí chybí hrušky, beton, to myslí asi chodníky,
všichni však víme, že si zasedla na Tebe kvůli
neshodám jejího syna Míry s Tebou a tak je
teď vše špatně….
Také prý tady kapličku nikdo nechtěl, to by
nebylo tolik dárců, díky nim kaplička stojí,
že není u lípy je kvůli ochranářům, dík patří
i realizačnímu týmu. Navíc se použil pozemek,
který obec může nejméně postrádat, až se
stavba dokončí a upraví okolí, potom určitě
ubude kritiků.
To na obhajobu již minulého starosty a reakci
na leták, který paní Janovská rozdávala po
Senohrabech, aby mu před volbami ublížila.
Ještě musím dodat, že jsem očekával podporu
pro Tebe od hasičů, pro které se domnívám
jsi také dost udělal, vidíme novou fasádu na
hasičské budově, nová vrata a jistě i další
finanční prostředky na provoz.
Závěrem, bych chtěl poděkovat odstupujícímu
zastupitelstvu za vše co pro nás občany udělali
a novému starostovi i zastupitelstvu popřát
hodně úspěchů v nelehké práci i při získávání
dotací, aby naše obec i nadále kvétala.
Všem občanům i vedení naší obce přeji
radostné Vánoce, do nového roku Boží
přízeň, zdraví, štěstí a vzájemnou úctu, našim
fotbalistům hodně nastřílených gólů do branek
soupeřů.
Váš občan Jiří Barda, starší

Co je to volný čas? Jak si v současné rychlé době kousek pro
sebe utrhnout? Máte chvilku?
Zkuste si ji najít a přečtěte si
náš tip na trávení volného času
sami, s přáteli či s rodinou...
V dnešní době ve svém volném
čase můžete provozovat aktivity
skutečně nepřeberného množství
a druhů. Můžete do kin a multiplexů, do klubů, hráčských doupat,
čajoven i podniků rychlého občerstvení, atd. Můžete vzlétnout
balonem i se ponořit do bahenních
lázní nebo klidně do čokolády,
mléka, piva i jiných dalších tekutin
a směsí. Můžete zajet do Vídně
na operu a zdlábnout cestou kus
sachr dortu. Můžete odletět na
Holmenkollen a v přímém přenosu
sledovat lety ve vzduchu, či doma
v teplíčku naladit desítky televizních kanálů. Můžete brouzdat po
síti a taky si můžete vzít pěknou
obyčejnou papírovou knížku
a v klidu se začíst...
Volný Āas je definován velkým množstvím odborníkō, jejichž
názory se urĀitým zpōsobem prolínají a pĻekrývají, ale do jisté
míry se i odlišují. První vymezení volného Āasu pochází z období
starovĎkého ĺecka a to filosofem Aristotelem, který chápe volný
Āas jako Āas na rozumování, Ātení veršō, setkávání se s pĻáteli
a poslouchání hudby, nemá nic spoleĀného s lenošením a nicnedĎláním.
„Ve stĻedovĎku byl volný Āas vnímán jako Āasový úsek, který
je vĎnován rozjímání a modlitbám, ale také rōzným zábavám,
hrám a tancōm.“ (Hodaı, Dohnal, 2005, 53). V dobĎ renesance bylo množství volného Āasu minimalizováno, byla preferována práce a zahálka (volný Āas) nemĎla v tehdejší spoleĀnosti
svōj význam.
Karel Marx „chápe volný Āas jako sféru lidské svobody, svobodného rozhodování a svobodné Āinnosti. Práci charakterizuje
jako Ļíši nutnosti, volný Āas jako Ļíši svobody“.
Významný francouzský sociolog volného Āasu JoƦre Dumazedier Ļíká, že „volný Āas pĻedstavuje jen urĀitou Āást mimopracovní doby, do které dále patĻí osobní potĻeby a povinnosti
– biologické potĻeby (strava, hygiena, spánek) a povinnosti
rodinné (vaĻení, úklid, nákup, péĀe o dĎti).“ V. Spousta (1996)
„chápe volný Āas jako zbytkový, který zbývá po splnĎní všech
povinností – pracovních, studijních, rodinných i po uspokojení
všech fyziologických potĻeb.“ M. Pásková a J. Zelenka (2002)
„považují za volný Āas ten, kde lidé nevykonávají Āinnosti pod
tlakem pracovních závazkō Āi rodinného systému.“ ObecnĎ je
potom volný Āas definován jako „Āas, v nĎmž ĀlovĎk nevykonává
Āinnost pod tlakem závazkō plynoucích ze spoleĀenské dĎlby
práce, nebo z nutnosti zachování biofyziologického Āi rodinného
systému“ (Velký sociologický slovník, 156).
(PĻevzato z Wikipedie, otevĻené encyklopedie.)

Poměrně velká mediální
masáž doprovází výstavu
AMEDEA MODIGLIANIHO v Praze v Obecním
domě (nám. Republiky 5, Praha 1, otevřeno denně 10 – 19
hodin, potrvá do 28. 2. 2011).
Díla Amedea Modiglianiho do-

ky. PLAY totiž staví na imaginaci,
fantazii a tvořivosti, kdy dotýkat
se exponátů, vstupovat do nich,
dotvářet je a hrát si s nimi je nejen
dovoleno, ale přímo vyžadováno. V rámci výstavy Play byly na
Vltavě pod Mánesem instalovány
plastiky Čestmíra Sušky – Rezavé
květy a Hvězda.
V sobotu 18. 12. 2010 se koná
4. ROČNÍK BEDŘICHOVSKÉ
PĚTIHODINOVKY

... Závod, pro který byly lyže stvořeny ...

plní obrazy Modiglianiho přátel
a souputníků, jako je např. Pablo
Picasso, Max Jacob či Gino Romiti.
Co k tomu ještě dodat: když už tací
velikáni jsou u nás ke shlédnutí,
tak se na originály pojďme podívat!

Unikátní Krystalíza, kolektivní
krajina představ, se rozrůstá pod
rukama návštěvníků interaktivní
expozice s všeříkajícím názvem
PLAY. Ta je novým pokračováním
celosvětově úspěšného projektu
Orbis pictus aneb…, výstavně ji
opět koncipuje Petr Nikl. PLAY
na tři měsíce, od 4. listopadu
2010 do 31. ledna 2011, zaplňuje
všechny prostory pražské výstavní
síně Mánes a do hry vtahuje děti,
dospívající, dospělé, seniory, školní
třídy… zkrátka všechny návštěvní-

Krásné lyžařské terény Jizerských
hor jsou optimální právě pro běžkaře a určitě se podíváte i na místa,
na která normálně nejezdíte. Termín B5h je navíc ideální k relaxaci
při předvánočním shonu. Závodu
dvojic se může zúčastnit každý, od
rekreačních lyžařů až po ostřílené
borce – trasu si vybírá každý sám
podle svých představ a možností.
Můžete přijet třeba jen okouknout
a příští rok to zkuste naostro!
(Lyžařský stadion Bedřichov od
9.30 hod.)
A pokud skutečně raději než na
běžky zaplujete k vyhřátému krbu,
pak je tu tip na zajímavou knihu:
Tim Davys (umělecký pseudonym,
záhadný švédský
autor) napsal v kombinaci pohádky pro
děti a gangsterky
ve stylu americké
drsné školy knihu
AMBERVILLE,
která se odehrává ve světě plyšových zvířátek a je brilantní alegorií
lidské společnosti. Díky autorovu
způsobu vyprávění jde o knihu
nenáročnou, jakoby oddechovou.
Kniha je zábavná, neotřelá i čtivá.
Ale jako se sem nevejdou již další
tipy, tak i jenom seznam zajímavých autorů knih by se nevešel ani
na tuhle stránku! Nevadí, zkuste
také zapojit svou fantazii nebo popátrejte sami! Hlavně si to užijte!
jan.pribik@volny.cz
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KULTURA - POZVÁNKA NA KONCERT
Koncert s koledami bude, ale až po Třech
králích – buď nebyl volný sál v hotelu
S.E.N., nebo nebyl volný čas učinkujících.
Takže:
Senohrabská beseda pod záštitou OÚ
v Senohrabech pořádá v neděli dne
9.ledna 2011 v kongresovém sále hotelu
S.E.N. koncert dětského sboru Šáteček
z Polabí se sólistkou-laureátkou celostátní
soutěže ZPĚVÁČEK ROKU. Uvidíte staré
předvánoční a vánoční zvyky, uslyšíte koledy

v podání muziky, která patří k nejlepším
v kraji (naposledy koledy v jejím podání
zazněly v České rozhlase 14. Prosince).
A uvidíte i několik českých lidových tanců
v podání souborových tanečníků a tanečnic.
Výkony dětí nejsou jen tak ledajaké, soubor
má za sebou řadu zahraničních zájezdů
a zvlášť pro senohrabské děti je to velmi
vítaná příležitost vidět, co všechno dokáží
vesnické děti, sejde-li se dobré umělecké
vedení, které dokáže v mládeži vzbudit

				

DRK

n 9. 1. 18.00 TŘÍ KRÁLOVÝ KONCERT,
koncert dětského pěveckého sboru, Hotel
S.E.N. Senohraby
n 5. 2. KARNEVAL, Senohrabský tradiční
karneval, od 14.00h pro děti se skupinou Myš
a Maš, od 20.00h karneval pro dospělé
se skupinou Reminiscence

SPORT
n 27. 12. 16.00-18.00 Bruslení Benešov, TJ
Sokol Senohraby a Pětihosty pořádají jako
každoročně bruslení pro děti s hokejovým
zápasem pro tatínky,
n 2. 1. 11.00-13.00 Opět bruslení Benešov,
TJ Sokol Senohraby a Pětihosty pořádají jako
každoročně bruslení pro děti s hokejovým
zápasem pro tatínky
Autobus bude na obě bruslení přistaven u Šmejkalů,
půl hodiny před zač. bruslení (15.30, resp. 10.30).

n Nová výstava Národního muzea.
Výstava nese název Staré pověsti české a je
otevřena od 6. října 2010 ve třech výstavních
sálech historické budovy Národního muzea
na Václavském náměstí v Praze. Potrvá do
6. července 2011. Touto výstavou končí
provoz historické budovy našeho muzea před
několikaletou rekonstrukcí.

KINO TIP ČERČANY:
n 18.12. 16.30 h POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU,
rodinný dobrodružný film v českém znění,
n 18.10. 19.00 h OBČANSKÝ PRŮKAZ, do
doby normalizace nás zavede nový snímek
Ondřeje Trojana, ČR, komedie
n 15.1. 16.00 h
HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - 1.díl,

Co? Kdy? Kde?
KULTURA
n 24.12.2010, 16:00 Mše sv. pro rodiny,
poutní chrám sv. Prokopa
n 24.12.2010, 24:00 Rybova mše sv. “Hej,
mistře” (Vysokoškolský umělecký soubor UK
+ orchestr), poutní chrám sv. Prokopa
n 21.12.2010-od 14.00 hod. SETKÁNÍ
U BETLÉMA
Na nádvoří MěÚ Mnichovice pro Vás budou
připraveny stánky s občerstvením, nebudou
chybět domácí jitrničky a jelítka, pečené
kaštany, křížaly a jiné speciality.
Budete si zde moci zakoupit perníčky, vánoční
věnce a ozdoby. Společně si můžete zazpívat
koledy a připomenout si vánoční zvyky.
V turistickém centru možno zakoupit nové
zboží a kalendáře na rok 2011.

lásku k písni, hudbě a tanci a upřímný
zájem dětí o práci v souboru. A samozřejmě
také finanční pochopení pro tuto práci
u podnikatelů v oblasti působení souboru.
Koncert začíná v 18 hodin. Těšíme se na
všechny a zvláště na dětské návštěvníky.
Přijďte se všichni podívat, jak málo platí
rozšířený názor: „Co byste chtěli na
vesnici?“ Copak se tady dá něco dělat?“

TJ Sokol Senohraby Vás zve na
KARNEVAL PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
5. ÚNORA, OD 14 A 20H
			
v Senohrabech u Andělů
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