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ZYávrova palouku ažna Olympiádu
Ve dnech 79 - 24. 1. 2014 hostil Kraj Vysočina Hry Vl. zimní olympiódy dětí a mládeŽe (ZODM) i zd ÚČasti

mladých sportovců z našeho kroje.
Reprezentocí středočeskéhokraje pro běh na lyžíchbyl pověřen Lyžařský oddll r! Sokol Senohraby.
v Šoučasnastijsme (bohužel) jediný oddílve stř. kraji, který se organizovaně věnuje tréninku mlódeže
v běhu na tyžích.Náš oddíl mú dlouholetou tradicis kořeny v předprvorepublikovém objevování kouzel
zimní přírody na ski v blízkosti Prohy. Výcviku mládežnických ktg, jako jedné z hlavních nóplní naší
se však soustavně věnujeme teprve třetím rokem. Přesto se nám podařilo postavit kompletní
činnoŠtí
8 čIenný běžecký tým - 2 ml.žáci a žákyně plus 2 st. žáci a žákyně.
Naše výprava se rekrutovala napůl ve Vysočina aréně. To byl samo o
přímo ze Senohrab - J. Što|ba, n. sobě pro všechny účastníkyvelký
Spilková, P. Škvorová, trenéři I zážitek a v letošní zimě - nezimě též
oberlander a p. Što]ba a z druhé velké štěstí,neb světovými soutěžemi
půlky z členůnašeho oddílu z ostřílení a výborně technicky vybavení
blízkého oko|í - z Krámských M. novoměstštípořadatelé dokázali i v
Lukeš, z Pacova K. a M, Bedrníkovi téměř jarním počasípřipravit skvělé

výkonům. Závod by| opravdu jak na

vrcholové světové soutěži fvšak se
také na stejném okruhu jen týden před

ZoDM proháněli nejlepšísvětový lyžaři
v rámci jednoho z posledních podniků
SP před velkými OH v Soči).

Hned druhý den byl na pořadu závod

klasickou technikou a vzhledem k
a trenér P. Bedrník, z Louňovic H, tratě.
Štibingr.A,,nejvzdálenější" členka Hned první závod olympiády běh tomu, že déšťnad Vysočinou přešel
našeho oddílu - L. Blechová z Mladé volnoutechnikou fbyťv celém průběhu ve sněžení,nebylo vůbec jednoduché
pršeloJ měl přímo strhujícíatmosféru, zvolit správné odrazové vosky. Přesto
Boleslavi.
Soutěže v běhu na lyžích,biatlonu podtrženou dojezdem poslední ktg, se závodníci s nelehkými podmínkami
a lyžařskémorientačním běhu za umělého osvětlení. Fandilo se o opět vyrovnali skvěle a bojovali jako lvi.
proběhly v současnosti v jednom z sto šest, nechyběly zvorrce, řehtačky
nejlepšíchsvětoqích areálů pro dané a závodící děti na běžkách vyneslo
sporty - v Novém Městě na Moravě nadšenídiváků k ještě nadšenějším
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PODPOŘTE ZAHAJENÍ OPRAV
KORUNY PALÁCE JlŽ LETOS!

i;
-.

I vtom ovšem tkvíkrása běžeckého |yžovánirespektive všech sportů v
přírodě - podmínky určuje příroda člověk se musí umět přizpůsobit.
čtrrrqý aen her byl pro běžce volný a tak se nám podařilo zajet fandit
kolegům hokejistům - na legendárním zimním stadionu Kotlina
v Havlíčkově Brodě bylo na programu prestižníderby Středočeši vs.
Praha. Hokej jsme s Pražáky v onom večeru prohráli, v bíléstopě jsme
však byli věšinou rychlejší!
Poslední den soutěží byly na pořadu štafety klasickou technikou 3 členná družsWa k]uků a ho]ek. Tribuny Vysočina arény se naplnily
školáky Novoměsts\ich škol a účastníkyolympiády z jiných sportů bubny a zvonce vířily a opětvytvořily atmosféru jako na velké olympiádě.
A na mladé závoďníl<y na běžkách byla radost pohledět - málokdo z nás
fandícíchtrenérůby jim stačil!
|ak jsme jlž naznačlli, děti ze Sokola Senohraby se soustarmějšímu

tréninku na běžkách věnují teprve 2

- 3 rokem

(před

ťm pouze

individuá]ně s rodiči]. |e jasné, že na lyžařské kraje - Libereclqí apod.
jsme zatím neměli. Přesto jsme olympiádu absolvovali se ctí a samotné
qýkony našich lyžařůjsou vel\ým příslibem do budoucna. Hlavně
však pro nás všechny, co jsme měli možnost se zúčastnit,to byla velká
zkušenost a motivace do dalšíčinnosti. Tímto osobně děkuji všem
kolegům trenérům a dalšímnadšenlfon činovníkům,rodičůma,,otcům
zak]adatelům" z Lyžaískéhooddílu Sokola Senohraby. Naše společná
práce nás vynesla z rodného Vávrova palouku až na Olympiádu, Také
samozřejmě musíme zmínit i dřívějšíúčastsenohrabs§fch dětí na
Olympiádách ještě podpatronátem pana Syrovatského,
Zástupci našeho kraje však nesoutěžili jen v běhu na lyžích,ale též
v lyžařském orientačnímběhu (LOBJ a velice úspěšně! Velkou část
reprezentace středočeského kraje v tomto sportu zajištbval dlouhodobě
vynikající oddíl orientačního běhu SK Kamenice. Byt to tzv. necinklo,
mladí orienťáci z Kamenice zaznamenali řadu pozoruhodných umístění
do první desítky v individuálních závodech - 2x O. Škvor a 1x Š.
Hausenblas. Ve smíšenéštafetě dvojic pak 7. místo - duo B. Vyhnálková
a O. Škvor.

Středočeshim krajem naopak zůstal neobsazen biatlon, což je (doufám,
že nejen pro náš oddíl) pro příští2 roky velká v;í,zva.
V rámci celého středočeského kraje pak byli medailově ve]ice úspěšní

krasobruslaři a rychlobruslaři, těsně pod stupni vítězůněkolikrát
zůstali naši sjezdaři a snowboardisté. V celkovém hodnocení krajů
obsadili Středočeši 1].. místo před 12. Prahou. Zúčastni]o se všech 14

krajů ČR.
Informace o celé olympiádě včetně kompletních qýsledků ze všech
sportů jsou na webu http://www.odm201,4.cz/

Olympiáda dětí a mládeže IODMJ je pojata jako soutěž kra;ů ČR,
probíhá pod patronací ČeskéhoOlympijského výboru a řídíse přesně

dle Olympijského protoko]u, tak jak známe z vellgích světoqých

olympiád: slavnostní zahájení se zapálením olympijského ohně, účast
řady známých sportovců - letos např. K. Jeriová - Pecková, B. Paulů, G.
Svobodová - Soukalová, D, Švubová, K, Neumannová O. Janechý, R. |aroš
atd. Ubytování je zajištěno v Olympijslcých ,,vesnicích" dle jednotliqých
sportovišt1 Bezprostředně po závodech probíhají Ev, květinové
ceremoniály a medailové ceremoniály s kulturním programem, pak
večer na náměstích pořadatels\ých měst,
Soutěží se ve všech známých sportovních disciplínách a dle dávných
olympijs\fch ideálů fsoulad ducha a těla) téžv jedné umělecké
dovednosti - letos to byla hra na akordeon.
ODM se koná jednou za dva roky vždy letní a zimní a v pořádání se
střídají jednotlivé kraje ČR. NejbližšíHry letní olympiády bude v roce
20],5

V

uplynulém roce proběhly opravy hradu Zlenice

v

konzervační a restaurátorské zásahy na původnígotické omítce.
V současnédobě však čelímei urychlené destrukci rozpadajícíse
koruny SZ paláce jádra hradu, při pohledu od vstupní brány se
jedná o zed'pod opravenou věžína straně k Mnichovce.

Za poslední dva/tři roky došlo k masivnímu rozvolnění a

postupnému rozpadu koruny zdiva. Bude potřeba zde co
nejdříve zahájit konzervaci zdiva, na kterou však v současnosti
velmi obtížně hledáme finance. Pro zahá.jeníalespoň základní
konzervace rozpadající se koruny palácové zdi nad potokem
Mnichovkou je potřeba cca 15o.ooo Kč. Sdružení Zlenice spolu s
obcí Senohraby však mají z důvodu spolufinancování probíhající
první etapy konzervace věže hradu a příprav na blížící
se realizaci
lávky do jádra hradu velmi omezené finančnímožnosti pro
rok zor4. l když se společnými silami pokoušíme o průběžné
získávání peněz z různých grantovrlch projektů, není tato cesta
všespásným lékem, na kteni by se dalo pasivně spoléhat a čekat.
Čas nezastavíme a je potřeba jednatl
Pomozte nám v tomto roce zahájit opravy rozpadající se koruny
paláce bez ohledu na státní dotace a přispějte svým dílem na
udrženídalší části tohoto krásného památníku minulosti i pro
budoucnost našich dětí, Pokud každýčtenářtěchto řádků přispěje

například v rozmezí 2oo-5oo Kč, dáme jistě všichni společně
dohromady dostatečnou částku, která zajistí možnost zahájení
prací. Zavedli jsme pro tyto účelyspeciální transparentní účet,
z nějž budou získané peníze použity pouze na konzervační práce
na hradě zlenice.
Zašlete svůj dar na čísloúčtu:z9oo5o8o79|zoto
variabilní symbol: zor4or, do zprávy pro příjemce uved'te heslo
,,palác", svéjméno a kontakt naVás. V případě, že budete ochotní
zaslat dar vyššínež rooo Kč (OSVČ, zaměstnanci) nebo zooo
Kč (firmy) a budete chtít potvzení pro daňové účely,využijte

formulář na našich stránkách nebo se na nás osobně obraťte, od
roku zor4 vzrostl limit pro dary, kteni si lze odečítat z daňového
základu, a to až na 15 % základu daně pro fyzické a ro % základu
daně pro právnické osoby.

ke konci roku
informujeme
všechny, kdo na
sebe zanechají

kontakt, o průběhu

a financování této
akce,

o

více informací

možnostech
záchrany
hradu Zlenice,

podpory

případně link k
nahlédnutí na
transparentní účet,

najdete na našich
webovýchstránkách
www.zlenice.cz.
vladimír Havelka

hostitPlzeňs\íkraj a Hryzimníolympiádyvroce 2016 Pardubic\ý

kraj.
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1-2/2012

Jan Oberlandel Petr Bedrník, Petr Štolba

2

rámci

dotačníhotitulu Programu rozvoje venova - Statické zajištění
havarijních situací v rámci ,,Velké věže" hradu Zlenice. Jak je
patrnó z názvu hlavní náplní proběhlých prací bylo zajištění
statiky dominanty hradu tj. palácové věže, Následně proběhly

ffi(D

Tělovýchovná jednota Sokol Senohraby
Vás zve na

VALNOUHROMADU
která se koná

v pátek dne

1

1. dubna 2014 ve 20:00 hod. v hotelu

SEN

Program:
o zahájení a úvodnízáležitosti
o zptávao činnosti TJ zarok2}I3
. zprávao hospodaření TJ zarok2}l3
o zptávarevizní komise
o plán činnosti TJ na rck2}í4
o návrh rozpočtu TJ na rok20l4
. volba ýboru TJ na dalšítříleté období (2014-2016)
o přestávka - malé občerstvení
o diskuse k předneseným zpráválm a k dalšíčinnosti TJ
o návrh usnesení valné hromady
o závéreěné slovo předsedy azakončení

ZároveřtVás tímto ryzývámekzaplaceru vašich členských příspěvků pro rok 2014
(popř. i doplatku za2013) hned na Valné hromadě.
Děkujeme.
František Konvička v.r. (předseda TJ)
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Děkujeme všem, kteří iste přišli
a podpořili dětský maškarníkarneval,
který se konal 23. února2OL4
v prostorách hotelu SEN.

Vytvořili jste úžasnou atmosféru,
ve které jsme si odpoledne společně užili.
@

hod.\)e\tbonoční javmarh a od"4,3o hod.Putování z

pohádLaldopohád\q,opětvpodániDívadlanahoupačhách,.
jarmarhubudeprodejruznýchřemesLných
HLavníčástí
vyrobhít:pomtazeb,beramLhy,zdobatých"perníčbí+,orígmáLních
porcelánovýchšáLhů,apodšaLhtt,sh\enlni,chdrobnosti,dřevěwých
hračeb, jarn(hohviti,zdobenýchl<l,ětmáčť,,,maLovanéhohedvahi,
syíče!<" zvčeLiho voslcu

a da|šíchdehoratLvních" drobnosti,

Přgměte nŇe pománi a poj ďte pěbně prožítpředveLíhonočni čas!

O€=

Velké poděkování patří
sponzorům za věcné ceny,
OÚ Senohraby a hotelu SEN.
za spolupráci a také všem
obětavým dobrovolníkůmza pomoc.
DĚKUJEME.
TJ SOKOL SENOHRABY

2-3/2014
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Zaíazení správního územíobce Senohraby do

MAS Posazaví,
Tento souhlas bude Posiázaví o.p.s. jako garant

z

fungování místníakčnískupiny přikládat k

jednénízastupitelstva obce Senohraby

konaného ďne 26. 02. 2014 od 19:00 hodin,
Přítomni: Ing. Pave1 Pangrác, Milan Krau! Ing.

Usnesení č.02l01l2)t4:Zastupitelstvo obce
schvaluje program j ednání.
Výsledek hlasování:7 hlasů pro
Usnesení é.0210112014 bylo schváleno.

Jaroslav Mareš, Ing. Alexandra Kloužkov4

P

Zbynék Pruša, Jan Beneš, PhDr. Vladimír

Schválení záptsu ze zasedéní ZO ze dne |1. |2.

Dvořak

2013.

Omluveni: Jarmila Malinová
Neomluveni: Ing. Jiří Zaíradník

Zápisbyl ověřen ověřovateli Janem Benešem a
Milanem Krautem.

kontrola účasti.
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce

ze dne 11, 12.2013.

19:00 hodin. Konstatoval, že dle prezenční

osévav i prostřednictvím místníakčnískupiny.

Usnesení č.0610ll20l4: Zasfupitelstvo obce
Senohraby schvaluje zaíazeni sprál,ního území

Usnesení é.0310612013l. Zastupitelstvo obce
schvaluje zápis ze zasedéni zastupitelstva obce

v

jednotlivým dokumentům, se kteými se bude
ucházet v dalšímprogramovém období 2014 2020 o finančnízdroje z evrops§ch operačních
programů. Tyto zdroje půjdou do regionu

Výsledek hlasovaní:7 hlasů pro

obce Senohraby do územní púsobnosti MAS
Posrázaví na období 2014

-2020,

Zastupitelstvo obce Senohraby pověřuje starostu
podpisem schvalovacího protokolu.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Usnesení č.0610l12014 bylo schváleno,

listiny - příloha zápisu č. 1je přítomno 7 členů Usnesení č.03 10612013 bylo schváleno.
zastupitelsfua obce. Zastupitelstvo obce je tedy
5. Úprava rozpočtu obce č, 6/2013
úprava rozpočtu za rok 20l3.

usnášeníschopné.

Volba ověřovatelů zápisu a

-

závérečná

jmenoviání

Starosta předložil členůmzastupitelstva ke

zapisovatele zápisu.
Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu
byli zvoleni Alexandra Kloužková a Jaroslav

schválení úpravu rozpočtu č,6/20 1 3 - závěrečnou
úpravu rozpočtu za rok 2013 - příloha zápisu č.

Mareš.

Usnesení č.0ll01l2014: Ověřovateli zápisu
byli zvoleni Alexandra Kloužková a Jaroslav
Mareš.

Výsledek hlasování:

5 hlasů pro:

Pangrác,

Oprava vodovodniho řadu v ulici Hlavní.
minulém období byl v rámci akce narovnání
silnice lybudovrá,n chodnfl< u nemovitosti pana
Janovského na ulici Hlavní. Při zemních pracích

V

došlo k odtěžení terénu a tím sníženízámrzné
v zimním
plrinované
rámci
opraly
bude
zamrzá,
V
obdobi
2.
pod
přeložen
chodník
a
bude
řad
příjmy
po
rozpočtu
č.612013
vodovodní
úpravě
Celkové
Tato
akce
byla
do
zirrlrzné
hloub§-,
uložen
čini:l4.379.417,28 Kč
pro
rok
2014,
Při
po
zaŤazena
do
rozpočtu
obce
rozpočtl
úpravě
ě.612013
Celkové výdaje
postupováno
zakázky
v
souladu
zadávání
bude
činí:10.354.533,52Kč
Usnesení č.04l0ll20l4: Zasfupitelstvo obce s platnou interní směrnicí obce pro zadávání

hloubky vodovodního řadlt ktery

Kraut, Pruša, Beneš, Dvořák
2 se zdrželi: Kloužková Mareš

schvaluje úpravu rozpočtu č.6/20 1 3 - závěrečnou
úpravu rozpočtu za rok 2013.

veřejných zakéuek.

Usnesení č.0ll01 l2014 bylo schváleno.

Výsledek hlasovrání: 7 hlasů pro
Usnesení č.04l01l20l4 bylo schváleno.

souhlasí s oplavou, přeložením a zahloubením

Usnesení č.07l0112014 Zastupitelstvo obce

vodovodního

řadu u nemovitosti

pana

Janovského v ulici Hlavní.
Výsledek hlasoráni: 7 hlasu pro

Jmenování zapisovatele.
Starosta obce jmenoval zapisovatelem zápisu

Úprava rozpočfu č. l/20 l4.
Starosta předloži1 členůmzastupitelstva ke Usnesení é.07 l 01 l 201 4 b},lo schváleno.
schválení úpravu rozpočtu č.ll2014 - příloha
Oprava místních komunikací v roce 2014.
zápisu č.3.
Program dnešního jednání zastupitelstva,
přivítání, kontrola účasti.
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č.112014 V letošním roce proběhne oprava komunikací,
jmenování
které byly poškozeny po.,odněmi v roce
činí:l0.645,400,00 Kč
Volba ověřovatelů zápisu a
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu č.112014 2013. Obec na tyto opravy- obdržela dotaci
zapisovatele zápisu.
od ministerstva dopravy. Finanční prostředky
Schválení plogramu jednrání zastupitelstva činí:9.460.800.00 Kč
dotace byly přesunuty na rok 2014.
obce.
Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 71.12. Pan Dvořák: Navrhuje nesnižovat v rozpočtu Pan Dvořák: Do jakého stavu budou komunikace
obce pro rok2014 daňové příjmy (např. DPH) a opraveny?
2013.
Komunikace mohou bý opraveny do původního
Úprava rozpočtu obce č. 612013 - závérečná §4o daňové příjmy ponechat ve výši roku 20l3.
Navrhuje, aby se úprava rozpočtu ve výdajích stavu,
úprava rozpočtl za rok 2013 .
udělala v položkovém znění a ne v paragrafovém V letošním roce proběhne oprava komunikací
Úprava rozpočtu č. 1 l20l4.
z rozpoětl obce. Opraveno by mělo bý cca
Zařazeni správního území obce Senohraby do znění jak je navrhováno,
Jana Herbsta,

MAS Posázaví.

Pan Pangrác: Rozpočet pro rok 201 4 byl schválen

Oprava vodovodního řadu v ulici Hlavní.
Oprava mistních komunikací v roce 2014.
Aktualizace interní směmice obce o zadáváni
veřejných zakázek.
Majetkoprávní vypořádání pozemků ppč.390/1

v paragrafovém znéníaúpravy rozpočtu se tedy
projednávají a schvalují v paragrafovém znění.
Pan Dvořák: Upozorňuje, že mu nebyl poslán

a399ll.

ppč.338/3, 338124 a 50513.

schvaluie úpravu rozpočttl č. ll2014.
Výsledek hlasoviání: 6 hlasů pro: Pangrác, Kraut,
Mareš, Beneš, PrůšaKloužková

Různé.
Diskuze.

Usnesení č.05l0112014 bylo schváleno.

Zména nájemní smlouvy na části pozemků

2_3/2o14

výkazFtn2-12 zaměsic 1eden 20l4.
Usnesení č.05l0112014 Zastupitelstvo obce

l

proti: Dvořák

4

m' komunikací, Potřebná částka na
opravu je áruba 1.500.000 Kč. Semam
5.000

navržených komunikací pro opravu v letošním
roce byl zasliárr zastupitelům a bude zveřejněn
v senohrabské hlásce, vzhledem k terénním
podmínkrám u některych komunikací, bude se
muset zvolit více technologií oprav. Na opravu

vlitluků bude použita technologie ,,turba".

paní kloužková: proč se ulice Na

požáru

neopraví až k nemovitosti pana Blahy?
Oprava je možná, ale jinou technologií.

*K\n@O

ZabýÝá'm§ib kl€ckdu mokróú pé,é*kú,Hr]Záktfidní€ná za
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Máte děti a potřebujete si dojít uděIat pedikúru a přitom se
žretáx§lvfit-d kážd6d§nni nut,iry? V ňá,dlr,ětt éttti ré]axačním
prostředí si odpočinete, zatímco Vaše děti si budou hrát a
užívat.
Záujal.á"Vá= mojé: nábídka?

T,ňavšvié*ebwww,prstiky.cz

a objednejte si zde Váš termín pedikúry.
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UHELNE SKLADY PETIHOSTY - JASPRO PIUS s.r.o.

UHLI A DREVO
KTERE VAS OPRAVDU ZAIJREJE
7rV

ZEMNI A VYKOPOVE PRACE

DALE NABIZIME:

1anzÉruv, WKopy

pno sírĚ, áKLADv

RD)

KONTEJNERY NA ODPAD
1rcouutrtÁL, SUŤ, TRÁVA,

oŘrvo..,;

šrĚnrcy všEcH FRAKcí
písEK A rnčínrr
PALlVovÉ oŘEVo ŠrípnruÉ
pnírpu ogJEoNÁVEK

:

UHELNE SKLADY JASPRO PLUS s.r.o.
Pětihosty 17 -Yávruv statek

Mobil:

Tel.:

602 36 52 36

323 654

wwwj aspro.cz

32l

l

vladimir.vavr a@volny .cz

,rDůvěru oplácíme kvalitou66

Jakou formou se mají podat podněty na opravu
komunikací?
Požadavky mohou občanénahlásit starostovi.
Pan Beneš: Proč se na opravu ýtluků nepoužije
jiná technologie. Navrhuje, aby pro opravu ulice
Škohíbyla použita ,,balent'.
Paní Kloužková: Občanéa zastupitelé podají

pozemku ppč.390/1 o ýměře 1.04l m2, viz
GP č.649-1312004.

Obec Senohraby převede do vlastnictví
pana Kotiše část pozemku ppč.399l1 o
výměře 920 m2, viz GP č. 649-1312004,
Obec Senohraby převede do vlastnictví
pana Kotiše pozemek ppč,398 o vý,rněře

návrhy na opravy. Zíéchtonávrhů se udělá noý
seznam, navrženéopíavy se nechají ocenit a po
té se rozhodne. v jakém rozsahu budou opravy

nutné pro zápis směny pozemků do katastru

provedeny.

nemovitostí,

l1l

v této komunikaci opět v,ýmoly. Jak

bude obec dál postupovat.

Pro ulici V Břízkách stále platí zélruka. Pro
lyřešení problému by by1o řeba vybudovat
odvodnění celé této ulice.
Pan Beneš: Navrhuje svolatjednaní o opravách
komunikací.
Pan Dvořiák: Navrhuje opravit ulici Na Požráru

2014 od 10:00 hodin v zrikladní škole.

Zména nájemnt smlouly na části pozemků
ppč.338/3" 338124 a 50513.
Starosta navrhl změnu nájemní smlouvy

na části pozemků ppč.338/3, 338124

a

505/3. Důvodem změny je, že nájemcem
na tyto pozeml7 je již bývalá majitelka
nemovitosti čp. 124. Nová nájemní smlouva

bude sepsána se současnými vlastníky

metody.

Usnesení č.10 l 01 l20

10 dnů bude akŤualizován sezrlam na

oplavu

komunikací a budou navrženy obě technologie
nebo jejich kombinace. Semam bude zaslárt
členůmZO. Navrhuje, aby se nechal zpracovat
proj ekt na likvidaci sražkových vod na místních

14 :

veřejných zakázek.

s

ŇhJalizaci interní směrnice obce pro zadávéní
veřejných z*ázek.
Pan Mareš: Navrhuje, aby v bodě 3a) směmice
byla provedena tato zména: ,,Zadavatel vyme
osobně nebo písemně minimálně 3 zájemce o
předložení nabídky".
Pan Dvořák: Navrhuje, aby všechny záméry
byly zveřejňoviány na úřednídesce.
Pan Pangrác: Zéměry budou zveřejňovány na
úřední desce obce a na internetových stránkách
obce.

Usnesení č.0810112014: Zastupitelstvo obce
souhlasí s aktualizací interní směrnice obce
o zaďávéní veřejných zakázek, včetně návrhu
pana Mareše.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Usnesení č.08l01l20l4 bylo schváleno,
Majetkoprávní vypořádaní pozemků ppč.3 90/ 1
a 399ll. Jedná se o výměnu pozemků mezi
obcí a panem Kotišem. Pan Kotiš převede do
vlastnictví obce část pozemku ppč.390/1 - část
ulice Sázavská a obec převede do vlastnictví
pana Kotiše pozemek ppč.398 a část pozemku

ppč.399ll.

Usnesení č.09l0ll20l4: Zastupitelstvo obce

se směnou pozemků mezi

obcí
Senohraby a panem Kotišem takto: Pan Kotiš
převede do vlastnictví obce Senohraby část

<re,=!::

23.

a24.kvétla2014.

Žádost o povolení kácení stromů.
Vydráním roáodnutí si obecní úřad nechal
zpracovat znalecký posudek a celou záležitost
konzultuje s odborem životního prostředí MěÚ
Říčany.

tak, jak

stav financí na bankovním účtuobce.
byl stav financí na bankovním
účtuobce: 14.480.201,50 Kč,

Usnesení č.10l0ll2014 by1o schváleno.

Diskuze.

Různé,
Prodej nemovitosti čp. ó0 - Igra.
Nemovitost čp. 60 ie několik 1et na prodej.
Do letošního roku byly pŤedloženy již ďva
záméry na výstavbu domova pro seniory.

projektu Hláska?

ji navrhl starosta obce.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

K 19.02.2014

Pan Mareš: Bylo

Aktualizace interní směrnice obce o zadávťni

souhlasí

Volby do Evropského parlamentu.
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

Zastupitelstvo obce

souhlasí se změnou nájemní smlouvy na
části pozemků ppč.338/3, 338124 a 50513

komunikacích v nejhorších částech obce.

Starosta semámil členy zastupitelstva

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Usnesení č.12l0ll201 4 bylo schváleno.

vítaníobčánků.

nemovitosti čp. 124 a v souladu s platnými
právními a cenovými předpisy.

Do

schvaluje uzavření smlouly o věcném břemeni
se společnostíČEZ Distribuce na část pozemku
ppč.338/3, k, ú. Senohraby a stavbu na tomto
pozemku. zá;něr prodeje části pozemku

vítaní občránků se uskuteční v sobotu 24. května

obec nechala zpracovaí cenovou nabídku na obě

až k nemovitosti pana Blahy a dále navrhuje, aby

Usnesení č.12101l20I4: Zastupitelstvo obce

ppč.338/3.

m2,

Obec Senohraby zajisti veškeré náležitosti

Paní Jobertová: V ulice V Břízkách byla Výsledek hlasovrání: 7 hlasů pro
provedena konečná úprava povrchu. V loňském Usnesení č.0910|12014 bylo schváleno.
roce musela bý provedena oprava a v současné
době jsou

Výsledek hlasování: 7 proti
Usnesení č.l l l0ll20l4nebylo schváleno.

již ukončeno frrrancování

Financování tohoto projektu bude ukončeno ve
2. pololeti2014.
Pan Beneš: Požaduje obnovit značeni přechodů
pro chodce do konce dubn4 zametení chodníků

Oba záněry počítali s tím, že nemovitost
čp, 60 bude zbourána.

po zimním posypu a opravu měřičůrychlosti,

JUDr. Cilínková: Nemovitost čp. 60 je

probíhat ořez stromů a zda je ještě možnéo
oíezpožádat.
Oíez již probíhá a je možné žádost podat.
Pan Dvořák: Doáztle se na projekt plánovaný

pro obec neskutečná hodnota a odkoupení
této nemovitosti obcí mělo být zaíazeno
do programu jednaní. Obec má na účtu
14,000.000,00 Kč, ale nemůžetuto částku
dát za odkoupení této nemovitosti. V obci
je dost občanů,1,1eří jsou připraveni obci
pomoci finanční půjčkouči darem. Rovněž

by by1o možnéz pozemku oddělit

dvě

parcely na stavbu rodinných domů a tyto
parcely prodat. V Senohrabech je rovněž
spolek řemeslníků, ktery by opravu vily

provedl za minimální nráklady. Vila by

mohla fungovat jako multifunkénízaíizeni
a obec by při odkoupení dostala ql,raznou

Paní Kloužková: Dotazuje se, kdy

v nemovitosti čp. 60

-

bude

lgra.

V současnédobě existuje pouze studie na stavbu
Domu pro seniory. Předpokládaná kapacita
je cca 100 míst. Předložená studie počítás
kapacitou jen cca 50 míst. Podle předložené
studie bude budova bývalé Igry zbourána.
Je poťeba opravit skluzavku na dětském hŤišti.

Pan Topol: Dotazuje se na plánovaný překop
komunikace Pětihostská pro výstavbu elektro

přípojky a ďále upozorňuje,
vodovodní řady jsou uloženy

v

že některé

soukromých

slevu.

pozemcích.

Zámér prodeje části pozemku ppč.338/3, k.

platn}ch zákonů a se souhlasem vlastníků

ú. Senohraby.

těchto pozemků.

Jedná se o část pozemku, na kterém byla

Pan Janovs§:

Usnesení č,11 l01 12014: Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr prodeje části pozemku

požaduje zdrsnění povrchu přechodů.

Výstavba vodovodu probíhala dle tehdy

vybudoviána trafostanice, Lterá je ve
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce.

Upozorňuje, že přechody pro chodce jsou
v zimním období a v době dešťůkluzké a
Starosta ukončiljednrání ve 20:50 hodin.

ppč.3 3 8/3.

5
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Je poměrně dost sportŮ, ve ktených Češipatří do světové špičky,Je protojistě velkou škodou, že tento fakt není velké části veřejnosti
úplně známý. Na lední hokej si sice vzpomenekaždý, na nohejbal už ale jen skoro každý, na florbal, hokejbal či inline hokej sem tam
někdo a častémedailové zisky ČechŮ z hlubinného potápění si připomene asijen ta hrstka jeho příznivců. Stejně tak je tomu i u agility
(sportovní disciplíně, při které psovod směřuje svého psa k různým překážkám, které má v co nejrychlejším_č_a_s_ovémúseku překonat),
Proto jména jakojeAntonínGrygal průkopníkagilityvčeskérepubliceatrenérreprezentace, neno Nátálie KOPPerOVá,
takřka pravidelná účastnice mistrovství světa, byste i po jejich sebevětším úspěchu na stránkách novin asijen těžko hledali. S Natálií
Kopperovou, už dlouholetou obyvatelkou Senohrab, jsem si povídal nejen o situaci v agility, její sportovní dráze, ale i o životě v

senohrabech.
Jaký je o agility čIenský zájem, když ten
mediální není skoro žádný?
Bezespornou výhodou agility je, že ho
můžedělat kdokoliv s ktenýmkoliv psem,

věcí odkoukala a své psy si proto dokážu
vedle tréninků na cvičištíchtrénovat i doma.

V současnédobě i já působímjako

trenér,

bud'individuálně na mých překážkách, nebo
určité jezdím hostovat na jiná cvičiště.

To ale samozřejmě platí jen do
kvalitativní úrovně. Klub agility České
republiky v současné době eviduje asi Představ nám, prosím tě, tvoje psy.
20OO zé4emců.Členský zájem tady určitě Závodím s Chitou, pětiletou fenkou
je, Dokazuje to i ohromný vývoj, ktený belgického ovčáka Malinois. Už loni jsem

sport v Čechách zaznamenal, Z dřívějšího usoudila, že přišel čas, aby měla svoje první
průměru, ve kterém jsme ještě před čtyřmi, štěňata a já mezi nimi vedle nového psího
pěti lety setrvávali, jsme se led' zařadili za kamaráda i pokračovatele na závody, Ze
Finy, Francouze, Američany a Rakušany všech štěňatjsem si vybrala tu nejdrobnější,
do první světové pětky.
ale rozhodně nejaktivnější fenku jménem

Co tě ke sportu přivedlo?
Už od mala jsem jezdila skokové parkury
na koních, ale protože to bylo finančně i

časově dost náročné, přestala jsem s tím.

s

Lex, která se zatím projevuje jako velmi
nadaná. Už ted'po půl roce zvládázákladní

,,agiliťáckou" abecedu, Stále je ale před námi
ještě dlouhá cesta.

nejdůležitějšímfaktorem je zdraví. Agility

je náročné pro pohybouý aparát a plně
zatéžovatzačnuaž v dospělosti,

Jaké předpoklady by podle tebe měl
mít dobrý psovod?
Určitě by měl být hodně trpělivý, protože
výchova psa je hodně o trpělivosti. Psovod
by neměl být přehnaně ambiciózní, Přeci

jen, pes je stále jen zvíře, u kterého se

občas stane, že nemá svůj den. Také
by měl být velmi aktivní, psi vyžadují
každodenní pohyb. Dále je důležité,aby

si lidé nevybíjeli na psech svojí agresi a

dominanci, jelikož to k ničemu nevede
a k dobným uýs|edkům už teprve ne. Co
se závodů týče, musí psovod umět psa
správně namotivovat, případně ho i před
záv ody přimět odpočívat.

definitivním koncem

jsem se ale nesmířila,

Jak vůbec v agility probíhajízávody?
Závody jsou rozděleny podle velikosti
psů do tří kategorií, Small, psi do 35

Stavěla jsem si z
bedýnek různépřekážky,

vymýšlela různě dlouhé

trasy a na

centimetrů výšky, medium, psi ve výšce

od 35 do 43 centimetrů a poslední je
kategorie large, ve které závodí psi

dráhu

jsem honila naše psy.
Když jsem se později
dozvěděla, že podobná
cvičení,která se psy

vyššínež 43 centimetrů. Dále

provádím, jsou i náplní
jednoho sportu, chtěla
jsem se o něm dozvědět
co nejvíce. Rodiče mě

proto poslali

s

naším

pudlem na dětský tábor,

ktený mladé psovody

i

jejich psy připravoval. Po
návratu domů jsem do sportu začala ještě
více pronikat a získávat dalšícenné rady a
zkušenosti.

jsou

závodníci zařazeni do tří skupin podle
rnýkonnosti na začátečníky,pokročiléa
profesionály. Na trati se střídají tři druhy

Kdy a čímse začínás trénováním psů?
Nelze úplně přesně říct, kdy je nejlépe začít.
To je individuální, hlavně záležína plemeni
a jeho fyzické zdatnosti. V prvé řadě se psi

překážek, skokové (sem patří například
zed), zónové (např. kladina) a probíhací
(slalom a tunely). Celou trasu by měl
mít pes proběhnutou obvykle do jedné
minuty. V konečném umístění od sebe
jednotlivé casy obvyk|e dělí jen setinky
vteřin, Závody se běhají na cvičištích,v
zimě se stahují do jezdeckých hal.
Ty sama

si začínalana koních, závody

se odehrávají v jezdeckých halách a
možná, že i průkopníciagility hledali
pro svůj sport inspiraci v parkurovém
skákání. Nemotivuje vás snaha
dotáhnout agility na olympijské hry

sbíráš dál zkušenosti od trenérůnebo postupně učíklasickou základní poslušnost,
Vše v podstatě formou her a pozitivní
už trénovánídál zvládáš sama?
Jsem členkou klubu v pražských motivací především, Já sama ted' pomalu
stodůlkách, kam se v rámci svého volného přidávám úkony, které se mi později budou
času snažímdojíždět. Agility už dělám hodit na parkuru. Psa v podstatě pustím na jako je tomu u parkuru?
všechny překážky až po roce života, jelikož Tím se naše ,,agiliťácká" veřejnost dělí
čtrnáctým rokem. Za tu dobu jsem i spoustu

2-312014
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FoTBAL
na dvě skupiny. Na ty, kteří by se díky
agility rádi dostali na olympiádu a na ty,
pro které je naopak taková vidina noční

)i*§,'#š

Letos zima jeŠtěnebyla, ale už se b|ížizačátekjarní sezony pro všechna naše mužstva hrající
soutěŽe raČR. Po zimní přípravě se už asi všichni hráči, trenéři a snad i fanoušci těší na víkend

tím degradovali z pozice našich kamarádů

23. 3. kdy se začínajíhrát soutěže III a IV. třídy za účastiA a B mužstva.
Po loňském suverénním postupu do III. ťídyje po podzimu A mužstvo v popředí tabulky na
velmi pěkném 5 místě. Tento rok je asi pro kluky o sbíraní zkušeností při zápasech s fotbalově
lyspělejšími soupeři, a aby si fotbal užili a potěšili věmé fanoušlr7, kteří je druhým rokem, nejen

na peníze.

při domácích zápasech, mohutně podporují.
B mužstvo se snad najaře pokusí o větší bodoqi zisk a posun v tabulce směrem vzhůru.

můrou, Podle nich by olympiáda sport
ohromně zprofesionalizovala a psi by se

jen na jakési sportovní náčiní, na nástroj

Vrcholem tedy zůstává mistrovství

1

světa. kolikrát si na něm startovala?

Startovala jsem na třech mistrovstvích
světa, v letech 2011 ,2012a 2013, Protože
jsme měly loni krátkou prodlevu kvůli

_r-

4.
5.

štěňatům,stihly jsme s Chitou pouze jeden

ze dvou kvalifikačníchzávodů na letošní
Mistrovství světa

v

bodů, které jsme stihly nasbírat, nám stačí

na pozici případnéhonáhradníka. Další
účastproto zůstává stále reálná.

prvním kole soutěží v disciplíně jumping,

v druhém pak v disciplíně agility. Mně se
tehdy podařilo první kolo vyhrát, což byl do
té doby můj největší úspěch, Všechny ty
známé závodníky, o ktených jsem dlouhá
léta četla, na jejichž videa jsem se dříve

kř.
Radošovice A
Senohrabv A
Louňovice B

l

Ondřeiov B
Kamenice B

2.

Senohrabv

_r_

Loiovice

0.

Helsinkách. počet

Jaký byl tvůj nejvěšíúspěch?
Mým největším úspěchem a zároveň asi
i největší porážkou bylo moje vystoupení
na Mistrovství světa v Římě v roce 2012.
Tehdy jsme postoupily přes kvalifikační
kola do velkého finále o medaile, To
je rozdělené do dvou částí,kdy se v

Mirošovice

2. kostelec u
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31

( -7)

46
16: 43

l1

( -4)

6

( -9)

4'7

5

-16)

24:

Pro mladší žélkyzačne sezonaaž 5. 4, a mladší přípravka odehraje svůj l. tumaj l9.4..
Mladší žáci po výbomé 1. polovině podzimní soutěže, kdy všechno lyhráli v závěru sezony
trochu ve svých výkonech polevili a zatímjsou na 2. místě.

Rk1.
2.
3,

Tým
Postupice
Senohraby
Miliěín

Záp
8
8
8

4.

Mezno

8

5.

Křečovice 8

+ 0 - Skóre

6
5
5
4
0

O

0
0
O

0

2
3
3
4
8

Body

PK

52:28 18
48:46 15
43:45 15
73:44 12
,í3:
66 0

(Prav)

(6)
(3)
(3)
(0)
(-12)

koukala a snažila se od nich co nejvíce

naučit, jsem ted'

ve výsledkové listině

nechala všechny za sebou. Čekánímna
své vystoupení v druhé části závodu se mě
ale zmocnila nervozita, která se projevila i

na mém výkonu. Několika chybami jsem
ztratila svůj náskok a nakonec se propadla

až do půlky výsledkové listiny. Odvezla

jsem si sice zlatou medailiz jumpingu, stále
mě ale nepřestává mrzet ta promarněná
šance na celkové prvensfuí a titul.

Dříve si bydlela v Praze. Jak proto teď
nahlížíšna život v senohrabech?
K úplnéspokojenosti mi tu chybí snad jen
cvičiště,ale Senohraby jinak zbožňuji. Je
snadné to tu mít ráda. Ráda bych ještě
touto cestou poděkovala svým rodičůmza
podporu, hlídání a starost o mé psy a J&T
Bance za sponzoring.
Jaroslav sládek

O@a§

N\\\

Mladšípřípravka skončila po podzimní sérii tumajů také 2. místě ve své skupině
jaŤehrat o konečné6. - 10. místo.

a

kluci budou na

Tímto bych se chtěl ještě jednou vrátit k loňskému postupu A mužstva do III. ťídya poděkovat
trenérŮm a hráČŮm A mužstv4 kteří se o tento úspěch zasloužili, fanouškůmza jejich podporu při
zápasech a fanouŠkŮm - sponzorům za příspěvky, díky kteým jsme mohli v loňském roce vyměnit
ochranné sítě a rozšířit zavlažovíníhřiště, o které se nám skvěle stará Bery - dílrry.
A děkuji také i všem trenérum mládeže, kteří dětem věnují nemálo svého času - amalé kluky to
asi taky u nás baví, protožejejich počet stále roste a sami viďi, že začinaji hrát (někdy :-)) dobď
fotbal, kleý přináší i úspěchy v zápasech.

Aktuální info na webech: http:/ifotbalsenohraby.webno
http ://fotbalsenohraby.

de.czl a
petr Štolba

eu/

PLAVÁNÍ V HOTELU SEN
Hotel sEN v rámci rozšířeníspolupráce se sokolem senohraby nabízívšem členům
Sokola Senohraby slevu při pořízení permanentky na 5 vstupů do hotelového
bazénu (5 vstupŮ= 250 Kč}.
Podmínky pro využiťslevy - členstvív TJ Sokol Senohraby -tj. zaplacené členské
příspěvky.
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3/2014

ZÓnis

-

ŠkalkqM?dYilkg, PÚ,: h4nic,hlYice

Školkas prvky Montessori a angličtinou v rámci programu
zahajuje zá.pisy na rok

20t4l2a§:

t4,4,2a14 od ]"6,00 do 18,00 hodin na adrese: Nádražní 313, Mnichovice
5"5.2014 od 16,00 do ].8,00 hodin na adrese: Lomená 205, Mnichovice - Božkov
Pfovoz škólky: ód 7,00 do 18,00 hodin
Poplatky od 3.500,- / měsíc

Mateřské centrum Me,dvídek, z.s.
w§w§ke!&a"re,e, dvld&&p§&e_, tel.:

7

22 95 9

411

SpRÁvCF] TEI{ISCvÝcH IfiTRTť] TK Hrušov
Tenisový klLrb TK llrrršov. ktery ná l00letoLrtradiei. lrledá na letlrí sezónu 20l4 (klěten - zái'Í) sprárce
areálu rJvou tenisových kurtri a pi"íslušné|rozázensi (šatny. sociální zázenlÍ. klubovria).
Náplň práce:
- pbtrlóa nad správou a provozeln teniscrvých krrrlů pi"el,ážně ocl pátku do neděle v sottladrt s lrracínl řádelll.

, ÚdrZba areálr-r (sekání n,f,yy" úk|id areálLr ..").
- Provádění drobných oprav ntajetku"
- Komunikace se zájernci o prorrá_ierrl lruíů"
- Sch oprr os1 zab ezpečit základni občerstv e n í.

Očekávárle: spolehlivost, praccrvitos1" manttálni zručllclsl, zájetl o spor1. převážně o tenis rlhoclotr,
Natríz.ínre: př"íjerrrnéa hezké prostředí v přírodě, 40ti členný ko|ektiv zapálený'cli tenistri, l' PříPadě zájlrltl

nrožnost ubytování,
pro bližšíiňformace kontaktu.ite pana Ladislava Baštu nate|.} 420723 6lB 789 nebo enrail lbastat?rolnl.cz,

{}řB'ÁvYÁÚFIdÁvY{}DtvU
prnrirth krlriftn& m přijrhilněcmy
§rži|dru r{rmriltnri §.. ffiařfuiaffijá'rá +fuirv*t r v rcr*r:rilni
mřnĚ mff* qrlror* i lerrrírayě- Ilodrci *wmíny j*on il* sroČifuxti
nr*lrr" Jt rcžná i eq*trn*mi r*É**ínL*dry"

f,kirffii ;rmďlolĚffii

alé|kíŤř§G} §Fů Emfuů

TíEčn-riFů
ťFnfuI pnďivk5r
&ubráaltraqy
*'lí t oprtry bytrrt€n* Mirr
r,§rnte §dřvi ra r*lrirkn

Ihrťniht Hr}orri,

2-3/2014
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Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává Obec Senohraby.
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Uzávěrka příspěvků do 25. stávajícího měsíce.
Nevyžádané podklady k tisku se nevracejí.
Povoleno MK CR B l2710
Číslo2-3 / 201 4, ročník56
vychází 20.3.2O14

