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Volby do evropského parlamentu
ve dnech 23. a24. května 20l4 se v našírepublice konaly již třetí volby do Evropského parlamentu.
V prvních volbách v roce 2005 byla celková volební účast28,32%.V Senobrabech byla volební
účast40,45oÁ.Do parlamentu se dostali zástupci 6 stran. ODS: 9 zástupců; KSCM; 6 zástupců; SNK
sdruženínezávislých a Evropští demokraté: 3 zástupci KDU-CSL: 2 zástupci; CSSD: 2 zástupci
NEZAVISLI 2 zástupci.
V druhých volbách v roce 2009 byla celková volební úěast 28/2%. V Senohrabech byla volební
účagt38,320Á. Do parlamentu se dostali zástupci 4 stran. ODS: 9 zástupcŮ; CSSD: 7 zástupců
KSCM: 4 zástupci: KDU-CSL:2 zástupci.
V letošních volbách byla celková volební účast18,20oÁ. V Senohrabech byla volební účast26,70oÁ.
Do parlamentu se dost3li zástupci 7 stran. A\lO 20l l:4 zástupci; TOP 09 a Starostové: 4 zástupci;
CSSD: 4 zástupci: KSCM: 3 zástupci: KDU-CSL: 3 zástupci; ODS: 2 zástupci Strana svobodných
občanů:1 zástupce. Stále snižujícíse volební účastmůžeznamenat i to, jaký názor máme a jak
Jan Herbsl

vnímáme institut Evropského parlamentu.

Komunální volby
aktuální nejen díky nedávno proběh|ým volbám
do evropského parlamentu (kterých si mnozí ani nevšim}i), ale
se komunálním volbám, Pro neinformované
hlavně díkyblížícím

Tén-ra voleb je

jen připomínám, že během jednoho podzimním víkendu

proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Pravděpodobný
termín je 10. a 11, 10, a]e už nyní bychom měli přemýšlet, koho
bychom chtěli - nebo nechtěli mít ve vedení našíobce. Možná
někteří zváspíemýšlejínad tím,žeby se sami zapojili a podíleli
na práci pro obec. Proto všechny strany a občanská sdružení,
které se rozhodly kandidovat do
senohrabského zastupitelstva
budou mít k dospozici jednu
stranu v SH, aby mohly přestavit
svůj program a kandidáty.
Kontaktujte včas redakci Hlásky.
za redakci sH
Jana Vrbová

Str"3-5

ZpřqÁvv
Z *ffi{_il

§tr.

*
TffiNÁTL*í\§ V
§ f; hjú F{'e' $3 ffi {" ř-{

§tr, 6

nn n t í
lvlft
L_
§

r-iA§lČĚ

Na jaře se děti ze ZŠSenohraby zúčastnily

několika sportovních akcí.
Spoňovní testování
Během sportovního dopoledne 28. dubna by|y děti Celkové pořadí po sedmi náročnýchzávodechje následující:
otestovány firmou SportAnalytik v osmi disciplínách, z Chlapci (1OO startujících)- Jakub Štolba (2.), Filip Bílek (5.),
nichž každá prověřovala jednu fyzickou dovednost (např. Matěj Skořepa (].0,) Richard Dvořák(11.)-jednoho závodu

vytrvalost, sílu, rychlost, ohebnost, rovnováhu, atd..), Každé
dítě pak dostalo základní report, kde se dozvědělo, jak je
na tom u jednotlivých dovedností v porovnání s vrstevníky,
jaké jsou jeho silné stránky a na čem by mělo zapracovat.
Naše děti dopadly skvěle, je vidět, že většina z nich
pravidelně sportuje.

se nezúčastnil. Dívky (86 závodnic) - Nikola Bělková (3.) a
(6.). Ostatní děti v jednotlivých závodech
podaly také uýborné výkony. Gratulujeme!

Anna Tomková

Atletický pohár
20. května proběhl na fotbalovém hřišti v Senohrabech
už 4. ročníkatletického klání čtyř škol (Mirošovice,
Mnichovice, Velké Popovice a Senohraby). Soutěžilo
se v běhu na 60 m a 300 m, ve skoku dalekém, v hodu
míčkema poprvé byly do soutěže zařazeny štafety 4 x

].50m. Počasínám přálo a soutěžícípředvedli excelentní
výkony. Naši žáci se rozhodli, že ,,Putovní poháť' neopustí
ZŠSenohraby a svoje slovo dodrželi! Již potřetí za sebou
zůstává pohár u nás! Gratulujeme všem závodníkům za
vzornou reprezentaci školy a děkujeme všem pořadatelům
zajejich obětavost!
Výsledky a fotky nejen ze sportovních akcí školy sledujte
na www.zssenohra by.cz.

Gratu!ace
Jako každoročně, i tento rok v dubnu proběhly přijímací
zkoušky na víceletá gymnázia. Čtyři naši žáci, Dvořák
Richard, Tomková Anna, Stocková Kristýna a Anderlová

Anna velmi úspěšně složili přijímacízkoušky na Gymnáziu m
Benešov a všichni byli přijati. Navázali tak na již tříletou
přebor škol v orientačnímběhu
tradici 100% přijetí v tomto gymnáziu. Gratulujeme!
za školu Monika přibíková
]-3. května jsme se zúčastniliPřeboru škol v orientačním

běhu. Podařilo se nám sestavit dvě družstva (mladšíD3,
H3 a staršíD5, H5). V lese na pražskéLhotce jsme pak mezi

zúčastněnýmistředočeskými škola m i suverénně zvítězi li (ač
jsme to vůbec nečekali). Děkujeme všem dětem zavzornou
reprezentaci našíškoly!
Plavecko - běžecký pohár
Od záři 2013 proběhla série 7 závodů Plavecko-běžeckého
poháru, na kterých jsme pravidelnými úspěšnýmiúčastníky.

Akademie

Připomínáme rodičům,prarodičůma

příznivcům školy naši tradičníškolníakademii,
kíerá se koná tehtokrát v restauřaci u Andělů,
19.6. 2OL4 v 17:00.

Kaple yersus supermarket
Když se před zhruba 3,5 lety měla stavět kaple v našíobci, rozpoutala se o její stavbě vášnivá debata mezi senohrabskými občany. Tehdy
jsem zaslechla skupinku místních žen, jak si povzdychly: ,,Kdyby tu radši postavili pořádný supermarket!"
Ano, je to pravda, supermarket zde nemáme. Ale přiznejme si, kdo z nás chodí do supermarketu rád? Já ne, vždycky se tam rozčílíma
zjistím, jak vše zase podražilo. A kvalita? Nic moc. Do kaple ale chodím ráda. Nevím přesně, čímto je, ale zcela určitě zde neřeším, zda
je něco drahé či ne, zdaje to výhodné či zdaje to či ono zíovíav akci. V kapli myslím na to, coje v životě podstatné. ZároveĎ si zde
uvědomuji svoji nicotnost a konečnost. Doché.zi mi, jakou nepřiměřenou důležitostpřikládám v životě nepodstatným věcem jako je třeba
nakupování, jak často a příliš řeším, zda si mám pořídit to či ono, stále něco sháním a hromadím, a skrze tento veškery shon nemám čas na
své přátele a uniká mi to podstatné, co je v životě důležité.To, že nemácenu chtít stále víc avíc, ale že jetřebavrátit se k tomu základnímu
- k lásce, poctivosti, slušnosti a pomoci druhému. Je to vše úplně zadarmo, a přece se nám toho tolik nedostává. To a mnohem víc si
uvědomuji právě v senohrabské kapli, při čfurtečníchrozjlrnántch, kdy se v tldenním shonu na chvíli zastavím a poděkuji za vše dobré,
co v životě dostávám a myslím na lidi, kteří zdaleka nežijítakdobře, jako my tady.
A tak jsem ráda, že zďe máme právě kapli a ne supermarket, kde bych nikdy neshávila tolik naplněných a zároveň vzácných chvil. Nebýt
kaple, zcela jistě bych nezpívala ve sboru starou hudbu, nepřemýšlela bych o Písmu a nikdy bych nepozna|a tolik sousedů a přátel, jako
při akcích zde. A to by byla veliká škoda. Myslím, že tato drobná stavba má velkou schopnost stmelovat amožná i usmiřovat 1idi v obci.
Bud'me zato rádi. Děkuji tímto velmi všem, kteří přispívají k tomu, že kaple v Senohrabech žije tak bohaým duchovním životem a lytváří
Jana svašková
místo, kde se rádi společně scházime,
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Skutečnél}daje obce pro
l0,354.533,52 Kč

4'i

jednání zastupitelstva obce Senohraby

konarrého dne 28. 05. 2014

od 19:00 hodin. v

sále restaurace u Andělů

Přítomni: Ing. P. Pangrác, M. Kraut, Ing. J.
Mareš, Ing. A. Kloužková, Z. Pruša, J. Beneš,
PhDr. V. Dvořrák, J. Malinová
Neomluveni: Ing. l. Zalvadnk

kontrola účasti.

Záměr prodeje nepotřebného majetku obce.
Strategie rozvoje obce Senohraby na roky
2014 _ 2020.

Provedení regulace sražkovévody
ulice Sokolská,

v

části

Různé,
Diskuze.
Usnesení č.02/02/201 4: Zastupitelstvo obce
s chv aluj e program j e dnání,

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác,
19:00 hodin. Konstatoyal, že dle prezenční Kraut, Mareš, Kloužkovrá, Pruš4 Beneš,
listiny - příloha zápisu č. 1 je přítomno 8 členů Dvořak, 7 se zdrže|a: Malinová
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy Usnesení č.021021201 4 bylo schváleno.
Jednrání zastupitelstva obce zahájil starosta obce

v

usnášeníschopné.

jmenoviání

zapisovatele zápisu.
Starosta obce nawhl, aby ověřovateli zápisu
byli zvoleni Zbyněk Pruša a Jan Beneš.
Usnesení č.01l02l20l4: Ověřovateli zápisu byli
zvoleni Zbyněk Průša a Jan Beneš.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.0I 10212014 by1o schváleno.
Jmenování zapisovatele.
Starosta obce jmenoval zapisovatelem zápisu
Milana Krauta.

Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 26.

zapisovatele zápisu.

Schválení programu jednání zastupitelstva

obce.

Schválení zápisu ze zasedáni ZO ze dne 26. 02.

20l4.
Stanovení počtu členůzastupitelstva obce na
volební období 2014 - 20l 8.
Schválení závérečnéhoúčtuobce za rok 2013
a zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok

Zápisbyl ověřen ověřovateli Ing. Jaroslavem
Marešem a Ing. Alexandrou Kloužkovou.
Usnesení č.03/02/20 l 3: Zastupitelstvo obce

schvaluje zápis ze zasedání zastupitelsfua
obce ze dne 26. 02. 20l4.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác,
Krau! Mareš, Kloužkovrá, Pruš4 Beneš,
Dvořiák, 1 se zdržel: Malinová
Usnesení č.03 l0212013 bylo schváleno.
Stanovení počtu členůzastupitelstva obce
Starosta navrhl, aby ve volebním období 2014

-

2018 byl počet členůzastupitelstva obce 9

(devět).

Schválení ,ičetni závěrky za rok 2013.
Úprav a rozpočtl č.2l20l 4.
Velké věže.
F{rad

-

Hláska

stav prací 1. etapy zácbrany
spolupráce s MAS Posazaví na

projektu Po cestách a hradech doby Karla IV,

Nová smlouva se společnostíEKO-KOM

o

zajištěnízpětného odběru a využitíodpadů z
obalů.

smlouva

s Měú Říčanvo

Paní Malinová: Výdaje jsou

neinvestičním

dodatečně

schvalovány.
Pan Pangrác: Zastupitelstvo obce k závěrečné
úpravě rozpočtu za příslušný kalendářnj rok

přijalo usnesení, které je v souladu s právní
úpravou (usnesení č.05 l 03 l 20 1 3).
Usnesení č.05/02/201 4: Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účetobce za rok 201 3
a zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok
2013 bez výhrad.

Výsledek hlasováLrrí: 7 hlasů pro: Pangrác,

Kraut, Mareš, Kloužková.
1

hůš4Beneš,

proti: Malinová

Usnesení č.05l02l20l4 bylo schváleno.

Usnesení č.04/02/2011:

Zastupitelstvo

Schválení účetnízávěrkyobce za rok 20l3.
souladu s právními předpisy má obec
zpracovanou směmici pro schvalovlání účetní
závěrlq. Účetnízávěrka - příloha zápisu
č. 3., byla vyvěšena na úřední desce obce
a internetových stránkách obce. Nedílnou
součástí účetnízávěrkT obce za rok 2013 je
účetnízávěrka ZŠa MŠSenohraby. Pokud
by člen zastupitelstva měl připomínku k
účetnízávěrce, musí tuto připomínku podat
v písemnépodobě. K dnešnímu dni žádný
člen zastupitelstva písemnou připomínku

V

by člen zastupitelstva
nesou}rlasil s účetnízávěrkou, musí podat
písemnézdůvodnění, proč s účetnízávěrkou
nepodal. Pokud

K dnešnímudni žádný člen
zasfupitelstva písemnézdůvodnění nepodal.
nesouhlasi.

obce stanovuje podle § 67 a § 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů počet členů
Zastupitelstva obce Senohraby pro volební
období 2014 20]8 na 9 členů(slovy: devět

Kraut, Mareš, Kloužková, Prúš4Beneš,

členů).

Dvořrák 1 se zdržel,. Malinová

Výsledek hlasovrání: 8 hlasů pro
Usnesení č.04l021201 4 bylo schváleno.

Usnesení č.0610212014 bylo schváleno.

Usnesení č.06/02/20 1 4: Zastupitelstvo obce
schvaluje účetnízávěrku za rok 20] 3.
Výsledek hlasoviání: 7 hlasů pro: Pangrác,

Starosta požádal paní Malinovou, zda má
písemnézdůvodnění,proč nesouhlasí s účetní
závěrkou. parrí Malinová toto zdůvodnění

2013.

Hrad Hláska

pťogramu byla správcem provedena.

02.2o14.

na volební období 2014 - 2018.

Program dnešního jednaní zastupitelstva.
Přivítaní, kontrola účasti.
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování

2013:

Přezkum hospodaření obce provedl krajsk}
uřad. Kontrola zjistila jeden nedostatek, ktery
byl zaviněný správcem SW Triada. Oprava

Dvořak

Volba ověřovatelů zápisu a

.rok

schválení závěrečného účtuobce za rok
2013 a zprávy o přezkumu hospodaření nemá.
obce za rok 2013.
Závěrečný účetobce za rok 2013 a zpráva
o přezkumu hospodaření - příloha zápisu
č. 2., byla vyvěšena na úřednídesce obce a
internetových stránkách obce. Pokud by člen

Pan Dvořiák: Člen zastupitelstva nemusí své
hlasoviání písemně zdůvodňovat.
Pan Pangrác: V souladu s právními předpisy v
tomto případě ano.

Úprava rozpočtu č.212014.

zastupitelstva měl připomínku k závěrečnému Starosta předložil členůmzastupitelstva ke
účtu,musí tuto připomínku podat v písemné schválení úpravu rozpočtu č.2l2aW příloha

podobě.

K

dnešnímudni žéÁnýčlen

-

zápisu č. 4.

příspěvku nažákaZS.

zastupitelstva písemnou připomínku nepodal.

Návrh smlouly o stanovení školského obvodu,

Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č.212014

Příjmy obce pro rok 2013 podle schváleného

činí:10.921.900,00 Kč

Návrh obecně závazné lyhlášky, kterou rozpočtu: 8.989.360,00 Kč
se stanoví školskéobvody základních škol Skutečné přúmy obce pro rok
zŤizených obcí.

Zwněr prodeje pozemku ppč.476l5,
Senohraby,

@s\\\

k.

Celkové l}daje po úpravě rozpočt|l č.212014
2013:

14.379.417,28Kč
ú.

Výdaje obce pro rok 20l3 podle schváleného
rozpočtu: 8.989.360,00 Kč

3

člni: 10.449.954,4l Kč

Pan Dvořá'k: Příspěvek Sokolu 103.000
Kč není uvedený v příjmech, Je nutné toto
opravit.

5

_

6/2014

Pan Pangrác: Tato částka byla rozpočtoviána

již v roce 2013.
Paní Kloužková: O loterijní penize zar.20|3 a
2014požádalTJ Sokol v prosinci 2013, stejně
jako v roce 2012,kdy peníze byly převedeny.
Jedná se o příjem z loterií, který byl dříve
automaticky Sazkou dáván na sport, teď je
stiátem dávián do rozpočtu obcí a tělovýchovné
j

ednoty o t7,to penize žádají.

Pan Dvořák: Navrhuje schvalovat úpravy
rozpočtu v položkovém znění a ne v
paragrafovém znění.

Pan Pangrác: Rozpočet je schvalovrán v
paragrafovém znéni, a proto jsou i úpraly
rozpočtu schvalovány v paragrafovém znění.
(Jsnesení č.07/02/2014: Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/20 I 4.

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangíác,
Kraut, Mareš, Kloužková, Pruša Beneš,
2 proti: Malinová. Dvořák
Usnesení č.07 10212014 bylo schváleno.

Hrad Hláska - stav prací 1. etapy záchrany

Velké věže.
Staíosta informoval o stavu prací na projektu:
,,1. etapa záchrany Velké věže - dominanty
hradu Zlenice". V roce 20l3 byly provedeny
stavební práce. Jeještě nutné dokončit druhou

část: ,,Koncepce zácbtany Velké věže - I
(koncepce)" a řetí část: ,,Koncepce záclrany
Velké věže - II (prezentace)". Druhá a třetí
část mají bý dokončeny do 30, června 2014,
14. ěervna

20|4y zasedací místnosti Posázaví

o,p. s. veřej né proj

ednání,,Koncepce záchrany

Velké věže - dominanty hradu Zlenice".
Současně bude probíhat anketa pro občany.

Hrad Hláska - spolupráce s MAS Poséuavi
na projektu Po cestách a hradech doby Karla
IV. V roce 2013 přijalo zastupitelstvo obce
usnesení o spolupráci obce s MAS PosiLavím

o spolupráci při dalšíetapě záchrany hradu
Z|enice. V dalšíetapě bude vybudoviána lávka
zpřístupňující jádro hradu. Na tuto akci bylo

vydáno pravomocné stavební povolení a v
současné době probíhá výběrové řlzení na
dodavatele. Vybudovaní lávky je zahrnuto do

společnéhoprojektu MAS Posáaaví, MAS
Pomalší a MAS Rakovnicko - Po cestách a
hradech doby Karla IV.
Llsnesení č.08/02/20l1: Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce přípravou a podpisem
materiálů, které se vztahuií k projektu ,Po
cestách a hradech doby Karla IV".
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác,

Kraut, Mareš, Kloužková Průša"Beneš,
Dvořak

l

se zdrže\: Malinová

Usnesení é.08102120|4 bylo schváleno,

Nová smlouva se společností EKO-KOM o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů.

5-

6/2014

Společnost EKO

KOM zaslala

novou

Usnesení é.12l02l20l4 bylo schváleno.

smlouvu o zajištění zpětného odběru a lyužití
odpadů z obalů s obcí Senohraby. Váledem Zámér prodeje nepotřebného majetku
k nejasnostem v někteých ustanoveních obce.
nové smlouvy, bude společnost EKO KOM [Jsnesení č. ] j/02/201 4: Zastupitelstvo obce
požádána

o vysvětlení. Do doby než bude

podepsi{rra nová smlouva, zůstává

v platnosti

smlouva stávající.

schvaluje záměr prodeje

nepotřebného

majetku obce, sněhové frézy, lďerá
v l

as t n ic tv

i

o bc

je

ve

e Se nohra by.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Parrgrác,
Kraut, Mareš, Kloužková Pruša, Beneš,
neinvestičním
Smlouva s MěÚ Řčarry o
Dvořák l proti: Malinová
příspěvku nažákaZŠ.
Usnesení č.l3l02l2014 bylo schváleno.
uzavření
dohody
Rada města Ríčanyschválila
na
Senohraby
o finančním příspěvku obce
úhradu výdajů zajednoho žáka v ZŠNerudova IJsnesení č. 1 1/02/20] 4: Zastupitelstvo obce
v Říčanech. Tuto školu navštěvujejedenžákz schvaluje záměr prodeje nepotřebného
obce Senohraby a finančnípříspěvek pro školní majetku obce, motoroyé pily, heró je ve
rok201312014 činí3.810 Kč.
{Jsnesení č,09/02/20l4: Zastupitelstvo obce

schvaluje Dohodu č.180/2014/FP s městem

Říčaryo Jinančnímpříspěvku
uýdajů za žáka

ň

na

úhradu

Nerudova, Říčany.

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.09l021201 4 by1o schváleno.

Návrh smlouvy o
obvodu.

v l

astn ic N í obc e Se nohraby.

Výsledek hlasoviárrí: 7 hlasů pro: Pangrác,

Kraut, Mareš, Kloužková Pruš4 Beneš,
Dvořák l proti: Malinová
Usnesení č. l 41 02 1201 4 bylo schváleno.

Strategie rozvoje obce Senohraby na roky
2014

_2020.

stanovení školského Strategie rozvoje obce je vedle územního
plárru dalším zikladntn dokumentem, kteý

Starosta seznámil členy zastupitelstva s
návrhem smlouly mezi obcí Čerčanya obcí
senohraby o vl.tvoření společného školského
obvodu spádové školy - Zakladní školy
Čerčany.

Usnesení č.10/02/2014: Zastupitelstvo

vyjadřuje předpokládaný

vlvoj dané obce

v

dlouhodobějším časovémhorizontu, Jeho
hlavním smyslem je organizace rozvoje na
bazi slaďování jednotlivých zďlmů tak, aby
obec prosperovala jako celek. Strategie je
dlouhodobým dokumentem naznačujícím

uzavřením smlowy mezi
obcí Čerčanya obcí Senohraby o vynoření
společného školskeho obvodu spádové školy
Zókladní školy Čerčanya pověřuje staťostu

zárněry obce na delšíobdobí, kteý se
neomezuje jen na jedno volební období
zastupitelstva. Strategie není uzavřeným
dokumentem. Je nezbytné s ním neustále

podpisem smlouvy.

pracovat, průběžně porovnávat se skutečností

Výsledek hlasovrání: 8 hlasů pro
Usnesení č,1 0 l 02 l20l 4 bylo schváleno.

a

obce souhlasí

s

aktualizovárr dle poťeb a finančnich možností

Návrh obecné závazné vyhlášky, kterou
se stanoví školské obVody základních škol
zřízených obcí.

V

souvislosti

aktualizovat. Můžebýtpruběžně doplňovan a

s uzaťenímsmlouly

o

obce. Veškerézměny v tomto programu
musí být projednány zastupitelstvem obce

Senohraby. Tento plán je nezbytnli k tomu,
aby obec Senohraby mohla v období 2014 2020 žádat o dalšídotace.
(Jsnesení č. l 5/02/20 1 1: Zastupitelstvo obce
schvaluje Strategii rozvoje obce Senohraby

v}tvoření společnéhoškolského obvodu, musí
zastupitelstvo obce schválit obecně závaznou
vyhlášku, klerou se starroví část společného na
školskéhoobvodu základní školy.

(Jsnesení č.1 ]/02/20l4: Zastupitelstvo obce

20l 4 - 2020.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č. 1 5 l 02 1201 4 bylo schváleno.
rol<y

pověřuje starostu obce přípravou obecně
záyazné vyhlášlry, kterou se stanoví část Provedení regulace srážkové vody v části
společného školslaiho obyodu záktadní školy.

Výsledek hlasoviání: 8 hlasů pro
Usnesení é.l1 l02l20l4 bylo schváleno.

Záměr prodeje pozemku ppč.476l5, k.
Senohraby.

sriťkovévody

Sokolská.
a

ú. ulice U Hřiště, kde docházi ke stékanívody
z ulice Sokolská na pozemek u nemovitosti

schvaluje záměr prodeje pozemku ppč.476/5,
k ú. Senohraby o vyměře l0 m', hery je ve

4

v části ulice

Konkrétně se iedná o roh ulice Sokolská

(Jsnesení č.]2/02/20l1: Zastupitelstvo obce

vlastnictyí obce Senohraby.
Výsledek hlasoviání: 8 hlasů pro

ulice sokolská.

Na základě žádosti je nutné provést regulaci

čp. 112. Obdobná situace je v ulici Na Požéttll,
kde sražková vodaje svedena na pozemek u
nemovitosti čev. 0l84.

(Jsnesení č,]6/02/2014:

Zastupitelstvo

obce pověřuje starostu provedením opravy

'ž:,We

Různé.
Středočeský Fond podpory dobrovolných
hasičůa složek IZS.

Obec obdržela dotaci

navrhuje, aby v rámci této akce byla položena
trubka na srižkovou vodu, která propojí šachtu
u nemovitosti pana Janovského s šachtou u
nemovitosti pana Paloučka.

z

Fondu podpory
dobrovolných hasičůa složek IZS na akci:
,,Hasičská zbrojnice - výměna oken a

Usnesení č.l9/02/2014: Zastupitelstvo

obce pověřuje starostu s administrováním
akre ,,Oprava vodovodního řadu a oprava

rekonstrukce izolací provedená svépomocí".
Dotace byla udělena ve výši: 288.602 Kč.
Spoluúčastčiní:l5,190 Kč.
Usnesení č.]7/02/2014: Zastupitelstvo obce

kanalizace na srážkovouvoduv ulici Hlayní u

čp.l.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.19l02l20l4 by1o schváleno.

pověřuje starostu řádným zorganizoltóním

dotačníhotitulu,,Hasičská zbrojnice

Oprava komunikace Na Požáru od

výměna oken a rekonstrukce izolací provedená
svépomocí".
Výsledek hlasovaní: 8 hlasů pro
Usnesení č,l7 l0212014 bylo schváleno.

Oprava místníchkomunikací.
Nabídky do výběrového íizeru zaslalo 5 firem
- Daich, Swietelsky, Vialit, Chališ a Viamo

Praha. Veškerépodklady včetně rozboru
nabídek byly zaslany členůmzastupitelstva.

První čtyři firmy zaslaly nakaždoukomunikaci

položkory rozpočet, Firma Viamo zaslala
na každou komunikaci rozpočet souhmný.

Opravu komunikací metodou ,,Turbo"
provede, váledem k navrhovaným cenám,

firma Zoubek, jejížcena 1 tuny je nižšínež
cena výše uvedených firem.

Pan Dvořák: Dotazuje se, zda byla poptána

při použití obalované směsi by činila3 až 3,5

miliony Kč.
Pan Mareš: Navrhuje požádat ťrrmu Viamo o
rozklad ceny.
Usnesení č,18/02/20l4: Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu, aby požódal firmu Viamo
Praha olypracování položkovéhorozpočtu na
každ ou komuni ka

c

i.

N áv rh

n

a

ý

b

ě r do dav at e l e

starosta rozešle členŮm zastupítelstva emailem

a

členovézastupitelstva zpětně e-

mailem vyběr dodavatele ponrdí.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác,

Kraut, Mareš, Kloužková, Pruš4
Dvořákl

Beneš,

se zdržel: Malinová

Usnesení č.18102l2014 bylo schváleno.

ZávérečnýúčetDSO Malé Posázaví a DSO
Ladův kraj
Starosta seznámil členy zastupitelstva se
závérečným účtemDSO Malé Posiaaví a
DSO Ladův kraj.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný
účetDSO Malé Posiáaaví a závěrečný účet
DSO Ladův kraj,
Oprava vodovodního řadu v ulici Hlavní.
Na posledním jednání zastupitelstvo

obce souhlasilo

s

opravou, přeložením a

zahloubením vodovodního řadu u nemovitosti

pana Janovského v ulici Hlavní. Starosta

eW,,:

odpověď, že obec na dotaci trvá a současně
odeslán harmonogram prací - revize
projeklu, výběrové řízení, vlastní provedení a
vyhodnocení akce.

byl

pokácení stromu na ško|nízahradě.
thuje, jejiž stáři je
několik desítek 1et. vzhledem ke staří stromu
a s ohledem na bezpečnost dětí bude strom
pokácen a lysazen nový.

Na školní zahradě je

nemovitosti čev.0184 k nemovitosti čp. 195,
Oprava této části komunikace není možná

Zpr áv a íinančníhovýboru.
Paní Kloužková přednesla zprávu finančního
l}boru č. 1/20 l 4 - příloha zápisu

dlaždice, ieden pruh o šířce 60 cm a druhý pruh

finančního výboru č.1/2014 na vědomí.

klasickou metodou. Byla proto nayržena
metod4 že budou položeny zatravíovací
o šířcel20 cm. Cena opravy touto metodou

v

rozmezí 130.000 až 150.000
Kč. Oprava zatravňovacími tvárnicemi je
se pohybuje

č. 5.

Zastupitelstvo obce bere zprávl

Usnesení č.2|10212014: Zasfupitelstvo obce
schvaluje, že uýtěžek z loterijní činnosti půjde

vždy do rozpočtu TJ Sokol Senohraby do
podmíněna písemným souhlasem všech l}še 100.000 Kč. Bude-li výtěžek vyšší,je
vlastníků nemovitostí

v této části ulice Na

Požaru.

Usnesení č.20/02/2014: Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu s úpravou části ulice Na
Požáru od nemovitosti čev.0]81 k nemovitosti
čp. l95 metodou zaírayňovacích dlďdic.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.20 l 02l 201 4 bylo schváleno.

Prodej nemovitosti č. 60 - Igra.
JLrDr. C ilínkov ánav rbl4 že temovito st odkoupí
a následně ji odprodá obci. cena nemovitosti
u realitní kancelaře je cca 22.000.000 Kč. I
kdyby byla cena snížena,je to pro obec velmi
vysoká finančnízátéž, neboť k této ceně se
musí připočítat nemalé finančníniáklady na
rekonshukci budovy,

Obecnímu uřadu

byl předložen zirněr

na

rrybudování domova pro seniory. Budova čp,
60 bude zbouréna a bude vystavěn domov pro
seniory o kapacitě cca l00 senioru a cca 70
osob personálu, Investor požaduje lyjádření

obecního úřadu k předloženému zinněru.
Vyjádření bude vydáno v souladu s regulativy
územníhoplánu obce Senohraby.
Vodovod Pětihosty.

Bylo

uskutečněno první jednrání, na kterém
obec Pětihosty pí edložila zžrněr na vybudování
vodovodu. Tento záměr předpokládá napo.jení
Pětihost na přivaděč Javomík, na ktery jsou

napojeny obce Senohraby

a

Mirošovice.

Jednání budou dále pokračovat a zastupitelstvo
bude průběžně informováno.

Dotace na zateplení budovy mateřské školy.

V

minulém volebním období byla podána

žádost o dotaci ze státního fondu životního
prostředí na akci: ,,Mateřská škola Senohraby

-

zatepletí objektu".

V

na zyiůeni zastupitelstva v daném finančním
roce, zda je možno TJ Sokolu Senohraby
sumu převést v plné l}ši.

Výsledek hlasoviání: 7 hlasů pro: Pangrác,

Kraut, Mareš, Kloužková, Průša"Beneš.
Dvořák

1

proti: Malinová

Usnesení é.2l l02l20|4 bylo schváleno.

cena za obalovanou směs.
Pan Pangrác: Celková cena všech komunikací

obdržela dopis od SFŽP, že by obec mohla
dotaci obdržet. Na SFŽP byla odesliáLrra

stav účtuobce
Stav účtůobcejekdnešnímu dni l 5,33 1.969,68

Kč.
Diskuze
Pan Pangrác: Vzhledem k tomu, že se bliži
konec volebního období, chtěl bych poděkovat

občanůmza účastv obecním dění, za účast
občanůna jednráních zastupitelstva obce a za
jejich podněhré připomínky. V ziáří proběhne
dalšísetkrání se seniory našíobce.
Starosta ukončil jednání ve 2l : l0 hodin.

Obecn í zpravodaj Senohrabská hláska
vydává Obec Senohraby.
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Mladí hasiči vyhráli soutěž Plamen
Desetičlennédružstvo mladých hasičůvybojovalo
zlaté medaile v okresním kole soutěže plamen v
kategorii mladší(6 až 11let). Tato soutěž se skládá
z podzimního a jarního kola. Podzimni závod
požárnické všestrannosti, ktelý se konal u nás
v Senohrabech, jsme vyhráli. V jarní části která
se konala v Říčanech 17, - 1B,5. se plnily tyto
disciplíny: požární útok (2. místo), štafeta 4x 60m (2.
místo), štafeta požárních dvojic (1. místo), Součet
těchto umístěni rozhodl o našívýhře mezi dalšími
14 družstvy. Díky počasíbyly podmínky pro soutěž

a

v sobotu musela být soutěž dokonce
přerušena z důvodu vydatného deště. V neděli už
bylo počasípřijatelné a soutěž bylo možnédokončit.
A naše družstvo ve složení Adéla Benešová, David
Bílý, Matěj Skořepa, David Halík, Martin Vrba, Filip Kohout, Kristýna Plášilová, Josef Brabec, Filip Malý, Jáchym Kotěšovský mohlo
pořádně slavit.
náročné

Luboš Vrba

TRIATLON SENOHRABY
Středočeslq; dětsbý pohár

v triatlonu se popt,vé v historii konal

y

EuroAgentur Hotelovém resortu SEN. Provózelo ho
Senohrabech,
llrasné slunečnépočasí,skvěle připra,vená trat', neobvyklé zámecké
prosňedí resortu SEN a cca 30 pořadatelů a kamarádů ze Sokola
,v

Senohraby (lyžaři, fotbalisti, Jlorbalisti...ze Senohrab, atleti z Vellcých
Popovic...), podpora Ladoya kraje a partnerů Lyžařskeho oddílu.
Pamětníci jistě vzpomenou slavnou éru mirošoyiclEch triatlonů a
dokonce Mistrovsní republiky v duatlonu, které probíhalo pod taklovkou
Milana Libty nedaleko od hotelu SEN, ale je to už pělcná řádka let,
Tentolcrát

se

plavalo ve vnitřním hotelovém

bazénu, ze kterého sevybíhalo do depav anglicla!

':.:,!::.::!:::::|:

00 5, 04, 0 3).

Triatlon byl ozdoben parádními l.ykony od

nej staršíkategorie, kte

ré dominoyali,, profici "

a Nejedlý, až po kategorie
ztněrečnéhomini duatlonu pro příchozí
Ondrášková

nejmenší děti (ročníky 2007 a mladší).

Na trati se

kromě specialistů triatlonistů
představili taw téměř všichni naši trénovaní
borci z lyžařsko - atleticMho oddílu SOSE, kteří
jsou ošlehaníspoustou závodů z různých sportů
(běžlE na ZODM .., moderní pětiboj, plavecko - běžecbý pohár škol,
různéběžecke závoól. ,.) ale i děti, které si šly ,vyzkoušet podobné závody

jako triatlon vůbec popné.
Velice zajímaty byl pohled do chodu závodu. Po měsíčnípřípravě

W
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4

bez protestŮ a i bez Úrazu.

Rádi bychom ,vyzdvihli jednotlivě práci

*

velmi náročnou, ale bezpečnou a přehlednou
trat'na louku pod Ježovem. Běh kolem areólu
končil přímo uprostřed hotelové zahrady u
zahradní restaurace Swiss house, kteró poslEtla

mladšíhožactva (2

1

záyodu a prezentaci 84 dětí, zajišťovalo rozběhy v kategoriích
po maJ(. ] 5 ti záv odnících cca třicet rozhodčích po trali. Prlním
oříškem bylo uhlídat na krátWm bazénu, abyvšichni uplavali
řádný počet bazénů.Poté bylo třeba mládnout přechod z
plavání na kolo dle předpisů, které nám pomáhal kontrolovat i
rozhodčíz triatlonového syclzu p. Jelínek, pohlídat cyklisty na
cyklistické části, opět z,vlódnout přechod, tentokrót kolo - běh
a správně spočítatdětem počet kol při běžeck! části. Smekáme
před sehraností jednotlivých skupin rozhodčích a jejich profi
přístupem. Zavod se také díky tomu odehrál

zahradě. Kolo poté zavedlo zóvodníky nafuziclcy

zázemí organizótorům a celému závodu. Playání
v kratším hotelovém bazénu limitovala i velikost
jednotlivých kategorií, a tak se kapacita závodu
téměř zcela naplnila - hlavně u silných ročníků

20

ýšech, kteří přiložili ruku k dílu, ale to by

byl

z tohoto článku román na polcračování.

**

t§

Za všechny vybereme Dana Horada z
Mirošoyic, kterého jsme v den zálodu
poprosili, aby nám udělal ,pár" fotek. Ten
poté předledl zcela jistě nejhodnotnější
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kategorií

a

BšŤ;

sportovní výkon

ze všech, Celý

den

fotografoval a dle 434 fotek se nacházel

současně i na několika místech najednou.
Jen tak si lze vysvětlit, že všem kategoriím
stihl vyfotit všechny disciplíny. A nebo je
to proslě čaroděj!
Výsledlq, byly nawebu triatlonoyé asociace

poskytovány takřka on-line svazovým

tymem časoměřičů,kteří na našem záyodu

testovali noýou aplikaci

do

chytr,ých

telefonů.
Vše o průbě hu závodu, výsle dkyj e dnotli,t ýc h

neuvěřitelnou fotogalerii, dílql které si všichni

mohou udělat představu o průběhu triatlonu najdete na webu
lyžařs ké ho oddílu TJ Sokol Senohraby : http //luww. s ose. cz/
Tomóš Lukeš, Pe* §olba, Karel Kumsía
:

W-

BoNAVITA nĚH pRo znnaú,€
závod SOSE ve Vellcých Popovicích

Letošníčtrrytý ročníkBonavita - běhu pro zdraví se může Schejbalová, Eva Hradilová, Helena Lukešová, super
pyšnit mnoha NEJ. Za prvé se sportormí úroveň opět deváťačky co pomáhaly co se dalo.
zvedla a předvedené ýkony musely potěšit jak účastnílqy Závodem tradičně provázel Johnny Vlaštovka a na
tak diváky.
závěr si i zaběhl. Krásný příklad toho jak jsme si to
Za druhé byla největšíZIMA a nejvíce pnŠBrO. Běžcůmto
lysnili a jak to proběhlo.
nevadilo leč rodiče se klepali pěkně.
Zatíeti se závod podařilo uspořádat ve svřném TEMPU.
Každý si nese příběh letošníhoBonaviťáku v sobě. Tady je
ten můj: úžasníForest Gumpové - děti co mají běhání v
krvi: třeba MíšaFrkalová, Jan Lodr, Johanka Machovcová,
Franta Šuráň, Sebik Šafkase ségrou, David Hradil, Matěj
Plášil - patnáctilebý senohrabák nejdříve běžel sám za

Zvláštní díkzasloužíRadek Skořepaze Senohrab, ktery
zajistil a dovezl vybavení Sose z Vávrova palouku tam
i zpět.
Můj osobní dík celému r,yprošťovacímu§mu, Honzo ,
Laštůvci, Tome a další...

Dalšíinformace a fotky najdete na: http:ll
skisenohraby.

dorostence, a pak zatápěl dospělým chlapům. Naštěstí
jsem mu neviděl ani, zádajinak by mi zkazil celý závod.
Letos byl třetí, napřesrok horlcý favorit na zlato.
Dospělých bylo jen pár ALE, na startu se sešli ČTrŘI
oddfloví trenéři: Katka, Irena, Tom, Zuzka a dokonce
DVA radní - Matějka a Lukeš. Tom Matějka si dokonce
doběhl pro zlato. Jsem rád, že jsme dokázali, že o sportu
nejen učímeale i umíme zatnout zuby a zabrat. A
to ještě vítěz tří minulých ročníkůObik se cestou na

raj ce.

idnes.cz/

B

onavi ta_2o14

zarokna viděnou.

Tomáš Lukeš

start seznámilvevlaku sjakousivflou, abyl odlákán do
hospice v Čerčanechna promítání filmu!

Závod opět podpořila cereáliemi Bonavita, banány
a vynikajícímimandarinkami, tradičnísponzor ze
Senohrab, který nikdy nechce blt jmenován, Etka
Lojovice zdarma qtisHa čísla,a Ladův kraj zdarma

zapůjčilspoustu rybavení.
Poděkování patří všem pořadatelům které se pokusím
lyjmenovat všechny: Tom Matějka, Honza Lukavec,
Pavel Vlasaný, Katka Frkalová, Irena Šašková,Katka

Okolo hvězdárny...

ATLETICKY VICEBOJ

YSENOHRABECH

V sobotu 3. 5. se uskutečnila 44. ročník
turistického pochodu "Okolo hvězdárny
Letos poprvé byla škola ve Velkých Popovicích přizvána na
k Ladově Chalupě". Den předem a hlavně
atletickou soutěž, ve které děti ze čtyř škol bojovaly o umístění
v noci hodně pršelo, což se bohužel v bězích, hodu a skoku do dálky Všechny děti předvedly skvělé
podepsalo na účasti.Přišlo pouze 93
uýkony. Mnohé sice nedosáhly na cenné kovy, ale všechny ukázaly
pěšíchturistů a 5 cyklistů. Nejvíce obdivu si
bojovnost a vůlijítaž na kraj svých sil. Někdo si tuhle schopnost
zasloužil turista až z moravského Přerova,
možná zkusil úplně poprvé v životě a o to víc byly předvedené

ktený vyjel už ve čfurtek na kole a v sobotu
dojel na náš senohrabský Vávrák. U nás
jel trasu 23 km a po dojetí opět zamířil do
Přerova
Děkujivšem, kteří nám pomáhali na startu
v chatě i na jednotlivých kontrolách. Za rok
se budeme opět na všechny těšit.
zdena konvičková

<-ffi\

výkony cenné.

Z mého pohledu, byly ale medaile pouhou třešničkou na

dortu.

Hlavním motivem celého dne bylo užítsi společně strávený čas a to
se nadmíru podařilo. Sportovní atmosféra byla hodna olympijského
klání,

Ráda bych poděkovala senohrabské škole, ředitelce závodu A.
Skořepové a všem, kteří se o tuhle skvěle zorganizovanou akci
zasloužili. My popovičtíve Vás máme vzor hodný následování!
Helena Lukešová, učitelka ZŠVelké Popovice
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Vás po mnoha letech zyek příjemnémuposezení do nově
zrekonstruovaných prostor!
Staročeský styl umocňuje dobře čepovaný světlý ve'lkopopovický ležák a Plzeňský
prazdroj, Chutné pokrmy včetně chuťovek a dobrot jsou připravovány vŽdy z Čerstv'ých
surovin a jsou s osobním přístupem serryírovány. Přírodnístáčenémošty, poháry a
horkou čokoládu přivítají hlavně Vaše děti. Zna7ci kály určitě oceni originá'lní italskou

kávu pavin připravovanou tradičnítechnologií. Z v,,ýčepních kohoutŮ zde neteČe Pouze
pivo a limo, ale také moravské sudové víno.
Naše pokrmy či nápoje rozličných chutí a vůnívčetně nápojů můžete
konzumovat v letních měsících i na zahrádce.
Auto, kolo, kočárek či pes není překážkou. Máme pro Vás otevřeno od středY do
neděle vždy od ll:0O hodin.
Těšíme se,na Vašispolečnost v ulici LoxlnieLáj-S-Dalrú Lsnnlriee u

senohrabští baráčnícizvou

TJ

Sokol Senohroby o Senohrobskó
besedo pořódojí víkend pro děti.

nazájezd do Domažlic a okolí
a muzea v kolovči,
dne 9. 8. 2014.
Přihlášky na tel. 732967698

Fotbolový turnoj přípravek
V sobotu 21. červno 9 - 16 hod.
no hřišŤi V lipóch
www.f otbolseno

h

roby. eu

Prodám:

červeno-černýdětský sportovní kořárek, zn. Baby

Senohrobské pohódkovórrí

Team (Sport), 3-kolový (přední kolo volně otáčecí, s
možností aretace). Součásť je černý fusak na nohy,
Vhodný zejména do terénu (průměr kol 29 cm). Po
1 dítěť, v bezvadném stavu. Cena 1.000 Kč.

V neděli 22. červno 9.30-14.30 hod.
no VÓvrově polouku
www.seno h roby - deni .cz

dřevěnou dětskou postýlku, rozměry ]-30x65 cm,
v perfektním stavu, světlé dřevo,1 postranice
stahovací o polovinu výšky, V ceně kokosová
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matrace. Postýlka po 1 dítěť.Vhodné pro děť do 3
let. Cena (vč. matrace) ]_.000 Kč.
plastovou dětskou jídelnížidličkuPeg Pérego
ierim Pappa), s polstrováním. Židlie ta.le polohovací
(několik poloh na výšku, sklápěcí sedátko). Barva
světle-modro žlutá. Potah na sedačce místy

potrhaný ale stále plně funkční.Vhodné pro děť
do 3 let. Cena 300 Kč.

červenou plastovou dětskou houpačku, Dorex
2000. Vhodné pro nejmenší děť (cca do 3 let),
Houpačka je lisovaná, pouze s otvory tělo a pro
nohy, Vepředu je umístěn žlutý ,,klakson", V

perfektním stavu, po 1 dítěť,používaná je občasně,
Cena 150 Kč.

dětskou barevnou motorku-odrážedlo Buggy, Po
2 dětech, ale stále v pořádku. Vhodné pro dítě cca
2-3 roky. Cena ]_00 Kč.
Tel. 605255750
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