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Čtyřleté volební obdobíkončíaodcházeiící starosta ses občanyloučíúvodníkemtohotočíslaSenohrabské
hlásky, skládaiícím se z odstavců: Obec, Zastupitelstvo, Obecní úřad, Starosta, Naše základní škola a
mateřská školka, Spolky v obci, Politické strany a Volby.
Obec Senohraby
Naše obec si v listopadu vzpomene

na 570, výročíprvní zmínky o

obci [2, 11. 7444), Bude to téměř

symbolicky

ve dnech

nového vedení obce.

nástupu

Čtyri roky volebního období se

naplnily, Nastává čas na zhodnocení
našípráce, Kdo někdy nahlédl do
problemati|<y íízeníobce ví, že je to
činnost velice rozmanitá a náročná,
Naše obec je společenství 1170 lidí
s průměrným věkem 42 roků,

Práce na obci je různorodá a
nikdy nekončící.Vedle stavebních
investičníchakcí je to neustálá
údržbaa opravy majetku obce
- cesty, lesy, budovy, infrastruktura,

administrativa. Dále zajištění všech
povinností k našim občanům,
zajištěnípodmínek pro fungování
z

ař íz ení zř íz ený ch ob cí.

pravidelné podle

potřeby
adůležitosti,vsouladu se zákonem
o obcích. Bouřlivost jednání občas
přerůstala v hulvátství a napadání
zastupitelů i občanů.Ten, kdo
na jednání přišel, tak také mohl
Vidět jednání, jak náš zastupitel
z politické strany chytá občana
pod krkem. Přijali jsme jednací
řád . a také zvukové nahrávání
průběhu jednání, což zvýšilo
úroveň jednání VZ.
V polovině volebního období
odstoupila paní Tomková a za
ní nastoupila paní Malinová.
Loni v létě přestal plnit funkci
zastupitele pan Zahradník a na
jednání nedochází. Mzdu však
bere dále.
Zastupitelstvo rozhoduje o chodu
obce. Jeho zák|adní rozhodovací

funkce spočíváv sestavení a
Zastupitelstvo
odsouhlasení nejdůležitějších
Na základě voleb v roce 2010 bylo podkladů pro fungování obce.
zvoleno zastupitelstvo obce ve Rozpočet obce, zaj ištění organtzaci
zíízenýchobcí, péčeo majetek
složení:

obce, podporu společenského

. za hasiče: p. Beneš, p. Kraut,
. za ODS: p. Dvořáb

. za

politickou stranu STAN:

p.

Zahradníh pí. Tomková - odstoupila,
zanípí.Malinová
. za Sokol: pí. Kloužková, p. Mareš, p.
Pangrác, p. Průša.
|ednání zastupitelstva bylo

žívotav obci jsou klíčové,Kdo
a jak po celou dobu čtyř let
pracoval, jak v případě potřeby
oponoval připravené poklady
a následně hlasoval, je patrné
ze zápisů. Zástupci politických
stran po celé volební období

5tr" 2-3

ZPRÁVY Z OBCE

§tr. 6-7 §OKO'-

Str.8 HASlČ§

Str" 9 NAZ*RY

&
§

f6

Pokračování ze strany

1

z velké části hlasovali proti

nebo

se zdrže|i, aniž by dali protinávrh,
upřesnění nebo doplnění, Pouze
dvakrát podali pan Zahradník
a paní Malinová návrh a to na
odvolání starosty, Nebyl přijat. Po
nedocházení pana Zahradníka se
úroveň jednání zastupitelstva přece
jen dostala na společenskou úroveň
tam, kde v Senohrabech dříve bývala.

Zde oceňuji a děkuji těm občanům,
kteří se aktivně zúčastňovali jednání
zastupitelstva obce a podali řadu
podnětů pro řízeníobce.

obecní úřad
Na obci pracují paní Sovová a pan
Herbst, oba profesionálně zvláda,li
veškerou agendu potřebnou pro
chod obce. Zde jsem měl po celé
volební období velikou podporu
pro zvládnutí íízeníchodu obce,
Výsledky kraj s§ich kontrol, kontrol

finančníhoúřadu, zdravotních

pojištbven, nadíízených stavebních
úřadů a dalších,potvrzují kvalitu a
odvedenou práci,
Na údržbua opravu majetku obce
máme pracovní četu ve složení pan
Drda, pan Mašek a pan Weisheitel.
Nároky na práci se stále zvyšují
a tak jako mně i pracovníkům léta
přibývají,

základní škola a mateřská školka

Základem pro budoucí rozvoj života
vobci je škola. Vsoučasné době máme
školu, která má v širokém okruhu
obrovs§i kredit a na to můžemeblft
pyšní.V našíuŠje +s dětí a v ZŠL7B
dětí. Dílry perfektní práci učitelek a
celého kolektivu základní a mateřské
školy máme vynikající děti. Ieiich
chováni účastve společens\ých
organizacích, qýsledky v soutěžícha
uplatnění v dalším studiu je řadí na
špičkuv kraji, Každoročníčervnová
akademie je jen malou ukázkou
schopností našich dětí a vnoučat.
Přál bych si, aby i nadále každý
červen psaly děti z 5. třídy: ,,Tohle je
nejlepšíškola na světě."
Škotu řidí paní Staňková, před její
prací a přístupu k dětem a kolektivu
s úctou skládám díky. I ona musela
čelit řadě různých udáni zbytečnému
vypětí a otravování činorodého
života školy.

Spolky v obci
Spolkoqý život v Senohrabech má

tradici, téměř každá rodina má
někoho, kdo se zúčastňujeaktivní

si myslel, že tu nejsou. Vlastně
trochu nepřesné - dva členové
lidové strany se hrdě hlásí ke
své straně, toho si vážím,za celé
volební období ale jinak nic. Až

nyní před volbami hned

dvě
partaje. Asi je jednoduššípodat

- nemusí sbírat
potřebné podpisy od občanůpro
registraci.
kandidátku

Volby
Volební období 201,0 - 2014
končí.Dne 10. - 77, 10.2014
budeme volit nové zastupitelstvo
obce. Máme možnost volit toho,

kdo pro obec bude přínosem,

kdo je schopen vzájemné
komunikace, vzájemné úcty
k práci druhého, schopnosti

na\ézt nejlepšířešení v íízení
obce, Volit ty, kteří si budou vážit
každého v senohrabech.
Jak jsem říkal při zahájení školy
7, září a při setkání se seniory
12, záíí:volte Senohraby, volte
srdcem.

Pavel Pangrác

spolkové činnosti. Ve spolcích panuje

velice příjemná atmosféra, kterou
vyŇáří lidé se společnlim zájmem.
Máme následující:Zahrádkáíe,

Sokolys řadou oddílůrůzných sportů,
které se starají o rozvoj dětí od těch
Práce starosty je definována nejmenších tal1 aby se rozvíjely ve
zákonem. Již při ustanovující sportovních kolektivech a nelenošily
zasedáním jsem zjistil, že to a neničily věci, Dále: Ríčnílázně,
nebude lehké. při zkušenostech zachráněný hrad Zlenice - Hlásku,
z předcházejících činnostíjsem Hasiče s řadou družstev a jednotkou,
zjistil, že i v Senohrabech bude Kapličku, Baráčníi<y,Senohrabskou
těch několik nepříznivců. Ale to besedu, jsou tady myslivci, rybáři
není důležité.Podstatné a pro mě (abych někoho nezapomnělJ. Ve
zásadní bylo poznáni že stejně jako spolcích pracuje 600 - 700 občanů.
mně jde většině obyvatel Senohrab Jejich síla je znát celoročně při
o prospěch obce. Celé čtyřleté různých akcích. Hasiči vedle zájmové
období jsem se snažil vytvořit dobré činnosti plní úkoly při živelných
podmínlry pro všechny. Samozřejmě pohromách, nehodách, požárech na
s nutností ústupků,kompromisů záchraně majetku, ochraně zdraví a
a příkazů, Měl jsem štěstív tom, že života lidí.
s většinou těch, kteří skutečně chtěli Mladí lidé avš,voj společnosti \T/tváří
něco udělat pro život v obci, jsme nová společenská uskupení. Obec
našli společnou řeč. Obrovskou část jejich aktivity vítá.
energie mi vzala opakovaná r&zná
Politické strany
udání na práci obce a školy,
Dal jsem si volební úkol stabilizovat Podle toho, že za čtyříroky jsem se
finance obce a zlepšit kontakt ani jednou nesetkal s něhfun, kdo
a jednání s občany. Hodnocení je na by v Senohrabech vystupoval za
nějakou politickou stranu, tak jsem
vás, občanech,

Starosta
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Nevyžádané podklady k tisku se
nevraceií.
Povolenb MK čR B 1 271o
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Věčnétéma tříděný odpad
Třídění (separace) odpadu je sběr jednotlivých druhů zabarvených skleněných obalů, transparentní sklo.
odpadů, papír, sklo, plasty, kompozitní (nápojové) obaly, Do kontejneru na sklo nepatří: porcelán, keramika,

plexisklo, autosklo, drátěné sklo, tabulové a zrcadlové sklo,
roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty,
žár ov ky, zářivky, výboj ky, o b razovky tel evizorů, kovy, p lasty,
ktený lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit papír, komunální odpady.
do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech
Do kontejneru na nápojové kartony patří: krabice od
řádně označených konkrétnísběrnou surovinou. Odpad se džusů,vína, mléka a mléčnýchvýrobků. Jinými slovy
třídí,aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními všechno, co nese označení:C/PAP, 81, nebo 84,
zdroji, tříděníodpadu má proto hlavně velký ekologický Do kontejneru na nápojového kartonu nepatří: ,,měkké"
význam. Umíme ale ve skutečnosti odpad opravdu třídit? sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.
Je určitě hodně dost lidí, kteří třídění odpadu berou vážně. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné
bioodpad odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně

Na druhé straně jsou však jedinci, kteří tříděníodpadu

naprosto ignorují a vůbec neberou na zřetel, že je zákonem
jasně dáno, co do nádob na tříděný odpad patří, Připomeňme
si tedy, co do jednotlivých nádob na tříděný odpad patří a co
ne.

Do kontejneru na papír patří: noviny, letáky, časopisy,
kartonové obaly, vícevrstvá papírová lepenka, kancelářské
papíry balicípapíry.
Do kontejneru na papír nepatří: pauzovací papír, kopíráky,
křídový papír, zalaminovaný papír, mokré nebo vlhké papírové
utěrky, hygienické vložky, dětské pleny, papír nebo tapety
znečištěnýbarvami, minerálními oleji či jinými nebezpečnými
látkami.

Do kontejneru na plast patří: plastové láhve od nápojů,
folie od potravin, obaly od domácích čisticích prostředků a
přípravků, použitéplastové výrobky, neznečistěný pěnový
polystyren apod.
Do kontejneru na plast nepatři: molitan, guma, lino, plastové
trubky, pneumatiky, těsnění, koberce, ostatní komunální
odpady, zbytky potravin, bioodpady, nebezpečnélátky, obaly
se zbytky nebezpečných látek (lepidla, barvy, oleje),

Do kontejneru na sklo patří: barevné sklo

-

tedy směs

zbytky potravin,
Samostatnou kapitolou je bioodpad.

V současnédobě

existují v našíobci dvě možnosti, jak

nakládat s bioodpadem . Zaprvé je to domácí kompostování.
Druhou možnostíje, že si vlastník nemovitosti objedná
nádobu (popelnici) na bioodpad a za úplatu je tato nádoba

svážena svozovou fi rmou.
Do popelnice na bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky
ovoce, zeleniny, čajovésáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin,
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlínaz květináčů,

spadané ovoce atd.
Do popelnice na bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso,
kůže,uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat,
znečištěnépiliny a všechny dalšíbioologicky nerozložitelné
odpady,
Víte, že 50 kg sběrového papíru můženahradit jeden strom
dlouhý 8 m o průměru 14 cm?
Víte, že papír se dá recyklovat 9krát a že elektroodpad je

zásobárnou vzácných kovů?
Víte, že tříděním odpadů opravdu můžeteovlivnit životní
prostředí víc, než si myslíte!
Jan Herbst

ru

Pozvánka do knihovny
váženímalí i veícíčtenáři,

l po prázdninách stále funguje místní

knihovna a je vám k dispozici každou
,16.30
středu od 14 do
hod. v budově

kni

obecního úřadu.
Těším se na vás
hovn ice zdena konvičková

Yizuallzace možrépodoby hradu Zlenice v době jeho vrcholné fáze na
konci 14. století. Zpracováno dle návrhu Ing. arch. Petra Chotěbora v rámci
projektu ,,I. etapa zácbrany Velké věže - dominanty hradu Zlenice" v roce
2014.
Vl. Havelka
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Naše škola se zapojila do projektu ,,Yzdélávání
pro zdraví na základních školácho'
Cesta integrace, o. p. s. letos nově nabízízákladním školám možnost zapojit
se do grantového projektu OPVK, kte4ý se ýkávzdělávání dětí na školách
v oblasti zdravého životníhostylu, dopravní a zdravotní výcholy. Konkrétně
jsou programy zaměřeny do bloků: Obecná prevence rizikového chovárrí
Zdravotní qfchova a Dopravní výchova. Projekt se týká 4. až 9. tíídakaždá
škola si můževybrat, které třídy do projeku zapojí. Podmínkou je, aby každá
lybraná ťídaabsolvovala všechny 4 b|oky v průběhu roku. V našíškole se
zapojí žáci 4. a 5. třídy.
Jednotlivé lekce povedou dva odbomí lektoři přímo ve třídách za přítomnosti

ťídníhoučitele. Programy jsou vedeny výukov,ými metodami z!ňitkové
pedagogiky, kteréjsou dětem blízké a umožňujís lehkostí otevírat i závažnější
témata. Děti se během programů aktivně zapojqí, učíse lryjadřovat vlastní

názory, přemýšlet o daných tématech, diskutovat, pracovat ve skupinách
a zároveí se dozvídajíkonkrétníinformace o prevenci rizikového chování.

Součástí programůjsou i pracovní listy.
Pracuje se s dynamikou třídniho kolektivu, vznikají společnézažitky s ťídním
učitelem i externím odborníkem. Vedení výuky je inovativní, vedené jiným

způsobem než frontální lýukou, což opět přispívá k upeviiovaní kolektivu,
k vytváření bezpečného prosťedí a prevenci před rizikov,ým chováním
ve ťídách, jako je šikana a podobně.
Konkrétní témata v jednotliqých třídách jsou přizpůsobena věku dětí, Setkání
jsou naplánovaná v každétřídě čtyři, což také umožní lektorům pružněji
zareagovat na poďeby jednotlivých tříd a z daných oblastí vybrat tatémata,
které jsou pro danou ťíduaktuální. Součástíprojektu OPVK je vzdělávaní
pedagogů, které seznamuje učitele s technikami a metodami vhodnými pro
práci na daných tématech tak, aby tato témata mohli v budoucnosti ošetřit ve
třídě sami. Plárrovaným výstupem z projektu je metodika, která bude dostupná
pro školy, které se do projektu zapojily.
Dalšíinformace o projektu a rozpis témat pro jednotlivé ročníkynaleznete
na webových stránkách Cesty integrace, o. p. s. www.cestaintegrace.cz

Co je

Naši zářijoví a říjnoví

JubIlantl:

Janiš vítězslav
kulhánková Jana
svašek václav
Mašková Marie
Hartlová Marie
souček pavel
ševčíkMiroslav
lopol František
zádníková Jaroslava
Vojtík Viktor
vozobule Jaroslav
Jirásek Josef
Friedrich václav
kadeřábková věra
Brožková Eva
Milí oslavenci!
Srdečně vám blahopřejeme
a přejeme vám ještě spoustu
krásných chvil s vašimi
nejbližšími.
za obecní úřad
šárta sovová

Vzpomínka

Recyklohraní?

Recyklohraní je školnírecyklačníprogram pod záštitou UŠMTČeské
republilql, jehož cílem je prohloubit znalosti žáku v oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitych drobnych elektroz ařízení.
Co sbíráme: televize, monitoty, rádia, počítače,tonery...Vy se zbavíte již
nepotřebných elektroniclEch věcí a tonerů a my získáme body, které jsou
vyměněny za pomůclql a vyukové programy pro děti. Proto neváhejte
a využijte téíomožnosti, těšímese na výhodnou spolupráci!

Do 3]. l0. probíhá soutěž ve sběru vybitych baterií, za každy kg získáme
bodů. (Odběr ve škole)
Ve školníjídelně lze odevzdat v pet lahvi použity a prošlý kucfuňslql olej.
7

14. 10. 2014 v 8:00 proběhne ve
sběr Dapíru, kartonu, hliníku a Deí
Sběr 'nbste' 13. I0.' o 14. I0.' do
ke škole. Děkujeme.

škole
víček.
8:00

M Staňková

9/2014

Dne 8,října zot4 by se dožil too let pan
František Nerad.
Za čtyři měsíe to budou již tři roky, co
nás opustil. Čas ubíhá a nevrací, co
vzal, ale v srdcích žije dáL

Kdo jste našeho dědu znali, tak
mu říkali všichni, jistě s námi ródi
zavzpomínáte!
Za vzpomínku děkují rodiny
pšeničkova a Neradova

4
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poDZIMtuí črvnrKy V sENoHRAnsxE KApLI
Milí přátelé,
chtěli bychom vás informovat o programu, kte4ý připravujeme pro senohrabskou kapli sv. Vojtěcha ve
zbýuajícich měsícíchto hoto roku,
Kromě pravidelného setkávání vždy ve čWrtek v 1_B hodin a pravidelných Mšísvatých, které celebruje
hrusicko-mnichovic§ý farář P. Ivan Kudláček každý čfurqý čtwtek v měsíci také v 18 hodin, chystáme ještě
tento program:

-

ve čtvrtek 2. října v 1Bh se uskutečnípořad o svatém Františku z Assisi

ve čtwtek 9. října v l_Bh přivítáme mezi námi pražskéhosvětícíhobiskupa a biskupského vikáře Mons.
Karla Herbsta SDB, který bude spolu s P. Ivanem Kudláčkem slavit zvláštní Mši svatou
- ve čtvrtek 6. listopadu v ],8h se uskutečnípořad o bolestných událostech v historii českéhokřesťanství, o
bitvě na Bíléhoře, spojený s krátkou bohoslužbou slova, kterou povede Mgr. Petr Turec§f, farář ČCE ze
soběhrd u Benešova
- ve čtvrtek 13. listopadu v 1Bh, ve svátek sv, Anežky české,budeme slavit Mši svatou, kterou bude sloužit
P, Martin |anata, farář z Poříčínad Sázavou a následně se jako každý rok v tuto dobu sejdeme u společné
-

Vecere

-

ve čtvrtek 4. prosince v ],Bh se koná pořad Advent a liturgický rok s malýrn předvánočním pohoštěním a

zpěvem adventních písní(rorátJ
o faráři Toufarovi a tzv. Čihoštškémzázraku,
V těchto pořadech chceme pokračovat i v dalšíchměsících.
Věřící - nevěříci všichni jste srdečně zváni!

nazačátekúnora20].5 pak připravujeme pořad

Michal Tomek

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanechpom áhájiž 6 tet
Pro hospic samotný je nejdůležitějšipředevším to,

aby

o něm rok od roku vědělo více lidí. Pravidelné i nepravidelné

akce, organizované v hospici pro širokou veřejnost, jsou
hojně navštěvované. Lidé se zbavuji strachu, ktery v nich
hospicové prosředí probouzí, Zvýšenépovědomí o hospici
a jeho činnosti, umožňuje většímu množství pacientů využít
jeho příjemné prostředí a v klidu zďe strávit poslední část
svého života v péčivlídnéhoa obětavého personálu. Dokazuji
to i hospicové statistiky. Stejně jako v předchozích letech se
i v roce 2013 navýšila průměrná délka pobyfu pacientu, a to
na 34 dnů. Velrni pozitivní je i nárůst počtu nocí, které shávili
v hospici členovérodiny nebo blízcípŤátelé, doprovázejici
nemocné. V loňském roce tento počet vzrostl ta'737.

Důležitou součástí hospice

je

na provoz hospice, které je rok od roku

obtížrější.Kažďý,

kdo pošle DMS ve tvaru: DMS HOSPICCERCANY na
číslo87 '7 ,T,přispěje na činnost Hospice Dobrého Pastýře
částkou 28,50 Kč (z celkově odeslaných 30 Kč).

Hospic také navštěwjí zqímavi lidé se zajímavými
tématy. PhDr. Jiřina Šiklovapřijela s přednáškou natéma
Mezigenerační vztahy v rodině. Olga Sommerová promítla
svůj dokument s názvem Přežili jsme svoje děti, o kterém
pak hosté s autorkou dlouho diskutovali. V září navštívil

hospic Michal Viewegh s povídáním nejenom o knížce
Životpo životě.
A co ještě hospic plánuje? Na podzim bude oteťeno
centrum domácí hospicové péčena Hořovicku a v letošním
na podporu dětské paliativní

Centrum denních služeb. roce byl také zahájen projekt

Připraluje pro své pacienty, ale i pro ne již zcela soběstačné
seniory zyenči pestný program, a rozbíjítak každodenní
stereotyp pobývání v hospici. To, že o pacienty pečuje kvalitní
personál, pro nějžje práce spíšposláním, dokazuje i vítězství

péčev Českérepublice, v jehož rámci se v listopadu
uskuteční První česká konference dětské paliativní péče.
Hospic zažil během uplynulých let nelehké chvilky,

posouvá se ale úspěšně kupředu a překonává problémy,
které se na jeho cestě pomoci nevyléčitelně nemocným
objewjí. O to, aby se hospici dařilo, se snažízaměstnanci,
Již druhým rokem je hospic členem projektu DMS, kteqý dobrovolníci a ti, kdo hospic finančně podporují.
zajišťuje Fórum drárců. Je tojeden ze způsobůzískávání financí Zato všem paří velký dík!
jedné ze sester Hospice Dobrého Pastýře v soutěži Sestra roku
v kategorii Lůžkováa ambulantní péčev roce 2012.

ZaTK|í, o.p.s. Věra Ziková
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Senohrabští lyžaři na skandinávském turné.

Výprava lyžníkůvyrazila na největší závod letních - přinesl seznámení s Petrem Novákem, hrdinou volné
padesátky v Soči, ktery nám pobý vlastně připravil a
kolečkoqých běžek do švédskéhoTrollhattanu
Alliansloppet.24hoďn cesty tam a24hoď. zpět stálo zato. zkoordinoval. zásluhou závěrečnévečeře si nás už snad
I když je to mordýrna akaždý kilometr závodu po vlnitých
silničkách se zapíše do paměti. Běh na letních kolečkových

lyžichje dnes světově respektovaným sportovním odvětvím

Aly Syrovatského z dob,
když s nimi u Senohrab začlnal,
jsou dodnes ďávány k dobru při
rtvrých setkáních. Stručně: co
a

bude pamatovat. Hlarryrě že my to valíme naplno až daleko

za cil.

-

okoukli jsme, jak to pálí reprezentanti jako Raz}m,

Horyna, Novák, Kííž,Krška
Kožíšek,Ročárek, Boudíková,

přiběhy

nám závod přinesl?

ale i závodníci kategorie masters
Krrápek, Vaňous, Pavel Jirásek,
co dovede zdeněkstuchlík - ročník

senohrabského rodáka a patriota,

- o super hvězdné účasti

dobře!

nechalijen vyprávět, nebjsme o ně
ani nezavadili a jen TV šot nám je
vkéaal v plné rychlosti. Hlavně že

-

comeback Fandy Havlíčka,

1950 je k neuvěřeníl

skandinávských borců jsme si

ktery závodil za svůj mateřský
oddíl tak po padesáti letech. A jel
-

Luboš Havel obhájil Seno-titul a

urazil trasu 48km za cca 2.5hoď,
asi o pět min. přede mnou. Po
závodě jsme toho měli dost. Dojít
ke karavanu byl očistec. Byliisme
chlácholeni, ať si z převahy skandinávs§ch borců, početníi

nás nedojeli o kolo!

- už víme co je to

švédskéletní

počasía na nekončícísérie přehaněk

se příště lépe vnitřně připravíme.
Během závodu pršelo jen jednou a vlastně to bylo příjemné,
výkonnostní, nemáme nic dělat. Bylo to správné doporučení. i když boty sušímuž čtvrfý den.
Naopak, setkat se s takovou masou lidí mezí čtyřiceti a - na titul ,,Výkon zájezdl" nominuji houbovou sklizeň
osmdesáti lety, jedoucíchvětšinou lépe než my, je motivující Heleny Lukešové.Nasbírala několik beden od banánů a ještě
je střelila místnímu kolportéru ,,Stíážnívěže". Palec nahoru
a kromobyčej optimistické. Běž§ jsou sportem pro druhou
půlku života pro ty, kteří chtějí zažit íak nějak ,,více" a Helčo!
Tom Lukeš
ve zdravi.

Ahoj léto, ahoj prázďniny!!!
Konec léta a především prázdnin jsme završili v Sokolínku po dvou velmi lrydařených pirátských táborech se
sportovně 1aděným gymnastickým soustředěním. Poslední srpnový týden se sešlo v senohrabské tělocvičně
19 mladých gymnastických nadšenců, aby osvěžili své dovednosti a naučili se něco nového. Děti absolvovaly

dopolední a odpolední tréninky, které byly zpestřeny hrami a soutěžemi (když nám počasípřálo, tak i v
přírodě). Na vynikajícíobědy jsme docházeli do restaurace EA Hotelový resort SEN. Uprostřed týdne jsme
navštíviliv Praze krásnou tělocvičnu, zaměřenou qihradně na gymnastiku - SK Hradčany. Zde děti také
absolvovaly trénink a r.yzkoušely
si nářadí, která u nás v těIocrrčně
a/!/.:a;|;.,

nemáme. Také jsme shlédii trérunk
nadějných gymnastů a gymnastek,
jejichž výkony byly na světové
úrovni. Pro mě a věřím i pro děti,

Iw-,,iť
:!ry...=

to by1 krásný zážítek. Všechny
zúčastněnébych chtěla moc

ltr

.4ffi§

žÝť

pochválit za obrovskou snahu a

píii. Hodně se zdokonalily a naučily
celu řadu nových prvků. Tím
naše soustředění splnilo veškerá

očekávání. Příštíprázdniny to
rozhodně zopakujeme!

Od

!!

poloviny záŤí už

opět

pilně cvičíme,takže sportu zdar
a v těIocvičně na viděnou.

Štěpárrku Kršková

trenérka

ffi
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Rozvrh v tělocvičně, aneb přijďte si i

protóhnout tělo

vy

V souČasnédobě tvoří TJ Sokol Senohraby společenstvísportoyně naladěnýchjedinců různéhověku, od škwňat až po šedovlasédámy
a bezvlasé bardy. Ti starŠÍcítípotřebu něco pro své tělo udělat, u těchvýrazně mladších to často cítírodiče. Dílql tomu se nám neustále
rozŠiřujířady cviČÍcíchdvojic, skládajícíse z prcků, pokoušejících se o koordino,tlané sportovní pohyby ajističů- rodičůdbajících na to,
abY se jejich ratolesti sportu nezalekly a po dalšíčást syého růstu a dospívání nepreferovaly blikající obrazovku a virtuální realitu před
tou skutečnou.

Při pohledu na romrh v tělocviČně nás těší, že více jak 15 hod tydně se zde pohybují děti, nepočítáme-liještě těch 6 dvouhodinových

blokŮ, které tady v rómci tělesné výchovy tróví naše základní škola. Sokolští trenéři pomáhají škole nejenom s výukou tělesné výutry, ale
pořádání sportovních soutěží a cyklisticlqlchvýletů. Naši akreditovaní lyžařštíinstruktoři Zbyněk Průša,Martin Rob, Jarda
PlaŠil a Alena Skořepovó jsou sehraný tym, hery po působení na školním pobytu na horách, vrací rodičůmmaté lyžnílqlryžadujícídalší

předevŠÍm při

pohyb na ski nebo prknu.

Největší podíl ,,dětskych hodin" má glmnastika různéobtížnosti pro hollE i pro klulq, Štaparky Krškové. Každéúterý a čtyrtek můžete
vidět pololiČní(pouze velikostÍ) fotbalisty, trénujícípod vedením Zbyňka Průši,Petra Štolby,Milana pantáka, Jardy plóšila a Karla
KumstY. PoČet hodin v rozyrhu u fotbalové přípravlE je lehce klamný, protože sem patří různépřípravné zápasy a turnaje, které často

sledovat nayíkendovém hřišti, popř. nafotbalovém tróvníku protihróčů. Před časem začaly v tělocvičně pobíhat děti s hokejkami
a bylo zaloŽeno dětské florbalové družstvo, ujehož zrodu byla Alena Skořepovó, dlouho vedl payel Kos a dnes pokračuje patel Halík.
Alena, Obik a spol. se dnes stclrají o senohrabské lyžařsko-atletické naděje, prohónějící se přerlevším v okolí ,,Vávrova palouku" se
zázemím v lyŽařsW chatě. NejmlaŇÍm senohrabsbým sportem, ale o to průbojnějšímje tym triatlonu, ktery k trénování využívdkromě
naŠichsportovních zákoutí i hotelo. bazén. Pod vedením Petra §olby a Tomóše Lukeše tady trénujíplaveckou disciplínu, pro běh a
cyklistiku jsou používóny senohrabslu! tradiční,,Átory" tratě a dalšínavazující,nově upravované. Volejbal, nohejbal, aerobik,
fotbal,
badminton, cviČenípro ženy, tj. ,,sporty dospělých" obsazují většinouyečerníhodiny, kdy si cvičícíjedincipo pracovním dni při protažení
těla uvolňují své myšlenkové pochody.
Po nalezení většíchprostor uvolnilofotbaloyé mužstvo své hodiny pro dalšízájemce. A tak se postupně objeví nové ,,kurzy". Pokud máte
zájem stót se Členem nějakeho oddílu nebo si nejste jisíi, zda toho svého nemotoru přihlásit na přípravku (gymnastickou,
fotbalovou
nebo Jlorbalovou či lyžařskou...), nevóhejte a oslovte vedoucí oddílů. JsteJi trenérem např. jógy, šachů, petangu, cvičenípro zdraví
aj. a hledáte vhodné prostory pro své pŮsobení, kontahujte Františka Konvičku nebo Danu Maršíkovoua my vás ródi uvítáme u nás
y TJ Sokol Senohraby,
Čersnézpróvy i historii Q Sokol Senohraby můžete sledoyat na http://sokolsenohraby.sweb.cz
Zdar skol a ahoj, zcl výbor TJ Sokol Senohraby Álexandra Kloužkoyá
mŮŽeme
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Informace o činnosti výjezdové jednotky hasiči

§i

Senohraby za rok 2013 a část roku 2014.

Za rok 2013 byla jednotka

povolána

k 97 událostem. Jednotka zasahovala
u následujících typů událostí: 44
doprawích nehod, 12 požárů, 38
technip§gh pomocí a 3 plané poplachy.
Nejdelší zásahtrval9 hodin a 30 minut.

Jednalo

se o zásah při

červnových

povodních.

Během roku 2013 jsme zasahovali
v obcích: lx Čtyrkoly, Kunice, Pyšely,
Strančice, Čerčany,4x Mirošovice, 5x
řIrusice, 8x Pětihosty, 39x Senohraby a
36x dálnice Dl.
Do konce měsíce srpna letošního roku

jednotka vy,jela k 65 událostem. Jednotka
zasahovala u následujících typů událostí:

16 požáŇ, 35 dopravních nehod, 1l

technických zásahi a3

plané poplachy.

Rozdělení událostí dle

katastrů: lx

jednotka zasahoyala v obcích Čerčany,
Lštění, Nespeky, Kunice, 3x Pyšely, 2x
Ondřejov, 4x Pětihos§, 9x Mirošovice,
11x Senohraby a32x dáInice Dl.
U %všechzásahů zasahuje naše jednotka
jako první. Událostí se v pruměru
áčastňujíčtyři hasiči na zásah.
V jednotce probíhalo a naďále probíhá
školeníprůběžrěpo celý rok. Školeno

l5ícviku, lichý týden k údržbětechniky

spoluobčanům v nouzi.
Je potřeba uvést, že poměrně vel§ý počet
rok miime možnost si na mirošovickém výjezdů jednotky a její poťebnévybavení
vrakovišti procvičit sříhání vozidel stojí nemalé finančníprosťedky. Náklady
a vyprošťování osob z havarovaných však neležípouze na obci Senohraby.
vozidel, Této možnosti využíváme při Díry zařazení jednotky do kategorie
JPO II a její předurčenosti pro zásahy
každépříležitosti.
Jednotka se také zúčastnil.aškolení při dopravních nehodách, se podílína
na sebejištění a slaňování na stanici jejím ťurancování i Sředočesk} kraj.
pražs§ých hasičůChodov. Po proškolení Za poslední 2 ro§ bylo ve prospěch
všichni přítomní hasiči slanili z řetího jednotlry ze Středočeskéhokraje
poslcytrruta částka cca 767 tisíc Kč.
patra cvičnévěže.
V letech 2013 a 2014 jsme se zúčastnili Poslrytovrání této dotace je nedílně
spjato s kvalitou jednot§ a právě
i školenípořádaných Okrskem č. 2.
Jednalo se o školení velitelů a strojníku, s jejím zaíazenim. Dfty tomu má obec
a

údržběhasičského domu. Několikát za

v Zotavovně Přední Labská
u Špindlerovamlýna. Zde během ďí dnů
byla proškolena povinná íématavydatá
generálním ředitelstvím HZS ČR. Toto
školeníje vždy zakončeno pisemnou
i ústnízkouškou. Zúčastnilijsme
se i praktického cvičenícelého okrsku na
zásah s pěnor"ými proudy v Ondřejově.
pořádné

K

dispozici jsme měli tři osobní auta,
která byla zapálena pro účeltohoto

Senohraby také dobře lybavenou
a

vycvičenoujednotku hasičůpro zásahy

i

na svém katastru a tim

pro ochranu

svých občanů.
V průběhu letošních prázďnin si mohli
občanétaké všimnout zlr:'ěn na hasičské
zbrojnici ajejím okolí. V letošnímroce

byla ziskána dotace od

Středočeského

kraje na rekonstrukci hasičskézbrojnice.

Konkrétně

na výměnu oken, izolaci

zakladů budoly, zatepleni půdy
následně uhašena pomocí pěny.
praktická
a výměnu kotle. Částka na rekonstrukci
část
školení
roce
2014bude
V
je
cca 300 tisíc Kč a obec Senohraby se
pořádána,
teprve
školenía

nanípo dili 50Á. Tato č ástka

by la po

s§tnuta

za předpokladtt, že práce na rekonstrukci

budou prováděny svépomocí. Zďe je
třeba poděkovat členůmsboru, kteří
obětovali svůj čas a bezplatně poťebné

práce lykonávali. Neopominutelnou
skutečnostíje, že veškerou touto prací
je áodnocován obecní majetek, protože
hasičská zbrojnice

je v

majetku obce

Senohraby.

Pokud budete mit zájem si prohlédnout
obnovenou zbrojnici a její zžaemí,pak
Vás zveme na den otevřených dveří,
ktený proběhne dne 4. řijna2014 od 13,00

hodin. Budou otevřeny všechny prostory
zbrojnice, bude k prohlídce připravená
technika jednot§ a y odpoledních
hodinách proběhnou ukázky práce našich
hasičů.

bylo dle plánu školenísestavovaného
vždy začálkem roku.
Jednotka se pravidelné scbází každý
!ýden. Sudý tlden je věnován školení a

Na závěr se musíme pochlubit. Dne
6. záíi 20l4 proběhla soutěž Okrsku
č. 2 v disciplínách požárního sportu
na fotbalovém hřišti v Hrusicích. zde
všechna naše družstva, muži mladšío

Závérem je ťeba vyslovit poděkování
členůmvýjezdové jednotky za spoustu
věnovaného času hasičům,ktery si ubírají ženy mladší a muži starší,vyhrála své
ze svého volna, aby mohli pomahat sqým kategorie a získala do drženívšechny
tři putovní poháry.

Roman Bílý
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Obec je spravována zastupitelstvem.
Komunální volby jsou vždy příležitostípro kvalitativní změny
v obci. Volební strany a sdruženíprostřednictvím volebních
programů představují své závazky, co v obciv průběhu čtyř
let změní, co podpoří, co odstraní, co zavedou. Je obecně
známo, že úspěšnost tzv. komunální politiky spočívájak na
osobnostních a výkonových předpokladech kandidujících,
tak také na respektování kompetencí jednotlivých orgánů
obce, t,j, zastupitelstva, starosty a obecního úřadu, Přesto
se ve volebních programech jen sporadicky objevují např.
stanoviska k uplatňovaným formám a metodám práce orgánů

obce, nebo závazky k důslednémunaplňování postavení a
vzájemné jejich působnosti a to i v těch případech, kdy by to
bylo velmi žádoucí.
Přesné vymezení působnosti, práv a povinností a jejich
dodňování má nesporný vliv na kvalitní úroveň vztahů mezi
orgány obce a zabraňuje např. necitlivému ,byrokratickému

přístupu těchto orgánů k oprávněným zájmům a potřebám
občanů.

Zákon o obcích v této věci jednoznačně říká, že obec je
spravována zastupitelstvem, Keré je nejvyššímorgánem
obce a Ústava Čn no dokonce zmiňuje jako jediný orgán
obce.Naproti tomu starosta je statuárním zástupcem
obce, který je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu
a svou funkci plní na základě zmocnění usneseními
zastupitelsťva. Sfarosta obce potřebuje k většině svých
úkonůpředchozí souhlas, zdůrazňuji předchozí souh/as
zastupitelstva" To zabraňuje upřednostňování osobních
zájmů před zájmy obce. Jsou proto nepřesné výroky, že
sťarosfa postavil, upravil,apod, neboť připisují výsledky,
které mu postavení a role neumožňuje"
Uvedeným nechci nikterak snižovat roli a zejména
obrovskou odpovědnost starosty za řádnou správu obce.
Naopak, chcizdůraznit, že osobnostní kvality ,,prvního mezi
rovnými" v zastupitelstvu, jako je pracovitost, rozhodnost,
aseríivita, v neposlední řadě vztah k obci a jejím občanům
,hrají v organizátotrské a řídícípráci starosty naprosto
nezastupitelnou roli.
Nedostatečné osvojení zákonné působnosti a odpovědnosti

jednotlivých orgánů obce, pak vyvolává vzájemné střety ,
napětí , nekonečnédlškuse kdo za co můžea v konečném
důsledku snižuje žádoucívýkon samosprávy obce. Je třeba
již nepřipustit stav, kdy starosta se cítí,,sám být obcí", přezírá
zákonnou pozici zastupitelstva, kdy chape zastupitelstvo
spíšejako nepohodlné břemeno a když již není starostou,
tak z pozice zastupitele se snažíroli starosty destruovat.
Zkušenosti účastníků
veřejných zasedání zastupitelstva v
našíobci za poslední dvě funkčníobdobí /vyjma posledních
14 měsíců/ jsou v tomto směru více než alarmující.
Věřím proto, že nové volby, resp. výsledek obecních voleb
nastolí vzájemnou úctu a důvěru, respekt k zákonem
svěřeným funkcím a působnostijednotlivých orgánů obce a
více vlídnosti v jejich vzájemné komunikaci.
PhDr.Viktor Kopper
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o starostlivém starostovi
Původ slova starosta je více než jasný
- pochází z výrazu starati se, Není bez
zajímavosti, že to bylo původně slovo rodu
ženského.U staných Slovanů bylistarostové

správci společnéhomajetku rodu, ve
středověku se starostovi říkalo rychtář.
V současnémpojetí je starosta název

funkce osoby zvolené do čela obce, ale ijiné

korporace, například spolku či občanského

sdružení.Pojd'me

se nyní krátce

před

komunálními volbami zamyslet nad tím, jaký
by měl být ideální starosta obce. Měl by se
především starat o blaho celé obce a jejich

občanů.Tolik obecně, Co se však skqývá
pod pojmem ,,blaho celé obce"? Je to velmi
široký pojem a z toho vyplývá také rozsáhlá
agenda, kterou musí starosta obsáhnout.
Především by měl být dob{m hospodářem,
musí uvážliv ě zacházet s obecn ím majetkem
a penězi. Musí být také dobným a pečlivým
úředníkem, schopným zvládnout rozsáhlou
administrativu úřadu, Měl by mít tedy
smysl pro detail, avšak zároveň být určitým
vizionářem a nasměrovat rozvoj obce do
dalšíchlet. Měl by tedy vidět dále, než na
pouhé čtyři roky svého funkčníhoobdobí.
Dobtlý starosta se musí rychle zorientovat
v příslušnélegislativě a dodžovat právní
předpisy izákonné lhůty, vztahujícíse nejen
k běžnémuprovozu úřadu, Ve své praxi se
setká jak se stavebním zákonem, tak se
zákonem č. 13712006 Sb. - tedy zákonem
o veřejných zakázkách. K tomu všemu se
musí naučit vyznatse ve spleti nejrůznějších
dotačníchtitulů a výzev, které by přinesly do
obecního rozpočtu dalšífinanční prostředky.
l přes všechnu administrativu musí umět
naslouchat občanovi a být tím, kdo zaštítí
aktivity všech spolků a vytvoří v obci
příznivou atmosféru pro rozvoj ,,občanské
společnosti", která je jedním z hlavních
předností demokracie a svobody.
To vše mějme na mysliv příštíchkomunálních

volbách a volme rozumem, nikoliv podle
toho, zda ten či onen chodí na pivo či je-li
místníči ,,náplava", Být starostou znamená
opravdu mít mnoho starostí, ale také umět
se postarat...
Dámy na všech kandidátních listinách

prominou, že jetento článek psán v mužském

rodě, Vše platí samozřejmě rovnocenně

i pro rod ženský.

lng. Jana Svašková
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Noc už vystřídala den. V Senohrabech pomalu ustává dění a všechno živése ukládá ke spánku. Náhle se nad ztemnělým fotbalovým hřištěm
roznese podivný zvuk nárazu od jakéhosi tupého předmětu. Ten hluk za chvíli přichází znovu...
Pro někoho záhada, pro obyvatele ze sousedství hrací plochy to léta bývalo neklamné znamení, že Zdeněk Vávra právě piluje svou techniku
v hodu sportovním kladivem. Milované disciplíně, na kterou mu pro celodenní práci v hospodářství nezbýval jindy čas. Ostatně, aktivní
sportování bylo u Zdeňka Vávry vždy vyhledávanou zálibou. Posudte sami. Na lehkoatleťckých závodech soutěžil v hodu diskem, oštěpem
a kladivem, v kolektivních sportech byl členem sestav fotbalového a hokejového mužstva. Z širokénabídky aktivit, které Sokol v Senohrabech
nabízel, si vyzkoušel také box, lyžování, volejbal, stolnítenis a basketbal, Ani po úrazu, pro který byl nucen sportovníčinnosťzanechat, se práci
v senohrabském Sokole neodcizil. V sedmdesátých a osmdesátých letech zastával funkci jeho předsedy.
Pamětník, rodilý občan Senohrab a především
aktivní tvůrce jejich sportovní historie oslavil
na začátku července své osmdesáťleté životní
jubileum,
lak je možné,že jste nalezl ve sportu takové

zalíbení?
Já jsem sport vždycky miloval. Možná, že tím
víc, kolik málo času mi na něj zbtlvalo. Volno
jsem měl vždycky až po tom, co jsem skončil
veškerou domácí práci. Té však bylo doma

nakonec prohráli, mě ale po létech hřálo
vědomí, že jsem dokázal vzdorovat jednomu
z nejvýznamnějších sportovců našíhistorie.
V okolí jste byl znómý pro hod kladivem,

rozdělit. Až po čase se mi podařilo sehnat
idruhý pár. Tenhle sport jsme pěstovali
spíše jen ze zájmu o to, poznat jaké to je,

zmíněný už byl |otbal o hokej. Vóš sportovni
životopis je ale o dost bohatší. Čímtq že iste
pěstoval těch disciplín hned několik?
Jednoduše, byla tady ta možnost. Poválečný
Sokol zažívaltehdy nebývalou obrodu.

nějakou boxerskou tradici.

než abychom hleděli v Senohrabech založit

Teď trochu odbočím. Nedávno uplynulo

46 let od srpnové vojenské interuence

Československa. Kromě ní jste zažil
i okupaci ve světové válce. Jaké vzpomínky

do

na statku pořád dost. Slabost pro sport

Vás proto napadnou na pobyt dvou cizích
armád v našízemi?

i sokolské tradice měl i můj otec, ktený byl
dokonce v době před druhou světovou
válkou, a krátce i po jejím skončení,

na jedenáctý rok. Z doby okupace se mi
proto už moc vzpomínek nedochovalo.

Když skončila světová válka táhlo
ňilit

ff

předsedou senohrabského Sokola. Doma
jsem tak pro své nadšenínalézal vždycky
pochopení.

Zapomenout ale nemohu na dobu krátce
po osvobození, kdy jsme sijako kluci hrávali
s nalezenými pásy nevystřílených nábojnic

do kulometů. Bavili jsme se také ťím,že

Vzpomenete si ještě na Vaše začátky
v

mi

jsme zapalovali střelný prach z nepoužitých

Sokole?

patron. Dodnes je mi záhadou, že se mi
tenkrát nic nestalo. plně na mě dolehla
až okupace ze srpna 1968, o které jsem
se tenkrát dozvěděl ráno po příjezdu do

Na tu dobu vzpomínám ze všech nejraději.
Bylo to po konci války, kdy jsme chodili cvičit
na dvůr k Zrckům (dům naproť vchodu do
současnémateřské školy), u kterých bylo za
okupace schované tělocvičnénářadí. Hýbat
jsme se také chodili na bývalé fotbalové
hřiště, u kterého v roce 1945 zřídili vojáci

tehdy pořádně nevěděl, co se stalo. Navíc
tu byla ta strašná nejistota z toho, co se

Rudé armády běžeckou dráhu a doskočiště.
Sportovalijsme i na blívalém cvičišť,které se
nacházelo pod železničnítrať ve směru na

teprve bude dít.
No pomezí sedmdesátých a osmdesátých
let jste zastóval |unkci předsedy v místním

Mirošovice. Zadosťučiněnímza vynaloženou
píli nám pak byla účastna nádherné akci,
jakou byl všesokolský slet v roce ]-948.
Slyšel jsem o Vós, že jste v hokejovém
utkóní dokázal ,,zkrotit" jednu z pozdějších
sportovních legend. Co je na tom pravdy?

práce. To byla nepředstavitelná rána. Nikdo

Sokole. Co se Vám
realizovot?

v té době povedlo

Mementem mého předsednictví jsou

Například z počátku padesátých let pochází
současnéfotbalové hřiště

V

Lipách, které

tenisové kurty vedle fotbalového hřiště,
které jsme vystavěli v prostoru bývalého
doskočiště. V tělocvičně například vystřídalo
kamna naftové topení. Senohrabšť sokolové
cvičili v praze na strahově v rámci celostátní
spartakiády. Bylo toho ale asi víc. Doted'
mě však nepřestalo mrzet, že se nepodařilo
uskutečnit projekt stavby malé tribuny.
Co byste popřál součastnému senohrdbském

Pravda to je. Nebylo to však hokejové, nýbrž
fotbalové utkáníz mládežnických let, ve kterém
se Senohraby střetly s Uhříněvsí,
V soupeřově týmu hrával budoucí přední hráč,

pamatuje naše první pokusy v hodu diskem,
oštěpem či právě ťm kladivem. Připravili
jsme si i atleťckou dráhu, která se rozkládala

trenér a funkcionář našeho hokejového svazu,
Karel Gut, který ve svých začátcích ještě oba
sporty kombinoval. Už v té době prokazoval
výjimečný talent a uhlídat jej nám dělalo velké

parta mladých lidí okolo pánů Syrovatského,
Emingera a Zieglera, kteří se úspěšně snažili
posunout místníSokol vpřed. Přicházeli noví
členové a přibývalo aktivit, které mohli lidé

Sokolu?
Ať se ho držíjenom to dobré a ať současné

problémy. Tehdy se ke mně obráťl pan Anděl

vykonávat.

členy provází minimálně stejné nadšení, jako

,,Zdeňku, nesmíš mu dát kouska
prostoru, nehni se od něj na krok" a já poslechl
na slovo. Můj proťvník nebyl na takovou
hru zvyklý byl vzteklý kopal mě naschvál do

historie tohoto spottu v Senohrdbech?
Box tu nikdy nezapustil hluboké kořeny.
Z domova jsem přinesl jeden pár boxerských

Za sebe i zo všech ny čtenó ře Vá m vys lov uje me

nohou, ale já svůj úkol splnil. Utkáníjsme sice

rukavic,

štěstí a pevné zdraví.

a řekl mi:

hned vedle něho.

vté době

se tu sešla i skvělá

Trochu mě ve výčtu překvapil box. Jakó je

o

který se ještě dvojice musela

kdysi nás.

dík za dlouholetou próci pro místníSokol a
k životnímu jubileu Vóm přejeme mnoho
Jaroslav sládek
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MAS Řitansko
a MC Lodička
RlCAxsxo

pozvánka na koncert

+:.::.i,

zvou vŠechnymalé i velké na

11.10. Sportovně kulturní
centrum v Ondřeiově zve na;

JAVORY BEAT
Hana a Petr Ulrychovi

Kďp

- rocková formace souběžná s
klasic§imi }avory je pestrou
hranou a zpívanou hudební
historií Hany a Petra od raných
začátkůaž po současnost, v níž
cítímevšechno - starý poctiqý
beat, stejně jako moravskou
lyriku a špičkováníklezmerské
muziky. Informace a ukázky
najdete na webor4ich stránkách
skupiny www.j avory.cz.

é" ffima tr&{4 eď $Ťfu ďw {?Et

Fnoryarms
* Celodenní řemeslný trh
* Historíťkýkolotodlá střelnice

StrančícemiaVšestary

Ochutnávky jablečných odrůd
míStníChSadařŮ

(pořádá Volba pro Všestory)

(sady J. Janovského, ovocnářstvíJiří Nedbal)

*

Ochutnávky moštů
* Soutěž o neilepšíiablečnýzákusek
* Divadélko pro děti

aa'ka&.po6así;

0bóonsÉwgmímjlšffimo,
VcÉupnó dobgovolmó

Sponzoři:

ffi
!ffilffil

hffiď
\\á
1s;s.

obec strančice
Hana Jarošová

Mediální partner:

více informací:

M

www.mas.ricansko.eu
www.mclodicka.cz
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Ůrnlvy únňvŮ
pruriai hr.Iihá a pffirffi*ceny

.

.

.
.
.
.

i eqrremi

dó:

T.J. SLAVOJ Velké Popovice zve Ia
ledovou plochu!
Program naříjen2}t4:
Odpolední bruslení s hudbou

so

4.10.14,30 - l6,30
18.10.14,15 - 16,15
so 25.10.14,30 - 16,30
Veřejná školičkabruslení pro děti

Xíržil{rur:ilffi.iltq.i rc mríftr fuáiridrálrČ rfoarď r r rerirnilni
úfoÉmířerytryfrifurrírrryrĚ- Ilodrci l*mínyjsm ile fuňitoďi

nfoá

na
recepci SKC, se slevou 30 Kč,
bude od B. záíí,v pondělí až
čwrtek od 16 do 19 hod.
Cena 250 Kč, děti do 15-ti let a
důchodci 1_90 Kč

\5*;f

{}FR'AYY A

a}irilr5r- Je

Předprodej vstupenek

t*lvd{!!{*ý

* Dětská pěvecká a tanečnívystoupení
* a mnoho dalšího
Alrce ss koná

IE

V 18,30 HoD,

dotzhnapolimezi

* Dětské tvořivé dílňy (workshopy)
*,

ZAČÁTEK KONCERTU

proběhne od 9ryo

so

ndiri nkirrrf.

Itirn.iprlillodmidÉftyTfuútípůldčTů

Kažďé iúery od 13,30 nebo každý

ffire {Trlry

pátek od l4.00.
Kurzovné: 60 Kčihod
Informace:
pro úterníškoličku- S.Manová, tel.
774 202 768

TýEĚEIIiEů
TfnÉnr p!#futí

fitía4rravyhrtntÉhcfudilr{qfrrnnř,ÉTErí, bfoipridlo}
rfrutr ndiyŮ ra ralá,zkn

Ihťnita Rrtani,

U

bnúrmitmn {l[l,

§rnolr:aby, 251

pro páteční školičku- J.Ksandrová,

f6

tel.603 894738

?24 3í}t 596
i
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