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členáři Senohrabské hlásky,
adventní a vánoČníČas je nenávraíně za námi a všichni jsme se již vrhli do pracovních povinností roku 20l5. Dovolte mi však
malou vzPomínku na akce, které v Senohrabech proběhly koncem roku 20l4 a které, jak cloufám, potěšily alespoň některé z vás.
A nebYlo jich málo. První adventní neděle vyšlana 30. ll, Atak jsne se clenpřed tím v sobotu 29.11. odpoledne sešli u kapličky,
abYchom roZSvítili vánoČnístrom a při lahodném azrádném svařeném víně a výbomých párcích od čertůsi sousedsky popovídali,
Při této PříleŽitosti bYla otevřena kaplička, kde se kona|a výstava betlémů a odtud se také rozezněly krásné hlasy paní Jančíkovéa
její žačky,které nám zazpivaly úryvky ze svého bohatého nejen vánočníhorepeftoáru.
TenýŽ den doPoledne zorganizovali naši zahrádkáři tradičníadventní tržnici v sále restaurace U Andělů, kde jsme si mohli vybrat
Y áženi

z bohaté nabídky adventní věnce, vánočníozdoby, perníčky,jmelí konceft slovenských lidol"ých písnía evergreenů, na
a nejrŮznějŠÍdrobnosti, které byly dokladem zručnosti jejich autorů kterém vystoupili Milan olšiak housle, Mar-tin olšiak
nejen dospělých, ale i dětí. Jak jsem si všimla, nikdo neodešel akordeon a jako host Felix Slováček .jr. klarinet
s

prázdnou.

První adventní neděle byla ve znamení sportu, ktery k Senohrabům
neodmyslitelně patří. TJ Sokol v čeIe s lyžařskýrn oddílem
zorganizovali tradičníjiž 58. ročníkpodzimního běhu lyžařů,akci
regionálního významtt s celostátní účastí,díky které se do Senohrab
sjeli běžci zrůzných koutů republiky a zaplnili Vávrův palouk i široké
okoli. l ti, kteří nepatří mezi zdatné a trénovanéběžce, si den užili
a přišli podpořitjejich skvělé výkony.
Ve čtvrtek 4. 12. se konal v kongresovém sále hotelu SEN koncert
žákůsenohrabské ZŠ.Dvouhodinový program byl plný zpěvu
a hudby v podání našich dětí v doprovodu paní učitelky Přibíkové,

završený divadélkem. Na dětech bylo vidět velké nadšení a na úrovni
celého programu velká píle, se kterou se všichni na společný koncer1

připravovali.

Ve stejný den se v kapli konal pořadAdvent a liturgický rok, ve kterém

pan Tomek přiblížil historii staročeských adventních písnízvaných
roráty a několik z nich se mohli přítomní naučit. Je velká škody, že
jsou tyto nápěvy dnes pozapomenuty a kromě ranních bohoslužeb
a mšív době adventu se nikde neslyší a z povědomí lidí se prakticky
vytratily.
V pátek 5. 12. jsme se sešli na tradičním předvánočním setkání se
seniory v sále restaurace U Andělů, kde jsme si zatančili při hudbě

manželůBeránkových

z

a soprán saxoťon.
3.

adventní nedělijsme v Senohrabech přivítali vzácného
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Ondřejova a díky hojné účastise mohli

navzájem pozdravit a popřát si především pevné zdraví. Děkuji všem,
kteří přijali pozvání na toto milé odpoledne a těm, kteým zdraví či
jiné kornplikace nedovolili účast,se těšímzase příště.

Tenýž večer zavítal do našich domácností Mikuláš s početným

doprovodem čerlůa andělů. Družina společně zpovidalanapjatá dítka
a v ten večer se v celých Senohrabech nenašlo snad jediné zlobivé.
Odměna za básničku či písničkubyla sladká, někde však kvůli leknutí
z krizně lypadajícíchčertůna básničku ani nedošlo. Třeba příští
rok.
Ve středu l0. l2. uspořádala Senohrabská beseda v hotelu SEN vánoční
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Poplatek za komunální odpad pro rok 2015

pokračování za strany l

hosta

-

biskupa Yáclava Malého, ktery sloužil

dopoledne mši v našíkapličce a poté přijal pozváni
na neformální setkání spojené s obědem v restauraci

U Andělů. Jeho návštěva, krásná slova
a požehnánícelé našíobci byla jakýmsi
symbolickým

a

byla

lyvrcholením

nezapomenutelným

a pov zbuzením pro všechny přítomné.

adventu

zážitkem

V

sobotu 20. l2. k nám přivezli senohrabšti
hasiči poprvé betlémské světlo a postarali se

o jeho bezpečnéšířenímezi zájemce, kteří se kvůli
větmému počasípro něj vraceli opakovaně, což
v příjemné atmosféře při výborném svařáku vůbec

nevadi1o.

Tentýž den se v hotelu SEN konal koncert
dětí ze senohrabské Mš, zš a hrusické

MŠ, které navštěvují kroužek Pisklata
a celý kongresový sál ovládli malé i větší
zobcové flétny, ale i jiné hudební nástroje

pod vedením paní učitelky H.Skálové, které
tímto lyslovuji obdiv nad její trpělivostí
a výsledky při výuce dětí.

No a po vánočních svátcích jsme si
v neděli 28.12. protáhli tělo s turisticlqim

oddílem při vycházce do Mirošovic a kdo se
senohrabáků mezi svát§ nudil,
pro něho byla připravena pohádka Jak pejsek
s kočičkouslavili Vánoce, v podání Sváťova
dividla z Litorněřic (v názvu mají opravdu i),
ktený pořádal OÚ v místnísokolovně dne 3. l,

z malých

Platnost známek na popelnice

Prodej znárnek na popelnice pro rok 2015 by|
zahájen ve středu 7, ledna 2015. Poslední svoz
na známk}í roku 2014 bude proveden ve středu

25. února 2015" Svoz popelnic

s

frekvencí

1x14 dnů bude probíhat v sUDÝcH TÝDNEOH!
OÚ informujeo že dne 19. 2. od 8:00 do 15:00 bude
přerušena dodávka elektřiny v ul. Na Ježově, Pod

s laskavým souhlasem TJ Sokol.

Tímto děkuji všem organizátorům tohoto bohatého
program u za čas a en ergi i, věnovanou j eho přípravě,
za hojnou účastna nich a vám všem hodně zdraví a

elánu v roce 2015.

Jana Svašková, starostka.

lV_o:É o 4fl inač ní h od iny

Mt]Dr Steflova

:

PO 7.30 - 12.3013.00 - 14.00 ordinace
14.00 - 16.00 návštěvní služba

Úr

z.so - 72.30 ordinace
13.00 - 14.30 objednaní pacienti
14.30 - 16.00 návštěvní služba

Ježovemo Sokolská, U Rybníčkuo

U Transformátoru, U Zvoničky - tato č.p.: 159,
268,,11,0232, E 331, 18o 89o 228,8,7o233,32,114,
12, 6,335o 13, 366,257,91 366, č.parc.524.

Jedná se o plánovanou odstávku společnosti ČEZ.

ST t0.00 - I2.30 návštěvní služba
13.00 - 18.00 ordinace

čr l.so

- 12.30 ordinace
13.00 - 14.30 objednaní pacienti
14.30 - 16.00 návštěvní služba

PÁ 7.30 - 12.30 13.00 - 14.00 ordinace
14.00 - 1ó.00 návštěvní služba
telefon ordinace 323655395

W
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Zprávy ze školky

l
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kumstová Marie
Krasnický Karel
Friedrichová petra
kúnzelová věra
Nováěková Božena
Syrovatská Jitka
Janovská Marie
černá vlasta
Horníková Marie
veselovská Radana
svašková Jiřina
Popelka František
vávrová Dana
Barda Jiří
smeták václav
Pohořelý Stanislav
Jarošová zdenka
Holovač Juraj
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senohrabskou mateřskou školu navštěvuje 45 dětí ve věku 3 - 6 let ze senohrab a
blízkéhookolí,
k dispozici jsou jim 2 prostorné třídy, kde se jim věnují 3 učitelky a paní školnice.
KaŽdý den se děti dozvídajíněco zajímavého, kreslí, zpívají,cvičía hlavně si hrají.
vše je spjaté s ročnímobdobím, které právě je.I<ažďÝ den vyrážíme ven a tak nás

můžetepotkat na procházce našíobcí.
Nyní v lednu si povídáme o zimě, zimních sportech, o pohádkách a knihách, Také

k nám přijelo divadlo se svojí veselou zimní pohádkou, Naši předškoláci se již

připravují k zápisu do školy. Byli jsme se ve škole podívat a moc se nám tam líbilo.
A to je nyní naše největší priorita. zápis do 1. třídy zš se totiž rychle blíží.přejeme
tedy našímškoláčkůmhodně úspěchů!
J, Tichovská, I. Podaná

Naši milí jubilanti!
ze srdce vám k vašemu
výročígratulujeme a do
dalšíchlet přejeme mnoho
zdraví a životnípohody.
Za OÚ

šárta sovová
Srdečně také gratulujeme panu

Stanislavu Pohořelému k jeho
ýznamnému r}ročí.

Své devadesáté narozeniny
oslavil v kruhu své rodiny v
plném zdraví.
Přejeme mu ještě mnoho
spokojených let
mezi senohrabskými
občany!

ZaOU

šárka sovová

Pozvánka do knihovny
yážení malí i velcí čtenáři,

i po Vánocích stále funguje místní

knihovna a je vám k dispozici
každou středu od 14 do 16,30 hod.
v budově obecního úřadu.

Těšímse na vás
knihovn ice zdena konvičková
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Skautské Vánoce

, u,'
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slyším-liněkoho hovořit o ,,čes§ch vánocích" - vybaví se mi kouzelná melodie

Českémše vánočníod Jakuba Jana Ryby.
Jakmile se lysloví pojem: ,,Skautské Vánoce" - tu před sebou vidím svátek, kteý
senohrabským skautům nezapomenutelrr;ýn způsobem zinscenoval a představil

bratr JáraŽaaniL.

1969 ío bylo v čase svátečním,kdy jsme pod Jároqým vedením vyšli od
klubovny a dali jsme se zasněženou krajinou směrem k lesu ve ,,Žlábkách''.

V roce

Překročili jsme potůčeka zastavíli se u zasněženého smrčku - dnes už to musí být
úctyhodně vzrostlý strom. ozdobili jsme jej a pro lesní zvřálíka tam nechali, kdo si
co z domova pro tento účelpřinesl. Byly to např.:jeřabiny, žaludy, dynová semena,
šípky, uskladněná jablka, hruš§ kaštany... A tam a na tom místě Jára promluvil
o skutečnéma pravém výzramu vánoc. poté jsme se vydali na zpátečnícestu - kde se
zatopilo v kamlech. Lidé o těchto svátcích otevírajísvá srdce a v příjemně zatopetté
klubovně bylo dobře. Jára ještě přečetl příběh ze mámé knihy od Jacka Londona:
,,Volání divočiny" a pak jsme sizazpivali všem náLm dobře mámou vánočníkoledu
,,Narodil se Kristus Pán.,.* Uvařený čaj znasblrartých a usušených bylin a z domova
donesené cukroví vlbomě zachuína|y a sváteční atmosferu zpříjemnili...
Věřím, že je tato vzpomínka také uložena v srdcích senohrabských skautů - dnes již
oldskautů.
Alexej Bezděk
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Vojtěcha přivítali text, ktery bezchybným krásným jazykem a hloubkou vyslovených
vzácnou návštěvu - pražského světícího biskupa Václava Malého. přímluv jistě mluvil z duše všech přítomných a asi předčil původně
Byla to již druhá biskupská návštěva našíkaple v roce2014 - v říjnu připravená slova.
k nám přijel biskup Karel Herbst. Je zřejmé, že živéspolečenství, Pozoruhodná byla zmínka pana biskupa o jedné ze souvislostí, ve
které se samo kolem našíkaple vytvořilo a naplňuje ji životem, kterych se mu vybavuje naše obec. Kromě toho, že věděl v minulosti
vzbuzuje zájem i u představitelů vedení pražskéarcidiecéze. o existenci kněžského domova v budově valencie u nlás v Flrušově,
Myslím, že takový model církve, ve kterém hrajeme důležitou ro|i znaltaké skutečnost, že v Senohrabech žil dlouhá létaAlexej Čepičkq
také my laikové a který vzniká spontánně ,,zdola", bude mít při jeden z představitelů brutální politiky komunistického režimu v 50.
současnémnedostatku kněžístále větší význam pro život církve. letech, Č|ověk, na kterého padá velký díl viny za mnoho zkažených
Takový modelo ve kterém církev vychází z uzavřenosti v kostelích lidských životů a patrně spoluvina i na řadě justičníchvrťd té doby.
a kde se rozostřuje hranice mezi těmi, kdo stojí uvnitř církve a Jak biskup připomněl, Čepičkapaťil k lidem, kteří nikd_v neumali

Třetí adventní neděli jsme v senohrabské kapli

sv.

svou chybu a nenahlédli rozsah svého provinění. Charakteristické ale

ostatními, kteří jsou takzvaně mimo.

bylo, že se biskup Malý během mše pomodlil také jmenovitě za duši
tohoto člověka.

Při bohoslužbě byly poprvé použity nové liturgické předměq,- kalich
a obětní miska, obě kvalitní uměleckořemeslná díla z o1ivor-ého dřeva,
l,1erájsme pořídili pro potřebu našísenohrabské kaple. Otec biskup je
před začátkem vlastní mše požehnal.

Bohoslužbu kromě našeho společnéhozpěvu dopror,ázel, zpévy
staročeských rorát v podání našeho pěveckého sboru SOS pod vedením

Ludmily Topiarzové.
Během celé nedělní bohoslužby vládla velice přijemná atmosféra
a také velice příjemné a uvolněné bylo povídáni s panem biskupem
během oběda v restauraci ,,U Andělů", kam pak přišli ršichni, kdo
měli chuť. Přes dvě hodiny isme měli možnost s nim mluvit o nás,
o našem životě v Senohrabech a také o sifuaciT-e společnosti
parrí

církvi. NávštěvabiskupaVáclava Malého bylapro nás pov zbuzenkn
chvílí v adventním čase. A toto radostné povzbuzení trvá
dosud v našich myslích i v našich srdcích.
Michal Tomek, Sdruženíkaple Senohraby
a v

a slavnostní

&
,O

IJkéaaIo se to také při návštěvě bisk-upa Malého - vzhledem k jeho
mediální známosti přišlo neobvykle mnoho lidí a jeho slova určitě silně
zapůsobila na všechny přítomné,nejen na ý, kdo pravidelně ,,chodí do
kostelď'. Ve své promluvě se biskup Malý dotkl nálady ve společnosti
a často neveselých váahů mezi lidmi, Připomněl, jak málo je slyšet tak
béžnéa poťebné slovo,,děkuji", jak málo si lidé naslouchají ajak se
často vytrácí vzájemná pomoc. Řekl také, že i my věřící bychom měli
často děkovat, nejen ve vztazích k našim bližním, ale také ve vztahu
k našemu Stvořiteli, ve kterého věříme. Často se totiž naše modlitby
mění na výčet proseb ažádosti, které mají bý splněny, místo abychom
děkovali za život a za dar stvoření. Celá promluva byla velice hluboká
a také po formální stránce dobře koncipovaná. Když jsme ovšem
později žádali pana biskupa, aby nrám tu svou řeč poskytl v písemné
formě, ukázalo se, že vše bylo řečeno spatťa a iaksi na míru místu

r
@

Vážení spoluobčané,
před nedávnem jsme byli v našísenohrabské kapličce poctěni náyštěyou
pana biskupa Václava Malého. Jeho kázání mě velmi zaujalo, především

jeho slova o současném chápání přátelství mezi lidmi, které pňrovnal
kvrbě, Dnešní člověkje často sobecký, sjistou dávkou sebestřednosti je
ovládán jášstvím, doslova chrlí na okolí své smutky, truchlivost a síarosíi

jakoby byl přesvědčen, že jen on sám na celém světě má ty nejvétší
problémy a tudížprávo být litován, Avšak když mu okolí naslouchá

a snaží se pomoci, vlastně vůbec nevnímá, Mnohdy jsem se seíka/a
s právě takovými lidmi, kteří potřebují vlastně jen ,,vrbu', ktere by se
vypovídali, ale ve sktlečnosti svá trápení a jejich příčinyvůbec neřeší,
Jakoby si lidé své problémy vyráběli a zapomínali, že to podstatné
v životě není vůbec sbžitéa každý problém má své řešení,
Já osobně se snažímpostavit čelem ke swm starostem a potížím,
neutápím se v nich. Vždy si najdu odbornou literaturu, poradím se
na příslušnéinstituci či s přáteli a jejich radám naslouchám, Mnohdy

posluchačům.
Součástí mešní liturgie jsou tzv. přímluvy, které bývají pro každou
bohoslužbu obměňovány. S patřičným předstihem jsme přímluly pro
naši senohrabskou slavnost připravovali a s biskupským sekretářem
jejich text ,,pilovali". Když pak pan biskup přijel do Senohrab, ieště
jsme před mšíjejich text spolu prošli. Pak ale došlo mou nepozorností
ve zmatku ke ,,zmizení" papíru s textem přímluv (které měl čístněkdo

se s hlubokou vírou v Boha o samotě vypláču, nebot' před ním stojím
sama Za sebe a ktomu nikoho nepotřebuji Víra v Boha mi dává nadějL
Člověk, který sl síá/e jen stěžuje a ovlivňuje okolí svou negativitou
a neschopnosíí řešit mnohdy malichemé problémy, by si měl opravdu
najít skutečnou vrbu někde u rybníčkua vše jí sděIit, Na rozdíl od Boha

hledrání. V

to, že nám umožnil toto

a

ffi
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danou chvíli nastalo jeho zoufalé a bezv,.isledné
tu chvíli Otec biskup přednesl svůj vlastní improvizovaný

z nás místních)a
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mu však tato vrba neodpovi,

Tímto velmi děkuji panu hmkovi za pozvání pana biskupa Václava
Malého do Senohrab, za přípravu celého slavnostního dopoledne a za
vzácné setkání,

Radka kovaříková

§

Obecní úřad Senohraby si Vás dovoluje pozvat
na představení knihy o muži, jenž měl blýt zapomenut

MUDr. Ctiboru Bezděkovi s názvem ,,|ak rád isem ži|..:.

.

Setkání se uskutečnív sobotu 7.března201,5 v 17 hod.
v sále restaurace U Andělů. O šťastnézáchraně pamětí a

o vydání knihy bude vyprávět editorka PhDr. Olga Bezděková.
S

poděkováním zazájem o osobnost dr. Bezděka a se svojí

vzpomínkou na děda Ctibora se připojí vnuk Mgr, Alexej Bezděk.
Přátelé aznámí se ujmou ukázek četby z knihy.
Všichni jste srdečně zváni.

centrum celoživotního
Vzdě!ávání Na Fialce
v Říčanech
Nový program letního semestru
Geloživotního Vzdělávání je připraven !
Od února 2015zaénejiž4. semestr
,,univerzi§t třetího věku". V zimním
semestru,,studuje" i'ž 1 54 pos|uchačů,
přidejte se k nim. Od února bude
pokračovat úspěšnýcyklus Dějiny
ěeské architektury ll., do kterého se
můžoupřihIásit i noví zájemci. Prof.
lng. arch. Karel Kibic, DrSc. bude
přednášet dějiny českéarchitektury
od raného baroka až do 2. poloviny 20.
století.
Nový cyklus Dobrod ružstvíhistorie bude
přednášet PhDr. Jiří Somme1 CSc., autor
několika historických knih. Témata jako
,,Dvě nevyjasněné vraždy v době prvních
Přemyslovců" ěi,,První milostný skandál
v našich dějinách" přiblížínaše dějiny
určitě zajímavou formou.
Třetí cyklus Alternativní medicína
nás seznámí s taji homeopatie
a čínskémedicíny.
Do letního semestru se můžetepřihIásit
iiž nyní, přihlášky najdete na webových
stránkách www.nafialce.cz nebo přímo
na recepci Gentra Na Fialce, Mánesova
2530I3a, Řičany.
Každý obor letního semestru 2015
obsahuje osm přednášek konajících se
ve í4 denním intervalu.

_,frti:!j:i_]+

OÚ Senohraby Vás ne na přednášku:

Otakar Novotný Z Benešo" oíí:ť,í:ť,*ít!,
ke světové
S dílem význačnéhoarchiteha přelomu

l9. a 20. století, herý

zane.cha7 stopu

v našíobci Vás seznámí PATfuIK

i

LIBAL, Ph.D,, který se

specializuje na dějiny architektury a dlouhodobě se věnuje
popisu zajímavých staveb Senohrab
a okolí.
Přednáška se konóv neděli 15. 2. 2015
od ]7 hodin v sále restaurace U Andělů.
Všichni jste srdečně zváni.
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1ednáni zastupitelstva
konaného dne 16. 12.2014

obce

Senohraby

Přítomni: Ing. Jana Svašková, Milan Kraut,
PhDr. Vladimír Dvořák, Václav Krebs, Michal
Bílý, Ing. Miroslav Čihék,ZbynékPruš4PhDr.
Viklor Kopper, Ing. Jiří Zafuadnlk

Zas edání zastup itel stva ob ce zahálila staro stka

v

19:00 hodin. Konstatovala,

prezenční listiny

-

l proti:Zahadník

Úprava rozpočtu obce č. 4l20l4.
Rozpočet obce pro rok 2015.

Us

9 členůzastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce
je tedy usnášeníschopné,

Volba ověřovatelů zápisu

a

zapisovatele

kraj.

Llsnesení č.07/06/20l4: Zastupitelstvo
obce souhlasí, aby zástupcem obce v DSO
Ladův kraj byla starostktl obce Ing. Jana

Diskuze.

Svašková.

Připomínky a návrhy k programu:
č. 16.

IJsnesení č.03/06/20 1 4: Zastupitelsfi:o obce
souhlasí, aby z programu byl vypuštěn bod
c. ló.
2 hlasy pro: Kopper,

noleni Zbyněk Průšaa Milan Kraut.

9 hlasů pro

Pan Kopper: navrhl vypustit z programu bod

Starostka obce navrhl4 aby ověřovateli zápisu
byli zvoleni Zbyněk Pruša a Milan Kraut.
zápi su byli

Zabradnk

7 proti: Svašková, Kraut, Dvořrák, Krebs,

čitrat, prusa
LIs

nesení č. 0 3 /06/ 2 0 1 4

ne

byl o

s c

hvál

e

nesení č. 0 l /06/2

0

1

4 bylo schváleno.

zápisu byl Jan Herbst,

Dalšínávrhy:
Par. Zahradnk: navrhl na ověřovatele zápisu

Rozpočet DSO Ladův kraj.
Rozpočet DSO Ladův kraj na rok 2015
byl vyvěšen na úřednídesce. Příjmy jsou
rozpočtoviány v e vyši: 2.47 0.200 Kč a výdaje

no.

vědomí rozpočet DSO Ladův kraj na rok
2015.

Pan Kopper: v souladu s
nového bodu programu

Jmenování zapisovatele.
Starostka obce navrhla, aby zapisovatelem

Usnesení č.07/06/20 I 4 bylo schváleno.

Bílý, jsou rozpočtovány ve výši: 2.470.200 Kč.
Zastupitelstvo obce proiednalo a bere na

Výsledek hlasoviáLrrí: 9 hlasů pro
Us

chv áleno.

-2019.

zápisu.

Us ne s e ní č. 0 ] /0 6/2 0 I 4 : Ov ěř ov ate l i

s

Volba zástupce obce do DSO Ladův

že dle

příloha zápisu č. 1 j e přítomno

nesení č. 06/06/20 l 1 bylo

Rozpočtový výhled obce na období 2015
Volba členůkontrolního výboru.
Různé.

Kontro|a účasti.

h]asů pro: Svašková, Kraut, Dvořiák,

Krebs, Bílý, Činak pmsa Kopper

Novela zákona o odpadech.
Zpr ávy finanéníhovýboru.

od 19:00 hodin, v sále EAHotelu SEN

obce

8

rok 2015.

a doplnění

§ 94 požádal o zařazení

-

požadavlrry na úpravu

jednacího řádu.

programu bude zařazen bod č. 21 požadavky na úpravu a doplnění jednacího

Do

Volba zástupců obce do DSO Malé
Posázaví.
Us nes

ení č. 0 8/0

6/2 0 I 4 : Zas tupit

e l s ťv o

řádu.

ParlZafuadnik: navrhl lypustit z programu bod

Svašková a pan Jan Herbst.

8

hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořr&,

pana Krauta nebo pana Dvořáka,

č.5-11.

nesení č. 02/06/20 1 4 : Zapis ovatelem zápisu
byl nolen Jan Herbst.
8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,

IJsnesení č.04/06/201,/: Zastupitelstvo obce
souhlasí, aby z programu byl vypuštěn bod

Krebs, Bílý, Činab Prusa Kopper
1 proti: Zahradník

č.5 -

IJsnesení č.08/06/20 l 4 bylo schváleno.

Bílý, Čihák, Pruš4 Kopper

2 hlasy pro: Kopper,

(Js

1

proti: Zalrradník

Usnes ení č. 02/06/20

1

1 byl o s chváleno.

Program dnešniho jednání zastupitelstva.
Přivítání, konhola účasti.

Volba ověřovatelů zápisu a

obce

souhlasí, aby zástupci obce v DSO Malé
Posazaví byla starostka obce Ing. Jana

11.

Zafuadtlk

Bílý, Volba zástupce obce do DSO Vodovodní
přivaděč Javorník - Benešov.
Usnesení č.09/06/2011: Zastupitelstvo
LIs nesení č. 04/06/20 l 1 nebyl o schvále no.
obce souhlasí, aby zástupcem obce v DSO
(Jsnesení č.05/06/2011: Zastupitelstvo obce Vodoyodní přivaděč Javorník - Benešoy

7 proti: Svašková, Kraut, Dvořak, Krebs,
čihák, prtrsa

jmenování

schvaluje programjednání, ktery byl doplněn o
bod č. 21 - úprava a doplněníjednacího řádu,

byla starostka obce Ing. Jana Svaškovó.
9 hlasů pro

Schválení progfamu iednání zastupitelstva

8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,
Bílý. Čihák. Průša-Kopper

Usnesení

zapisovatele zápisu.
obce.

Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 72. ll.
2014.
Volba zástupce obce do DSO Ladův kraj.
Rozpočet DSO Ladův kraj pro rok 2015.
Volba zástupců obce do DSO Malé Posazaví.
Volba zástupce obce do DSO Vodovodní
přivaděě Javomík - Benešov.
Volba určenéhozastupitele ve věci pořizování
územníhoplánu.

proti:Zafuadník

rJs

nesení č. 0 5 /06/20

1

Volba určenéhozastupitele ve

4 bylo schváleno.

i neuvolněných členůzastupitelstva obce.

nového územního pliirru obce rozhodne

Paní Svašková: Odměny budou uvedeny v

zastupitelstvo obce,

Oprava vodovodního řadu v ulici Hlavní V dalšídiskuzi k zápisu z posledního zasedéni
zadáni zakéa§ malého rozsahu,
Náhrada sestaly dětského hřiště na školní ZO lystoupil panZahradnik a pan Kopper.
(Jsnesení č.06/06/20l4: Zastupitelstvo obce
za}uadé.
Příloha č. 4 k obecné závazné lyhlášce č. schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstya obce
ze dne ]2. 11.2014.
1212011 o poplatku za komunální odpad pro

1/2015

l 4 byl o schváleno,

věci
pořizování územníhoplánu obce.
VCÚ Řleany, odbor územníhoplránovaní,
jako
pořizovatel územního plánu, zaslal
12.
ZO
ze
dne
ze
zasedání
zápisu
Schválení
o nutnosti pověření člena
informaci
11.2074.
obce ve věcech pořizoviání
zastupitelstva
zápise
byly
aby
v
Požádal,
Pan Zahraďník,.
plráLrru
obce. O datu poítzeni
územního
narrční
odměny
uvolněných
fi
uvedeny konkrétní
1

zápise a na webových strankách obce.

ffi

č. 09/06/2 0

6

rJsnesení č, 1 0/06/20 1 1: Zastupitelstllo obce

souhlasí, aby určeným zastupitelem obce ye
věci pořízování územního plánu obce byla
starostka obce Ing. Jana Svašková.
8 hlasů pro: Svaškoviá, Kraut, Dvořák,
Krebs, Bílý, Čitat, Prtrsa Kopper

&_

l

se zdržel: Zahradnik

Usnesení

č. I 0/06/20 l

4 bylo schváleno.

Oprava vodovodního řadu v ulici Hlavní

-

zadání zakázky malého rozsahu.

Jedná se o zahloubení vodovodního řadu v

schvaluje přílohu č. 4 k obecně zóvazné
vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za komunální
odpad pro rok 20I5.
9 hlasů pro
Usnesení

č. ]

3/06/20 l 4 bylo schvóleno.

ulici

Hlavní, před nemovitostí pana Janovského.
Usnesení č.11/06/2011: Zastupitelstvo obce

Novela zákona o odpadech.

Janovského.

starostka irrformovala o novele zékona
o odpadech. Novela zi&ona ukládá obcím
od roku 2015 povinnost zajistit místa pro
oddělené shromažďování kovů a biologicky
rozložitelných odpadů. Současně novela

8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořálg Krebs,

zákona ukládá fyzicl<ym osobám od roku

Bílý, Čihák, Pniš4 Kopper
l se zdržel: zabradúk

2015 povinnost, v souladu s obecně závaznou
vyhláškou obce, §4o druhy odpadu třídit a

pověřuje starostku obce, aby vypsala zakázku
malého rozsahu na oprayu vodovodního
řadu v ulici Hlavní před nemovitostí pana

Usnesení

č. I ] /06/20

l 4 bylo schváleno.

obecje připravena Sokol finančně podpořit
zapředpokladu, že Soko1 současně se žádostí

předloží dalšípodklady, např, výsledky
hospodaření, výročnízprávl, celkové

a rydaje, celkově zpracovaný
projelct připravený k podání žádosti
příjmy

o dotaci apod. Dále uvedl, že toto se nejedná

pouze v případě Sokol4 ale všech spolků

v obci, Bude tedy nutné zpracovat zásaďy
s podmínkami, na zélkladékte4ých bude
moci obec rozdělovat spolkům finance.
Pan Průša:Navrhl zařadit do výdajové části

rozpočtu finanční příspěvek Senohrabské
besedě ve výši 10.000 Kč a dále navrhl

odkládat na určená místa.

vybudovat veřejné osvětlení podél chodníku
k hotelu SEN.

Zprávy

schvaluje přesun finančních prostředků

Usnesení

Náhrada sestaly dětského hřiště na školní
zahradě.
Jedná se o niálradujedné sesta\y na dětském
hřišti, která musela b}t demontoviána, neboť

její technický stav technický stav neodpovídal
bezpečnostlrím předpisům. Starostka zaslala
všem zastupitelům čtyři nabídky na novou
sestavu a navrhla zakoupit sestavu od firmy,

nančníhovýboru.
Pan Dvořrák seznámil přítomné se zápisem
finančníhovýboru č.2120|4 a 3l20l4. Zprfury
fi

tvoří přílohu tohoto zápisu. V diskuzi ke
zprávám finančního výboru a k činnosti
finančníhovýboru lystoupil pan Pruš4 pan
Kopper a paní Kloužková.

č. l

5/06/20

1

1

:

Zastupitelstvo obce

- rezerya na spoluúčasti ve výši
10.000 Kč. Tato částka bude použita jako

z § 6171

finančnípříspěvek Senohrabské besedě.
Zastupitelstvo obce schvaluje přesun
finančníchprostředků z § 617l - rezelna

na spoluúčastive výši 200.000 Kč. Tato

částka bude použita pro výstavbu veřejného

která podala nejnižšínabídku.

Úprava rozpočtu obce č. 4t20l4.

Pan Pruša: Navrhl, aby tento bod byl přesunut

Pan Dvořák předložil členůmzastupitelstva ke

do programu dalšího zasedáni zastupitelstva.
Dále navrhl, aby starostka zjistila, zda existuje

schválení úpravu rozpočtu č.4l 201 4.
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu é.412014

Krebs, Bílý, Čmab prusa Kopper
l se zdržel: 7,ahradník

nějaká možnost dotačního titulu natento záměr

činí:13.301.259,92Kč

Usnesení

a současně provedla poptávku na sestavu.

Celkové výdaj pro po úpravě rozpočtuó.4l2}l4

Usnesení č.12/06/2014:

Zastupitelstvo
souhlasí,
aby
tento
bod
obce
byl zařazen do
progťamu příštíhozasedání zastupitelstva
obce. Současně zastupitelstvo obce pověřuje
starostku k sehnání dotačníhotitulu na noyou

osyětlení u chodniku k hotelu SEN.

činí:l3,301.259,92Kč
diskuzi pan Pruša upozornil, že provozni
příspěvek Sokolu za rok 2013 a příspěvek

V

z

za rok 2014 nebyl

loterii

proplacen.

V dalšídiskuzi k

dosud obcí

9 hlasů pro

úpravě rozpočtu
vystoupil pan Zahraďruk, pan Kopper, paní
Malinová, pan Dvořák a paní Svašková.

Usnesení č.1210612014 bylo schváleno.

Usnesení č.l1/06/2014: Zastupitelstvo obce

sestayu na dětské hřiště.

Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce

č.

l2l2011 o poplatku za komunální odpad

pro rok 2015.
Poplatek za komunální odpad pro fyzické
osoby pro rok 2015 ztlstáyáve stejné \,Yši jako

schvaluje úpravu rozpočtu č. 4/2014.
8 hlasů pro: Svaškoviá; Kraut, Dvořák, Krebs,
Bílý, Čihák, Prúš4Kopper .
1 se zdržel: Zalvadník
Usnesení

č. I 4/06/20 l

8 hlasů pro: Svaškov4 Kraut,
č. l 5/06/20

1

Dvořák.

4 bylo schváleno.

Pan Pruša: Navrhl snížit finančníprostředky

v paragrafu knihovny - rrybavení knihovny
o 40.000

Kč,

Usnesení

č. ]

6/06/20 l

4

:

Zastupitelstvo obce

schvaluje sníženífinančních prostředků
v § j3 l 4 - vybavení knihovny ve uýši 40.0a0

Kč.
5 hlasů pro: Kraut, Čltrat, PruSa Kopper,

Zahradnk
2 proti: Svaškovrá" Dvořák,

2 se zdrželi: Bílý, Krebs
Usnesení

č. l

Usnesení

č. ] 7/06/20 I 4 :

6/06/20 l 4 bylo schváleno.

4 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce

v roce 2014. Rovněž se nemění četnost svozů
a velikost nádob.
Pan Zahraďntk: Navrhl, aby svoz popelnice v
roce 2015 probíhal do konce bŤemanaznám|q

Rozpočet obce pro rok 2015.
Návrh rozpočtu obce Senohraby byl vyvěšen
na úřednídesce. Rozpočet by1 sestaven jako

schvaluje přesunfinančních prosňedků z

vyrovnaný v paragrafovém znění.

9 hlasů pro

z roku 2014. Dále navrhl snížitpoplatek za
popelnici o 200 Kč tam, kde v nemovitosti
jsou hlášeni trvale, aby se zvýhodnili proti

Příjmy pro rok 2015 jsou rozpočtovány ve

Usnesení

těm, lcteří tady nemají trvalý pobyt.

l}ši: 1 1,202.000,00 Kč
Výdaje pro rok 2015 jsou rozpočtovány ve
výši: 11.202.000,00 Kč
Pan Průša:Požádal, aby do rozpočtu obce
pro rok 2015 byla zařazena žádost Sokola.

obce. Druhý návrh musí by1 navíc řešen ve
spolupráci s píávníkem.
Paní Svašková: Návrh na sníženípoplatku za
popelnice bude zaíazen do programu dalšího
zasedá,rrí zastupitelstva obce.

Konkrétně se jedná přijmout usnesení, které by
Sokolu, v případě získání dotace zajišťovalo,
že finančníspoluúčast poskytne obec. Dále
požádal, aby futo částku mohl Sokol použítv
roce 201 5 jako investičníbez ohledu nato, zda
sokol získá či nezíská dotaci.
V následné diskuzi pan Dvořrák vysvětlil, že

Pan Dvořák: Týo návrhy nelze řešit v
rámci projednávané přílohy, ale musí se
řešit samostatně v rámci platných vyhlášek

Usnesení č.l3/06/2014: Zastupitelstvo obce

O,€,{íll$si

:. {iitaii.

7

§

1 lybaveni knihovny ve výši 40.000 Kč
do § 617l rezerya na spoluúčasti.
3j l

č. ] 7/06/20

l 4 bylo schváleno.

PanZahradnk a pan Pruša navrhli zqýšit v
paragrafu TJ Sokol - investičnípříspěvek
Sokolu o částku 100.000 Kč.
lJsnesení č.l8 0ó 201,1. Zastupitelstvo obce
schvaluje přesun finančních prostředků

z § 617l

rezerva na spoluúčasti ve
3419 TJ Sokol

výši 100.000 Kč do §

Senohraby.

Výsledek hlasovaní:
9 hlasů pro

Usnesení

č. ]

8/06/20 l 4 bylo schváleno.

1/2015

E

Usnesení č. 1 7/06/2011: Zastupitelstvo obce
schvaluje přesun finančních prostředků z §
3311 tybavení knihovny ve výši 40.000 Kč
do § 617l rezerya na spoluúčasti.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
Usnesení

č. ] 7/06/20

1

4 bylo schváleno.

Pan Zalvadník a pan Průšanavrhli zv:íšit
v paragrafu TJ Sokol - investičnípříspěvek
Sokolu o částku 100.000 Kč.
Usnesení č.18/06/2014: Zastupitelstvo obce
schvaluje přesun finančních prostředků z §

]

rezenla na spoluúčasti ve výši I 00. 000,34l9 TJ Sokol Senohraby.
9 hlasů pro
Usnesení č. ] 8/06/20 l 4 bylo schváleno.
6

]

7

Kč do §

Na dotaz pana Zalvadtíka ohledně

úspor
obecního úřadu, opravy vodovodu a kanalizace
odpověděla paní starostka a pan Dvořák.
Na dotaz pana Průšiohledně geometrických
plánů odpověděl pan Herbst. Dále proběhla
diskuze ohledně příjmové části rozpočtu.

Usnesení č.19/06/2014: Zastupitelstvo
obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2015

se změnami dle
č. 1

6/06/20

1

1,

8 hlasů pro:

usnesení: č.15/06/2014,

č. 1 7/06/2 0 ]

4,

č. 1

8/06/20

1

1.

Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,

Bílý, Čihák, Průša,Kopper
1 se

chodce byly nasťíkány barvou,

9 hlasů pro

Usnesení

č. 2

Usnesení č.2 3/06/20 l 4 Zastupitelstvo obce
:

č. ]

9/06/20

1

8 hlasů pro:Svašková, Ktaut, Dvořák, Krebs,
Bílý, Čihák, Průša,Kopper

Usnesení

č. 2

-2a19.

Pan Dvořák seznámil přítomné s rozpočtorlfm

v}hledem obce na období 2015 -2019.

Usnesení č.20/06/201 1:Zastupitelstvo obce

schvaluje rozpočtový výhled obce na období
9 hlasů pro
č. 2

0/06/2

0 1

jednacího řádu zastupitelstva

Usnesení č. 24/06/20 ] 1 : Zastupite lstvo obce schválení.
schvaluje za člena kontrolního výboru paní
Alexandru Kloužkovou.
Starostka ukončila zasedénízastupitelstva
4 hlasy pro: Zahradník, Kopper, Pruša, obce ve 23:35 hodin.

činat

3 proti:Svašková, Dvořák, Kraut,

2 se zdrželi: Bílý, Krebs
Usnesení č. 24/06/20 I 1 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2 5/06/20 1 4 Zastupitelstvo obce
schvaluje za člena kontrolního výboru pana
václava krebse.
:

5 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Kraut,

Bílý,

POZN. REDAKCE

Zápis nebyl oběma ověřovateli
ověřen. Zastupitel Z. Průša

nesouhlasil s předloženou podobou

Kontrolní výbor bude pracovat ve složení:

zápisu pro jeho nepřesnost
a neúplnost. Své důvody uvedl
v prohlášení ověřovatele zápisu,
které je součástíuveřejněného

předseda - Zbyněk Průša,členové - Jaroslav
Mareš, Jaroslav Sládek, MichalaMošničková,

Více informací na

Krebs
4 proti:Zalvadník, Kopper, Průša, Čihak
Usnesení

č. 2

5/06/20 l 4 bylo schváleno.

zápisu na webových stránkách obce.
www.senohraby.

cz v sekci OBEC,

Starostka seznámila přítomné s qýsledkem
závěrečné kontroly, kterou provedl Státní
zemědělshý intervenčnífond na projekt
,,l. etapa záchrany Velké věže - dominanty
hradu Zlenice". Kontrolou nebyly zjištěny
žádnénedostatky. Na základě qisledku této

kontroly bude obci Státním zemědělslcým

Diskuze.

výboru: Jaroslav Mareš, Jaroslav Sládek,

Michalu Mošničkovou,Alexandru
Kloužkovou.
Pan Dvořák nawhl člena kontrolního l"ýboru:

ZÁPISY

Různé.

4 byl o schvóleno.

Vo|ba členůkontrolního výboru.
Pan Průšanavrhl tyto členy kontrolního

Obecní zpravodaj Senohrabská
hláska vydává Obec Senohraby.

Pan Kraut: Potvrdil, že lyčištěnípříkopu

Redaktoři: Lenka Průšová, Saša
Kloužkovái Jana Vrbová

u komunikace Hlavní před nemovitostí paní
Svobodové, bude provedeno.
Paní Kubelová: Požádala o úpravu chodníku
před pozemkem parrí Hřebenové tak, aby si

Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: J. Vrbová
Tisk Masopustovi, Zaječice

Kontakt: ot] Senohraby, Příčná 61,
fax 323 655 53

paní Hřebenová mohla ňídit vjezď na její

tel.: 323 655 336,

Vác|av Krebs.
Usnesení č. 2 1 /06/20 1 4 : Zastupite lst,t,o obce
schvaluje za člena kontrolního výboru pana
Jaroslava Mareše.

pozemek, Dále požádala o zveřejnění příjmu
starostky a místostarosty.
Pan Pruša: Navrhl projednat se správcem

rrwvwsenohraby.cz
Přijem inzerce e-mailem: inzerce@
senohraby.cz
E-mail do redakce: h laska@senohraby.cz

9 hlasů pro

v místě, kde byl lyčištěnpříkop.

Nevyžádané podklady
nevracejí,

Usne sení č. 2 ] /06/2

0 1

4 byl o

sc

hváleno.

komunikace Hlavní omačeníkrajnice

Pan Janovský: Vysvětlil situaci

ohledně

chodníku před jeho nemovitostí.

Usnesení č.22/06/2014: Zastupitelstvo obce
schvaluje za člena kontrolního výboru pana
Jaroslava Sládka.

1/2015

obce.

do nového jednacího řádu, ktery předloží
na dalšízasedání zastupitelstva obce ke

3/06/20 l 4 bylo schvóleno.

intervenčním fondem proplacena dotace na
výše uvedený projekt.

2019.

Usnesení

Úprava a doplnění jednacího řádu.
Pan Kopper nawhl úpravu a doplnění

ZASTTIPITELSTVA.

4 bylo schvóleno.

zveřejnění

pracovní náplně místostarosty.

Konkrétnínáwhy zapracuje pan Kopper

I se zdržel: Zahradník

václav krebs.

Rozpočtový výhled obce na období 2015

2015

Paní Malinová: PožžÁala o

schvaluje za člena kontrolního,výboru slečnu

Michalu Mošničkovou.

zdržel: Zahradník

Usnesení

která

v zimním období neklouže.

2/06/20 l 4 bylo schvóleno.

Pan Kopper: Upozornil na

soukromé

neudržované, nesekané pozemky v obci.

Pan Konvička: Navrhl, aby přechody pro

k

tisku 5e

Povoleno MKČR B'l2710
Čislo t/zots, ročník56
vychází 30.1. 201 5
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Kosmeti cké studio

Prodej slepiček
DrůbežČervenýHrádek, firma Dráb oznamuje

svým zákazníkům, že opět prodává slepičky

snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
černý, modqý, žluty, kropenatý a bílý. Stáří

14 - 19 týdnů, Cena 149 - í80 Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskutečnív sobotu 28. března
v Senohrabech - u vlakového nádraží v 12.30 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičíchkožek - cena
dIe poptávky.

Případné bližšíinformace: Po-Pá 9.00-í6.00 hod.
teI. 601 57 627 0, 60655020 4,
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vždy poslední listopadovou neděli

Lyžařská sezono v plném proudu
Jizerskd 50 úspěšně za ndmi

nohr abe c h symb oliclql zaháj ena j ako

při

58 roč. Podzimního běhu lyžařů
(není samozřejmě náhoda, že na dalekemfinsl<llm seyeru ten samý víkend
startoval SP v běhu na lyžich).
Poté již přišlo těšení se na sníh, jehožjsme se alespoň na horóch nakonec

přeci jen dočkali. Nebyl ho sice rozhodně přebytek ale ,,dalo se", což
(ne)mnozí z nós využili k poctilému tréninku. Á den před Silvestrem jsme
se dočkali sněhu i u nás! Pór cm sněhu a už se jezdilo na Vávróku i na
Ondřejově. V pondělí 5. l. pak konečně příšla pravá Ladovská zima i do
Senohrab a do večera nasněžilo pěknych pár cm sněhu. Hned ten večer

Mílovi Svobodovi podařilo sněžným skútrem na Vavráku a přilehlých
loukách najet možná až]0 km tréninkolých stop a y úterý navečer se
Vfurák zaplnil dětmi i dospělými. Na běžlcách se zde sešly děti ze všech
tréninkoých skupin LO a oddílůSokola. To samé se opakovalo i ve
středu, kdy se přidal téžškolníkroužek orientačníhoběhu a nejvytrlalejší
se

borci tak rydrželi na běžkach několik hodtn §tolbíci, M. Skořepa,
E Kohout). Na Vávráku se svítilo dlouho do noci, tratě byli využity lyžaři
okolí a Prahy prakticlq, 24 hod denně. Aby ne, když ve stopě
byl prašan, měsíc y úplňku a Jizerská 50 na krku... Lyžařslv sen se tímto

ze Senohrab a

jenom do čnrtka, kdy opět přišlo
jsme
už
ovšem byli na cestě do Bedřichova, kde
naštěstí přecijen nasněžilo o něco více, a tak konání 48. ročníkuJizerske
50 memoriál expedice Peru 70 nestálo nic v cestě.
Celkem 2I (!!!) SenohrabslEch lyžníkůse od pátku do nedělo postavilo
na start a zdárně dokončilo tento světoznámý znod.
Soutěžníprogram pro naše barvy začal v pátek odpoledne závodem ,, Míni
Jizerská 50". To ještě v Bedřichově panovali téměř ideální podmínl<y
s dostatkem sněhu a parádními stopami. Děti zálodily na náročnézállodní
zase jednou stal skutečností. Bohužel

nemilosrdné oteplení. To

trati s táhlým a prudlEm stoupáním a následným ostrym techniclqlm
sjezdem. Pro všechny naše trenéry a rodiče - členy realizačního týmu bylo

milým přelcvapením s jakou suyerenitou a přehledem

počítatmoc nedalo, o ío ale bylo potěšujícíodhodlóní a zarputilost
našich lyžníků.Do závodu nastoupili: Julča Veseló, Katka Šimečková,
sourozenci Laurinka a Dominik Svobodni, Matěj Skořepa a sourozenci
Filip a Kryštof Kohoutovi a A. Čermákovó.

Hlavní soutěžní program pokračoval sobotním závodem na 25

km

podmínkami bezesporu zapíšedo historie
Jizersluj 50. Příhody záuodníků z trati pravděpodobně budou z kategorie
nesmrtelných... Vytnalý a husty déšťse stal provšechny účastnílqlvelkou
zkouškou psychické a fuzické odolnosti. Touto zkoušku zdárně prošlo 6
našich borců a nejlepšího výsledku zde dosáhla I. Vlčková - celkově ]2.
žena, dále A. Skořepovó - 48., R. Šimečkoyá-1I2., J. Spilkovó 183.
J. Šimeček-292. muž a R, Skořepa - 380. Všichni bohatě v první polovině
startovního pole.
sl,ymi

Během soboty mizel sníh přímo před očima - rozhodně bychom
v sobotu v noci nechtěli být v kůžipořadatelů. K slibovanému
kotrmelci ve vyvoji počasívšak naštěstí opravdu došlo a již o půlnoci
začalo v Bedřichově opět vše zamrzat a tuhnout, Rozhodně však

do rána nevytuhli naši borci přihlášení na králnslE 50 lctn zdvod:
L. Havel - celkově j83., J. Veselý 385., V Novák 406. (dlouholetý
člen našeho oddílu, bydlištěm Mníšek pod Brdy), T. Lukeš

-

487., M.

- 624., V Douda 8 l 8. a V Spilka ] 082. z celkoyě 1003 v cíli
klasífikovaných zavodníků.S napětím očekávaný souboj našich aktuálně
nejrychjlejšíchlyžařůJ. Veselého a L. Hayla pro sebe v posledních
metrech cílovérovinlql rozhodl Luboš. Honzovi to po 15 km nandal
Svoboda

&

1/2015

ačjeli nejméně poslední

nezasáhne dalšídvojice Svoboda - Lukeš. Oba ovšem startovali z
konce 2. vlny ajiž na startu tím pódem dost ztráceli. Tuto ztrátu se jim
už do cíle nepodařilo vyrazněji stáhnout, Naopalr, mezi obě dllojice
našich rychlíkůse ještě vklínil .uyše zmíněný Vojta Nováh V Douda

s V Spilkou startoýali ze j. vlny. Vlád'a celý zóvod atakoval 2. vlnu

a

Vojta více méně držel své pozice ve

j, vlně.

Ovšem Vojta má

10

při

svém mládí v lyžařslqlch maratonechještě vše před sebou. Např. další
senohrabslq lyžař H. ,,Obik" Oberlander jen:ž v letošním roce na

Jizerslai 50 nestartoval (zúčastnilse jako trenér a seryisman) na své

začátlry na lyžařslrych maratonech vzpomíná: ,,Ve Vojtově věku jsem
byl na 50 km zálodech postrachem všech pracovníků občerstvovacích

stanic a do cíle jsem občas přivezl na skJuznici přilepený párlg;
i s hořčicí..."
DílE nucenému zkrácení trati o 5 km a yelice rychlému sněhu se
letošní ročníkzapíše do historie i velice rychlými časy. Vítězný Nor
M. E. Pedersen ,,prolétl" 45 lcrn v čase l:46 hod! Nejrychlejší ženou
pak byla rodačka z Jablonce n/N, nyní reprezentujícíRakousko
K. Smutnáv čase 2:06 hod.
Čekajínás téždalšízávody seriálu skiclassics, série závodů česé
ski-tour krajske závody SLČR a zavody pražského poháru ve Velke
Chuchli. Vše by mělo stejně jako předloni a loni l.yvrcholit opět
početnou Senohrabskou výpravou na legendární Vasův bě h ve Švédsku
dru ho u ne dě l i v b ř e znu ht tp //www. v as al opp e t. s e/
:

Á hlavně, jakmile napadne alespoň l cm (raději ale více) sněhu těšíme
se na Vávráku na yiděnou na lyžích!
SKOL!
Za senohrabslé lyžnílE
Honza obik oberlander

si 8 nejmlaŇích

zástupců Senohrabslalho lyžování s nástrahami těžke tratě poradilo.
S útokem na stupně yítězůse v silné konkurenci dětí z horslqlch oddílů

klasiclE. Tento zóvod se

o celý metr! Oba borcí startovali z 1. vlny, a

2 km zavodu přibližně 50 m za sebou, do zmíněné cíIové rovinlE
o sobě nevěděli! Ještě jsme čekali zda-li do souboje Havel - Veselý

POZOR - hlídá děda!
Přestože bylo tak venku nevlídno, že lidem pokročilého
věku to téměř jistě poškozovalo již tak chatmé zdraví,
byl jsem bez ohledu na toto iziko ukecán a vycházím
s dvouletou vnučkou na vycházku mezi senohrabské
domy a zahrady. Jdu vedle ní, spíšecupitám, ač bych
raději ležel doma, s rukama pod hlavou a s očima na
síropé si užívalbaruibých obrazů vlastních vzpomínek,
nikým necenzurovaných. Nikdo z rodičůvnučky mne
neupozomil, že byť vlastně ještě mimino,je vybavena na
procházku do pro mne neznámého, typu tzv. spodního
oblečení.Tedy, že nemá běžné, normální spoďáry,
ktere umím s využitím svých letitých i předmanželských
zkušeností bez problémů sundat,ale má jakési delší

tňko neoddělitelně spojené s kalhotkami. Nevěděl,
že jde o tzv. ,,body", familiámě zvané bodíčko,kdĚ
mi na velmi frekventované cestě naproti kapličce sv.
Vojtěcha, náhle oznámila: E E . Nejpru jsem se oros{

nebať i v minulosti jsem se vyhýbal b,ýt účastenblinkání,
přebalování, vyměšování, včetně čištěnízubů a to bez
rozdílu věku a pohlaví a je to o mně všeobecně známo.
Takto psychosociálně vybaven, jsem chtěl její spoďáry
,,normálně" zručně svéknout dolů, po odstranění
vrstveného oblečení.Ale nešlo to. Mamě jsem se snažil

-,&<D

poDzIMNí nĚH lvžaŘů_ onr.,Éoxurí
Již po padesáté osmé se sešli borci a borkyně poslední listopadoyou
neděli, aby změřili své síly při tradičnímsenohrabském klání
,,Pozimním běhu lyžařů".
Před prvním startovním výstřelem bylo nutné jako vždy tratě
řádně připravit, vyhrabat, proklestit, opravit lávky, dobře označit.
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Šimečkovou(25:21,1),Magdou Bílkovou (26: l2,2), Katkou Plášilovou

Poslední poprvé tohoto ročníkuse neviáže přímo k závodění, ale ke
,,školce", která byla pro děti závodníků ňizen4 aby běžci mohli
v klidu vystaítovat na trať a nemuset se strachovat, že se jim dítko
během jejich závoďtl někam zatoulá, Škoka byla hojně lyužita.
Klasickou osmičku zdolalo celkem 2|2 mužůza pŤíznivéhopočasí, kdy
trať byla měkká a teplota okolo 7 stupňů. Nejlépe a nejrychleji si s ní
poradil Pavel Kubičan z Olympu Praha v čase 29 :21,5.
Žen na 8 km bez rozdílu věku vystartovalo 35. Vítězkou se stala Martina

organizátoři sklidili slova chvály. Ale nejen dobře připravené tratě
dělají pěkný závod. Dobře sestavený organizačnítým si poradil
s veškerými nástrahami a poved|o se i něko|ik inovací, které jistě
pomohly ke zkvalitnění akce samotné.
Několik poprvé:
Poprvé běželi dorostenci starší trať dlouhou 8
km. Na start se postavilo 16 závodníkú, znichž
nejrychlejší byl Lukáš Svěchota ze Spartaku }
Praha4v čase3l:02,2.
Poprvé absolvovaly dorostenky staršítrať 4
km. Absolutní vítězkou 4 km trati se stala právě
dorostenka Michaela Hejduková z Dukly Praha v
8 : 54, 7.

':
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(28:40,6), Monikou Přibíkovou (30:37,2) a Janou Šťastnou(4l:16,2).

To vše se opět povedlo na výbornou. Tratě vedou běžce samy a za to

čase l

l|.

Tichovská

sk

v čase 35:12,1.

dnlc se senohrabská Petra

Škvorová umístila v óase 23:44,8 na 7, místě.
Poprvé byly lyhlášeny ,,DOMÁCÍ" kategorie
mužůa žen. Nejrychlejší senohrabské nohy má
vojta Spilka (37:36,1) před Vláďou Doudou
(38:25,4), Honzou Veselým (39:25: 0), Honzou

Přibíkem (4l:10,7), Pavlem Kosem (41:56,2),
Lubošem Vrbou (42:58, 1 ) a Jaroslavem Výáskem
(47:l4,0). Díky všem za výbornou reprezentaci a
předvedené riikony,
Na 4 km trati se senohrabské ženy vůbec neztralily a zasloužítéž
velkou pochvalu. S nejrychlejším ,,senohrabským" časem doběhla
Alena Skořepová (21:12,5) před Ivou Vlčkovou (22:44,2), Martinou
Rudis_.1_11u (23 53,2) Dášou Flrabalovou (24:27,1).,
Radkou

,

zastoupeny především dětíni z íad Iy žařského oddílu Sokola Senohraby,
fotbalové přípravky, hasičů,přišlo hodně školáků,školkáčků,dětí, kleré

s tím jejím ,,bodíčkem"nějak pohnout" Začala plakat,
protože to mé ,,tápání', kde spoďáry začínají,kde konči,
kde začínájiné oblečení,trvalo příliš a mrazivě dlouho.
Také toho oblečeníměla na sobě již pomálu. Volal jsem
o pomoc v této choulostivé situaci manželku, ale nebrala mi
telefon. Nabízelo se s ohledem na čas a nepřízeň počasí

.

.

i

i

- o vysvlečenínemohlo jít - homí část tělíčkaz tňka, resp.

z nechápání mého konání, vystrašené z počůrání,případně

-#
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-

16 let) a žactv a staršího (l 4

-

1

3 let) si v řadách

senohrabských sportovců našla své zástupce. Matěj Plášil (ml. dorost
1,2 km) doběhl na druhém místě, kdy trať zdolal za 3 mlntlý a 14
sekund. Eliška Spilková, Jan Kumstová a Karolína Šaškovástatečně
hájily senohrabské bany v žékynichstarších v běhu na 1 km.
Sečteno a podtrženo: nepadl účastnickýrekord - letos to bylo celkem

z náročnějšíveze jejího E E, sundal v té zimě všechno

l|F\

rády sportují. Občas se dobíhalo i se slzičkami, ale ý na štěstí hned za
cílovou čarou osychaly v náručí maminek či tatínků.
Dětem paťí obdiv a pochval4 že se na tfatě odvažily, bojovaly, běžely,
co mohly. Zaslouženou odměnou jim určitě byla chvála rodinných
příslušníku,či párek v rohlíku, nebo dobry koláč od senohrabslqých
maminek.
Velkou radostíje, že i v poslední době hodně málo zastoupené kategorie
dorostu mladšího ( 1 5

z homí části body, to stáhnout až pod zadek a konečně ji

zbývajícíobtečeníz homí potoviny těta (kabát,svetr), vyvlékt
ruce z bodíčkaa přetáhlío přes celé tělíčko až ke kolenům,
Mé vnučce tak bylo konečně umožněno, s obnaženou
homí polovinou těla, se klidně vyčůrata mně znovu nabyt
síly pro její oblečení.Díkybohu šlo jen vyčůnt,Nemusel
jsem nic uklízet, či jinak zahlazovat stopy. Zbývalo napravit
předchozí dojem a obléci ji, To se mijiž daňlo zvládnout,
neboť jsem se již lépe v té změti hadříků oientoval. Myslim
si, že vnučka bude s tímto typem spodního oblečeníjiž
asi trvale traumatizována, případně ho bude odmítat a
spolu sním snad i můj doprovod. Doufám také, že to nikdo
z obyvatel okolních domů nenatáčel. IJmožnilo by to celou
škál u relev antn ích obvi n ěn í.
PhDr, V. Kopper

Zenna 4 km vybíhalo celkem 71 avitézný čas paťíKlriře Příhodové za
Staré Boleslavi 19 :03,2.
Děti odstartovalo a doběhlo 248 z toho 68 domácích závodníků. To je
krásný potenciál pro sport v Senohrabech. Ty.to kategorie byty ho_ině

.

,jen" 591 závodníků. 343 mužů,žen, dorostu staršího a248 děti- dorost
mladšía níže.I tak, zvládnout téměř 600 lidí je náročnéa niám se to
povedlo.

i

i

Anazávěr yelké poděkování všem, kteří pomahali při přípravách závodu
během něj. Od úpravy trati, staltoviání, měření časů,komentování,

i

chýaní dětí v cíli, naléviání čaje, prodeje občerstvení, napečeníkoláčů,
registrace závodníků, vydávéní čísela čipů,hlídání dětí, zpracování
l}sledků, orguizaci parkování, až po fandění a závěrečný úklid.
Velké díky všem sponzorům, kleří tento tradičnía především ,,krásný"
běh podpořili
Za senohrabskélyžníky
A. Skořepová, I Vlčková
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senohrabštíhasiči rozdávali Betlémskésvětlo
Poslední adventní sobotu minulého roku, byla poprvé
uspořádána senohrabs§mi hasiči akce,,Rozdávání

Betlémského světlď', Tato akce

byla

uspořádifura

s podporou Obecního úřadu. Nemalé díkf, patří také

hasičůmz obce Lensedly, kteří po dlouhé cestě doručili
Betlémskésvětlo až do Senohrab.
Betlémské světlo je každoročně zapalováno v Betlémě
v místě narozeni JežíšeKrista. Z Betléma putuje napříč
Ewopou a do některých států Ameriky. Betlémskésvětlo
se stalo novodobým symbolem Vánoc.

Všichni kdo

si přišli k

hasičskézbrojnici připálit

Betlémské světlo a užítsi trochu svátečnípohody před
Vánoci, si domů odnesli nejen plamínek v lucerničce,
ale i trochu klidu, míru a várroční atmosféry. Doufáme,
že se tato akce všem líbila a v příštímroce se rozšířířady
zájemci o Betlémskésvětlo.

Jednotka sboru dobrovolných hasičůobce Senohraby
hledá nové členy do svého koIektivu.
Nabízíme:

Získánídovedností s technickými
prostředky hasičů(hasičské
automobi ly, vyprošt'ovacízařízení,
motorové pily a další).
Získánídovedností při používánía
nasazení hasebních látek.
Základy pn/ní pomoci,
Požadujeme:
Spoleh livost a vstřícnost.
ochotu naučit se nové dovednosti.

Pokud rozšíříteřady našíjednotky
strávíte čas v přátelském kolektivu
s pocitem, že jste svŮj čas věnovali pro
dobrou věc.
V případě zájmu kontaktujte velitele
jednotky Michala Bíléhona email:
misabily@gmail.com.

Restaurace t] Andělů
Vás zve 21. a 22. února 2015 na tradičnízabíjačkovéhody.
Více informací najdete na: vrvrvy.restauraceuandelu.cz
1/2o15
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Sbor dobrovolných hasičůSenohraby v roce 2014
1. Kolektiv mladých hasičů
roce 2014 navštěvovalo kroužek mladých hasičů16 aktivních
členů.Během roku jsme se připravovali na soutěže, skládali odznaky
odbornosti, učili se, jak vypadají reálné zásahy hasičů.Zúčastňovali
jsme se dalších sportovnich i zábavných akcí. Asi největší úspěch

V

měla návštěva profesionální hasičské stanice, včetně praktické ukázky
zásahového požárniho automobilového žebříku, Také se několik hasičů
zúčastnilozáchranného cvičeníjednotky. Simulovat zranění a nechat se
zachránit se dětem moc líbilo,
Soutěžnírok byl pro nás velmi úspěšný, Vyhráli jsme okresní kolo hry
Plamen. Zato paří poděkování všem členůmvítězného družstva, kteří
se s opravdovým zájmem věnovali přípravě. Složení vítěznéhodružstva:

Adéla Benešová, David Bílý, Josef Brabec, David Halík, Filip Kohout,
Jáchym Kotěšovský, Filip Malý, Kristýna Plášilová, Matěj Skořepa

kolegy z Ondřejova. Přesto, že naši členovéještě před začátkem

soutěže byli povoláni k dopravní nehodě, na start se dostavili v
čas. Ačkoli nikdo od takto nesehraného týmu nečekal žádný zářný
výsledek, soutěž jsme vyhráli, Naše nadšeníbylo o to větší, když
se k oslavám vítězství připojili z prvních míst i družstva žen a mužů
starších,kteři se scházejí pravidelně pouze na této soutěži, Díky
zmíněným výsledků se tento rok v hasičskézbrojnici vyjímají tři
poháry za první místa.

Nadále se někteři naši členovézúčastňujísoutěžív

a Martin Vrba,

Poděkování patří také vedoucím mládeže Milanu Malému, Martinu
Robovi, Jaroslavu Plášilovi, Zbyňku Průšovia Luboši Vrbovi za čas,
kteqý věnova|i dětem a připravovali je na soutěže.

silot4ých

disciplínách TFA, ať už v Senohrabech, ve Středočeské lize, či ve
zbytku republiky.
Samozřejmě se naši členovépodílejína hladkém chodu všech akcí
pořádaných sborem a velká část členůsportovního družstva je také
členy ve výjezdové jednotce, kde důsledně p|ní své úkoly.

4. Výjezdová

jednotka

Za minulý rok byla jednotka povolána k 'l1 B událostem. Z celkového
počtu událostí bylo: 78 dopravních nehod, 24požárú,1 5 technických
pomocí a ,1 planý poplach. U všech těchto událostíjednotka strávila

Na Mukařovském uzlování jsme v jednotlivcich obsadili v mladší
kategoriiB. místo (David Bílý). Ve starších18. místo (Kateřina Vrbová).
Na dětském železném hasiči v Senohrabech jsme vyhráIi v mladší
kategorii (David Bílý) a nejlepší jsme byli i ve staršíkategorii (Marek
Halík). Sezónu jsme zakončili táborákem a soutěžíve střelbě na Vávrově
palouku, kde jsme také oslavili naše úspěchy.

hodin s průměrným časem hodiny na zásah. Na místo události
jsme dojeli pro příklad: 74 krát první, 26krátdruzí,
Jednotka k událostem využila Cisternovou automobilovou stříkačku
Tatra 1B-krát, Rychlý zásahový automobil Opel Campo 93- krát.
S vozidly bylo najeto k zásahům 1063 km. Celkově najeto u zásahů

2. Družstvo žen

2246km,
Během minulého roku jsme již tradičně nejvíce zasahovali na

,1,1'l

v obcích Senohraby 15

V roce2014 se družstvo účastnilookrskové soutěže v Hrusicích, kterou
naše družstvo vyhrálo a domů si odvezlo kromě zlatého poháru i ten

dálnici D1 69 krát,

putovní pohár Okrsku č, 2.

zasahovala 3 a méně krát.
V jednotce probíhalo školeníprůběžně po celý rok. Školenobylo

,1

V loňském roce, jsme přivítaly novou členku, Báru Hanzlovou, která je
zatím našijedinou dorostenkou, proto se stala posilou družstva žen,Za
10 let fungování našeho družsfua, se několikrát změnilo jeho složení.
Velké díky a velký obdiv patří hlavně členkám, které byly u založení
družstva a setrvávají v něm dodnes, Jsou jimi Tereza Brožová a Kateřina
Libovická.

0 krát, Pětihosty B krát,

krát, Mirošovice
Pyšely 4 krát na dalšíchkatastrech jednotka

dle ročníhoplánu. Jednotka se pravidelně scházi každý týden.
Středeční schůzky jsou využíványjak ke školení, tak k údržbě
techniky a hasičského domu. Využili jsme i možnosti na vrakovišti
v Mirošovicích a procvičili stříhání automobilů a vyprošťováníosob,

Tři členovéjednotky se zúčastniliškoleni na dopravní nehody

Členky družstva se aktivně podílejí i na dalšíchčinnostech sboru

dobrovolných hasičů.Mezi tyto aktivity patří zejména: vybírán i členských
příspěvků, aktivní účastpři pořádání kulturních akcí, účastna brigádách
v požární zbrojnici, pomoc při realizaci námětových cvičeníJSDHO,
pomoc pň pořádání soutěžípro děti a dorost a v neposlední řadě jsou
členky sekce rozhodčích SH ČMS.

vhasičskéškole Bilé Poličany. Školenívhasičskéškolemámevplánu
i na letošní rok a to na různá témata. Minulý rok jsme se zúčastnili
i školení pořádaných našímokrskem. Jednalo se o školení velitelů
a strojníků pořádné v Zotavovně Přední Labská, Zde během tří dnů

byla proškolena povinná témata vydaná generálním ředitelstvím
HZS. Toto školení je vždy zakončeno písemnou i ústnízkouškou.
Dalším bylo praktické cvičenícelého okrsku na simulovaný zásah:

3. Družstva mužů
V roce 2014 se sportovní družstvo kategorie muži mladší scházelo

požár budovy v lese a záchrana osob. Toto cvičeníprobíhalo na
katastru obce Kaliště. Hodnocení všech zúčastněných jednotek
bylo kladné. Hlavně z důvodu, že si vyzkoušeli věci, se kterýma

nepravidelně. l přesto se podařilo udržet dobré jméno Senohrabského
sboru na poli sportovních klání,
Díky vítězství na okrskové soutěži v roce 2013 se družstvo zúčastnilo
okresního kola v požárním sportu konaném ve Staré Boleslavi v areálu

Houšťka.Družstvo nastoupilo s lehce pozměněnou sestavou členů.
Bohužel nás někteříčlenovéopustili a někteří se přestěhovali, ale i přes
tyto změny jsme se pokusili o slušný výsledek. Díky opravě požární
stříkačky, čímžse vyřešily problémy z loňské sezony, jsme si kladli
vysoké cíle, nicméně nám nepřálo štěstía díky závadě na povrchu katě
a opakovaném pokusu, jsme nedosáhli na stupně vítězů, i tak jsme se
umístili v první desítce družstev na celém okrese Praha-východ,
V dalšísoutěžijsme si vedli o poznání lépe. Jednalo se o soutěž Okrsku
č. 2. l přesto, že naše družstvo nebylo v plném počtu, soutěže jsme se
zúčastnilia to díky vytvoření společného družstva s našimi kamarády a

<Dš

nepřtldou často do styku.

5. Hasičská zbrojnice
V minulém roce probíhala v obci diskuze o rekonstrukci hasičské
zbrojnice. Šíňlise různéinformace a fámy, Z tohoto důvodu uvádíme

následující informace.

Úvodem

je třeba vysvětlit vlastnické vztahy. Hasičský dům je

majetkem obce Senohraby. Z toho plyne, že cokoliv se v něm
udělá, tím se zhodnocuje a udržuje obecní majetek. Z požárního
řádu obce vyplývá, že hasičská zbrojnice sloužíjako sídlo jednotky
sboru dobrovolných hasičůobce Senohraby a zároveň slouži i jako
sídlo Sboru dobrovolných hasičůSenohraby. Obec Senohraby dále
v budově pronaj ímá prostory fyzické osobě, Veškerénáklady, opravy

13
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a úpravy souvisejícís budovou byli vždy konzultovány se starostou
obce a bude tomu tak i nadále, Finančně nákladnějši akce jsou
schvalovány zastupitelstvem obce Senohraby a stejným způsobem

v soutěži družstev.

bylo postupováno i s rekonstrukcí budovy v roce 2014,

roce se chystáme uspořádat další,již B. ročníksoutěže Dobrovolný
železný hasič, která bude opět součástí Středočeské ligy v TFA.
Na konci prázdnin proběhla již tradičnísoutěž Okrsku č. 2 v požárním

Od začátku co jsme začali vyplňovat žádost o dotaci na krajský úřad,
jsme počítalis tím, že rekonstrukce bude provedena svépomocía
dotačnítitul bude na nákup materiálu. Byly provedeny následující
opravy: výměna oken, izolace sklepa, uýměna kotle a úprava topného
systému, tepelná izolace půdy, rrymalování celého hasičského domu
a úprava okolí hasičárny, která bude probíhat i v roce 201 5. V průběhu
oprav bylo obecním úřadem dodatečně rozhodnuto o výměně kotle a
výměně luxferouých oken, Tímto rozhodnutím bylo jasné, že cilouá
částka bude překročena. Celková cena oprav byla 366 000,-. Dotace
od Středočeského kraje činila 290 000,- a spoluúčastobce činila 5%
z poskytnuté dotace, Navýšenívýdajů za rekonshukci topení a za
výměnu luxferových oken bylo cca 60 000,-, Výsledek oprav hasičské
zbrojnice jste mohli vidět na dnu otevřených dveřích, pořádaném
koncem v říjnu minulého roku.

Zbývájen říci, že soutěž bylajiž třetím rokem součástí

Středočeskéligy v TFA, kterou náš sbor spoluzakládal, a která měla
v roce 2014 deset soutěžních kol pořádaných různými SDH. V letošním

sportu na fotbalovém hňšti v Hrusicích. Soutěž proběhla v příjemném
prostředí a přátelské atmosféře.
V měsícizáříjsme uspořádalivýlet určený pro členy našeho sboru a jeho
příznivce. Navštívilijsme Pošumavské hasičskémuzeum v obci Stachy

na Šumavě. Dále výlet pokračoval do Bavorského národního parku,
kde účastnícivýletu navštívili stezku v korunách stromů a přilehlou
lesní zoologickou zahradu, Ve večernich hodinách jsme se vrátili zpět
do Senohrab. Vzhledem ke kladným ohlasům na tuto akci zvažu,jeme
i pořádání dalších výletů v následujícim období. Zde je třeba poděkovat
panu Janovskému za poskytnutí autobusu za přtjatelných podmínek,

V měsíci říjnu jsme pro naše členy a občany obce uspořádali
den otevřených dveří hasičské zbqnice a ukázky práce jednotky
sboru při zásazich u dopravní nehody a požáru. Účelem bylo nejen

6. celkové shrnutí činnosti
občanůmukázatpráci jednotky, ale i předvést prostory zbrojnice po
V roce 20'14 si náš sbor připomenul 116. výročíod svého založení. rekonstrukci.
Podrobnosti o založení sboru je možno nalézt na webových stránkách
V měsíci říjnu také proběhly volby do obecního zastupitelsfua.
sboru.

Na základě usnesení z valné hromady sboru v roce 2014, výbor sboru

Jako každý rok pro nás začala činnost svoláním valné hromady sboru,
která proběhla v měsíci lednu 2014. Valná hromada se konala v Hotelu
SEN. Po průběhu programu valné hromady proběhla přátelská debata
u připitku a občerstvení, následně se členovésboru a hosté odebrali
do zdejší restaurace, kde pokračovali v přátelské debatě.

sestavil kandidátku, volební program

Druhou akcí, které se náš sbor zúčastnila spolupořádal, byla valná
hromada Okrsku č. 2. Tato akce proběhla v měsíci únor v restauraci
U Kaštánků, kde se sešly všechny sbory Okrsku č. 2 a zhodnotily svou
činnost za uplynulé období a zároveň si určily plán své činnosti do
roku dalšího. Jednáníjako vždy provázela přátelská atmosféra.
Dalšíakcí roku 2014 byl Hasičský ples. Ples proběhl v měsíci březnu v
prostorách Hotelu SEN. Připravilijsme ples v novém prostředí, zvýšili
jeho propagaci, objednali ukázku tanečniho vystoupení a připravili
nový systém tomboly, Lze konstatovat, že oproti minulým letům se
ples nad míru vydaňl. Ples proběhl v příjemné atmosféře a zúčastněni
se bavili a to i díky výborné hudbě kapely Studio 95. l v letošnímroce
uspořádáme hasičský ples, který se bude konat 28. února 20'15 od
20,00 hodin v Hotelu SEN. Chtěli bychom poděkovat vedení Hotelu
SEN za jeho vstřícnost vůčinašemu sboru a umožnění pořádání
sborových akcí v prostředí hotelu.
V měsíci březnu také proběhlo již tradičníškoleni velitelů, strojníků
a hasičů.Toto školení proběhlo již po třetí v Zotavovně vězeňské

služby Přední Labská. Akce je otevřena i všem členůmsborů v
Okrsku č. 2, Ti, kteří se nemusí účastnitškolení, se mohou věnovat
libovolným zálibám, které jim tamní prostředí umožňuje. Vzhledem ke
spokojenosti zúčastněných a příjemnému prostředí, hodlá Okrsek č, 2
i nadále v této akci pokračovat,

Měsíc květen byl ve znamení soutěží,a to jak soutěžímladých hasičů,
tak i soutěží v požárním sportu dospělých.

uspořádal již 7. ročníksoutěže Dobrovolný
jehož
železný hasič,
součástíje i soutěž určená dětem. Dětský železný

V měsíci červnu sbor

hasič je obdobou soutěže v TFAdisciplínách

a

je přizpůsobena dětem.

Při velmi pěkném počasíse soutěže zúčastnilnemalý počet mladých
hasičů.Dospělá část soutěže se těšípoměrně velké oblibě, o čem
svědčíi úctyhodný počet závodníků, kteří se jí zúčastňují.Sedmého

ročníkuse zúčastnilocca 40 závodníků, z nichž část závodilo
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a

splnil všechny náležitosti

zaregistrování k volbám. Volby dopadly dle vůle občanů. Jelikož jsme
skončili na 3. místě, nedělali jsme si žádnéambice na sestavování
koalice do obecního zastupitelstva. Nutné je zdůraznit, že před volbami
a ani při nich, jsme předem žádnému subjektu ani povolební koalici
neslibovalil Postupovali jsme úplně stejně jako po volbách v roce 20'l0.
k

Výbor sboru sestavil vyjednávací tým, kter,ý se následně zúčastnil
dvou jednání, ke kterým byl vyzván. Výsledky jednání byly předloženy

výboru sboru, který na jejich základě rozhodl o tom, s kým bude
zjeho pohledu nejlepšíspolupracovat. Toto rozhodnutí má pro zvolené
zastupitele za naši organizaci víceménědoporučujícícharakte1 ale

také jim poskytuje určitou záštitu a oporu. Pro nás se jevila jako nejlepší

spolupráce se Sdružením občanůpro Senohraby, který nám přednesli
jasnou představu o řízenía chodu obce a hlavně i vize do budoucna,
Z tohoto, ale i mnoha dalších důvodů bylo rozhodnuto o spolupráci
s tímto subjektem. To co se ale pak už před tímto rozhodnutím
sneslo na představitele našeho sboru, jeho členy, ale i sbor jako
takový od představitelů druhého subjektu, se kterým jsme se rozhodli
nespolupracovat v koalici, to asi většina občanůuž slyšela a není to
třeba zde zmiňovat. Nicméně právě toto jejich následné chování nás
utvrdilo ve správnosti našeho rozhodnutí.

Ale k příjemnějšíminformacím. V měsíci listopadu se náš sbor

a členové jednotky sboru účastniliorganizace a samotného výcviku
jednotek sborů Okrsku č. 2, které proběhlo v lesu u obce Kaliště.
V prosinci bylo našimi členy u hasičskézbrojnice prvně uspořádáno
rozdávání Betlémského světla občanům senohrab, Akce se setkala
poměrně s přízniqým ohlasem a hodláme v ní pokračovat i v dalších

letech. Tuto akci jsme mohli uspořádat diky dobrovolným hasičů
z obce Lensedly, kteří Betlémské světlo přivezli do naší obce, a za to

jim děkujeme.

v roce 2014,
a které náš sbor pořádal, nebo se na jejich pořádání podílel či účastnil,

Toto byla stručná rekapitulace akcí, které proběhly

O akcích, které probíhají nebo jsou plánovány, se můžetedočístna
www shánkách sboru (http://senohraby.oshpv.cz)

nebo na facebookové

stránce (Hasiči Senohraby).
Výbor SDH Senohraby
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UHELNE

s.r.o.

UHLÍ A DŘEVO
KTERÉVÁS OPRAVDU ZAIaŘE.IE
zrvNí n WxopovÉ pnÁcr

oÁle NRgízíníe:

1snzÉruv, vÝxopy pno sírĚ, zÁxnov Ro;

KONTEJNERY NA ODPAD
1xovuruÁl, suŤ, rnÁvn, oŘrvo...1

šrĚnxy všrcH rnnxcí
písrx n rnčínrx
pALIvovÉ oŘrvo šrípnruÉ
pŘírpNr

ogrcoNÁvpr

rrHprNÉ SKLADy
JASPRO PLUS

:

-

s.r.o.

Pětihosty 17 - Vávrův statek

Mobil:

Tel.:

602 36 52 36

323 654 321

wwwjaspro.cz / vladimir.vavra@volny.cz

orDůvěru oplácíme kvalitouoo

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ
každémuzélkaztúkovise snažímindividualně věnovat
maximálnimožné míře lyhovět i termínově. Dodací termíny
jsou dle složitosti zakázky. Je možnéi expresní zadáni zakázky.
Provádím kvalitně, za přijatelné ceny:
. zkácení, prodlouženídélky všech typů oděvu
. \ymena Zlpu
. ýměna podšívky
. drobné opravy
' šitía opra\y or,."§l3o,f:llllÁt?x;těsy, ložníprádlo)

av

Dominika Raková, U transformátoru402, Senohraby, 25I 66
Tel.:724 301 596
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Odpolední brusleni
s htrdbou:

ne 2. 2, 15,00 - l7,00 hod.
so 7 . 2. 1-1,30 - l6.30 hod.
so 14. 2. 14,00 - 16,30 hod.

Dalšíveřejná bruslení budou
případně doplněna podlc
rozlosován í play-o fť kra i ské
ligy lnůžu.Prosíln sledu.ite
naše r,vebové stránky.

Veřejná školičkabruslení
pro děti je každó útery od
14,30 hod. nebo každÝ

pátek od 14,00 hod.

Inlormace pro

školičku

@

ffi
ffi

úterní

S. Manová - tel. ]14 202
768

pro pátečníškoličku

J, Ksandrová tel. 603
738"

%
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v areálu pivovaru ve Velkých Popovicích

sobota 28. února2a15 od 10 do 15 hodin
zabijačkovélahůdky, pekařské a cukrářské wý,robky od místníchvýrobců

[=3iI

doprovodný hudební program
sněhové sochy

v podání akademického sochaře ]ana Komárka
učitelůa zaWZuŠ Velké Popovice

rozšířenéprohlídky pivovaru o školu čepovánípiva

www.laduv-kraj.cz
partneři akce:
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Rezervace vstupenek na ples je možná od 1.února na emailu senohraby@oshpv.cz.
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