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V YDÁVÁ OBECNÍ ÚŘ AD SENOHR ABY

Vážení občané,
dovolte mi, abych se touto cestou ohlédl za uplynulým čtyřletým volebním obdobím a zhodnotil činnost zastupitelstva obce,
co se nám v tomto období v naší obci podařilo změnit k lepšímu
a co nikoliv.
Z mého pohledu je největším úspěchem naší obce především
její dobré hospodaření. Přestože do obecní pokladny dostáváme
méně peněz (důvodem je i nižší počet občanů trvale hlášených
v Senohrabech, než kolik jich tu bydlí), podařilo se dofinancovat
řadu staveb. Uvedu ty nejdůležitější: výstavba vodovodních a kanalizačních řadů, rekonstrukce základní školy, výstavba vodáckého tábořiště se sociálním zázemím na Baštírně, rekonstrukce
a rozšíření dětského hřiště na školní zahradě, výstavba chodníků a veřejného osvětlení, asfaltování některých ulic, rekonstrukce fasád na obecních objektech – hasičský dům a obecní úřad.
A současně se nám podařilo hospodařit každoročně se zůstatkem na účtu minimálně 7 milionů Kč.
Stejně velký zůstatek – cca 7 milionů Kč – bude po skončení
volebního období předávat staré zastupitelstvo nově zvolenému
zastupitelstvu obce. Je třeba zdůraznit, že na veškeré investiční akce, které obec v uplynulých čtyřech letech realizovala,
byly použity finanční prostředky pouze z vlastních obecních
zdrojů, bez potřeby čerpání bankovního úvěru. Znamená to,
že obec Senohraby nemá žádné dluhy. Kéž by takto odpovědně hospodařil každý.
I když se některým našim občanům zdají obecní poplatky
za poskytované služby, například vodné, stočné či svoz odpadů
apod., drahé, dovoluji si říci, že jsme v oblasti cen služeb jedna
z nejlevnějších obcí ve Středočeském kraji.

Rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště na školní zahradě

výměna vjezdových vrat pro Jednotku požární ochrany 2 Senohraby a rekonstrukce ústředního topení v hasičském domě
výstavba 200 metrů chodníku podél Hlavní ulice
výstavba veřejného osvětlení v ulici Nad Stráněmi
multifunkční zařízení a zřízení pracoviště Czech Point
kanalizace a vodovod na Višňovce
výstavba 2. etapy 3. stavby kanalizace
výstavba 3. etapy 3. stavby kanalizace
obnova zeleně
1. etapa rekonstrukce základní školy
2. etapa rekonstrukce základní školy
vodácké tábořiště se sociálním zázemím Baštírna
rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště na školní zahradě.

Proč se podařilo zrealizovat tolik investičních akcí?
Především proto, že jsme byli jako obec úspěšní v získávání finančních prostředků z dotací za podpory Evropské unie a národních zdrojů. Snažili jsme se maximálně využívat různé dotační fondy a s jejich pomocí realizovat projekty vedoucí ke zlepšení prostředí v obci. Tak jsme nezatěžovali finance obce více, než
bylo nutné (obec projekty nefinancovala celé, ale pouze z 10 až
30 %). Během uplynulého čtyřletého volebního období obec získala dotace v celkové výši cca 42 milionů Kč.

Projekty, na které jsme jako obec dotace nezískali a žádali
jsme:
Senohraby – asfaltování a generální oprava místních komunikací po výstavbě kanalizace (žádost podáme opětovně)
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Projekty, na které jsme jako obec dotace získali:
oprava a rekonstrukce lávek přes Mnichovku
digitální měřiče rychlosti v Hlavní ulici
nákup laviček, které jsou rozmístěny po Senohrabech

7
7

1

Ohlédnutí za čtyřletou činností zastupitelstva obce
Senohraby
Zahájení nového školního roku
Nová senohrabská jedenáctka
Informace o způsobu hlasování ve volbách do
Zastupitelstva obce Senohraby ve dnech 15. a 16. října 2010
Baráčnické prázdniny
Společenská kronika

Realizované stavby, na kterých se obec finančně nepodílela:
narovnání silnice III/6031 ve středu obce (na návsi)
v důsledku výstavby železničního koridoru „Praha hl. nádraží –
Benešov“ došlo k celkové rekonstrukci ulic U Tunelu, K Ostrůvku, U Dálnice s položením asfaltového povrchu, dále k celkové
úpravě přednádraží se zelenými plochami, asfaltovými parkovacími stáními a k položení zámkové dlažby na chodníky pro
chodce. Byl rekonstruován chodník (položena asfaltová krytina) od nádraží ČD k mostu přes železniční trať a v neposlední
řadě bylo vybudováno veřejné osvětlení podél chodníku od
mostu ČD do ulice V Břízkách
ve spolupráci se SÚS Kutná Hora bylo provedeno značení přechodů pro chodce
stavba kapličky, kterou obec iniciovala, ale která byla postavena z darů občanů.

rekonstrukce hasičského domu (žádost podáme opětovně)
malá sakrální stavba – kaplička
nákup hasičského zásahového vozidla „Tatra“ po generální opravě (žádost podáme opětovně).
Dále projekty, které máme jako obec připraveny na podání
žádostí o dotace:
kanalizace a vodovod v Hrušově
statické zajištění komunikace III/6031 a následná výstavba
chodníku podél nemovitosti Svaškových
výstavba veřejného osvětlení v ulicích Na Požáru; Sázavské
(u Mnichovky); Na Ježově; Nad Žlábky, Za Starou poštou, U Nádržky.
Projekty, na které máme v současné době jako obec podány
žádosti o dotace:
rekonstrukce veřejného hřiště na školní zahradě na víceúčelové
s umělým povrchem
zateplení budovy mateřské školy
vycházky po staronových cestách (v Senohrabech se to týká
cesty podél Mnichovky, spojuje to historickou cestu od Turkovic podél Mnichovky, Sázavy do Lensedel a dále na Ondřejov).
Do konce roku 2010 by mělo být známo rozhodnutí, zda jsme
s žádostmi o dotace uspěli.

Co obec udělala z vlastních zdrojů:
upravila záchytné parkoviště na pronajatém pozemku u nádraží ČD
rekonstruovala vodovodní řady v ulicích Nad Stráněmi, Svahová, Sázavská
vybudovala vodovodní řady s přípojkami k nemovitostem
v ulici Krátké, Na Úhorech, U Ozdravovny, U Transformátoru
postavila všechny chodníky od nádraží ČD podél Hlavní ulice
k hotelu S.E.N. a k mostu přes přípojku
provedla opravu komunikací – zpevnění povrchu (asfalt) v ulicích Krátká, Pětihostská a před obecním úřadem

Kromě realizace akcí z dotací jsme se snažili zajistit realizaci
řady staveb bez finanční spoluúčasti obce.

Chodník u fotbalového hřiště před a po realizaci

Chodník podél Hlavní ulice ke hřišti před a po realizaci
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Narovnání silnice III/6031 ve středu obce (na návsi) před a po realizaci

položila v ulici V Břízkách dešťové žlaby pro odvod vody z komunikace (Andělák)
postavila nové veřejné osvětlení v ulicích U dálnice, Pětihostská, U Ozdravovny, Sázavská (od pošty k ulici Na Požáru), U Tunelu, Krátká, Rekreační, U zvoničky. Zajistila nasvícení pomníku padlých a památné lípy a osadila 20 nových svítidel náhradou za staré na sloupech rozvodných závodů
vybudovala izolaci budovy mateřské školy proti zemní vlhkosti
rekonstruovala kotelnu a ústřední topení v základní a mateřské škole
nainstalovala nové lavice do třídy základní školy a sluneční
markýzy (venkovní clona) na střešní okna mateřské školy
rozšířila a upravila školní hřiště
opravila fasádu včetně nátěru u hasičského domu a obecního úřadu
nechala natřít plechové sklady u obecního úřadu a na školní
zahradě
nechala vyrobit a nainstalovat novou kovovou lávku přes potok na Vávrově palouku
vyčistila a upravila obecní pozemky u ČOV, obecních studen;
nechala opravit a natřít oplocení u ČOV, obecních studen, vodojemu na Pelešce, pomníku padlých a u školní zahrady
provedla zemní, zahradnické aj. práce při úpravě návsi kolem
křížku, památné lípy a pomníku obětí obou válek. Vysadila

nové stromy na obecním pozemku u čp. 112, které jsou sponzorským darem
nechala zavézt bývalou skládku ve Vávrově lese
zprovoznila objekt bývalé prodejny propan-butanu a vyčistila přilehlý pozemek, který slouží pro potřeby obecního úřadu
zřídila nová stanoviště pro kontejnery na odpad (plochy jsou
osazeny dlaždicemi a orámovány obrubníky)
zakoupila a instalovala po obci plastové kontejnery na posypový materiál pro zimní období
pro údržbu obce zakoupila zánovní traktor s „předkem“, své
uplatnění najde hlavně v zimě, který tak nahradil starý a nevyhovující. K tomuto traktoru byl pořízen i jednonápravový vlek.
Taktéž se vyměnilo posypového zařízení za traktor a zakoupil
se čelní sněhový pluh pro zimní údržbu komunikací a sněhová
fréza na údržbu chodníků
pořídila pro potřeby obecního úřadu terénní vozidlo NIVA
dle vypracovaného lesního hospodářského plánu nechala
pravidelně provádět údržbu lesů v majetku obce
vybavila obecní úřad novou výpočetní technikou
nechala zrekonstruovat obecní knihovnu a zřídit úložné prostory pro archivní materiály obce
nechala zhotovit zábradlí v délce cca 85 metrů v ulici K Ostrůvku
prodloužila linku autobusu 401 na Ostrůvek a vybudovala autobusovou zastávku

Výstavba vodovodu v ulici Krátká

Výstavba veřejného osvětlení v ulici Pětihostská
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Oprava fasády včetně nátěru u hasičského domu

Oprava obecního úřadu

Pokládání asfaltového povrchu v ulici U Dálnice

Zahradnické úpravy prostoru pod zvoničkou

Nebylo to jednoduché volební období (ale jednoduché je to jenom tehdy, když se nic nedělá). Ne vždy jsme se jako zastupitelé
shodli (někteří i odstoupili) na tom, že směr, kterým se chceme
vydat a kterým chceme, aby se obec ubírala, je v zájmu obce
a většiny občanů v ní žijících. Zejména v posledním roce se situace vyostřila, a tak část zastupitelů podrobovala ostré kritice
téměř vše, co bylo navrhováno udělat: kanalizace špatně, vodovod špatně, chodníky špatně, rekonstrukce školy špatně, dětské
hřiště špatně, … Domnívám se, že výsledky hovoří za vše.
Také bych zde rád jménem svým i jménem zastupitelů poděkoval vám, obyvatelům naší obce, kteří jste nás volili a dali
nám důvěru. Věřím, že jsme vás nezklamali, a to přestože, jak
praví klasik, „není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem“.
Dále bych chtěl poděkovat všem pracovníkům obecního
úřadu, paní knihovnici, paní kronikářce, paní ředitelce a všem
zaměstnancům základní školy a mateřské školy, veliteli a všem
hasičům Jednotky požární ochrany 2 a všem, se kterými jsem
spolupracoval. Byly to pěkné čtyři roky a kus práce je za námi vidět, nebyl to ztracený čas.
Vážení spoluobčané, přeji vám i naší obci, abyste měli šťastnou ruku při volbě zastupitelů do Zastupitelstva obce Senohraby, ať již se rozhodnete pro „staré“ či nové tváře. Naše obec Senohraby si to jistě zaslouží.
Ing. Jiří Zahradník
starosta obce

instalovala tři zrcadla na nepřehledné křižovatky
osadila nové dopravní značky na místních komunikacích.
Obec i přes finanční krizi samozřejmě kromě investičních
akcí zajišťuje veškerý chod obce, a to prostřednictvím Obecního úřadu v Senohrabech a obcí zřízených příspěvkových organizací: Základní školy a Mateřské školy Senohraby, Jednotky požární ochrany 2 (JPO 2) a obecní knihovny.
Přes veškeré nesnáze se obec snaží finančně podpořit místní
spolky – občanská sdružení na území obce Senohraby.
Obec Senohraby pořádá každoročně pro své občany autobusový zájezd po České republice, vítání nových občánků do
Senohrab a vánoční zpívání u zvoničky.
Obec nezapomíná ani na své seniory, kteří dosáhli významného životního jubilea. Při osobní návštěvě s kytičkou a s malým dárkem jim popřejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Obec Senohraby se snaží co nejvíce vyjít vstříc svým občanům, a tak zajistila některé služby, za kterými se dříve jezdilo do
střediskových obcí. Zajišťujeme úřední ověřování podpisů a listin a po zřízení Czech Pointu poskytujeme výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů atd. Naši pracovníci z „rychlé roty“ se starají nejen o obecní pozemky, komunikace, nemovitosti, ale jsou schopni zajišťovat i některé služby pro občany.
Snažíme se být obcí, která je přívětivá k svým občanům a návštěvníkům a je dobrým místem pro život.
Na závěr bych rád poděkoval všem členům zastupitelstva.
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Z AHÁ JE NÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Dne 6. září byl s malým zpožděním

nová paní učitelka. V odpoledních hodi-

(v důsledku pokračující rekonstrukce

nách funguje školní družina (pro děti

školy) zahájen nový školní rok. Přivítali

1. – 3. ročníku zaměstnaných rodičů)

jsme 22 prvňáčků, kteří si svoji premi-

a školní klub (pro ostatní).

éru užili i s rodiči v samostatné I. třídě.

V mateřské škole jsou pro naše

Druháci v počtu 14 dětí jsou letos také

nejmenší otevřeny i nadále dvě třídy.

samostatně. Škola byla z důvodu stále

Také v tomto roce nás kromě pil-

se zvyšujícího počtu dětí rozšířena na

ného učení čeká spousta různorodých

čtyřtřídní a její kapacita byla navýšena

aktivit, kulturních, sportovních i jiných

z 60 na 80 žáků. III. třídu tvoří třeťáci

akcí – a to jak v rámci vyučování, tak

vých stránkách www.senohraby.cz, od-

(15 žáků) společně s osmi novými čtvr-

i v odpoledních hodinách při některém

kaz Základní škola a Mateřská škola.

ťáky a IV. třídu čtvrťáci (13 žáků) a pá-

z mnoha zájmových kroužků. Více in-

Monika Přibíková,

ťáci (7 žáků). Pedagogický sbor posílila

formací o škole najdete na interneto-

Základní škola a Mateřská škola Senohraby

V sobotu 25. září sice nesvítilo sluníčko na nebi, ale
přesto byla naše školka prozářena světlem rozzářených tváří. Sešli se tu školáčci, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové i další Senohrabští včetně pana starosty, aby přivítali naše nejmladší občánky. Během
roku se narodilo jedenáct dětí – téměř fotbalová jede-

náctka, ale více dívčí. Z jedenácti dětí je sedm holčiček a čtyři chlapci. Podařilo se tak téměř dorovnat skóre z minulého roku, kdy ze šestnácti vítaných občánků
bylo jedenáct chlapců.
Vykulená očka maličkých s úžasem sledovala vystoupení školáků a zpěváčci byli zase zvědaví na své
následovníky ve školce a škole.
A ti odrostlejší s obdivem, láskou
a s nejistým očekáváním hleděli
na naši mladou generaci. Přejme
nám i jim, aby obdiv a láska v našich srdcích zůstala pevně vryta
a aby se nejistá očekávání proměnila jen do příjemných společných
zážitků a vzájemné důvěry.
Anna Dvořáková
Fotky v elektronické podobě a fotokniha z vítání občánků budou k dispozici
na obecním úřadě (fotokniha od druhé
poloviny října).
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA
OBCE SENOHRABY VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2010

Volby do Zastupitelstva obce Senohraby se konají ve dvou dnech, v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
VOLIČ
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v obci Senohraby přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v obci Senohraby přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
- Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
- Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno (tj. v obci Senohraby nejvýše devět). Pokud by
bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než devět, byl by
takový hlas neplatný.
- Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem označena více než
jedna volební strana nebo více kandidátů, než devět, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.

VOLEBNÍ MÍSTNOST
Volby se budou konat opět v jednom volebním okrsku se sídlem
v budově Obecního úřadu Senohraby (Příčná 61, 251 66 Senohraby).
HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem
České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem
o povolení k pobytu.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je
jeho hlas neplatný.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku
hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce
a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti
každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010). V případě,
že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič
ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
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Zajímá vás, co dělali senohrabští baráčníci v létě? Pak tedy čtěte a zjistíte, že
i když se v letních měsících nescházíme
na našem pravidelném sezení, kde si
povídáme hlavně o baráčnických událostech, měli jsme právě začátkem července, kdy začínalo nádherné, sluncem
prohřáté léto, tři akce.
V neděli 4. července se do Zvánovic
sjelo mnoho hostů z okolních i vzdálenějších žup a obcí, aby oslavili 100. výročí založení Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků. Také 12 členů senohrabských baráčníků s praporem se
této oslavy zúčastnilo. Po dopoledním
programu se vydal obcí slavnostní prů-

vod, byly položeny květiny k pomníku J. Husa a pomníku padlých. Průvod
doprovázelo v čele 8 krásných praporů
a svižně hrající Vranovanka. Velmi pěkné bylo vystoupení souboru z Černých
Voděrad, který zatančil Českou besedu.
5. července jely 4 naše baráčnice do
Středokluk na uctění památky tamních
obětí obou válek i všech zesnulých. Pořádají pochod na hřbitov, kde je pronesen proslov a to vše každoročně, kdy je
u nich pouť. Kostel je zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi. Naše účast byla oplátkou za jejich účast na našich oslavách
100. výročí Obce baráčníků v Senohrabech.

Vzpomínáte si ještě na letošní
10. červenec? Na tento den jsme se
hodně těšili. Jenže svatý Petr k nám poslal „parný den“ a to mnohým starším
nedovolilo se této natěšené akce zúčastnit. A tak ti mladí a mladší z našich
řad, přesněji 9 účastníků, vyrazilo do
Chocerad k řece Sázavě, kde na ně čekaly připravené rafty, a cesta za dobrodružstvím mohla začít. Sluncem ohřátý vzduch, kouzelná Sázava, legrace,
odhodlání zvládnout každý jez, trochu
strachu, to vše provázelo všechny baráčnické vodáky. Jízda sice nebyla dlouhá, ale velmi zajímavá. Všem zúčastněných se moc líbila.
Senohrabští baráčníci

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍSPĚVKŮ
NA STAVBU KAPLE V SENOHRABECH
BLAHOPŘEJEME
Říjnovým oslavencům vévodí pan František NERAD, který oslaví
neuvěřitelných „96“ let.
Paní Věra KADEŘÁBKOVÁ oslaví krásné „89.“ narozeniny.
Půlkulaté výročí „85“ let slaví pan Antonín OPIČKA.
Hodně štěstí jistě přinesou dvě sedmičky panu
Františku TOPOLOVI.
Dalšími sedmičkovými oslavenci jsou paní
Jaroslava ŽÁDNÍKOVÁ, paní Eva STRAKOVÁ
a paní Eva BROŽKOVÁ.
Pánové jsou zastoupeni panem Josefem JIRÁSKEM,
panem Jaroslavem VOZOBULEM a panem Václavem FRIEDRICHEM.
Hodně štěstí, ať se daří, ať jen úsměv září na tváři.
Ať máte šťastné srdíčko a pevné zdravíčko.
Ať splní se Vám přání tajné,
to Vám všichni ze srdce přejeme.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.

PŘÍMÝ MAJITEL PRODÁ CHATU
V SENOHRABECH
Ulice Na Požáru
Půdorysný rozměr 8,3m x 4,5 m
(37,4 m2). V chatě jsou dvě obytné místnosti
a předsíň. Půda není využita. Chata je
z poloviny podsklepena - má dva sklepy
a přístřešek pod vstupní terasou. Plocha
svažitého pozemku je 600 m2. Jedná se
o zahradu se vzrostlými lesními stromy.
Bližší informace obdrží přímý zájemce
před uskutečněním prohlídky.
Není prodáváno prostřednictvím realitní
kanceláře (levnější o provizi).

Vzpomeňme tichou vzpomínkou na paní
Marii SMUTNOU, pana Vladimíra BRABCE
a pana Vladislava Cilínka.
Čest jejich památce.

Ke dni 27. září 2010 poskytli níže uvedení občané Senohrab sponzorské dary v celkové výši
386 500 Kč. Na kapličku přispěli Jiří Zahradník, manželé Anna a Vladimír Dvořákovi, manželé Jitka a Jan Páleníčkovi, Jarmila Malinová, manželé Anna a Václav Krebsovi, Vlastimila Burgrová, manželé Helena a Petr Osvaldovi,
rodina Štůlova a Kordinova, Pavlína Vorlová,
manželé Jarmila a Jiří Šťastní. Rodina Bardova přispěla již podruhé. Ostatní dárci si nepřáli
být uvedeni.

Šárka Sovová

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulicích Na Požáru
a Sázavská dne 13. 10. 2010 v době od 8.00 do 17.00.
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Cena: 600 000,- Kč
Kontakt:
Mobil: 776 534 381
(PO-PÁ
od 18. do 21. hod.,
SO+NE
od 9. do 21. hod.)
e-mail: chatasenohraby@seznam.cz

PYšelský KULturní KAlendář
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

25. září
19.30
29. září
16.30
2. říjen - 13.00
4. 10. - 16.00
6. říjen
13.30
10. říjen
15. 10. - 17.00
18. 10. - 20.00
21. 10. - 20.00
28. 10. - 15.30
28. říjen
21.00
30. 10. – 18.00
30. 10. - odpo
30. říjen
15.30 a 20.00
3. 11. - 13.30
6. listopad
19.30
? odjezd 18.45
od Sokolovny
11. 11. - 17.00
20. listopad
19.00
27. 11. - 9.00
28. 11. - 16.00
5. 12. - 16.00
12. 12. - 16.00
19. 12. - 14.00
4. prosinec
13.00
4. 12. - 16.00
5. 12. - 18.30
11. prosinec
18.00
12. 12. - 18.00
11. 12. - 15.30
15. prosinec
20.00
17. 12. - ?
18. prosinec
18.00
29. prosinec
16.30

Muzeum města Pyšely je otevřeno do 8. 11. 2010
„Diskotéka nejen pro pokročilé“
vstupné 90,- Kč, pořádá Restaurace Sokolovna
Slavnostní otevření rozšířeného dětského hřiště v Pyšelích
drobné občerstvení pro děti zajištěno, pořádá PRO PYŠELY, o.s.
Vítání občánků - obnovení tradice vítání nových občánků
Dýňodlabání - sraz na náměstí, po setmění budou dýně slavnostně zapáleny
Schůzka klubu seniorů na městském úřadě
návštěva pracovnice z Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech (náhrada za září)
Den pro maminky (Zaječice), od 9.00 do 17.00
Drakiáda na Loretě
Kreativní večer - drátkování (Zaječice)
PYŠELSKÉ KLÁBOSENÍ, čtvrté setkání, sraz v Pizzerii U Dobrotů
Drakiáda (Zaječice), od 15.30 do 18.00
Zvonění pyšelských zvonů se Zvonem míru v Roveretu - spojeno s výstavou a krátkým
promítáním z Rovereta v hasičské zbrojnici
Hubertská mše – mše v Pyšelském kostele
Vysvěcení zvonu v kapličce na návsi v Borové Lhotě
Hejhoudýň aneb Zaječický Halloween, od 15.30 do 18.00 (Zaječice)
od 20.00 Hejhoudýňová diskotéka
Schůzka klubu seniorů na městském úřadě
„Druhý zahajovací ples do pyšelské plesové sezóny 2010/2011“
vstupné 150,- Kč, hraje Horváth Band, pořádá Restaurace Sokolovna
Zájezd klubu seniorů na divadelní představení „Turecká kavárna“
uvádí MD Benešov – obsazení V. Vydra, J. Boušková, N. Konvalinková
Lampiónový průvod (Zaječice)
„Tajemný hrad v Karpatech“ - pořádá T.J.Sokol Pyšely
divadelní představení Ohrobce, vstupné 100,- Kč (předprodej prodejna textilu)
Den pro maminky s výrobou adventních věnců – (Zaječice)
ADVENTNÍ NEDĚLE - tradiční setkání
přijďte na pyšelské náměstí, zahřejeme Vám duši i tělo, program a občerstvení zajištěno; poslední
advent začíná na náměstí a po zapálení poslední svíce na adventním věnci se jde na Loretu

Klub seniorů – Mikulášské posezení při hudbě - možnost zpěvu a tanečku schůzka od 13,
od 14 hudba (folková skupina pod vedení Ivana Moravce)
Mikulášská besídka v Sokolovně/pořádá OS pro zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí
Žesťový koncert BRASS FIVE v Sokolovně – pořádá Dětský domov Pyšely
„Prodaná nevěsta“ - pořádá T.J. Sokol Pyšely
tradiční vánoční představení, vstupné 200,- Kč (předprodej prodejna textilu)
Repríza Prodané nevěsty
Vánoce
jsou
tu
jako
loni, svařáček zas krásně voní (Zaječice)
PROSINEC
Kreativní večer - vyrábíme dáreček k vánocům
(savované tričko, zástěra nebo ručníček) (Zaječice)
Den otevřených dveří v Dětském domově - pořádá Dětský domov Pyšely
Rybova mše - sbor Gaudium Praha - pořádá T.J.Sokol Pyšely
vstupné 150,- Kč, předprodej v prodejně textilu
Svíčková - sraz před drogérií, tradiční procházka dětí se světýlky po setmělém okolí Pyšel, po
cestě soutěže, na konci buřtík, ohňostroj; pro zájemce možnost sejít se na opravdové svíčkové
v restauraci U Dobrotů (lépe udělat rezervaci)
LEDEN 2011
1. 1. - 14.00
Novoroční vycházka, tentokráte po Pyšelích začátku 20. století (sraz na náměstí)
Výtisk zdarma; k dostání v pyšelských obchodech, na poště a městském úřadě.
Detaily k akcím „(Zaječice)“ najdete na www.rczajicek.cz.
Změna programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích včas plakátována.
Obecní zpravodaj Senohrabská hláska vydává v Senohrabech obec Senohraby. Povoleno MK ČR B 12710. Vychází měsíčně
kromě prázdnin. Kontaktní adresa: Obecní úřad Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby, IČ 00240737, tel.: 323 655 336,
fax: 323 655 593, e-mail: hlaska@senohraby.cz, www.senohraby.cz. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost odpovídají autoři. Vydáno: 4. 10. 2010. Tisk: Tria v.o.s, www.tria.cz.
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