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V YDÁVÁ OBECNÍ ÚŘ AD SENOHR ABY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Asi jste si nemohli nevšimnout, že senohrabskou školu o letních
prázdninách místo prázdninového klidu, stejně jako před rokem,
zachvátil stavební ruch. Právě probíhající druhá etapa rekonstrukce
školy bude pokračovat až do léta 2011. V této nadcházející době budou probíhat práce v prostorách půdy a na vnějším plášti budovy.
Aby stavební práce nenarušovaly provoz školy, budou prováděny
v rámci „odpolední směny“. Důvodů, proč obec přistoupila k celkové revitalizaci školní, ale i školkové budovy, bylo hned několik.
Jednak to byl neuspokojivý technický stav budovy základní školy
i mateřské školy a dále nutnost reagovat na předpokládaný nárůst
žáků v základní škole (viz tabulka – pro rok 2011/2012 je uváděn
předpoklad dle počtu dětí ve školce a zájemců z okolních obcí). Zahájení realizace druhé etapy rekonstrukce školy tak umožnilo paní
ředitelce požádat o další navýšení kapacity školy na 100 žáků od
1. 9. 2011. Bez tohoto navýšení by nebylo možné v příštím roce při-

čítačové sítě, nová počítačová učebna a bezbariérový přístup. Děti

jmout všechny zájemce o naši školu.

přijaly změny s nadšením. I někteří škole odrostlí občané začali vy-

Školní rok
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Počet žáků
v 1. třídě
11
8
10
8
14
14
14
22
20-25

Celkový počet
Kapacita školy
žáků
(max. počet žáků)
57
48
49
60
44
46
52
57
80
80
93-98
100

užívat prostory školy – v nové počítačové učebně v rámci vzděláva-

Počet tříd

cích kurzů pro dospělé.
Stavební firma vyhověla požadavkům školy, vzniklým v průběhu rekonstrukce, a škola se 7. září 2009 otevřela pro 57 žáků (z toho
14 prvňáčků). Tato etapa rekonstrukce stála celkem 2,3 mil. Kč. Fi-
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nancována byla dotací z Ministerstva financí ČR (tzv. „medvěd“ byl
1,9 mil. Kč), z rozpočtu obce (234 tis. Kč) a rezervního fondu školy
(173 tis. Kč). Na základě této rekonstrukce tak mohla škola požádat

4
5

o navýšení kapacity školy na 80 žáků, což je přesně ten počet žáků,
kteří 6. 9. 2010 usednou do školních lavic. Zároveň se zvyšuje počet

Ale vraťme se ještě o trochu zpátky. Jednou z prvních staveb-

tříd ze tří na čtyři.

ních úprav školy, řešenou stávajícím vedením obce, byla výměna
radiátorů v budově školy za cca 200 tisíc Kč. Zároveň byl zpracován

2. etapa – realizace od letních prázdnin 2010 do roku 2011

projekt na celkovou rekonstrukci školy, který byl z důvodu zajištění

Ještě před započetím druhé etapy rekonstrukce byla v červenci

nákladnějšího financování rozdělen na dvě etapy.

2010 provedena nákladem 195 tis. Kč rekonstrukce kotelny (z rozpočtu obce).

1. etapa – realizace během letních prázdnin 2009

Z OBSAHU:

V rámci první etapy rekonstrukce byly provedeny nezbytné úpravy

1-2

a modernizace, aby školní budova splňovala současné hygienické

3

a bezpečnostní předpisy – nová elektroinstalace (byla v havarijním

4-5

stavu), nové osvětlení (dle zpracované osvětlovací studie), sociální
zařízení (nevyhovovalo stávajícím předpisům a přetrvával problém
zápachu z kanalizace) včetně rozvodů vody a odpadů, rozvody po-
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Stavební úpravy školního areálu
Baštírna
Nesouvisející souvislosti...

6

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
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Společenská kronika

nému zlepšení (vlhkost se projevuje jen v průběhu letních prázdnin, kdy se příliš nevětrá). Náklady na tuto akci byly 95 tis. Kč.
Kromě oprav hydroizolace a dalších drobných oprav (odstranění zatékání do střechy, nová regulace podlahového topení, výměna některých radiátorů) budova na zásadní rekonstrukci teprve
čeká. Ačkoliv kapacita školky 45 míst v minulých letech nedokázala uspokojit poptávku senohrabských občanů, nešťastná dispozice
budovy neumožňuje provést takové stavební úpravy, které by vedly ke zvýšení kapacity (tj. zřízení další třídy). Rekonstrukce by měla
řešit nedostatečné zateplení budovy a přehřívání zejména horní
třídy v letních měsících. Přestože se jedná o relativně novou budovu, z dnešního hlediska je nedostatečně zateplena a provozně
neekonomická. Proto byl vypracován projekt na celkové zateplení budovy školky, tj. zateplení fasády, střechy, výměna všech oken
Během letních prázdnin byla započata druhá etapa rekonstruk-

včetně střešních a snížení počtu střešních oken. Do stavebního pro-

ce, během které již byla vybudována keramická dílna v suterénu,

jektu a zpracování žádosti o dotaci bylo investováno cca 100 tis. Kč.

upravena a opravena střecha, vyklizena půda, zhotoveno nové

Realizace této rekonstrukce dále sníží provozní náklady na topení

schodiště na půdu a provedeny nové hydroizolace suterénu.

a rovněž dojde k výraznému zlepšení klimatu v horní třídě během

V průběhu této rekonstrukce vznikl požadavek na rozšíření šat-

letních měsíců. Náklady na tuto rekonstrukci jsou rozpočtovány na

ny. Požadavku, na který se nevztahovala dotace, bylo rovněž vyho-

cca 2,7 mil. Kč a v současnosti jsme ve fázi získávání finančních pro-

věno již během letních prázdnin. Z tohoto důvodu byla přeložena

středků pro tuto akci (byla podána žádost o dotaci na Státní fond

venkovní revizní kanalizační šachta, zrušen výklenek a zhotovena

životního prostředí ČR).

nová nosná zeď v půdorysu budovy nákladem 100 tis. Kč.
VENKOVNÍ AREÁL ŠKOLY

Během školního roku 2010/2011 pak bude zhotovena učebna
a kabinety v prostorách půdy a zateplena fasáda budovy. Celkové

V areálu školy v srpnu 2010 proběhla ještě jedna investiční akce:

zateplení budovy zlepší vzhled budovy a povede k úsporám v pro-

revitalizaci a doplnění dětského hřiště na školní zahradě s názvem

vozních nákladech (náklady na plyn a elektřinu stojí obecní rozpo-

„SENOHRABY– O VELKÉ PŘESTÁVCE? NA HŘIŠTĚ!“. Tato akce byla fi-

čet ročně cca 350 tis. Kč). Součástí rekonstrukce bude i instalace

nancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR (300 tis. Kč)

vzduchotechniky s klimatizací v suterénu a v půdní vestavbě. Tento

a rozpočtu obce (199 tis. Kč).

požadavek vznikl na základě stanoviska krajské hygienické stani-

V současnosti čekáme, zda bude obci přidělena dotace z ope-

ce (vzhledem ke zkušenostem s přehříváním prostor v podkrovní

račního programu ROP Střední Čechy na akci „Rekonstrukce veřej-

místnosti školky je tento požadavek jistě na místě).

ného víceúčelového hřiště“, tj. zhotovení umělého povrchu a dal-

V rámci druhé etapy rekonstrukce dojde k vybavení nových

ších úprav na školním hřišti (stávající povrch je nevyhovující). Dota-

prostor nábytkem a novými učebními pomůckami (interaktivní ta-

ce na tuto akci by měla být 2,01 mil. Kč, spoluúčast obce 503 tis. Kč.

bule apod.) v celkové hodnotě 450 tis. Kč. Se zvyšující se kapacitou

Věřím, že i nové vedení obce bude úspěšné v získávání finanč-

školy se samozřejmě navyšuje i kapacita školní jídelny, což s sebou

ních prostředků a výše zmíněné ještě nezrealizované akce budou

nese další náklady. Tato druhá etapa rekonstrukce bude stát celkem

v letošním a příštím roce zdárně dokončeny. A doufám, že změny,

8,2 mil. Kč. Financována je z operačního programu ROP Střední Če-

které byly provedeny a které nás ještě čekají, povedou k větší spo-

chy (dotace 6,6 mil. Kč) a rozpočtu obce (1,6 mil. Kč).

kojenosti nejen našich dětí, ale nás všech.

Navýšení kapacity školy na 100 žáků od 1. 9. 2011 umožní ote-

PhDr. Vladimír Dvořák, místostarosta obce

vřít 5 samostatných tříd. Nebude již třeba spojovat do jedné třídy
žáky různých ročníků a bude tak dosaženo maximálního využití
možností naší školy. Věříme, že nové prostoty budou dobře využívány a že se paní ředitelce bude nadále dařit zajišťovat dostatečný
počet kvalitních pedagogů, neboť někdy není ani tak důležité, kde
se děti učí, ale kdo je učí.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ačkoliv je budova školky a školní jídelny celkem nová, je nutné řešit
i její stav. Stávající vedení obce přejalo dlouholetý problém s vlhkostí, a z toho vyplývajících plísní v prostorách školní jídelny v budově školky z důvodu nekvalitně provedené hydroizolace během
výstavby. V roce 2007 bylo přistoupeno k odkopání zeminy kolem
budovy, zřízení vodorovného i svislého drenážního systému a zhotovení nové dešťové kanalizace. Těmito opatřeními došlo k výraz-
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Dovolte mi, abych se z pohledu zpracovatele projektové žádosti vyjádřil k právě
dokončenému projektu, kterým investor,
obec Senohraby, řešil zkvalitnění turistické infrastruktury v lokalitě Baštírna jako
základní předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti.
Lokalita se nachází v katastru obce
Senohraby, na pravém břehu řeky Sázavy, na soutoku s Mnichovkou. Je tak cílem zejména projíždějících vodáků, ale
i turistů, cykloturistů a návštěvníků obce
a mikroregionu Ladův kraj. Je výchozím
bodem na cestě k památkám a přírodním
atraktivitám v okolí Senohrab. Romantika
údolí je umocněna přítomností nedaleké
památky, zříceniny hradu Zlenice, nazývané také Hláska.
Příprava projektu započala schválením záměru v zastupitelstvu obce na
podzim roku 2008. Záměr projektu mělo
vedení obce připraveno ve svém zásobníku záměrů již delší dobu a spuštění přípravných prací tak vhodně navázalo na
nové programovací období EU a otevření
nových programů podpor. Časově směrovalo přípravu k termínu vyhlášení výzvy
z programu ROP Střední Čechy (Regionální operační program pro region NUTS II
Střední Čechy). V rámci výzvy, vyhlášené
v červenci roku 2009, byla podána projektová žádost o dotaci do oblasti podpory
2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu.
Projekt byl připraven po všech stránkách dobře a v soutěži s ostatními žádostmi uspěl a byla mu přiznána dotace.
K úspěchu přispěla nejenom kvalita záměru a připraveného projektu, ale zejména prokázání jeho potřebnosti pro obec,
lokalitu a mikroregion a význam výstupů
pro cílové skupiny, na které byl zaměřen. Těmi nejvýznamnějšími jsou vodáci,
turisté, cykloturisté a návštěvníci obce
a regionu.
Byl to společný úspěch celého realizačního týmu, vedeného panem starostou Ing. Jiřím Zahradníkem. Tým prokázal
své kvality a uplatnil zkušenosti z jiných,
již dříve realizovaných projektů. Vybraný
zpracovatelský tým, ve složení Ing. Vladimír Klatovský a Dita Knotová, který vystupuje pod značkou D&V euroteam, s vedením obce dobře spolupracoval a využil
zkušeností z předchozích úspěšně reali-

zovaných projektů obdobného zaměření.
Projekt s celkovým finančním objemem 2,804 mil. Kč byl podpořen a přiznána dotace ve výši 80 %, tj. 2,243 mil. Kč.
Investor zajistil finanční spoluúčast zbývajících 20 % a pokrytí nezpůsobilých výdajů. Projekt byl oproti původnímu plánu
zrealizován o měsíc dříve. Cílem bylo, co
nejdříve uvést výsledky projektu do provozu tak, aby posloužily v maximální míře
ještě potřebám letošní turistické sezóny.
Realizace projektu proběhla v období květen až srpen 2010. Zhotovitelem
stavebních prací byla firma BDS Benešov
s.r.o., která je v regionu známá a má dobré reference. Stavební práce byly dokončeny v měsíci červenci 2010. Kolaudační
souhlas byl vydán v srpnu 2010 a tím byl
oficiálně uveden do provozu objekt sociálních zařízení pro návštěvníky lokality
Baštírna. V měsíci srpnu pak byla dokončena instalace doplňkových zařízení jako
lavice, stoly, dětské hřiště a dětský koutek
a pořízeno vybavení půjčovny sportovních potřeb. Dále byl pořízen notebook
a zprovozněn veřejně přístupný internet,
který bude k dispozici všem, kteří o to požádají. Vedle objektu sociálních zařízení
v blízkosti procházející stezky je umístěna informační turistická mapa, která
poskytne nezbytné turistické informace
o zajímavostech v okolí. Pamětní deska

na objektu pak připomíná příchozím, kdy
byl projekt realizován a že se na realizaci
finančně podílela Evropská unie.
Nově vybavená lokalita Baštírna nyní
disponuje kvalitnější infrastrukturou
a může lépe naplnit požadavky a potřeby
návštěvníků. Spolu s objektem, nabízejícím občerstvení, udržovanou plovárnou
s kabinkami a fungujícím přívozem tvoří
komplex, který bude mít turistům co nabídnout. Možnost výstupu na nedalekou
zříceninu Hláska, kde jsou prováděny
archeologické průzkumy, zajímavost lokality jen umocňuje. Dříve narozeným
připomene nostalgické vzpomínky k místu, které bylo navštěvováno zejména
v období 1. republiky. Dnes však nabídne
turistům mnohem více. Současný trend
vyžaduje kvalitnější a komplexnější služby v místě turistické nabídky, aby mohlo
soutěžit s jinými významnými turistickými cíly.
Realizací projektu obec přispěla ke
zkvalitnění turistické infrastruktury a vytvořila podmínky pro zvýšení návštěvnosti lokality, obce a mikroregionu Ladův
kraj v rámci cestovního ruchu. Význam
projektu pak ocení zejména jeho budoucí
uživatelé.
Zpracoval: Ing. Vladimír Klatovský,
projektový manažer
Ve Zruči nad Sázavou, 11. 8. 2010

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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...titulek mého zamyšlení je protimluv. Je tomu tak opravdu?
Při návštěvě mirošovického hřbitova jsem si všimla nikým neudržovaného a polorozpadlého hrobu mrtvých vězňů z transportu smrti v roce 1945. Od pamětníků a z historických pramenů jsem si zjistila podrobnosti. Byla jsem šokována jak krutým koncem jejich života, tak stavem místa, kde
leží jejich ostatky.
Kdo to vlastně v tom vlaku byl? Byli to ti, kteří byli jiní,
než uznávala tehdejší moc. Někteří byli jiní etnikem, někteří
tím, že nebyli pochlebovační k moci, ale šli rovně. Někteří se
provinili jen tím, že se narodili. Byli to lidé, kteří byli odsouzeni k tomu, aby na úplném sklonku druhé světové války,
na nekonečné a nesmyslné cestě vlakem zemřeli hladem,
vyčerpáním a mrazem. Byli mezi nimi věřící i nevěřící.
Nemohla jsem také nezaregistrovat senohrabskou akci
KAPLE. Jaká je souvislost mezi zapomenutým hrobem mrtvých z transportu smrti a novou kaplí? V tomto případě
opravdu vůbec žádná, ale... Pokud máme cit pro rozpoznání
pokrytectví, zbystříme. Kaple je místem pro rozjímání, „usebrání“, místo pro srovnání myšlenek, věřící tam mají blíž
k Bohu. Pro někoho je příspěvek na stavbu kaple darem
srdce na dobrou myšlenku, někdo si s příspěvkem kupčí
a zajišťuje si „stupínek do nebíčka“. A přitom by se stačilo
rozhlédnout.
Pod vlivem těchto nesouvisejících souvislostí, které se
mi honily hlavou, jsem se obrátila písemně s malým zamyšlením na starostu obce Senohraby ing. Zahradníka a starostu obce Mirošovice MUDr. Zvěřinu. Nemyslela jsem dopis
rozhodně jako kritiku starostů, protože vím moc dobře, že
v objemu práce, kterou odvádějí pro obce, které spravují
a pro občany, kteří je zvolili, mohou některé věci, pro chod
obce nepodstatné, zapadnout.
K mému velmi milému překvapení obratem na můj dopis
zareagoval starosta ing. Zahradník. Vysvětlil mi, proč k zanedbání hrobu došlo a zakrátko započaly rozsáhlé práce na
rekonstrukci a úpravě hrobu. V současnosti je již na mirošovickém hřbitově upravený hrob/památníček, důstojné místo
posledního odpočinku bezejmenných, zmrzlých a vyhozených z vlaku na trati mezi obcemi Mirošovice a Senohraby.
Chtěla bych touto cestou poděkovat starostovi ing. Zahradníkovi a starostovi MUDr. Zvěřinovi nejen za sebe, ale
hlavně jménem těch mrtvých bez jména, kteří tam od února
1945 leží. Poděkovat za nyní již pietní místo pro jejich ostatky. Poděkovat za to, že k péči o své občany bez zaváhání přidali i péči o občany z transportu smrti. A věřím, že teď mnozí
z návštěvníků hřbitova zamíří i sem s kytičkou nebo svíčkou
na znamení, že jsme na jejich krutou a zbytečnou smrt nezapomněli.
Pane Starosto Zahradníku a pane Starosto Zvěřino děkujeme.
Ivana Svobodová
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Z důvodu zveřejnění vybrané části korespondence bez souhlasu účastníků v občasníku Samohláska otiskujeme se souhlasem paní Svobodové a pana Zahradníka kompletní korespondenci k danému případu.
30.6.2010

voji, abychom neviděli, že mnoho z věcí,

1.7.2010

Od: Ivana Svobodová

které dnes zažíváme, není v souladu

Od: Ivana Svobodová

Komu: Ing. Jiří Zahradník

s naší představou o slušnosti a morál-

Komu: Ing. Jiří Zahradník

Vážený pane starosto, v příloze máte do-

ce…“

Vážený pane STAROSTO, vaše okamži-

pis týkající se hrobu padlých na Mirošovickém hřbitově. zdraví Ivana Svobodo-

Věřím, že se nad mým dopisem za-

tá odpověď mne velmi překvapila a to
mile. Ta velká písmena v oslovení jsou zá-

myslíte.

vá, Vršovická 37, Praha 10

S pozdravem

měrně, jste opravdu na svém místě. Jako

Ivana Svobodová

„místní pražák“ jsem si nemohla nevšim-

Hlavní - chata 096

nout, jak obec pod vaším vedením pro-

Pane starosto Senohrab a pane starosto

Senohraby

koukla, a za to moc děkuji. Mne ten hrob

Mirošovic, v Senohrabech se bude sta-

trvale: Vršovická 37

štve hlavně kvůli tomu, že na hřbitov

vět kaplička – kaple, již se na její stavbu

Praha 10

chodí spousta pozůstalých ke „svým hro-

Praha 30.6.2010

vybírají peníze. Určitě bohulibý čin. Ob-

bům“ a nikomu to nevadí. A jako pokry-

zvláště, když již byla její výstavba něko-

Rozdělovník:

tectví mi přišla ta kaple. „Pomluvím sou-

likrát v historii Senohrab uvažována, jak

Ing. Zahradník Jiří, starosta Senohrab

seda, ukradnu sloupek a pak se půjdu po-

píše pan Michal Tomek v Hlásce v prosin-

MUDr. Zvěřina Tomáš, starosta Mirošovic

modlit do kaple“ tak to mám nejradši :-((.

ci 2009.

redakce Hlásky

A teď ještě k obci. Vjezd do obce hez-

Jedním z důvodů této stavby byl

ky upravený, chodníky obroubený, kazí

v roce 1945, cituji z článku: „…uctít památku mrtvých a padlých...“
Předpokládám proto, že o mrtvých

nevysekaná stráň pod naší chatou (křižo1.7.2010

vatka před mostem přes přípojku). Vím,

Od: Ing. Jiří Zahradník

že je to majetek kraje.

věděli občané Senohrab již hned po vál-

Komu: Ivana Svobodová

ce. Ne o nějakých úplně anonymních,

Kopie: MUDr. Tomáš Zvěřina (starosta Mi-

časnosti je bombarduji dopisy s fotkami

ale i o těch mrtvých a zmrzlých ve vla-

rošovic), PhDr. Vladimír Dvořák (místosta-

a žádostmi o pravidelnou údržbu. To do-

ku a pohozených okolo železniční tra-

rosta Senohraby)

táhnu do konce a bude hezky v Senohra-

Nebojte, nic po vás nechci :-)), v sou-

ti v únoru 1945, o mrtvých z transportu

bech i z této strany.

smrti. Fašisté je poházeli okolo trati jako

Dobrý den, paní Svobodová.

odpad, místní občané je pohřbili u plo-

Odpovídám na Váš dopis ze dne 30. 6.

do další práce. Nenechte se otrávit.zdra-

tu Mirošovického hřbitova. …uctít pa-

2010 a moc Vám za něj děkuji. Velice

ví svobodová

mátku mrtvých a padlých…“ Na Miro-

mne mrzí stav společného hrobu obětí

šovickém hřbitově jsou pohřběni mrtví

z transportu smrti na Mirošovském hřbi-

jak z Mirošovic, tak ze Senohrab a možná

tově, jak je to popisováno ve Vašem do-

25.8.2010

i odjinud. A ještě u plotu, v tom nejvzdá-

pise. Okamžitě začnu celou záležitost

Od: Ing. Jiří Zahradník

lenějším rohu, leží ti zmrzlí a vyhublí mrt-

řešit z pozice obce Senohraby a rovněž

Komu: Ivana Svobodová

ví z vlaku – transportu smrti. Stav hrobu

tak s MUDr. Zvěřinou, starostou Miro-

Dobrý den, paní Svobodová.

je tristní. Není pro mne problémem, dát

šovic. Jen pro Vaši informaci chci uvést,

Posílám slíbené foto hrobu, jak se po-

při každé návštěvě „mého“ hrobu svíčku

že mezi mnou a MUDr. Zvěřinou je úst-

kročilo. Komplet bude hotov nejpozději

i na hrob v nejvzdálenějším rohu hřbito-

ní dohoda, že Senohraby se budou starat

v úterý 31.8.2010 a rovněž pošlu foto.

va. Vždy mi je však před tímto hrobem

o společný vodojem na Pelešce (stará-

S pozdravem.

nesmírně trapně, v současnosti o to víc,

me se) a Mirošovice se mají starat o ten-

Zahradník

že v Senohrabech bude kaple a na roz-

to společný hrob (asi se nestarají). Tímto

padlém a rozvaleném hrobě rezne mříž.

se ale nechci vymlouvat a znova zdůraz-

„…uctít památku mrtvých a padlých…“

ňuji, že začnu celou záležitost okamžitě

25.8.2010

řešit. Podávám toto vysvětlení, ještě jed-

Od: Ivana Svobodová

nou děkuji a jsem

Komu: Ing. Jiří Zahradník

Ti mrtví by za svého života určitě byli
příznivci stavby kaple, určitě se na svém

Tak hodně štěstí a optimismu a síly

pochodu smrti zoufale a bohužel marně

S pozdravem.

Dobrý den pane starosto, děkuji za fotky

modlili. Bylo by na místě, aby jim ti živí

Ing. Jiří Zahradník, starosta obce

hrobu. v příloze posílám článek do Hlás-

Obecní úřad Senohraby

ky.Jsem moc ráda, že co řeknete splníte.

alespoň opravili hrob.
A na závěr si dovolím opět citaci

Příčná 61

z článku pana Michala Tomka, byť se vzta-

251 66 p. Senohraby

Senohraby se mají :-). děkuji.
hezké dny přeje Svobodová

huje ke kapli: „…Nemusíme být zrovna

P.S. Zatím s těmi silničáři nemohu hnout.

v programové opozici k současnému vý-

ale já se nedám.i.s.
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Přítomni: Zahradník, Kubelová, Dvořák, Vrbová, Páleníček,
Štolba, Beneš, Saro
Omluveni: Kraut
Zapisovatel: Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Beneš, Vrbová
Návrhová komise: Dvořák, Páleníček
Hlasování: všichni pro

7) Projednání záležitosti ohledně vodovodních řadů v ulicích Příčná; Vilová; Nad Stráněmi; vodovodních přípojek a zaústění tlakové
kanalizace z ulic U Dálnice; Krátká a Pětihostská do čerpací stanice
na Vávráku (pod Švancarovými) při stavbě 3. etapy, 3. stavby kanalizace. Pan Štolba navrhl překontrolovat cenovou nabídku a požádat o slevu z nabídnuté ceny.
Usnesení č. 37/2010: ZO rozhodlo a schvaluje zrealizovat navrhnutá opatření za podmínky, že starosta opětovně projedná cenovou nabídku od VHS Benešov a pokusí se na základě překontrolovaného rozpočtu dohodnout slevu z ceny díla.
Hlasování: všichni pro

2) Program:
1. Přivítání, kontrola účasti, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a navrhovatelů usnesení.
2. Schválení programu veřejného zasedání ZO.
3. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva č. 3, ze dne
9. 6. 2010.
4. Základní škola – rozšíření šatny pro žáky.
5. Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku č. 545.
6. Projednání žádosti o prominutí finančního příspěvku.
7. Projednání záležitostí ohledně vodovodních řadů při
stavbě 3. etapy, 3. stavby kanalizace.
8. Úprava rozpočtu č. 2 k 31. 7. 2010.
9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.
10. Různé informace ZO.
11. Diskuse.
12. Návrh na usnesení.
13. Závěr.
Hlasování: všichni pro

8) Projednání a schválení úpravy rozpočtu č. 2 k 31. 7. 2010, který
předkládá účetní OÚ.
Usnesení č. 38/2010: ZO rozhodlo a schvaluje úpravu rozpočtu
č. 2 k 31. 7. 2010, který předložila účetní OÚ ke schválení ZO. Tato
úprava rozpočtu bude nedílnou součástí tohoto zápisu a bude
rovněž vyvěšena na webových stránkách obce Senohraby.
Hlasování: pro Dvořák, Zahradník, Páleníček, Kubelová, Beneš, Saro,
proti Vrbová, zdržel se Štolba
9) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na obecních pozemcích ppč. 342/1 a ppč.
498/2 pro elektro kabel, který půjde do pojistkové skříně na pozemku ppč. 346/7 pana Mösnera.

3) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání ze dne 9. 6. 2010.
Hlasování: všichni pro

Usnesení č. 39/2010: ZO rozhodlo a schvaluje uzavření smlouvy číslo IV-12-6011121/1 o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene pro vedení elektro kabelu.
Hlasování: všichni pro

4) Základní škola – rozšíření šatny pro žáky na základě písemného
požadavku ředitelky školy v důsledku enormního nárůstu žáků ZŠ
(o 23 žáků) s využitím stavební kapacity firmy BDS, která provádí
rekonstrukci ZŠ 2. etapu.

10) Různé informace ZO
Pan Dvořák navrhuje, aby zastupitelstvo zvážilo schválení odměny starostovi za jeho práci během celého funkčního období. Zejména jeho zásluhou obec získala v posledních 3 letech dotace
v celkové výši cca 42 mil. Kč. Tyto dotace umožnily zrealizovat řadu
investičních akcí, které byly spolufinancovány z rozpočtu obce. Po
realizaci těchto akcí (včetně stávající etapy stavby kanalizace a rekonstrukce školy, které budou dokončeny až v průběhu příštího
roku) zbude na účtu obce cca 7 mil. Kč. Okolní obce nám mohou
závidět, že nemáme ani korunu dluhu. Proto navrhuje, aby zastupitelstvo schválilo vyplatit panu starostovi jednorázovou odměnu
ve výši 50 tis. Kč. Byla by to první odměna, která by mu za 4 roky
práce byla vyplacena.

Usnesení č. 35/2010: ZO rozhodlo a schvaluje rozšíření šatny
pro žáky z kapacitních důvodů o rozpočtované částce 99 874,- Kč,
což bude hrazeno z rozpočtu obce jako mimořádný výdaj pro ZŠ
v roce 2010.
Hlasování: všichni pro
5) Projednání žádosti o zřízení věcného břemene (nebo jiné písemné povolení na dobu např. 10 nebo až 50 let) na pozemku p.č.
545 u OÚ s právem chůze a jízdy přes pozemek k pozemku p.č.
412/13, stav. parcely č. 454 a k rekreačnímu objektu č.e. 0290.

Usnesení č. 40/2010: ZO rozhodlo a neschvaluje vyplacení jednorázové odměny starostovi ve výši 50 000 Kč.
Hlasování: pro Dvořák, Zahradník, Páleníček, proti Vrbová, Štolba,
Kubelová, zdržel se Beneš, Saro

Usnesení č. 36/2010: ZO konstatuje, že se jedná o veřejné prostranství, ze kterého má majitel pozemků p.č. 412/3 a st. 454 přístup na své pozemky a nebude řešeno věcné břemeno. V tomto
smyslu mu bude zaslán dopis.
Hlasování: všichni pro

Na návrh pana Štolby ZO pověřuje starostu, aby najal další stavební dozor na 2. etapu rekonstrukce školy, a to pana Raka.
Hlasování: pro Kubelová, Štolba, Vrbová, Beneš, Saro, proti Dvořák,
Páleníček, Zahradník

6) Projednání žádosti pani Štolbové na prominutí finančního příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky v rámci výstavby kanalizace 3. etapa 3. stavby.
Pan Štolba požádal o vyloučení z hlasování o tomto bodu.

Zasedání ukončeno 22:00
Čistopis zápisu z veřejného zasedání ZO byl vyhotoven dne: 2. 9.
2010
Ověřovatelé zápisu - Jan Beneš, Jana Vrbová
- podpis, datum podpisu
Ing. Jiří Zahradník
starosta - podpis

ZO nerozhodlo o prominutí finančního příspěvku na výstavbu
kanalizační přípojky v rámci výstavby kanalizace 3. etapa 3. stavby.
Hlasování: pro Beneš, Kubelová, proti Dvořák, Páleníček, Zahradník,
zdržel se Saro, Vrbová
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BLAHOPŘEJEME
Měsíc červenec nepřinesl jen pro školáky vytoužené
prázdniny, ale i mnoho výročí. Jako první je životní jubileum
paní Anny BRABCOVÉ, která oslavila krásné 96. narozeniny.
„Kulatou“ dekádu s osmičkou zahájili paní Jiřina
BRADÁČOVÁ a pan Jaroslav ŽÁDNÍK.
Dalšími jubilanty s osmičkou na začátku jsou paní
Růžena SLÁDKOVÁ, paní Květuše KOČOVSKÁ, pan Oldřich
ČESKÝ a pan Ladislav VÁLA.
Paní Hana KUBÁSKOVÁ, paní Vlastimila BURGROVÁ, pan
Zdeněk VÁVRA, pan Jaroslav PŘIBÍK, pan Jaroslav HRUŠKA
a pan František BROŽ oslavili životní výročí se sedmičkou na
začátku.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
Stejně jako narození patří k našemu životu, tak bohužel i smrt
je jeho součástí.
Letní měsíce přinesly do celé obce mnoho smutných
zpráv. Rozloučili jsme se s lidmi, kteří pro nás mnoho
znamenali. Vzpomeňme tichou vzpomínkou na paní Danuši
ČERMÍNOVOU, paní Jaroslavu DUŠKOVOU a pana Zdeňka
ŠNAJBERKA.
Vzpomeňme také na pana Vladimíra TICHÉHO, jehož
velká láska k motorkám se mu stala osudnou.
Čest jejich památce.
Šárka Sovová
PODĚKOVÁNÍ
Rodina Duškova děkuje všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s paní Jaroslavou Duškovou. Děkujeme za květiny
a slova útěchy.
Jménem celé rodiny pozůstalých děkuje syn Miroslav.

Srpnu kralují oslavenci se šťastnou sedmičkou na začátku.
Kulatou „70“ oslavila paní Jiřina SMETÁKOVÁ. Dalšími jsou
paní Helena POPELKOVÁ, paní Jiřina BACHOVÁ, pan Vladimír
SYROVATSKÝ, pan Václav NOVÁČEK, pan Josef MALÝ, pan
Miloslav SVOBODA a pan Jan ŽILKA.
Neuvěřitelných „80“ oslavila paní Marie BRUNNEROVÁ.
Osmičkové narozeniny oslavili paní Ludmila BĚLSKÁ, pan
Miroslav BÍLÝ a pan Bohumil RŮŽIČKA.

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍSPĚVKŮ
NA STAVBU KAPLE V SENOHRABECH
Ke dni 2. září 2010 poskytli níže uvedení občané Senohrab
sponzorské dary v celkové výši 363 000 Kč. Na kapličku při-

V září nezapomeňme poblahopřát paní Marii TAUEROVÉ
a paní Jaroslavě LITOŠOVÉ ke krásným „80“ a panu
Miroslavu ŠEVČÍKOVI k „85.“ narozeninám.
„70“ oslaví paní Marie HARTLOVÁ a pan Pavel SOUČEK.
Dalšími sedmičkovými oslavenci jsou paní Jana
KULHÁNKOVÁ, paní Marie MAŠKOVÁ, pan Vítězslav JANIŠ
a pan Václav SVAŠEK.
Osmičkou začínající výročí oslaví paní Emilie
TROJÁNKOVÁ a pan Vladimír HLAVATÝ.

spěli 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. Rodina Bardova přispěla již podruhé. Ostatní dárci si nepřáli být uvedeni.

Naši milí oslavenci, srdečně Vám blahopřejeme k Vašemu
výročí a ze srdce přejeme, abyste si ve zdraví, krásné
životní pohodě a lásce užili ještě dlouhou řadu šťastných
let.
NARODILI SE
V letošním roce jsme v naší obci přivítali nové občany – ty
nejmenší. Jsou jimi Petřík PŘIKRYL, Karolínka STRAKOVÁ,
Barborka TLAMICHOVÁ, Lucinka VÁVROVÁ, Michaela
VORLOVÁ a Julinka VESELÁ. Přejeme dětem i jejich rodičům
mnoho štěstí, zdraví a samé krásné společné chvíle.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 25. 9. 2010 od 10 hodin přivítáme v mateřské
školce naše nové občánky.
Z důvodu zdlouhavé administrativy při přihlašování
trvalého pobytu prosíme rodiče dětí narozených po 20. září
2009 o ohlášení se na Obecním úřadě Senohraby. Neradi
bychom na někoho z našich nejmenších zapomněli.
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Město Mnichovice
vás zve na 7. ročník turistického pochodu
Město Mnichovice ve spolupráci s obcemi Hrusice, Mirošovice, Senohraby a Ondřejov, Základní školou T. G. Masaryka v Mnichovicích, Oblastním
muzeem Praha-východ, Brandýs nad Labem, Sportovním areálem Šibeniční vrch, KČT Říčany a Astronomickým ústavem AV ČR Ondřejov
pořádá v sobotu

7. ročník turistického pochodu „Po stopách kocoura Mikeše“

Start pochodu: od 8.00 do 11.00 hod. v Turistickém informačním centru v Mnichovicích, Masarykovo náměstí 83. Každé dítě dostane na startu
malou hračku a každý domácí mazlíček (pejsek) pamlsek.
Cíl pochodu: do 19.00 hod. v Turistickém informačním centru v Mnichovicích
Startovné: dospělí 25 Kč a děti 10 Kč
Trasy: (9, 18, 25 a 32 km)
trasa Mikešova - 9 km, Mnichovice - Hrusice - Mnichovice
trasa Bobešova -18 km, Mnichovice - Hrusice - Ondřejov - Třemblaty - Mnichovice
trasa Pašíkova - 25 km, Mnichovice - Hrusice - Zlenice (Hláska) - Poddubí - Ondřejov - Třemblaty - Mnichovice
trasa Hastrmanova - 32 km, Mnichovice - Hrusice - Zlenice (Hláska) - Čtyřkoly - Lštění - Dubsko - Hvězdonice - Ondřejov - Třemblaty - Mnichovice
Těší se na Vás: kocour Mikeš, kozel Bobeš, čuník Pašík a Mařenka Kudláčková, od které dostanete na cestě domácí buchtu. S těmito postavičkami
se setkáte i v Hrusicích a ve Zlenicích se potkáte i s Hastrmanem. Na Ondřejovské hvězdárně máte možnost se setkat s opravdickým hvězdářem
a budete moci pozorovat i hvězdy. Nově mezi katastry Myšlín a Mnichovice překročíte při zpáteční cestě pohádkovou hranici, kde obdržíte
nové razítko.
V rámci pochodu je: volný vstup do Památníku J. Lady v Hrusicích a na výstavu modelů Antonína Jedličky na Obecním úřadě v Hrusicích. Na
hvězdárně v Ondřejově můžete v průběhu celého dne zdarma navštívit muzeum a hvězdárnu a zároveň bude připraven po celý
den pro účastníky doprovodný program, například soutěž pro děti „stref se míčkem do kráteru“.
Spojení z Prahy:
Vlak - trasa č. 221 - Praha hl. nádraží-Mnichovice. Autobus č. 385 Praha-Opatov do Říčan, přestup na vlak.
Bližší informace získáte:
na tel. č. 323 666 311, infocentrum@mnichovice.info, www.mnichovice.info
Těšíme se na vás.

Město Mnichovice

NOVĚ!!! Od září 2010

Dodávka, montáž a nastavení satelitních antén a kompletů
Antény a settopboxy pro příjem pozemního dig. vysílání DVB-T
Kompletní anténní a datová řešení rozvodů v RD
Systémy společných TV antén STA - výstavba, servis
Opravy a úpravy stávajících anténních systémů

Aqua aerobic

každý čtvrtek Hotel Pratol
● každou sobotu Hotel S.E.N.
●

● každé

Zumba

pondělí ZŠ u Říčanského lesa

Více na www.mirahel.cz

Měření signálu - konzultace
WIFI měření, realizace
Pozáruční opravy elektroniky

Václav Švagr - Opřetice 10, Bystřice
tel: 739 913 043
e-mail: vsvagr@seznam.cz

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: 9. 9. 2010. Tisk: Tria v.o.s, www.tria.cz.
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