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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Slovo starostky aneb čtyři roky
utekly jako voda...
Vážení čtenáři Senohrabské
hlásky, milí občané Senohrab,
čtyřleté funkční období
současného zastupitelstva
obce se pomalu, ale jistě chýlí
ke svému konci. A musím
s radostí konstatovat, že to
byly čtyři roky naplněné
spoluprací a snahou nacházet
vhodná kompromisní řešení
napříč celým vedením obce.

T

ento příznivý stav umožnil, aby
veškerá energie a píle spojená
s notnou dávkou vytrvalosti přinesly ovoce v podobě realizace mnohých
projektů, na které jste vy, občané Senohrab, dlouho čekali. Jsem ráda, že se podařilo nastartovat novou nadčasovou politiku a nakoupit do majetku obce strategické pozemky (deponium před mostem
a parčík pod bývalou samoobsluhou).
Obec má vlastnit a rozšiřovat svůj majetek, včetně důležitých pozemků a budov.
Největší radost mám zcela jistě z dokončení vodovodní a kanalizační sítě v centru obce a získání dotace na její vybudování v lokalitě Hrušov, která byla doposud opomíjena a která by se měla dočkat
napojení v roce 2019.
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Informace z obce
Už ani nevím, kolikrát jsem v pozdních
odpoledních hodinách vyplňovala stále
dokola nekonečné žádosti o zařazení projektu do dotačního programu, žádosti
o registraci akce a sháněla k nim nesčetné přílohy. Vždy jsem si opakovala: „Ale
bez vody a kanalizace to přece dnes ani
nejde..., to je základ!“ No, a když se zadařilo, máme tu další problém – nutnost
rozšíření naší čistírny odpadních vod.
A mohla bych pokračovat. Jedna akce
podmiňuje druhou, přicházejí nové rodiny, stavějí se nové domy, obec se rozvíjí
a je nutné neusnout na vavřínech.

stínit vize a hledět dále. Je to neuvěřitelně pestrá práce a pokud ji člověk dělá
s radostí, mnohé se podaří, další se nastartuje, a k tomu se stále učí nové a nové
věci. A tak ty čtyři roky skutečně uběhly
jako voda. Volna bylo mnohdy pomálu,
ale nelituji, byly to roky skutečně pestré
a nepromarněné. Výčet všeho podstatného, co jsme zde realizovali, najdete detailně ve volebním programu Sdružení občanů pro Senohraby, se kterým si dovoluji
spolu s dalšími osmi kandidáty ucházet
o vaši přízeň v nadcházejících komunálních volbách ve dnech 5. a 6. října.

A to mě na práci starostky baví asi ze všeho nejvíc. Nikdy si nejde říct – tak, už je
to všechno hotovo, nikdy si nejde sednout
a konstatovat, že teď už bude volněji... Nebude. Je nutné se věnovat všemu – sítím,
silnicím, škole, zeleni, odpadům, lesům,
kultuře, spolkům a v neposlední řadě samozřejmě financím. Je nutné umět naslouchat přáním a stížnostem vás občanů,
mít smysl pro detail, ale zároveň umět na-

V našem volebním programu uvádíme
i výhled na další roky, tedy jakýsi nástin
toho, co si myslíme, že je třeba v obci realizovat a čemu je nutné věnovat úsilí v budoucnu. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří umožnili, abych minulé volební období zastávala funkci starostky naší obce, celému zastupitelstvu
za podporu, čas a energii věnovanou práci pro obec, dále všem zaměstnancům

Senohrabská
plovárna
v televizi

Š
Škola

Zároveň si dovoluji pozvat vás na
sousedské posezení s kandidáty do
Zastupitelstva obce Senohraby za
volební stranu Sdružení občanů pro
Senohraby, které se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 od 18 hodin v restauraci Franz.
Přijďte si popovídat o tom, co byste chtěli v naší obci zlepšit.
Přeji vám všem šťastnou volbu!
Jana Svašková, starostka obce

s názvem Folklorika, tentokrát s podtitulkem Ach, ty plovárny. Pořad zavede diváky na naši říční plovárnu s neopakovatelnou atmosférou, dále do slunečních lázní
v obci Dachova u Hořic a závěrem na svébytný Jureček v Říčanech-Radošovicích.

V sobotu 15. 9. v 9:55 bude program ČT2
vysílat pořad režiséra Jiřího Podlipného

Reprízy budou následovat dne 18. 9.
v 5:30 hodin a 19. 9. ve 13:50 hodin
vždy na programu ČT2.

Jubilanti
Jména jubilantů mohou být zveřejněna
dle nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
pouze v tištěnéé p
podobě měsíčníku.

Děkujeme za pochopení
Naši milí oslavenci, srdečně Vám blahopřejeme k Vašemu výročí
a ze srdce přejeme, abyste si ve zdraví, krásné životní pohodě a v lásce
užili ještě dlouhou řadu šťastných let.
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Nový školní rok je tady

Obecního úřadu Senohraby za výbornou
spolupráci a pracovní četě za plnění úkolů. Myslím si, že je důležité zachovat kontinuitu vedení obce a nasměrovat veškeré úsilí a čas k dokončení započaté práce. Proto si dovoluji ucházet se o pozici starostky i v nadcházejícím volebním
období a se stejným nasazením, pokorou
a nadšením pokračovat v této práci a dokončit to, co se do čtyř minulých let již
nevešlo.

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 61
Tel.: 323 655 336
www.senohraby.cz
Příjem inzerce e-mailem:
inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do 20. stávajícího
měsíce. Nevyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce může příspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MK ČR B 12710
Číslo 8/2018, ročník 58
Vychází 7. 9. 2018
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V

ážení a milí čtenáři Hlásky, pojďte s námi nahlédnout do prostorů
školy a nasát atmosféru, která čeká budoucí prvňáčky, ostatní žáky a nejmenší děti školky.
Prázdniny utekly jako voda a je tu opět
začátek nového školního roku. Dovolte mi
seznámit Vás s tím, co nás v novém školním roce čeká a představit Vám pedagogické obsazení jednotlivých tříd. Rádi bychom opět navázali na tradiční aktivity
(zimní a jarní ozdravný pobyt, vánoční
koncert, matematické, výtvarné a sportovní soutěže atd.). Velmi úspěšný byl
projekt týkající se finanční gramotnosti
zvaný Abeceda peněz, který bude v tomto
školním roce zaměřen nejenom na žáky
5. třídy, ale i na mladší ročníky. Zcela jistě navážeme na spolupráci se zahraničními stážisty v projektu Edison. Tento projekt přinesl žákům výjimečnou příležitost
seznámit se s tradicemi a zvyklostmi v jiných státech a prohlubovat výuku cizího
jazyka. V novém školním roce budeme
opět nabízet řadu zajímavých kroužků
a aktivit (keramika, flétna, hudební kroužek, šachy, gymnastika,...)
Ráda bych Vám představila pedagogy,
kteří se budou v tom školním roce věnovat žákům a dětem. Třídu prvňáčků povede paní učitelka Lucie Jirásková, která bude úzce spolupracovat s dětmi z mateřské
školy. Druhou třídu povede paní učitelka
Markéta Kosová, která znovu otevře oblíbený kroužek „Šikovné ručičky“. Nejpočetnější třídu bude mít na starosti paní
učitelka Kamila Havlíčková, která na škole působí také jako metodik prevence a intenzivně se věnuje dětem se speciálními

vzdělávacími potřebami. 4. třídu povede
paní učitelka Monika Přibíková, jejíž doménou je hudební kroužek. Nejstarší žáky 5. třídy bude mít na starosti pan učitel
Boleslav Studzinsky, který se opět zaměří
na klub logické zábavy a kroužek šachů.
Na škole budou působit 4 asistenti pedagoga, kteří jsou nezbytnou podporou učitelům při práci s dětmi se specifickými
potřebami. Je třeba představit i paní vychovatelky ze školní družiny, které pro děti zajišťují zajímavé programy a aktivity
v odpoledních hodinách. 1. oddělení povede paní Eva Markgráfová, 2. oddělení
paní Kateřina Staňková a oddělení nejstarších dětí paní Jana Kadeřábková. Učitelé se budou dále vzdělávat a prohlubovat své znalosti v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání s cílem stát se odborníky v oblasti badatelsky orientované
výuky.
Mateřská škola se opět setkala s velkým
zájmem o přijetí dětí, což nás velmi těší.
Abychom aspoň z části vyhověli nepřijatým dětem, podařilo se nám navýšit kapacitu školky o 5 dětí ze stávajícího počtu
45 na 50 dětí. Vzniknou tedy dvě oddělení po 25 dětech. Abychom mohli uskutečnit navýšení kapacity a vyhověli požadavkům krajské hygienické stanice, zajistila obec vybudování toalety a umyvadla
v 2. NP v MŠ. 1. oddělení povedou paní
Jitka Tichovská a Renata Bečvářová, 2. oddělení paní Hana Loudová a Barbora Tvrdá. I zde budou probíhat tradiční aktivity
a zajímavé vzdělávací programy.

Věřím, že nový školní rok přinese mnoho
zajímavého pro žáky a učitele a otevře nám
další možnosti ve vzdělávání.
S přáním klidných dnů
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková
ředitelka školy

Informace
z knihovny

V

ážení návštěvníci senohrabské
knihovny, tímto oznamujeme, že
naše knihovna nabízí nové knížky všech žánrů, zapůjčené z fondů spolupracujících knihoven. Otevřeno mám
tradičně každou středu od 14:00. do
16:30. (sobotní otevírací čas byl pro malý
zájem čtenářů zrušen)

Během prázdnin byly ve škole a školce realizovány údržby učeben, v mateřské škole došlo k výměně nového koberce v herní
části místnosti a k zajištění nových venkovních markýz v podkrovní místnosti.
Ve škole během tradičního malování učeben došlo k vybavení sborovny novým nábytkem. Pedagogům zajistí příjemné zázemí pro jejich přípravu na vyučování.

Výzva čtenářům:
Žádáme čtenáře o vrácení knih, které
jste si vypůjčili již začátkem letošního
roku. Jde převážně o školáky, kteří letos
ukončili 5. třídu! Některé knihy nejsou
pouze v majetku obce, ale jsou z výpůjčního fondu knihoven města Říčany a Benešov. Tyto knihy musí naše knihovna
opět vracet, v případě jejich nevrácení za
ně bude muset zaplatit.

V rámci projektu IROP, výzva č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované
projekty ITI škola zažádala o dotaci na
vybudování nové bezbariérové učebny IT
a AJ. V současné době je dotace v jednání.
Zároveň škola pokračuje v projektu Šablony I. (personální podpora školy, vzdělávání učitelů) a bude navazovat na Šablony II.

Dosud byla obecní knihovna k pozdním
vracením knih benevolentní a pokuty
nebyly vybírány, pokud však nebudou
knihy vraceny včas, budou pokuty udělovány a použijí se na úhradu vzniklých
nákladů za nevrácené knihy.
Zdena Konvičková
knihovnice
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50. let od okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy
Vážení čtenáři Senohrabské hlásky,
mnozí z Vás se jistě na tyto pochmurné srpnové dny roku 1968 pamatujete. My, později narození, nikoliv. A tak
jsem se zájmem sledovala dokumenty vysílané Českou televizí věnované připomínce toho, co se v naší zemi před
50 lety událo.
Následně jsem zapátrala v obecním archivu, zda existovala nějaká písemná odezva i ze strany vedení naší obce
na politické dění v zemi roku 1968. V archivu jsem našla příspěvek, otištěný v dubnové Senohrabské hlásce roku 1968 a dokonce zvláštní vydání ze srpna 1968 reagující na události výzvou „Všem občanům senohrabským!“
Pro zajímavost a připomínku této smutné kapitoly v historii naší země si dovoluji tehdejší příspěvky otisknout.
Jana Svašková
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TJ Sokol

Názory
ázory

Sokol Senohraby se opět zúčastní říjnových
komunálních voleb 2018

Smyslem voleb do zastupitelstva obce není veřejná dražba
funkcí v obecní samosprávě, ale vyjádření vůle obce.

TJ Sokol Senohraby letos oslaví stejně jako naše republika 100 let své existence. Ve stejném období, v říjnu 2018, proběhnou komunální volby do obecního zastupitelstva, kterých se opět jako sdružení nezávislých kandidátů zúčastníme.

Blíží se termín komunálních voleb 2018, je proto logické, že veřejný diskurz v obci je naplňován tématy hodnotícími čtyřletou práci zastupitelstva a dalších orgánů obce, kterým končí funkční období.

D

T

louhodobé působení našeho sdružení v obci, vstřícné
a perspektivní volební programy zaměřené na místní
problematiku a snaha o zodpovědné výběry kandidátů
vedly již čtyřikrát k získání 3 popř. 4 křesel v zastupitelstvu.
Svědčí to o poměrně velké důvěře občanů v naše sdružení,
a proto cítíme velkou zodpovědnost i za budoucí kvalitu života
v obci. Za necelé dva měsíce (5. a 6. října) budou nové volby do
obecních zastupitelstev, které ukončí volební období současných
9 zastupitelů zvolených v říjnových volbách r. 2014. Rádi bychom
se vyjádřili k některým aspektům účasti naší TJ v minulých
komunálních volbách, kdy jsme získali 1751 hlasů (tj. 34,92 %
hlasů z 5015 platných hlasů odevzdaných 582 voliči) a zcela
přesvědčivě v obci zvítězili. Při této příležitosti znovu děkujeme našim voličům za tehdejší velkou důvěru a doufáme, že s ní
setrvají. Kandidáti Sokola zařazení na předních místech kandidátky získali celkem 3 mandáty (Z. Průša, PhDr V. Kopper,
Ing. M. Čihák). Volební strany méně úspěšné v počtu získaných
hlasů (Sdružení občanů pro Senohraby resp. místní sdružení
ODS včetně TOP 09 1 328 hlasů a Hasiči Senohraby 1 165 hlasů)
spolu vytvořily většinovou koalici a s 5 mandáty rozhodly o personálním vedení obce. Tato skutečnost zpočátku nepříznivě ovlivnila jak pracovní vztahy uvnitř zastupitelstva, tak i činnost
zastupitelstva. Krátce po ustavení orgánů obce opustil ze zdravotních důvodů místo zastupitele ing. Čihák a jeho místo zaujala
Jana Vrbová. Oceňujeme, že zastupitelé zvolení za TJ Sokol dokázali i v nepříznivých podmínkách prokazovat svou kompetentnost a získat pro navrhovaná řešení podporu ostatních zastupitelů obce. Velmi jim děkujeme za jejich působení oproštěné od osobních animozit a podporu TJ, kterou svým konáním
v zastupitelstvu vyjádřili.

tovního spolku prokázali, že jim nejsou lhostejné problémy
a potřeby spoluobčanů. S pokorou čekáme, zda takto sestavená
kandidátka získá znovu významnou podporu voličů, s jejichž
důvěrou budou zvolení zastupitelé schopni plnit své sliby. Tradičně nehájíme jen zájmy svých členů, ale i oprávněné potřeby
a zájmy všech občanů, kteří chtějí obec Senohraby jako dobré
místo pro svůj život. Těšíme se na spolupráci se všemi, kterým
leží na srdci zkvalitňování života v obci a mají zájem i schopnost
spravovat svou obec.
Jsme přesvědčeni, že pokud má občan nějaký návrh, názor nebo kritiku, tak právě na komunální úrovni je skutečně možné
o jeho potřebách diskutovat a prosazovat je.
Samotné slovo samospráva vybízí občany k aktivní účasti na
správě svých záležitostí ve své obci.
O našich představách a názorech s vámi budeme rádi aktivně
diskutovat na předvolebním setkání spolu s našimi kandidáty
do obecního zastupitelstva, na které vás tímto srdečně zveme.
Setkání se bude konat v pátek 21. 9. 2018 v prostorách
sokolovny TJ.
Přijďte k volbám zastupitelstva obce, přijďte podpořit naše
kandidáty.
Výkonný výbor TJ Sokol Senohraby

V průběhu posledních několika málo týdnů pronikají na veřejnost kritické hlasy
k činnosti dosavadního „vedení obce“ tedy
starostky a místostarosty s tím, že jedna
z volebních stran bude usilovat o změnu
vedení obce. Přiznám se, že být tato ambice před čtyřmi léty, stál bych v čele tohoto úsilí, neboť jsem těžce nesl, že méně
úspěšné vol. strany vytvořily většinovou
koalici, která si zvolila starostku a místostarostu a vítěze voleb postavila do role
menšinové opozice. Tato situace zpočátku
velmi nepříznivě ovlivnila atmosféru v obci i vztahy v zastupitelstvu v podobě konfrontačního způsobu jednání zastupitelstva, nekonečných procedurálních a kompetenčních sporů.

Pro TJ Sokol Senohraby jsou podzimní komunální volby pro
období 2018-2022 další příležitostí podílet se prostřednictvím
svých zástupců na pozitivních změnách v obci. Volební program proto vyjadřuje, čeho chceme dosáhnout a co nechceme
dopustit. Chceme pokračovat a navázat na vše dobré, chceme
zvyšovat prestiž obce v regionu. Nechceme sníženou dostupnost
zdravotní péče a poštovních služeb, chceme základní školu
zabezpečující kvalitní výchovu a vzdělání. Chceme více koncepčních řešení a rozhodování zastupitelstva podřizovat dlouhodobé strategii. Nechceme zadluženou obec. Máme odhodlání
i trpělivost a slibujeme jen to, co je v našich silách. V komunálních volbách však občané obvykle volí konkrétní lidi, ne
programy. Úspěšnost komunální politiky spočívá ve schopnosti
volebních stran oslovit svými 9 kandidáty co nejvíce občanů.
Přesvědčit je soupiskou devíti jmen, aby šli volit a hodili do
urny celou kandidátku a nekřížkovali napříč volebními lístky.
Osobnosti, které má TJ Sokol Senohraby na kandidátce, jsou
úzce spojeny s činností tohoto občanského sdružení, nefungujeme jen v době konání voleb, většina je členem výboru. A tak
můžeme konstatovat, že již svou činností v rámci našeho spor-
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akové debaty jsou žádoucí a dobrou
přípravou pro promyšlenou volbu.
Je běžné, že předmětem těchto debat není vyhodnocení plnění či neplnění
volebních slibů. Jsou to totiž vesměs nevzrušivá, obsahem a formou téměř identická slohová cvičení, jen s rozdílným akcentem jak voliče zaujmout. Pro komunální
volby obecně platí, že lidé v nich volí lidi, vesměs známé osobnosti a „být viděn a znám“
je důležitější než volební program. V hodnocení pak převažuje forma osobních stanovisek k jednotlivcům z orgánů obce (členové zastupitelstva, starosta, místostarosta), neboť voliči do volených osobností
často projektují své vlastní představy o jejich práci a vlastní zájmy a to přesto, že
obec je podle zákona spravována kolektivním orgánem – zastupitelstvem, který rozhoduje zásadně ve sboru. Již jen sama tato
skutečnost naznačuje potřebu rozdílných
hodnotících kritérií podle postavení a role,
kterou dané orgány v obci mají i to, jak je
nesnadné, a dle mne i mylné, hodnotit starostu obce např. podle neuklizeného chodníku, nebo podle vybudované cyklostezky.

Společný zájem kompetentních řádně spravovat obec si nakonec vynutil dělnou kooperaci zbavenou předsudků a osobních
animozit. Velmi si cením, že i menšinový
názor začal být brán jako názor prospěšný obci. Kvalitativním způsobem se tak
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změnil průběh, obsah i forma jednání zastupitelstva, odstranila se nahodilost, zajistila efektivnější alokace finančních prostředků i výstupy z jednání orgánů obce.
V činnosti zastupitelstva převážilo úsilí
spojovat, ne rozdělovat, což se příznivě
projevilo i na životě v obci. Nevím nakolik
k tomu přispělo všemi respektované motto
volební strany „Sdružení občanů pro Senohraby“, které zní: Mnohá nedorozumění
vznikají proto, že se vlastně neznáme, nekomunikujeme spolu, žijeme v jedinečné
obci, jehož genia loci je třeba zachovat
a chránit. Jsem si ale jist, že se jeho naléhavost ještě nevyčerpala. Jako dosluhujícímu zastupiteli je mi líto, že uvedené
výsledky práce vedení a orgánů obce za
poslední funkční období nejsou zřejmě
dostatečně známy. Vysvětluji si to tím, že
v obci přetrvává minimální zájem o obecní samosprávu s téměř nulovou účastí
občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva, kde se rozhoduje o podmínkách
života v obci, kde se dá zhodnotit aktivita
i kompetentnost zvolených členů orgánů.
O to víc pak v předvečer voleb překvapí
záměr jedné z volebních stran změnit vedení obce zdůvodňovaný údajnými nedostatky v práci a nečinností. Překvapí také,
že je zdůvodňován těmi, kteří se dosud
k činnosti orgánů obce na veřejných zasedáních nikdy nevyjadřovali a svou neúčastí je v podstatě ignorovali (více jak
18 let sleduji výkon samosprávy v obci).
Sami si tak snižují validitu svých kritických tvrzení na adresu orgánů obce.
Nezpochybňují právo dané vol. strany
mít ambiciózní cíl, zpochybňuji východiska, která ji k tomu vedou. Zvláště, když
se opírají o nesprávnou interpretaci postavení a roli starosty, místostarosty
v obci, o nepochopení postavení volební
strany v komunálních volbách. Dokladem
uvedeného je, že osoby mimo danou volební stranu prosadili, podle mého soudu neoprávněně, změny v sestavení kandidátky pro komunální volby. Nutno dodat, snahy o správný výklad např. pozice
volební strany ve volbách jsou brány jako

bezobsažné floskule a nevýznamné fráze
s dodatkem: „lidi to tak neberou“.
Z těchto a dalších dobrých důvodů mi přijde
záměr dané volební strany změnit vedení
obce unáhlený, bez náznaků jistoty, že
s novým vedením přijde nová, lepší kvalita
správy obce. Ve volbách do zastupitelstva
proto nepodpořím volební stranu odmítající současnou personální kontinuitu, která
je zárukou dalšího pozitivního vývoje obce.
Jsem pro kontinuitu jak tu personální, tak
praxí prověřených forem a metod řízení
a správy obce. Jsem si jist, že uvedené
osobní stanovisko má podporu naprosté
většiny členů současného zastupitelstva.
Nakolik to je v rámci obce jen „menšinový“ názor, prokáží tyto komunální volby.
Nebylo by moudré znovu ztrácet čas hledáním a novým formováním společného
postupu a znovu v orgánech obce řešit
osobní animozity a jitření již zašlých ran.
Síly a prostředky takto uspořené bude
vhodnější uplatnit v činnostech, které
obec Senohraby posunou do významnějších pozic v našem regionu. Úspěšnost komunální politiky spočívá v osobnostních
kvalitách a výkonnostních předpokladech
kandidátů. Stejně tak jako přesné vymezení práv a povinností orgánů obce, znalost těchto práv, tak i absence diletantismu
má nesporně pozitivní vliv na výkonnost
těchto orgánů, zabraňuje upřednostňování osobních a skupinových zájmů před zájmy obce, tak i necitlivým byrokratickým
postupům těchto orgánů k oprávněným
zájmům občanů.
Na závěr příspěvku k problematice komunálních voleb v obci Senohraby si dovolím
uvést starý citát, ale trvale inspirující: Člověk by měl mít sílu změnit věci, které může změnit, trpělivost, aby snášel věci, které nemůže změnit a moudrost, aby je dokázal od sebe odlišit.
Přijďte k volbám, přijďte podpořit volební
strany podporující kontinuitu kompetencí kompetentních.
PhDr. V. Kopper
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TJ Sokol

Hasiči

Prohlášení

SDH Senohraby Vás srdečně zve na

ážení spoluobčané, voliči v obci Senohraby, před čtyřmi lety jsme kandidovali na kandidátní listině volební
strany „Sdružení nezávislých kandidátů TJ Sokol Senohraby“. Tato volební strana díky vašim hlasům i podpoře
TJ Sokol vyhrála v roce 2014 komunální volby s nejvyšším počtem hlasů a získala 3 mandáty v zastupitelstvu obce Senohraby.
Vámi projevené důvěry jsme si velmi vážili a snažili se vás nezklamat. V souladu s podporou občanů, které se nám dostávalo
po celé funkční období, jsme proto vyslovili souhlas s naší kandidaturou i pro nové volby zastupitelstva obce.

Pravděpodobně v důsledku nedávných personálních změn v orgánech TJ Sokol došlo ke změně účasti Sokola na přípravě volební strany „Sdružení nezávislých kandidátů TJ Sokol Senohraby“ pro volby 2018. Někteří funkcionáři TJ Sokol těsně před
registrací dané volební strany prosadili naše vyřazení z této
kandidátní listiny, nebo zařazení na nevolitelná místa kandidátky. K těmto zásahům došlo bez našeho vědomí a bez možnosti tyto změny ovlivnit. Vyjadřujeme nesouhlas s těmito zásahy, které nám ve svých důsledcích znemožnili nejen znovu
usilovat o vaši důvěru, ale i právo být voleni.
Jana Vrbová
PhDr. Viktor Kopper

Den otevřených dveří
v hasičské zbrojnici

Kudy jsme chodili...
I v prvním pololetí letošního roku jsme se snažili dodržet
tradici jedné vycházky měsíčně a až na červen, kdy jsme
kvůli ohlášenému celodennímu lijáku (kde jsou ty časy,
kdy pršelo) vycházku zrušili - nám to vyšlo.

V

lednu jsme dojeli do Máslovic na prohlídku půvabného
Muzea másla s obvyklým máslovým betlémem, pak sešplhali z kopce na břeh Vltavy a podél vody doputovali
do Kralup nad Vltavou. Cesta byla příjemná bylo nás 5 a km 10.
V únoru jsme dojeli MHD do Dolních Břežan a vydali se po namrzlé cestě na bývalé keltské opidum Závist, prostudovali zbytky archeologického výzkumu a naučné tabule, slezli na břeh Vltavy a došli na Zbraslav. Jediným zklamáním byla vyhlášená
restaurace U Vejvodů, která sice hezky vypadala, ale jídlo nic
moc. Byli jsme 4, km 8,5.
V březnu jsme vyrazili na jinou stranu od Prahy, dojeli do Běchovic a odtud putovali přes Klánovice do Úval. Byla to první
typicky zimní vycházka, kdy jsme šli kus cesty v opravdové
chumelenici a v Úvalech namrzlé chodníky parádně klouzaly.
Byli jsme zase jen 4 a km 10,5. V dubnu jsme si udělali něco jako školní výlet, dojeli autobusem do Příbrami na Svatou Horu,
prohlédli celý areál, sešli po slavných schodech do města a po
dobrém obědě ještě prohlédli v krásném objektu Ernestína výstavu fotografa Františka Drtikola. Bylo nás 6 a km jen asi 5.

V sobotu 22. září 2018, od 14 hodin

Květnová vycházka byla doplněna cestou auty, dojeli jsme do
vesnice Klapý a vyšplhali na hrad Hazmburk, prohlédli si celý
areál včetně výstupu na hradní věž s krásnou vyhlídkou a po
sestupu na parkoviště popojeli do Třebenic, kde jsme si prohlédli kouzelné Muzeum českého granátu v nádherném objektu bývalého kostela. Při zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli areál
vodního hradu v Budyni nad Ohří. Bylo nás 7 a km 6. Zatím poslední vycházka byla v červenci, kdy jsme dojeli posázavským
pacifikem do stanice Prosečnice, vystoupali na hřeben a okolo
bývalého loveckého zámečku Ferdinanda d'Este pokračovali až
do Týnce nad Sázavou. Bylo už pěkné horko a měli jsme štěstí, že
většina cesty vedla lesem. Bylo nás 7 a km 9,5.
Za turistický oddíl TJ Sokol Senohraby Eva Matějková
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Program:
> ukázka zdravovědy
> ukázka vyhledávání lidí v zakouřených prostorách
> ochrana obyvatelstva.
PROGRAM JE VHODNÝ I PRO DĚTI!
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Těšíme se na Vaši účast.
SDH Senohraby
9

TJ Sokol

TJ Sokol
širákem na usedlosti Businy (touto cestou
děkuji Vlastě a Lubošovi Havlovým). Ač
i na České Sibiři bylo jako všude ve střední Evropě celé léto pěkný vedro, přeci jen
krajina 600–700 m n. m. byla klimaticky
přívětivější (mj. i tráva tu byla zelenější)
a hlavně zde na každého návštěvníka
blahodárně působí neuvěřitelný klid. Je
opravdu takřka neuvěřitelné, že na pomezí středních a jižních Čech je hotový
„konec světa“ – krajina kopců, lesů, luk,
samot, vesniček o pár staveních, křížků
a kapliček podél prastarých úvozových
cest, kde se člověk ztrácí v prostoru a čase... Co víc si v 21. století „kousek“ od Prahy přát? Zkrátka, všichni účastníci letošního soustředění si můžem poblahopřát
k pěknému týdnu plnému slunce a sportu v přírodě. Speciální dík za to patří samozřejmě všem trenérům a vedoucím
v čele s Alenou Skořepovou, jež jako každoročně vše zorganizovala. Bohatá fotodokumentace z celé akce je pak zásluhou
Míly Svobody k nahlédnutí ve fotogalerii
na webu lyžařského oddílu.

Lyžaři bez lyží II...

Počernice. Letos byla ovšem účastnicky
rekordní kategorie „ženy a muži domácí“.
Celkem se na start postavilo 5 závodnic
a 5 závodníků ze Senohrab. V kategorii
„ženy domácí“ byla nejrychlejší Alena
Skořepová, následována Ivou Veselou
a Katkou Plášilovou a dorostenkami-juniorkami Janou Kumstovou a Eliškou Spilkovou. V kategorii „muži domácí“ byl nejrychlejší junior Matěj Plášil následován
Vláďou Blažkem, Honzou Veselým, Mirkem Kočovským a dorostencem-juniorem
Honzou Plášilem.

3. srpna oslavil 85. narozeniny náš „lyžařský táta – otec zakladatel“ a několik destiletí tahoun senohrabského respektive středočeského
běžeckého lyžování Vladimír „Ála“ Syrovatský. I touto cestou přejeme
Álovi vše nejlepší a do příštích let zdar a sílu též Álově ženě Jitce!
Álovy ski děti

V

sobotu 14. července jsme uspořádali 20. ročník běhu do vrchu
„Hvězdonice–Ondřejov“. Závod je
od 1. ročníku součástí „Poháru v běhu do
Kopce v Praze a okolí“ a od roku 2015 též
poháru „Běžec Podblanicka“. Od 1. ročníku je trať stále stejná: měří 5,7 km, s převýšením 255 m, startuje se na osadě Merida a cíl je na Ondřejovské hvězdárně
u kopule největšího dalekohledu v ČR.
Letošního jubilejního ročníku se zúčastnilo 99 závodníků a závodnic ve 12 vyp-
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Tímto všem našim závodnicím a závodníkům blahopřejeme a do nadcházející podzimní a zimní sezony přejeme zdar a sílu!
Speciální dík za bezproblémový a pohodový průběh závodu, jenž je každoročně mezi
všemi účastníky hodnocen jako jeden z nejlepších z celého 20ti dílného seriálu pražských kopců, patří jako u každé naší akce,
sehrané pořadatelské partě, jež tentokrát
pracovala ve složení Karel Kumsta, Jarda
Plášil, Jana Kumstová, Bára Anderlová,
Jana Spilková, Radka Šimečková, Obik.

saných kategoriích. Účastnicky rekordní
byl jinak předloňský ročník s celkovým
počtem 115 v cíli klasifikovaných
ch závodníků. Traťový rekord v kategorii žen v hodnotě 26:26 minut drží od loňska
ka Zuzana
Krchová (Fyzio Kinesis) a v kategorii
gorii mužů má traťový rekord zásluhou Petra
etra Pechka (Kerteam) od roku 2012 hodnotu
notu 22:11
minut. Letos se absolutní vítěz v kategorii
mužů stal v čase 24:18 minut Jan
n Hostička
z Příbrami a v kategorii žen v čase
ase 30:53
minut Veronika Olšová z TriSki
ki Horní
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V tradiční poslední týden v červenci od 22. do 28. 7. jsme uspořádali
7. ročník letního lyž. soustředění,
podruhé na Mozolově – v krásné a tajuplné krajině kopců Českého Meránu zvaného Česká Sibiř.
Soustředění jsme absolovali v sestavě 52
svěřenců ve věku 6-18 let a 10 dospělých
trenérů. Hlavním účelem našeho letního
soustředění bývá především posílení vytrvalostních vlastností, tudíž naším hlavním tréninkovým prostředkem bylo celý
týden kolo. Cyklistiku jsme ovšem samozřejmě prokládali dále běháním, lehkým
posilováním, plaváním-koupáním, obratnostními cvičeními a spoustou „tréninkových“ her a soutěží družstev, jež se po celý
týden průběžně vyhodnocovaly v celotáborové olympiádě i se závěrečným celkovým vyhlášením. Součástí soustředění
byl též celodenní cyklovýlet do města Tábora i s prohlídkou místního unikátního
středověkého podzemí respektive návštěvou Zoo a následující den cyklovýjezd
v masivu Javorové skály s přespáním pod

Členové lyž. oddílu TJ Sokol Senohraby
se v letním období dále věnují různým
sportovním aktivitám. Někteří v rámci
triatlonového oddílu pod vedením Petra Štolby jezdí na triatlony včetně MČR
v Táboře, jež bezprostředně navazovalo
na naše soustředění. Duo Matěj Plášil,
Obik mj. účast na přeboru středočeského
kraje v běhu do vrchu v Brdech. Matěj dále účast na MČR a kvalifikaci na MS v běhu do vrchu v Jeseníkách, kde upevnil své
vedoucí postavení v ČP v běhu do vrchu
v kategorii juniorů. Iva a Honza Veselých
od jara do podzimu velice úspěšně absolovují seriál ČP v orientačních závodech
na horských kolech (MTBO), řada dalších
se věnuje orientačnímu běhu, cyklistice
apod.
Od září se opět začneme scházet na společných trénincích, v říjnu nás čeká podzimní soustředění a podzimní aktivity vyvrcholí jako každoročně posledních 62 let
v listopadu na Podzimním běhu lyžařů
v neděli 25. listopadu.
Všem čtenářům hlásky přejeme pěkný podzim a SKOL!
Za lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby
Obik
http://www.sose.cz/
https://www.senohraby.cz/ski-179/
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Další hudební překvapení
na plovárně

komunistický režim. Během totalitního režimu byl snad
300krát zadržen policií a vězněn, zásadním způsobem ovliv-nil později známé legendy subkultury (DG 307, Hever And Vazelína Band i The Plastic People of the Universe) a jeho stopa

v (proto)undergroundu je nezastupitelná a nedoceněná.
NA POČÁTKU BYL AKTUAL
Více na:
www.milanknizak.com/195-hudba/221-kapela-aktual/

Akce v obci a okolí Senohrab · září 2018

Po úspěšném vystoupení Laco Decziho připravil Spolek pro
senohrabskou plovárnu a přívoz další hudební lahůdku v podobě
vystoupení kultovní skupiny AKTUAL v čele s Milanem Knížákem.

T

oto legendární hudební těleso přímo psalo dějiny konce
60. a počátku 70. let 20. století. Skupina vystoupila v sobotu 18. srpna od 19:00 hod přímo v areálu senohrabských říčních lázní a těšila se značnému zájmu publika nejen
kvůli originalitě svých písní, ale především kvůli vyjímečné příležitosti shlédnout Milana Knížáka coby zpěváka a možnosti zažít atmosféru doby, kdy jeho písně provokovaly totalitní režim.
Milan „Kniha“ Knížák, autor „Provolání k dlouhovlasým“ (1966),
král „mániček“, zakladatel první komuny v Krásné (vyvlastněna
1969), skupiny Aktuální umění (1964), klubu Aktual a hnutí Aktual, vystoupí se svou skupinou Aktual (1967). Používáním industriálních nástrojů se skupina nesmazatelně zapsala do světové
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hudební historie a vlastní tvorbou výhradně
dně
s českými texty položila základy (proto))
undergroundu. Plzeňský rodák Milan Kní-žák, spiritus agens kultovní kapely Aktual,
l,
je mimořádným umělcem v prostředí subbkultury, performer a výtvarník, který svým
m
„no establishment“ postojem představovall a představuje vrchol alternativy a zásadně proměnil
měnil kulturní mapu naší republiky. Jeho pobyt v USA v letech 1968 až 1970, napojení na nizozemské
ké protestní hnutí Provo a newyorské mezinárodní hnutí Fluxus přineslo tolik potřebný rozhled i nadhled
a svými aktivitami a postoji trvale zaměstnával
městnával
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8. 9. · sobota · Komorní Hrádek · Den otevřených dveří.
Začátek od 10 hodin.
8. 9. · sobota · Mnichovice · Mariánská pouť.
Začátek v 16 hodin.
14. 9. · pátek · Říčany · kino · Na Fialce · Malá čarodějnice.
Začátek v 17 hodin.
14. 9. · pátek · Čerčany · kino · Kluci z hor.
Začátek 19:30 hodin.
15. 9. · sobota · Mnichovice · Po stopách kocoura Mikeše.
Začátek v 8 hodin. 15. ročník pochodu po stopách kocoura
Mikeše.
15. 9. · sobota · Pyšely · 140. výročí založení hasičského
sboru v Pyšelích a setkání historických vozidel.
Začátek v 9 hodin.
15. 9. · sobota · Čerčany · kino · Operace Entebbe. Začátek
v 19:30 hodin.
16. 9. · neděle · Senohraby · Slavnost u příležitosti udělení
obecních symbolů – znak a vlajka. Připomenutí 100. výročí
založení československého státu. Začátek v 16 hodin.
18. 9. · úterý · Kamenice · kulturní dům · divadlo
„Jo, není to tak jednoduché“. Začátek v 19:30 hodin.
20. 9. · čtvrtek · Říčany · kino Na Filace · Po čem muži
touží. Nový český film. Začátek 20 hodin.
22. 9. · sobota · Čerčany · kino · Hledá se Princezna.
Začátek v 17 hodin.

22. 9. · sobota · Čerčany · kino · ABRAKADABRA.
Začátek v 19:30 hodin.
26. 9. · středa · Říčany · KC Labuť · Marcel Zmožek
& Zbigniew Czendlik – večer plný písniček a zábavy.
Začátek v 19 hodin.
26. 9. · středa · Říčany · kino Na Filace · Tvář.
Začátek v 20 hodin.
28. 9. · pátek · Kamenice · Pivní pochod – Vezměte celou
rodinu na procházku naší krásnou krajinou a poznejte
příjemné hospůdky v našem okolí.
Start v 10 hodin na hřišti Kamenice.
28. 9. · pátek · Zámek Berchtold · Svatováclavské slavnosti.
29. 9. · sobota · Čerčany · kino · Ohrožené druhy.
Začátek v 19:30 hodin.
3. 10. · středa · Říčany · KC Labuť · Jakub Smolík
s kapelou. Koncert populárního zpěváka. Začátek v 19:30 hodin.
4. 10. · čtvrtek · Kamenice · kulturní dům · Divadlo
„Titanic“ vtipná parodie pro dva komiky Filip Blažek
a Miroslav Vladyka. Začátek v 19:30 hodin.
4. 10. · čtvrtek · Benešov · Městské divadlo ·
Na Poště – Lubomír Brabec. Začátek v 19 hodin.
6. 10. · sobota · Říčany · KC Labuť – Kouzelná školka
- Michal na hraní – o tom jak si hrát s Michalem podle návodu.
Začátek v 10:30 hodin.
Jana Hanzlová
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Představujeme nový regionální
dopravní systém PID Lítačka

větivá mobilní aplikace
PID Lítačka, která nahradí mobilní aplkaci
PID Info. Novou aplikaci si cestující můžou stáhnout zdarma,
a prostřednictvím této
bude možné zakoupit si všechny druhy
krátkodobých jízdenek
platné od několika minut do tří dnů.

Od konce letošního léta bude cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze
a ve Středočeském kraji k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující
budou mít na výběr mezi více platebními kanály. Dojde tak k zásadní modernizaci
stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je
digitalizace a propojování systémů.

D

íky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje
konečně využít jeden platební systém
pro celou jízdu, což zajisté ocení více než
100 000 osob, které denně do Prahy ze
Středočeského kraje dojíždí.
Na co se můžete těšit? Nově si cestující
bude moci zvolit nosič svého dlouhodo-
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bého časového kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci
využít bezkontaktní bankovní kartu Visa
nebo Mastercard, které jsou běžně v ČR
vydávány a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého
časového jízdného bude In Karta ČD,
který zajisté využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD.

Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty
nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku.
Tedy přes e-shop PID Lítačky www.pid.
litacka.cz (ten bude spuštěn souběžně
se spuštěním regionálního dopravního
systému PID Lítačka), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci, či
v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.
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Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup
z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku
(na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou
muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
Součástí regionálního dopravního systému PID Lítačka je i nová uživatelsky pří-

Mobilní aplikace
PID Lítačka cestujícím umožní:
- vyhledat aktuální
spojení a nejlevnější lístek pro toto spojení;
- nakoupit jednorázové jízdné;
- pozdější aktivování jízdného
(při nástupu do vozu);
- přeposlání jízdenky třetí osobě;
- vyhledávání aktuálního spojení včetně
výluk a omezení;
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle
polohy uživatele;
- přehled parkovišť komerčních a městských parkovišť P+R s informacemi o je-

jich aktuální obsazenosti.
V současné době je možné si v aplikaci
PID Lítačka zakoupit pouze krátkodobé
časové jízdné, do konce roku bude ovšem
cestujícím prostřednictvím této mobilní
aplikace umožněn nákup i dlouhodobých
časových kupónů.
V rámci nového systému PID Lítačka bude spuštěn také zcela nový webový portál www.pid.litacka.cz s přehledným
e-shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu
si taky bude možné:
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem
včetně kalkulace ceny;
- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
- aktivovat kupón online (již nebude
nutné chodit k validátoru v metru);
- nastavit upozornění na vypršení
platnosti kupónu (to bude zasíláno buď
formou SMS či na e-mail);
- změnit nosič během platnosti kupónu;
- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny
a firmy pro své zaměstnance).
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Okénko

k sousedům

Domácí hospicová péče
v našem regionu
RUAH o.p.s.
V životě člověka někdy přichází věci nečekané.
Je fajn, když na ně nemusíme být sami.

K

aždému z nás se může stát, že mu zemře někdo blízký. Nebo Vám lékař oznámí závažnou diagnózu. Jak se pak v této těžké životní situaci
zachovat?

Pomocnou ruku Vám podá RUAH o.p.s. ve své nově rozšířené Poradně pro
nevyléčitelně nemocné a pečující v okrese Benešov.
Stačí jen zavolat 733 741 704 nebo napsat na poradna@ruah-ops.cz a můžeme
přijet i za Vámi, ať už jste doma, v nemocnici nebo třeba na chatě.
Společnost RUAH o.p.s. poskytuje od roku 2012 domácí hospicovou, zdravotní a sociální péči v regionu Benešov a Praha-východ. Ve spolupráci s rodinou
nemocného pomáhá umírajícím prožít poslední okamžiky života doma v okruhu svých blízkých. Lékaři a zdravotní sestry jsou nepřetržitě k dispozici pečující rodině.
Asistentky pomáhají seniorům, nemocným a jejich rodinám s dlouhodobou
péčí. Poradci v sociálně psychologickém poradenství podporují členy rodiny
ve zvládání náročného období i po smrti blízkého. S naší odbornou pomocí
zvládnete i to, na co byste si sami možná netroufali.

Způsobí škodu neznámý řidič vozidla,
jehož registrační značku máte k dispozici
Občas se, bohužel, stává, že škodu na majetku či zdraví způsobí
řidič, který se neobtěžuje tím, že by se jako pachatel přihlásil
a doznal ke škodě, případně zahájil jednání s pojišťovnami. Je
dobré, když se v takovém případě alespoň podaří zjistit a třeba nějak zadokumentovat, registrační značku vozidla. Zákon
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
totiž umožňuje, aby i fyzická osoba mohla z registru vozidel
(vedeného u obecního úřadu s rozšířenou působností) zjistit
majitele či provozovatele vozidla. Konkrétně jde třeba podat žádost o sdělení údajů a v ní prokázat, že fyzická osoba má právní
zájem na poskytnutí údajů. K prokázání je třeba doložit nejen
třeba důkaz z místa události, vyčíslení způsobené škody, ale zejména to, že poškozený začal uplatňovat po neznámém pachateli právo na náhradu škody. Jde zejména o podání trestního
oznámení policii či oznámení o přestupku obecnímu úřadu. Po
prokázání právního zájmu registr vozidel pak v rámci správního
řízení vydá požadované údaje a vyměří správní poplatek, který
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podle sdělení vedoucího pracovníka jednoho z referátů dopravy
nepřevyšuje částku 100 korun. S vydaným dokumentem pak
může poškozený pokračovat ve vymáhání škody vůči konkrétní
osobě jak v trestním řízení (náhrada škody v adhezním řízení)
nebo podle občanského zákoníku podáním žaloby.
Konkrétní výše uvedená právní úprava:
Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, účinná od 1. 6. 2017
§ 5, odst. 7)
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě,
která prokáže právní zájem na poskytnutí
údajů; právní zájem neprokazuje vlastník
nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu.
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OBECNÍ ÚŘAD SENOHRABY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA SLAVNOST KONANOU U PŘÍLEŽITOSTI

8'Ě/(1Ì2%(&1Ì&+6<0%2/Ţ
=1$.8$9/$-.<2%&,6(12+5$%<
A PŘIPOMÍNK Y 100. V ÝROČÍ ZALOŽENÍ
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
PROGRAM SLAVNOSTI:

v 16 hodin zahájení průvodu zástupců spolků
a občanů od hasičského domu k návsi
požehnání nových symbolů obce
P. M. Janatou před kaplí sv. Vojtěcha
slavnostní vztyčení vlajky před památnou
lípou
připomínka 100. výročí založení
samostatného československého státu
vystoupení dětí ze Základní školy Senohraby
zasazení pamětní lípy a položení věnce
k pomníku padlých
pokračování průvodu k hotelu SEN

slovo starostky obce a poděkování tvůrcům
obecních symbolů
představení symboliky znaku a vlajky
nabídka upomínkových předmětů s novými
symboly obce
v 18.30 hodin koncert pěveckého sboru
Mammas&Mammas (populární české a slovenské písně v úpravě pro sbor) a manželů
Nyklových (árie z oper Rusalka, Prodaná
nevěsta, Lazebník sevilský, Don Giovanni)
pohoštění
překvapení na závěr

Místo konání: NÁVES OBCE A KONGRESOVÝ SÁL HOTELU SEN
Datum konání: NEDĚLE 16. ZÁŘÍ 2018 OD 16 HODIN
PŘIJĎTE SPOLEČNĚ OSLAVIT JEDNU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ
V HISTORII OBCE.

20

srpen . 2018

