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§LoVo STARo§TKY
YáŽení obČané, dovolte mi, abYch vám touto cestou poděkovala za účast ve volbách do Zastupitelstva obce Senohrabyazazájem o děnív našíobci. velké díky patří především mým spolukandidátům, kteřímě přivolbě podpořili a byli mioPorou, vŠem, kteřÍmi Pomáhali a samozřejmě vám - voličům, kteříjste nám odevzdali své hlasy.
Ráda bych vám touto formou sdělila své vnitřní pohnutky, s jakýmijŠem šla do boje o místo starostky obce. Kdysijako
studentka mezinárodní Politiky jiŽ ve svobodné, porevotuenioo-oe jsem byla často svými profesory tázána,zda.lednou
chci Politiku také sPoluvYtvářet. Moje odpověd'tehdy byla: ,,Nevím". oloŮrro jsem byla člověkem, kteni politiku pouze
sledovalatak,jakovětŠinananisamozřejměnadával.Ažjednoujsemsi položila oía.*u,proč.;enašepolitickáscéna
na všech úrovních (komunální nevyjímaje) tak žalostná. oápověd' jsem našla ihned.

Je to samozřejmě nedostatkem
nových, slušných a minulostí
nezatížený ch l id í, ochotných pracovat
pro blaho státu či obce. Svědomí mi
zavelelo, že i já mám tu možnost ,,jít
do toho" a vyzkoušet si, jak funguje
demokracie a svoboda v naší zemi.
A mohu s radostí konstatovat,
že funguje. Opravdu mi nikdo
nezakazoval, zda můžu kandidovat,
kdo bude spolu se mnou na kandidátní
listině a co napíšeme do našeho
volebního programu. Před 25 lety by
toto nebylo možné. Nenínáhodou, že
si letos připomínáme 25. výročí pádu
totalitního režimu v naší zemi, tedy
čtvrtstoletí svobody a demokracie.
Možná právě ted' nastává ona
nevyhnutelná generační výměna.
Já si naší svobody velmi vážím
a uvědomuji si, že je na každém
z nás, jak jí dovede využít nejen
pro své osobní blaho, ale také ve
prospěch společenství lidí ve svém
okolí, pro svoji obec.
Je pro mě ctí být starostkou naší
obce. O to více, že prvně v historii
Senohrab, která se píše zhruba od
roku 1444, jsem první žena, která
byla do jejího čela zvolena. V dobách
minulých, kdy obec spravovali
rychtáři či správci, si žena takříkajíc
opravdu ,,ani neškrtla", v dobách
nedávných jsme zde měli výhradně

starosty. Je to pro mě velká výzva
a pro všechny občany změna. Já
pevně věřím, že dobrá změna,
která bude přinášet obci rozvoj,
bude zmírňovat dřívější animozity
a nastaví přátelské prostředí
v každodenním životě obce. Jsem
si však vědoma toho, že ne všichni
občané jsou touto změnou nadšeni.
Ale tak je tomu vždy. Jedna osoba
nemůže splňovat očekávání všech.
Nejsem ve funkci proto, aby mě
všichni měli rádi a tleskali mi. Ani
já se neraduji ze zodpovědnosti,
kterou přebírám a z úkolů, které
přede mnou stojí. Vím, že budu
muset mnohdy dělat nepříjemná
rozhodnutí, ale vynasnažím se,
aby i ti, kteří mě nevolili, nebyli ze
mne zklamáni a časem pochopili,
že dovedu naslouchat ijim a hledat
ta správná řešení. Mohu vám slíbit,
že budu pracovat pilně a svědomitě
jakožto osoba, která si našla v srdci
velké místo právě pro naši obec
Senohraby.
Přeji vám všem pokojné vánoční
svátky strávené spíše než
konzumem ro4ímáním. Přeji Vám,
abyste si uvědomili pravý smysl
vánoc, uměli se těšit více z radosti
těch, které obdarováváte a uměli
si navzájem v této slavnostní době
odpustit a najít k sobě cestu.

Jana svašková
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oBNovA KATAsTRALNíHo opERATu A povlNNosTl vLAsTNíKů nrnnovrosrí pODLE

áronn o DANIz NEMovlTosTl

Jak mnozí z vás zaregistrovali, došlo k obnově katastrálního operátu v našem katastrálním území, Výsledkem obnovy katashálního operátu, která je

prováděna na základě katastrálního zákona,je i nová digitální katastrální mapa. V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých

případech ke změně výměry parcel.

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu předcházelo vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí, Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění

měli možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně vyslovit své námitky. Obnovený operát, tj. novou katastrální mapu a popisné údaje

o nemovitostech a evidovaných právech, vyložil katashální úřad k veřejnému nahlédnutí na obecnim úřadu od 20. ř'lna do 5. listopadu 2014. Pokud této

možnosti vlastníci nemovitostí nevyužili, mohou se s výsledkem obnovy operátu seznámit ve webové aplikaci Nahlíženído katastru nemovitostí (http://

nahlizenidokn.cuzk.czl), a to po vyhlášení platnosti, 18. listopadu 2014. Pořídit si může ivýpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního

místa Czech POlNT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti,

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník

pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně

nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb.,

katastrální zákon), proto se poplatníkem stává vlastník. Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostijsou okolnostmi rozhodnými pro

vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostíje tedy povinen za nemovitosti, dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich

došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové pfiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

Jan Herbst

SVOZ ODPADŮ
pŘl ztvtĚNĚ KLIMATIcKÝcH poDMíNEK Pozvánka do knihovny

vážení malí i velcí čtenáři,
i před Vánoci stále funguje místní

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

obecního úřadu.
Těším se na vás

kn ihovnice zdena konvičková

Na nádraží, na pozemku Českých drah, na jehož části
je zřízeno parkoviště, bude v souladu s územním

rozhodnutim příslušného stavebniho úřadu vybudován

sloup, který bude součástí výstavby digitálního

rádiového systému GSM-R pro potřeby zabezpečení
železniční dopravy na trati Beroun - Praha - Benešov,

Stavba bude konkrétně zajištbvat mobilní telefonní a

datovou komunikaci mezi shojvedoucím a dispečerem

a dalšími účastníky drážní dopravy a bude sloužit

výhradně pro potřeby železničního provozu.

Výstavba nové trafostanice

Na kňžovatce ulic Pětihostská a Nad Stráněmi byla

vybudována nová trafostanice, Ta nahrazuje starou,

postavenou na sloupech, která stála na druhé shaně
ulice Pětihostská. Nová trafostanice je propojena

kabelem, uloženým v zemi, s trafostanicí, postavenou

mezi ulicemi Nad Stráněmi a Rekreační. Díky tomuto

novému kabelu, bude demontováno vzdušné vedení,

mimo jiné i mezi ulicí Pětihostská a Školní,

V roce 2a11 zastupitelsfuo obce vydalo obecně závaznou vyhlášku o stanovení
systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Senohraby, V této vyhlášce je v článku 3, odsí. 4 stanoveno, že obec je
oprávněna v případě mimořádných klimatických podmínek určit svozová místa,

ze kterých bude odvážen směsný odpad. Svoz sběmých nádob (popelnic) na

svozová místa si zajišťují občané.
V praxi to znamená, že pň nepříznivých klimatických podmínkách v zimním
období sběmý vůz svážející popelnice nezajíždí do všech ulic. V tomto případě
jsou vlastníci nemovitostí povinni odvést popelnici na určené svozové místo.

Určená svozová místa vyjmenována v příloze č, 2 výše uvedené vyhlášky jsou:

kfržovatka ulic Ve Stráni a Nad Stráněmi - pro ulici Ve Stráni
kňžovatka ulic Svahová a Nad Stráněmi - pro ulice Rekreační a část ulice

svahová - od ulice Rekreační ke kňžovatce s ulicí Nad stráněmi
kňžovatka ulic Svahová a Nad Stráněmi - pro ulici Slepá
křižovatka ulic Ve Smilovci a V Břízkách - pro ulici Ve Smilovci
kfržovatka ulic Hlavní a Sázavská - pro ulici Sázavská a Na Požáru
kňžovatka ulic I.J Hňště a IJ Ozdravovny - pro ulici Na Úhorech a pro část ulice
IJ Hňště - od kfržovatky s ulicí lJ Ozdravovny k ulici Na Úhorech
ulice Na Ježově - u garáží hoíelu S.E.N. - pro ulici Na Ježově
kňžovatka ulic Družstevní a Malostranská - pro ulici Pod Ježovem
ulice U Transformátoru mezi čp. 329 a čp, 170 pro část ulice U Transformátoru

- od čp. 402 k čp, 206 včetně kňžovatka ulic Pětihostská a V Zahradách - pro
část ulice v zahradách
kilžovatka ulic Pětihostská a Nad ZanXy pro utici Nad Zábky a část ulice
v zahradách
kňžovatka ulic Pětihostská a Na Pískovně - pro ulici Na Pískovně
kňžovatka ulic K Ostrůvku a Hlavní - pro ulici K Ostruvku
Obecní úřad Senohraby věří, že každý toto opatření pochopí, neboť není
v silách obecního úřadu zajišťovat zimní údžbu místních komunikací a současně
zajišťovat svoz popelnic na určená svozová místa.

stavba stožáru na nádraži
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Naši prosincoví jubilanti:

Nováková Eva
Havlíček František
Jiráková Marie
Stěhule Štepan
Bláha Jindřich
Křížkovský Ladislav
Bardová věra
Šindelářová Dagmar
Robová Terezie

Milíoslavenci!
Srdečně vám blahopřejeme
a přejeme vám ještě spoustu
krásných chvil s vašimi
nejbližšími.
za obecní úřad
šárka sovová

pooĚrovÁtví

V neděli 26.10. jsme byli na procházce
na Bašťrně a zažili jsme moc milou
událost. Pan převozník ,,Mates"
(bohužel nevím jak se pan převozník
opravdu jmenuje) pozval všechny
děti, které se tou dobou nacházely
na plovárně ke svezení na jeho
převoznické pramici po Sázavě. Pro
děť to byl obrovský zážitek a na jejich
naléhání je povozil ještě jednou. Když
mu někteří rodiče nabízeli peníze -
odmítl, že to udělal pro děti. Možná
tato událost nestojí za zmínku, ale
udělat jen tak někomu nezištně radost
se už vidí málokdy, a proto jsem Vám
o tom chtěla napsat - zda by nestálo za

uveřejnění.
Přeju hezké dny

Lenka Lukešová, Senohraby

poznámka redakce:
Takó přejeme našemu sázavskému
převozníkovi Matesovi a jeho paníbrzké

zotavení z jejich nedávné nehody.
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V neděli 74. prosince 2074
v 70 h. přivítáme

v senohrabské kapli pražského
světícího biskupa

uÁctavA MAtítlo,
který bude sloužit adventní

bohoslužbu.
Všichni jste srdečně zvóni!

V neděli 9. 1í. byla již tradiční Lampionová procházka

Děti s rozvícenými lampiony,
baterkami i jinými světýlky se

opět prošly po Senohrabech
od školy a na hřišti
u tělocvičny na ně čekala
různá překvapení. Tajuplná
césta tmou za malou
odměnou, napečené dobroty
a nakonec ohňostroj.
Doufáme, že si to i tentokrát
užilyasnimi irodiče.
Tak zase za rok!

za senohrabskou besedu
Jana Vrbová

Oě!.i:a:]tp .:l\iit]i

foto: L. Vaněk
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Y základní škole Senohraby si děti vyzkoušely,jak snadné a

zábavné je pomoci mamince a vytvořit si zdravou svačinku.

Pod vedením výživové poradkyně si děti lryráběly pomazank7

ze zdravých surovin a byly vesměs překvapeny, jak dobře

chutná pomazáŇa z cizmy, červené čočky či pohanky.

Součástí samostatné přípravy svačiny byly i informace

o správném stravování dětí, pitném režimu a v neposlední

řadě proběhlo povídání o zdravém pohybu a sportu.

I přes hlučnější nadšení dětí panovala pod vedením paní

ředitelky Staňkové ve škole velice příjemná atmosféra

stmeleného kolektivu. Je skutečně radost .takto fungující

školy navštěvovat a pracovat se zdravě zapálenými dětmi .

Ráda bych poděkovala rodičům, kteří k přípravě přistoupili 
É

opravdu zodpovědně a umožnili dětem přinést si spousty

ovoce a zeleniny. Některé maminky nabídly pomoc a některé

dokonce napekly dětem na ochutnání zdravé ovesné sušenky.

dojídaly vše, co oloupané a nakrájené zbylo. Na závěr si svůj

děkuii všem participujícím.

ZAPIS DO SKOLY

Základní škola Senohraby srdečně zve

budoucí prvňáčlry a ieiich rodiče

k zápisu, kterlý se koná ve škole

4.2.2Ot5 (13 - 17 hodin).

co naše škola nabízí?

- rodinné prostředí s individuálním přístupem,
osobnostní výchovu - všichni se známe

- kvalifikovanÝ pedagogický sbor, proškolený
v moderních metoiláčh v,íukv - ýíme, iak na to

- důrazna ekologickou qýchovu - jsme v přírodě
a s ořírodou

- ansiičtinu od 1. ročníku - umíme se domluvit
- spdustu qýukoqých akcí vyjezdy na ozdravné

Dob,řrí/ - isme snoieni se světem
- t<vatítňi diužinu, vélké množství kroužků - nuda

u nás nebydlí
|sme školď ve které máme na děti čas!

prohlédnout si budovu a nahlédnout i do
wučování můžete při Dnu otevřených dveří,
kterv bude 13. 1. 2Ot5 (9 ,16 hodin).
Více-informací o škole na www.zssenohraby.
cz,natel.72578í-366, nebo osobně ve Škole.

ZDRAVA SVACINA VE SKOLE

#W,

Děti zdobily svačinky zeleninou, z ovoce lyráběly špízy a s chutí

výrobek pojmenovaly a namalovaly si pro něj reklamu. Ještě jednou

Výživová poradkyně NutriCentrum, Bc. Petra Scholzová

lNZERCE:

lvově otevřená

samoobsluha ENAPO

otevírací doba po - so 7:00 - 20:00,

ne 7:30 - 15:00

Zvěřinové hody
27. 12. - 28. 12.

v restauraci u Andělů
rezeruace: Marie VENCOVÁ

412/2014

tel.:776 050102
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z ustavujícího zasedání Zastupitelsfua
obce Senohraby konaného dne 12. 11,
2014 od 19:00 hodin v sále restaurace
U Andělů
Přítomni: Zbyněk Průša, lng. Miroslav
Činar, pnor. Viktor Kopper, lng. Jana
Svašková, Václav Krebs, PhDr. Vladimír
Dvořák, Milan Kraut, Michal Bílý, lng. Jiří
zahradník

Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Senohraby
zahá4ilv 19:00 hodin dosavadní starosta
obce lng. Pavel Pangrác. Poděkoval
dosavadním zastupitelům a všem ostatním
za spolupráci v minulém volebním období.
Dále představil nově zvolené členy
zastupitelstva obce a předal jim osvědčení
o zvolení do zastupitelstva obce.
Dále se slova ujal dosavadní místostarosta
obce pan Milan Kraut, ktený předsedal
ustavujícímu zasedání do zvolení nového
starosty. Konstatoval, že dle prezenční
listiny je přítomno všech devět členů
zastupitelsfua obce a zastupitelstvo je
usnášeníschopné,
U snesen í č.01 /05/201 4 :Zastu pitelsfuo
obce schvaluje, aby pan Milan Kraut
předsedal ustavujícímu zasedání do
zvolení nového starosty.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:

Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý,
čihák, zahradník
2 proti: Průša, Kopper
Usnesení č.01 /05/201 4 bylo schváleno.

Slib zvolených č|enů zastupitelstva.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2
zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva obce ke složení slibu.
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69
odst, 2 zákona o obcích: ,,Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České
republiky", Poté vyzval přítomné členy
zastupitelsfua ke složení slibu pronesením
slova ,,slibuji" a podpisem na připraveném
arcnu. Žádni1 člen zastupitelstva neodmítl
složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů zápisu a
zapisovatele zápisu.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu
lng. Miroslava Činata a Václava Krebse a
zapisovatele zápisu Jana Herbsta.
U sn esen í č. 02/0 5/201 4 : Za stu p ite l sfu o

O€tiii{#l .Nl?*$§l:,

obce schvaluje ověřovatele zápisu lng"
Miroslava Činaxa a václava krebse a
zapisovatele zápisu Jana Herbsta.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
Usnesení č.Oa05/201 4 bylo schváleno.

Program ustavujícího zasedání
zastupitelstva.
Slib zvolených členů zastupitelstva.
Určení ověřovatelů zápisu v souladu s
§ 95 odst. 1 zákona o obcích a určení
zapisovatele zápisu.
Schválení programu,
Určení způsobu volby starosty a
místostarosty/ů.
Určení počtu místostarostů a funkcí,
pro které budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni v souladu s § 7,|

zákona o obcích.
Volba starosty,
Volba místostarosty/ů.
Určení počtu členů finančního a
kontrolního uýboru.
Volba předsedy finančního výboru.
Volba předsedy kontrolního uýboru.
Rozhodnutí o odměnách za rnýkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce.
Diskuze.

Návrhy na doplnění nebo změnu
programu:
paní svašková; návrh na rozšíření bodu
č. 9 a 10 o volbu členů íinančního a
kontrolního výboru.
panzahradnik: návrh na rozšíření
výborů o v,ýbor stavební a životního
prostředí a o ql,bor pro kulturu, školství a
tělovýchovu,
Pan Kopper: návrh zařadit za bod č.
3 nový bod -,,Stanovisko zastupitelů
zvolených za TJ Sokol k výsledku voleb
do zastupitelsfua obce Senohraby a
povolební situaci".
U sne sen í č. 03/0 5/20 1 4 : Za stu pite l sfu o
obce schvaluje rozšíření programu v
bodě 9 a 10. Bod 9 zní: Volba předsedy
a členů finančního výboru. Bod 10 zní:
Volba předsedy a členů kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:

Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý,
zahradnik
3 proti: Průša, Kopper, Čihák
Usnesení č.03/05/201 4 bylo schváleno.

U snesení č,04/05/201 4: Zastupitelstvo
obce schvaluje zřízení výboru
stavebního a životního prostředí,

Výsledek hlasování: 1 hlas pro: Zahradník
8 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,
Bílý, průša, Kopper, Čihar
Usnesení č.04/0il201 4 nebylo schváleno.

U sn e se n í č. 0 ilO 5/20 1 4 : Zastupitel sfu o
obce schvaluje zřízení výboru pro kulturu,
školsfuí a tělovýchovu.
Výsledek hlasování: 2 hlasy pro:

Zahradník, Průša,
7 proti Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,
Bílý, Kopper, Čihák
Usnesení č,05/05/201 4 nebylo schváleno.

U sne se n í č. 06/0 5/20 1 4 : Zastupitel sfu o
obce schvaluje zařazení nového bodu
za bod č. 3 ,,Stanovisko zastupitelů
zvolených za TJ Sokol k výsledku voleb
do zastupitelstva obce Senohraby a
povolební situaci".
Výsledek hlasování: 3 hlasy pro: Průša,
Kopper, čirrat
5 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,
Bílý
1 se zdržel: Zahradník
Usnesení č.06/0il201 4 nebylo schváleno.

Usnesení č.O7 10512014: Zastupitelstvo
obce schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce se změnami dle
usnesení č. 03l05l2o14.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro:

Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý
4 proti: Průša, Kopper, Čirrat, Zahradník
Usnesení č.07/05/201 4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a
místostarosty.
Předsedající navrhl veřejnou volbu
starosty a místostarosty, Jiné návrhy
nebyly podány.

U snesení č. 08/05/201 4 : Zastupitelsfu o
obce schvaluje veřejný způsob volby
sta ro sty a m í sto sta rosty.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
U snesen í č. 08/0 5/201 4 bylo schváleno.

Určení počtu místostarostů a funkcí,
pro které budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni v souladu s § 7í
zákona o obcích.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
volilo jednoho místostarostu,
Dalšínávrhy:
Pan Kopper: Navrhuje, aby zastupitelstvo
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Volilo dva místostarosty.
Pan Zahradník: Navrhuje, aby
zastupitelsfuo volilo dva místostarosty.

lJ sn e se n í č. 09/0 5/20 1 4 : Zastu pite l stvo obce

schval uje vo lb u dvo u m í stostaro stů,

Výsledek hlasování:
4 hlasy pro: Průša, Kopper, Čihar,
zahradník
5 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,

Bílý
lJsnesení č.09/05/2a1 4 nebylo schváleno.

Zastupitelsfuo obce bude volit jednoho

místostarostu.

Předsedající navrhl, aby jako uvolněná
ve smyslu § 84 zákona o obcích byla

vykonávána funkce starosty.

Další návrhy:

Pan Průša; Navrhuje, aby funkce starosty

byla vykonávána jako neuvolněná.

lJ snesení č. 1 0/05/201 4: Zastupitelsfuo

obce schvaluje, že funkce starosty bude

vy kon áván a j ako ne uvolněn á.

Výsledek hlasování:
3 hlasy pro. Průša, Xopper, Čihák
5 proti; Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,

Bílý
1 se zdžel: Zahradník
lJ snesení č. 1 0/05/201 4 nebylo schváleno.

IJsnesení č. 1 1 /05/201 4: Zastupitelsfuo

obce schvaluje, že funkce starosty
bude v souladu s § 84 zákona o obcích
vykon áv án a j ako dlou h od obě uvol ně n á.

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:

Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý,

zahradník
3 proti: Průša, Kopper, Člnat
lJ sne sení č. 1 1 /05/201 4 bylo schváleno.

Předsedající navrhl, aby jako uvolněná

ve smyslu § 84 zákona o obcích byla

vykonávána funkce místostarosty.

Další návrhy:

Pan Průša: Navrhuje, aby funkce
místostarosty byla vykonávána jako

neuvolněná.
lJ sne se ní č j a0 5/20 1 4 : Zastu pitel stvo

obce schvaluje, že funkce místostarosty
bude vykonávána jako neuvolněná,
Výsledek hlasování: 4 hlasy pro; Průša,
Kopper, Čihák, Zahradník
5 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý

lJsnesení č, 1 U05/201 4 nebylo schváleno.

lJ sne sen í č. 1 3/0 5/20 1 4 : Za stu pitel sfu o

obce schvaluje, že funkce místostarosty
bude v souladu s § 84 zákona o obcích
vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro:

Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý
4 proti: Průša, Kopper, Čirrat, Zahradník
U snesení č. 1 3/0il201 4 bylo schváleno.

Volba starosty.
pan Dvořák navrhl zvolit do funkce
starosty lng. Janu Svaškovou,
Další návrhy:
Pan Průša: Navrhuje zvolit do funkce
starosty PhDr. Viktora Koppera.
U sne se n í č, 1 4/0 5/20 1 4 : Zastu pite l sťvo

obce volí starostou obce phDr. viktora
Koppera.
Výsledek hlasování:
3 hlasy pro: Průša, Kopper, Činár
5 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,

Bílý
1 se zdržel: Zahradník
U snesení č, 1 4/0 5/20 1 4 nebylo
schváleno.

U sne se n í č. 1 5/0 5/20 1 4 : Za stu pitel sfuo

obce volí starostkou obce lng. Janu
Svaškovou.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:

Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý,
zahradník
3 proti: Průša, Kopper, Činat
Usnesení č, 1 5/0il201 4 bylo schváleno.

Poté převzala vedení schůze nově
zvolená starostka.

Volba místostarosty.
Pan Bílý navrhl zvolit do funkce
místostarosty pana Milana Krauta.
Dalšínávrhy:
PanZahradník: Navrhuje zvolit do
funkce místostarosty pana Zbyňka
Průšu.
Pan Průša: Navrhuje zvolit do funkce
místostarosty PhDr. Vjktora Koppera.
U sn e se n í č. 1 6/0 5/20 1 4 : Za stupitel sfu o

obce volí místostarostou obce phDr.

Viktora Koppera.
Výsledek hlasování: 3 hlasy pro: Průša,
Kopper, čihák
5 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,
Bílý
1 se zdržel: Zahradník
Usnesení č.1 6/05/201 4 nebylo
schváleno.
U sne se n í č. 1 7/0 5/20 1 4 : Za stupitel sfu o
obce volí místostarostou obce pana
Zbyňka Prušu.
Výsledek hlasování:
4 hlasy pro: Průša, Kopper, Čitrát<,

zahradník
5 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,
Bílý
Usnesení č. 1 7/05/201 4 nebylo schváleno.

U sn e se ní č. 1 8/0 5/20 1 4 : Za stu p ite lstvo

obce volí místostarostou obce pana
Milana Krauta.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro.

Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý,
4 proti, Průša, Kopper, Činar, Zahradník
Usnesení č. 1 8/05/201 4 bylo schváleno.

Určení počtu členů finančního a
kontrolního vtýboru.
Starostka informovala o povinnosti

zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117

odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona
o obcích. Počet členů výboru musí být

lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor
musí mít nejméně třičleny (§ ,119 odst. 1

zákona o obcích). Členy výboru mohou

být členové zastupitelstva ijiné osoby,
pouze předsedou výboru může býtjen
člen zastupitelstva (§ 11 7 odst. 4 zákona
o obcích). Členy íinančního výboru a

kontrolního výboru nemůže být starosta

ani místostarosta (§119 odst. 1 zákona
o obcích). V minulém volebním období

měla obec 5 členů finančního a 5 členů

kontrolního výboru. Pro další volební
období navrhuje tedy stejný počet.

Dalšínávrhy:
Pan Průša: Navrhuje 3 členy finančního
výboru a 3 členy kontrolního výboru.

Pan Zahradník: Navrhuje 3 členy
finančního výboru a 3 členy kontrolního
výboru,
U snesení č. 1 9/05/201 4: Zastupitelsfuo
obce zfrzuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou mít 3 členy.

Výsledek hlasování: 4 hlasy pro: Průša,

Kopper, Čihák, Zahradník
5 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,

Bílý
U snesení č.1 9/05/201 4 nebylo
schváleno.

U snesení č,20/05/201 4 : Zastupitelsfuo

obce zrtzuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou mít 5 členů.
Výsledek hlasování,
5 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák,

Krebs, Bílý
4 proti: Průša, Kopper, Činat, Zahradník
U snesen í č.20/05/201 4 bylo schváleno,

Volba předsedy a členů finančního
výboru.
starostka navrhla zvolit do funkce
předsedy finančního výboru PhDr,
Vladimíra Dvořáka.
Další návrhy:

Pan Průša: Navrhuje zvolit do funkce
předsedy finančního výboru lng.

Miroslava Činata,
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Pan Kopper: Navrhuje zvolit do funkce
předsedy finančního výboru lng. Miroslava
činata.
Pan Zahradník: Navrhuje zvolit do funkce
předsedy íinančního výboru lng, Miroslava
činata.
Usnesení č.21 /05/201 4: Zastupitelsfuo
obce volí předsedou finančního výboru
lng. Miroslava Činat<a.

Výsledek hlasování: 4 hlasy pro: Průša,
Kopper, Čihák, Zahradník
5 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,
Bílý
Usnesení č.21 /05/201 4 nebylo schváleno.

Usnesení č.2Z05/201 4: Zastupitelsfuo
obce volí předsedou finančního výboru
PhDr. Vladimíra Dvořáka.
Výsledek hlasování: 5 hlasy pro:

Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý
3 proti: Průša, Kopper, Činar
1 se zdržel: Zahradník
U snesení č. 22/05/201 4 bylo schváleno.

Starostka navrhla zvolit za členy
finančního výboru pana Michala Bílého,
pana Vladimíra Prchlíka, pana Milana
Štefla a lng. Miroslava Činara. Jiné návrhy
nebyly podány.

U snesen í č. 23/0 5/20 1 4 : Za stupitel sfu o
obce volí tyto členy finančního výboru:
Michala Bílého, Vladimíra Prchlíka, Milana
Štefla a tng. Mirostava Činaxa.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro

U snesení č. 23/05/201 4 bylo schváleno,

Volba předsedy a členů kontrolního
vtýboru.
lng. Jiří Zahradník navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru lng. Jiřího
zahradníka.
Další návrhy;

Starostka: Navrhuje zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru pana Zbyňka
Průšu.
U snesení č, 24/05/201 4: Zastupitelsfuo
obce volí předsedou kontrolního výboru
lng. Jiřího Zahradníka.
Výsledek hlasování: 1 hlas pro: Zahradník
6 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs,
Bílý, Čihák
2 se zdňeli: Průša, Kopper
Usnesení č.24/05/201 4 nebylo schváleno.
Usnesení č.25/05/201 4: Zastupitelstvo
obce volí předsedou kontrolního výboru
Zbyňka Průšu.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák,
Krebs, Bílý, Kopper, Čihák
1 proti; Zahradník

1 se zdržel: Průša
Usnesení č.25/05/201 4 bylo schváleno.

v diskuzi o volbě členů kontrolního
v,ýboru navrhl pan Zahradník, aby volba
členů kontrolního výboru byla přesunuta
na další zasedání zastupitelstva.
U snesení č.26/05/201 4: Zastupitelsfuo
obce schvaluje, aby volba členů
kontrclního uýboru byla přesunuta na
dal ší z asedání z astupitelsfua obce.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:

Zahradník, Kraut, Bílý, Činat, průsa,

Kopper
3 se zdrželi: Svašková, Dvořák, Krebs
U snesení č.26/05/201 4 bylo schváleno.

Řozhodnutí o odměnách za
vtýkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce.
Odměny neuvolněným zastupitelům se
určují podle § 72 a § 84 zákona o obcích
a nařízení vlády č. 3712003 Sb.
Připomínky a návrhy:

Paní Sovová: Upozornila členy
zastupitelstva, že odměny mají být
schváleny v konkrétní v,ýši a od
konkrétního dne, Zastupitelé, kteří se
vzdají odměny, by měli být zapsáni
jmenovitě v zápisu ze zasedání.
U sne se n í č. 27 /0 5/20 1 4 : Zastupitel sfu o
obce stanoví, aby neuvolněným členům
zastupitelsfua byla v souladu s § 72 a

§ 84 zákona o obcích a nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev v platném
znění, poskytována měsíční odměna
v maximální uýši dle tohoto nařízení.
V souladu s § ZZ a § 84 zákona o obcích
zastupitelsfuo stanoví, že pň souběhu
uýkonu několika funkcí se poskytne jako
součet maximálních odměn stanovených
pro jednottivé funkce. V souladu s § 77
a § 84 zákona o obcích zastupitelsfuo
stanoví, že odměna bude náležet ode
dne, kdy byl člen zastupitelsfua do
funkce jmenován. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude
odměna náležet ode dne složení slibu"

Pokud se chce někdo odměny vzdát,

učiní tak písemným prohlášením na
obecním úřadě u paní Sovové.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro

U sne se n í č. 27 /0 5/20 1 4 byl o schválen o.

Diskuze.
Pan Kopper přečetl ,,Stanovisko
zastupitelů zvolených za TJ Sokol k

výsledku voleb do zastupitelstva obce
Senohraby a povolební situaci".

Ve 20:00 hodin opustilzasedání
zastupitelstva obce zastupitel lng. Jiří
Zahradník.

Následně proběhla živá diskuse
týkající se výsledků komunálních voleb,
povolebních jednání, registrace volební
strany Sdružení obcanů pro Senohraby,
spolupráce členů zastupitelstva v
nadcházejícím volebním období a
dalšího fungování základní a mateřské
školy. V této diskusi vystoupili pan Jakub
Janovský, pan František Konvička, pan
Zbyněk Průša, pan Michal Bílý, pan Milan
Kraut, pan Viktor Koppe1 pan Vladimír
Janovský, paní Alexandra Kloužková, pan
Pavel Pangrác a paní Miluše Staňková.

Starostka ukončila jednání krátkým
projevem ve 21:20 hodin.

Příloha č, ,1: Prezenční listina.
Příloha č. 2: Slib zvolených členů
zastupitelstva obce.
Příloha č. 3: Stanovisko zastupitelů
zvolených za TJ Sokol k výsledku voleb
do zastupitelstva obce Senohraby a
povolební situaci.
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SDĚLENÍ VÝSOnU TJ SOKOL SENOHRABY

y ážení senohrabští občané,
chtěli bychom touto formou poděkovat vám všem, kteří jste podpořili svými hlasy kandidáty TJ Sokol Senohraby, velmi si
vaší přízně vážíme. Obdržené počty hlasů našich kandidátů nás sportovní terminologií posunuly do pozice vítězů a zároveň
se pro nás staly závazkem, abychom se nadále aktivně na řízeníchodu obce podíleli, Zcela logicky a v rámcislušného a
otevřeného jednáníjsme oslovili opět SDH, stejně jako před čtyřmi lety, kdy jsme pak na základě vzájemné dohody a mož-
nostíobce činnost obou sdružení podporovali (oprava Tatry a hasičského domu, zateplenístřechy sokolovny a výměna oken
atd.). Námi předložená nabídka o vzájemné spolupráci byla představiteli a zastupitelem za SDH vyslechnuta bez výrazných
připomínek a sdělení vlastních představ. Předložený návrh neuvolněného starosty a uvolněného místostarosty měl pře-
devším respektovat výsledky hlasování senohrabských voličů a přinést úsporu do pokladny obce. Občanské sdružení TJ
Sokol Senohraby mělo připraveno i další návrhy, ale ty již nebylo s kým projednat. Dohoda mezi SDH a Sdružením občanů
(resp, TOP 09) nejprve zněla senohrabskými kuloáry a následně po našem urgováníjsme byli informováni též, Nastalá
situace a především způsob, kteqým ,,komunikace" proběhla, nás velmi mrzí, ale výsledek jednání SDH a SOS TOP 09
naprosto respektujeme, Přejeme všem zastupitelům, aby dokázali překonat osobnízaujatosti, které se bohužel promítly i do
povolebních jednání. Při velmi podobných programech by neměl být problém vytvořit tým, ktený by hrál bez faulů a slušným
způsobem ve prospěch všech občanů naší obce.
Mnoho pracovních úspěchů novému zastupitelstvu a vedení obce přeje výbor TJ Sokol Senohraby

USPECH MALYCH GYMNASTEK

V sobotu 22. listopadu 2014 se dvě družstva senohrabských gymnastek zúčastnila oblastní soutěže MALÝ TEAMGYM OPEN Kolín
2014. Mladší žákyně startovaly v kategorii 0 ve složení: Barbora Houskov4 Veronika Hynková, Karolína Kotišovrál Barbora Malá, Sara
Malá, Ella Markgrafová, Kateřina Stockovr! Kateřina Šimečková
a Sára Vaisová. Týo dívky skončily na pěkném 7, - 8, místě. Star-

ším žákyním v kategorii l utekla medailejen kousek a skončily na
krásném 4. místě. Závodily ve složení: AnnaAnderlová, Eliška
Bílková Laura Svobodová Anna Markgráfová, Krisýna Plášilová,
Markéta Přikrylovr! Michaela Rozehnalová a Linda Hacmacová.
Obě družstva předvedla výbomé výkony a patříjim zato velká
pochvala. Obtížnost prvků, které dívky předvedly, je stále na vyšší
urovni a tak již začinžtme být rovnocennými soupeři i týmům z vel-
lých gymnasticl,ych oddílů. Obzvlášť se nám daří na trampolíně,
kde obě družstva již předvádí salta (malé holčičk7 zatím dvě, starší
již dokonce všechny). V březnu 2015 nás čeká Memoriál V. StrakT

v Praze, kam plánuji, že pojede našich družstev více a zastoupíme
tak Sokol Senohraby už ve č§řech věkových kategoriích, DrŤe
nám tedy palce. Sportu zdar - gymnastice zvláště_l

Stěpánrka Kršková

§!

KUDY JSME cHoDILl vE 2. PoLoLETl

Srpnovó vychózka vedla lesem přes Mirošovice do Dolní Lomnice,
kam nás nalókal inzerát v Hlósce na oběd do noyě otevřené
restaurace. Cesta byla příjemná, počasí talí/!, restaurace útulná, jen
jídla a obsluha byly zklamáním. Bylo nas 8 a ušli jsme l)km.
V září jsme dojeli do Zókolan a odtud l.yrazili přes Budeč
s prohlídkou hradiště a hřbitova s kaplí na Okoř s prohlídkou
hradu. Cesta a počasí prima, jen přechod potoka nám opakovaně
komplikovaly provizorní lávky. Bylo nas 7 a šlo se ]0 km.

V říjnu jsme se nechali nalákat popisem trasy s nózvem

,, K peřejím Šembery" a dojeli autobusem do Kozojed a odtud začali
putoyat. Ptllní zastávkou byl velice zachovalý románslry kostel
sy. Martina, Dál vedla cesta lesem starou trampskou osadou kolem
potoka Šembery, vyšplhali jsme na kopec k hradišti u Doubravčic
vybudovanému již v 7. století kmenem Zličanů a po návratu zpět

k potoku pokračovali kouzelnou divokou přírodou podél peřejí
potoka, Příjemrrým překvapením bylo spousta nádherných hřibů
- bohužel často čeni,uych. Poslední kus cesty již byl méně příjemný
a do kopce a hladollíjsme dorazili do Kostelce nad Černými lesy.
Po posílení y restauraci a cukrárně jsme ještě prohlédli nóměstí
a muzeum keramiky. Bylo nás 8 a ušli jsme 12,5 km.

Listopadová vycházka s překvapením vedla ze Všenor na Jíloviště,
odkudjsme po občersnení díky pí. Kúnzelové a opečení špeluičku
polračovali k Cukráku a na autobus. Bylo nás 8 a trasa cca 7km.

Všechny podzimní vycházky byly dílE letošnímu počasí doplněny
pohledy na krásně zabarvené stromy.

Poslední letošní tycházku plánujeme jako obvykle v době Vánoc
po okolí Senohrab se zakončením posezením v některé restauraci.
Srdečně zyeme, ponánka bude vyvěšena.

Eva Matějková

812/2014
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TECHNICKE PAMATKY

V SENOHRABECH A OKOLÍ

V Senohrabech se vedle mnoha zajtnaých architektonicloých
děl, zvláště vi1, nacházi, resp. nacházelo i několik staveb, které
můžeme ozračit jako pozustatky industriální architektury.
Většina těchto objektů však dávrro přestala sloužit svému účelu
či úplně zankla.
Nej l}mamněj ším příkladem, dodnes částečně zachov aným, je
Ikušovský mlýn na Mnichovce, o němž nalezreme zmínky jž
v 1 6. století. V pruběhu věků přináležel Lensedlům i Senohrabům,
ale odurčité doby byljiž vždy uváděnjako senohrabs§. Takto jej
nalezreme i na plánech tzv. stabi]ního katastru, zde mapovaného
roku 1841. Tento ,,statný ml;fn na dobrém nápadě" koupil roku
1880 Antonín Šimek, který jej nejprve přestavěl na strojní a
později zde ňídíl velhí hotel. Tento hotel v nedávné době zcela
zank| ale další provozrí části dodnes stojí.
Další obdobnou l"ýzramnou stavbou, ležící nedaleko Senohrab,
byl Hubačovský mlYn. Pravděpodobně vmikl v 15. století a
od 18. století jej vlastnila rodina Janovs§fch. Od roku 1933 jej
provozoval Hynek Tichý, kteý vyšel vsťíc mnoha Iidemiza2.

světové války, tedy v době značné krizové. Provoz fungoval
až do roku 1951 a definitivně objekt zanikl roku 1978. Tato
památka patřila i k v}mamným inspiračním vzorům pro Josefa
Ladu. Blízlcý mlýn, zvaný Maškův, mlel na Kunickém potoce.
I přesto, že prošel zásadni přestavbou, stále jej v pozměněné
podobě nalezneme při cestě do Mirošovic. Zajímavosti je, že
zde zavál7q pracovala i herečka Nina Jiránková.
Velice důležitlmi industriálními díly byly cihelny. V těchto
malých provozech většinou probíhala ruční výroba cihel.
Na místě čp. 24 se nacházela cihelna, která paťila Janu
Trojankovi a vyráběly se zde mj. cihly i pro přestavbu
Trojankova statku. Jako pracovnil<y uvádí kronika Prokopa
a Josefa Zrcka. Y llrušově, přibližně v místě tenisoqých
kurtů, stála také cihelna. Zďejší produkce sloužila pro
výstavbu řady vil i hotelu Valencie, u kterého se také těžila
hlína pro qýrobu. Uváděn je zde clh|ářMalý z Pětihost. Dvě
malé funkční cihelrry jsou dále doloženy i k roku 1938, ale
po 2. světové válce a zásadní zrrěně poměru též zanikly.

Patrik Líbal

lNZERCE:

Kosmetické studio BUNKA
n abízí intenzivní REGENERAČNí,

PROT|VRÁSKOVÉ A OMLAZU J ÍCÍ

ošetření pleti přístrojem ageLOC

Edition /Vu §kln Galvanic Spa

Sysíem,

oKAMzlTY WDITELNY

vÝsrcarx.

TAKÉ oÁnxovÉ pouKAzV KTERÉ

porĚší xlžoou žruu JAKI

xruístvý vÁuočuíoÁnrrc

Těšíse navás:

Kosmetické studio BLANKA

te[.724 815 476

Hlavní 279, Senohraby

kos m eti ka-b l an ka@sezn a m. cz

NOVA LAVKA NA HLASCE

Malebná zřiceninahraduZlenice - Hláska u Senohrab - bude turistům od nové sezony
lépe přístupná. Umožní to nová dřevěná lávka, po které se bezpečně a mnohem
snadněji dostanou do jádra objektu, oproti dřívějšímu zdoláváni příkrých svahů,
Stavba lávky je důležit}m milníkem cesty k záchraně ňíceniny hradu, kterou si v roce
1996 vzalo za své Sdružení pro ochranu kultumího dědictví - Zlenice. Ve spolupráci
s obcí Senohraby, k1erá je majitelem a s podporou MAS Posázaví se daři
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postupná konzervace této romantické památky ajeji záchrana pro budoucí generace.

N{áklady na vybudování lávky pokryla dotace ze Strategického planu LEADER,
ktery administruje Místní akční skupina Posáaaví. Unikátní stavba je jedním
z výstupů projeku ,,Po cestách a hradech doby Karla IV.", keqf tato nezisková
organizace realizuje ve spolupráci s místními akčními skupinami Pomalší

Vladimír Have|ka
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Tento unikátní hudební nástroj by| zhotoven v roce 2001 a od té doby

obohacuje ku|turní dění nejen v Praze a Českých městech, a|e i v ce!é

Evropě. Zvonohra je vlastně soubor zvonů různých veIikostí sladěn do

kompaktního celku, který umožňuje na tyto zvony hrát, Již

od 13. stoleť se lidé snažili spojit něko|ik menších zvonů a
pomocí lanek nebo paliček je rozeznívali. V současné době

se za zvonohru považuje pouze nástroj, který má nejméně
23 zvonů a je ovládán mechanicky pomocí k|aviatury.

Pokud zvonohra získá statut koncertního nástroje, musí mít

nejméně 47 zvonů. Zvonohry se dě|ína pevné a mobilní.

U nás v Čechách je nejznámější Loretánská zvonohra se

svými27 zvony. Jejím autorem byl Claudy Fremy a sIavnostně

by|a vysvěcena v roce 1695. Pražská mobi|nízvonohra je se
svými 57 zvony druhou největší na světě z pěť dnes funkčních ve|kých

mobiI n ích nástrojů. J e jediná ve střední a východn í Evropě. Největší zvon

váží 860kc /fLl a naopak nejmenší 5kg /d6l. H motnost celého nástroje
je t2 t, z toho pouze zvony váží 4950 kg. Postavena byla v letech 2000

až2001" ve spolupráci firem- Zvonařstvím Manoušek z Prahy, firmou
RoyaI Eijsbouts z nizozemského Astenu a belgickou firmou Clock-o-

Maťc z Ho|sbeeku. Tato zvonohra má cerťifikaci Koncertní zvonohry

a plně splňuje veškeré mezinárodní normy. Přepravována je na vozid|e

Renault Magnum AE 470 a celkové rozměry činí- dé|ka 9,8 m; šířka 2,5

m; výška 3,9 m a hmotnost 21,B t. Myšlenka postavit mobilnízvonohru

Pražská mobilní zvonohra v Pyšelích

vznikla již v roce 1994. V roce 1998 by| předložen projekt na zhotovení
Pražské mobilní zvonkohry v rámci akce Praha - Evropské město
kultury, v roce 1999 bylo přislíbeno financování i s termínem prvního

koncertu. Okamžitě se rozběh|y práce na výpočtu profilu
zvonů a jejich výzdobě. Již v roce 2000 začínají být prob|émy

s finančními prostředky a musejíse začít hIedat dalšísponzoři,
l přesto se práce na zvonech nezastavují a v květnu 2001 je

odlito všech 57 zvonů. První koncert se odehrál 3. září 2OO1,

v pražské oboře Hvězda. V následujících dnech probíhaI v Praze

fesťval EurocarilIon 2001, jehož se Pražská mobilní zvonohra

zúčastnila. V současné době zvonohra v Ietním obdobíjezdí na

koncertní turné po Evropě a koncem roku se vrací do Prahy,

kde probíhají da|ší její vystoupení. Za 13 let své existence

má za sebou 400 koncertů v 11 evropských zemích, za její k|aviaturu

used|a již více než stovka profesionálních hráčů na zvonkohry.

V Pyšelích se budeme moci seznámit s tímto hudebním
nástrojem slavnostně již 21. prosince od 16 h při adventních
oslavách. Jedná se o její a03 koncert, Čeká nás program
Roaming Bells nizozemské carillonistky paní Rosemarie
Sauntiěns. Doufám, že se všem tento zážitek bude líbit.
V případě zálmu je možné se také podívat na stránky www.caril|on.cz

Pramen : Stránky cariIlon a kniha Zvonařství pana Petra Manouška.

]an kostrhoun

ii, §,t Ň ilS 
-§ § Setkání senohrabských skautů, milovníků

přírody, táboření a historie.

TJ Sokol Senohraby uspořáda|a 25 . ííjna 2014 v sokolovně přednášku a besedu o táboření a skautingu v Senohrabech.
Táboření a qý|ety do přírody se po válce v Senohrabech prováděly v dřívějším Sokole a ve skautském oddíle. V Sokole
je vedl náčelník F. Konvička, otec nynějšího předsedy Sokola.
Druhou organizací byl skautshý oddíl, kteqý založlli V. Šnajberk a V. Smutný v r. 1945 a jeho vedení brzy píevzal
l.Žaanit. Vpadesá{ých létechv Soko|e táboření ustalo ajižnikdy nebylo obnoveno. Skautská organizace muselabýt také

zrušena. V roce l968 nakrátko vznikl v Senohrabech skauts§ý vodácky oddíl. Vedl jej A. Bezděk a po něm J. Žádníkaž do zrušeni

v období normalizace. Na setkání v části, věnované skautingu byla přednesena přednáška ojeho vzniku ve světě, v Československu,
v České republice a v Senohrabech. Byla uspořádána qfstavka skautské literatury, příruček, oblíbených dětshých časopisů a knih.
Byly vystaveny dochované fotografie z kronik a

části skautslsých kroj ů.

Bylo vzpomenuto účastníků druhé světové války
z nichž mnozí vzešli ze skautského prosťedí a ze

Senohrab a skautů perzekuovaných za minulého
režimu, Účastníci setkání si mohli na památku

odnést odznáčky skautské lilie a origami od
M. Bláhové - indiánské Tee-pee. Na závěr byly
promítnuty staré filmy: ,,Buď připraven" a ,,Na
dobré stopě".
Nasetkání přišli tábomíci ze senohrabského Sokola,
záklédďlicí členové skautské organizace a skauti
z roku 1968.
Skauting je qýchova dobrého občana cestou
lesní moudrosti. Je škoda, že se nenašel dosud

hoch, nebo děvče, kteří by skautskou organizaci
v Senohrabech obnovili' 

Jaí. žádník,K. Kozák
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@Několik povolebních slov
(Prosím, aby mi laskalný senohrabs§ý čtenář věřil, že následujíci
řádky nepíši z pohledujedné ze skupin, které kandidovaly v obecních
volbách.)
První veřejná schůze nově ustaveného zastupitelstva se konala ve
velmi vzrušené atmosféře, chvílemi to dokonce vypadalo, že stále
ještě probíhá předvolební kampaň. Zřejmě si někteří áčastnění
museli doříkat to, co si nestačili říci před zasedáním. Rozčilení se také
přeneslo na mnohé diskutující z řad přítomných občanů. Slyšeli jsme
mnoho prud§ch slov a člověk měl chvílemi dojem, že v Senohrabech
probíhá jalcýsi urputný konflikt. Výjimkou v hlasech z publika bylo
krátké r,ystoupení bývalého starosty, kte{ upozomil, že teď po
volbách by se snad mělo myslet především n4 budoucí záležítosti
obce.
Člověk, kterlý v naši zemi čte noviny a dívá se na televizi, nabývá ze
zpráv a komentářů podobný dojem, jalcý jsme měli při tomto zasedání
zastupitelstva: všechno je špatně, jsme obklopeni lohy a zloěinci,
kteří to s námi nemyslí dobře. Je ale typické, že ztěchto zlých úmyslů
podeďíváme vždycky ty ostatní, ty ztéch druhých skupin. Zpravidla
nepředpokládétme, že by se snad někdo pouštěl do veřejné služby pro
dobro obce a svých spoluobčanů s bohulibým záměrem a čist}m
svědomím. Podezřívavost, nedůvěra, néunak zlých úmyslů, někdy
i přímá pomluva - to je častá výbava myšlení nás všech: mladších
i starších, nemajetných i dobře zaJištěných,nevěřících i křesťanů.
Přitomjejasné, žekaždý z nás chce v zásadě to stejné: zdraví pro sebe
a svou rodinu, vlastní prosperitu stejnějako prosperující obec, životní
spokojenost svou a lidí, kteří ho obklopují a se ktenými se potkává.
A určitě každému záležinaživotě v míru, aby naše země byla uchráněna
před zmatky, chaosem anebezpeěnými konflikty, Necháváme si ale
z rtmých stran zanést do hlaly všelijaké néuory, ideje a podezření,
kterymi se to všechno relativizuje. (A chci vás ujistit, že mluvím
i o sobě.)
Já vím, věci jsou často složitější abuduasi označenza osobu s naivním
pohledem na realitu. Určitě se občas nedá na první pohled rozeznat
pravda od lži, dobry zám& oď úmyslného podvodu nebo pracoviý
ělověk od neschopného mluvky. Ale snad není třeba se vždy předem
přiklonit k té horší variantě. A také není ťeba vidět všechno černobíle
a nevšímat si, že zlo a dobro se potkává v srdci každého z nás.
Chtěl bych tedy apelovat na naše nové zastupitele, ale vlastně na
nás na všechny: přisfupujme k sobě navzájembez předsudků, že ten
druhý je náš nepřítel a má zIé úmysly. Nesnažme se v sobě pěstovat
pocit, že jsme obětí nespraved|nosti, i když se nám to tak třeba může
(někdy snad i trochu oprávněně) jevit. Zamysleme se nad tím, zda
i naše skutky byly v očích bližních vždy bezvadné. Zajímejme se
o nénory druhých a snažme se je pochopit. Nyní nadchéni čas na
společné řešení problémů obce, na zlepšování prostředí, ve kterém
žijeme, a na řešení vztahů mezi |idmi. Čas konfliktů a zášti by snad
už mohl skoněit.
Přeji vám všem dobré prožití závěru roku a zvu vás do senohrabské
kaple na čtrzrtek 4, 12. v 18 hodin na pořad o Adventu a adventních
zpěvech a pak zejména na neděli 14. 12. v 10 hodin, kdy v kapli
přivítáme na zvláštni adventní bohoslužbě pražského světícího
biskupa Y árcIav a Malého,

Michal Tomek
sdružení Kap|e Senohraby

Překvapenív cíli
Ti, co zaběhli v horším čase se dohodli, že vítěze v běhu na
stupně vítězů nepustí z obav, že by se sami na tu ,,bednu"
nemuseli dostat a chtějí být na ní, protože až teprve stání na
bedně potvzuje vítěze a ne zaběhnuté časy.
Takové i jiné paralely napadají člověka sportovního ducha
po tom, co se událo po volbách do zastupitelstva v naší obci.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce bylo od samého
počátku až po volby vedení obce vedeno podle scénáře
vyhrát (ktený docela barvitě popisuji v úvodu příspěvku).

Koalice Sdružení občanů pro Senohraby alias TOP 09
a Sdružen í dobrovolných hasičů (zřejmějen jednotlivci) se dohodla
na vytvořenítzv. blokačnívětšiny, s cílem nejen odmítat, ale vŮbec
nepřipustit jakékoli návrhy zastupítelů zřadTJ Sokol, Blokační
většina 5 mandátů by totiž nemusela pň hlasovánívlastní hlavou
a rozumem stačit a funkce ve vedeníobce by mohly uniknout. Byli
tak zaujati potřebou bezduše prohlasovatvšechno, že schvalovali
i členy komisí, aniž by je předsedové těchto komisí navrhli,
projednali a navržení potvrdili.

,,Mnohá nedorozumění a konflikty vznikají proto, že se vlastně
neznáme, nekomunikujeme spolu a nemáme se kde scházet".
V duchu této, jinak skvělé proklamace, která stojí v závěru
volebního programu SOPS, byli zastupitelé za TJ Sokol
připraveni na empatickou komunikaci s výše uvedenou koalicí.
Bylo pro ni velice příhodné místo a zbývalo se ve smyslu této
proklamace SOPS už jen ,,poznávat". Uvedená proklamace
se však zřejmě ještě nedostala z volebního plakátu do mysli a
krve představitelů SOPS v zastupitelstvu obce a zbývající část
koalice ji ještě nepřtjala.

Popisuji minulost, byť čerstvou, ve které byla promarněna
první šance pro zahájení žádoucí spolupráce a společného
postupu pň řešení problémů a potřeb obce. Nebude platit

lidové rčení: ,,Když se zapne první knoflík špatně, tak je celé
zapínání špatné"? Jak chápat prohlášení paní starostky, ing,

Svaškové, o vstřícném přístupu k potřebám a zájmům občanů,
když byla tak nevsťícná a nepřístupná vůči návrhům, názorům
a pňpomínkám vlastních zastupitelů, To je věc, která mne
trápí víc, než nezvolení zastupitele z řad Sokola za starostu či
místostarostu. Mj. potlesk občanů pň vyslovení jména Průša,
ing, Činat, dr. Kopper byl dostatečnou satisfakcí. Očekával
jsem neobyčejný zi4em o ustavující zasedání zastupitelstva
obce, očekávání však předčila skutečnost. Moc bych si proto
přál, aby se novému zastupitelstvu obce dařilo akaktivitu schůzí
zastupitelstva, bez vzájemného překřikování a zloby, udžet
a vtáhnout tak maximum občanů do rozhodovacího procesu
orgánů obce. Vysoká účast spoluobčanů na ustavující schůzi
zastupitelstva potvrdila, že i když od voleb up|ynulo jž více jak
měsíc, zájem občanů o věci veřejné neochabl. Věřme tedy, že
jako zastupitelé vstupujeme do období plného aktivit a činorodé
prácezahvalé a náročné pozornosti občanů Senohrab,

PhDr, V Kopper

11O-&-t)é 12/2014



VANOCNl

Mirošovický Vánoční
Jarmark

V sobotu 13. 12.

od 13 hodin u fotbalového
hřiště v Mirošovicích.
stánky s vánočním zbožím,

soutěže a tvořeníčko pro děti,

vánoční koledy a na závěr v 17.00

hod. se můžete těšit na již klasický

velkolepý ohňostroj!

Přijd'te si nasát vánoční atmosféru,

nakoupit drobné vánoční dárky,

ochutnat domácí

zabijačku, punč,

medovinu, svařák.

Obec Mirošovice,

MC Čolek

předvánoční akce
v Hrusicích

Sobota t3. t2.19.00 hod.

,,Vánoční koncert'i sokolovna

v Hrusicích, učinkují: Simona Bursová

-zpěv Marcela Rezková - klavír

NeděIe 2I. L2.16.00 hod.

,,Vánoční vystoupení" h rusického

folklorního souboru ,,MlKEŠ" s hosty,

sokolovna

zve obecní úřad Hrusice

SLOVENSKYCH

MEZlNÁRODNÍH0
HUDEBNÍH0
FESTlVALU

*#}&C ,e_<D


