Volební program

SDRUŽENÍ OBČANŮ PRO SENOHRABY
pro volby do Zastupitelstva obce Senohraby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Vážení spoluobčané,
Senohraby jsou jedinečnou obcí. Vždy se odlišovaly od sousedních obcí nejen svou historií, ale i vzhledem a významem.
S tímto vědomím jsme předstupovali před čtyřmi lety před vás, voliče, a po celé čtyři roky ve vedení obce jsme toto měli
na paměti. Mnohé se podařilo, další projekty na svou realizaci teprve čekají. Práce pro obec Senohraby nás těší a vidíme
v ní smysl i v nadcházejících čtyřech letech. Myslíme si, že je důležité zachovat kontinuitu vedení obce a nasměrovat
veškeré úsilí k dokončení započaté práce.

M otto : S lušnost, odbornost, pracovitost.
VZHLED OBCE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Splněno:
úprava oplocení pomníku padlých na návsi a prořez památné lípy
osázení prostranství před nádražím květinami a vysazení nového květinového
záhonu v ulici U Školky
vyčištění, kultivace a osetí louky pod bývalým skokanským můstkem v Hrušově
obnova obecních lesů, pravidelné sekání obecních luk
recyklace odpadu z každé domácnosti – žluté nádoby na plast u všech nemovitostí zdarma
navýšení počtu stanovišť pro tříděný odpad, zavedení recyklace kovů a olejů
zrušení problémového stanoviště tříděného odpadu na křižovatce ulic Pětihostská – Nad Stráněmi
rozšíření počtu odpadkových košů, zavedení sáčků na psí exkrementy
Výhled:
citlivá úprava návsi jako centrálního prostoru obce a odpočinkového místa pro
všechny generace
celková revitalizace parčíku pod bývalou samoobsluhou
výměna zastaralých autobusových zastávek a informačních nástěnek za nové
zlepšení úklidu odpadků po celé obci
zlepšení úklidu obce (urychlení sekání trávy a lepší zimní údržba obce)

Záleží nám na každém koutu obce, protože upravené okolí znamená příjemnější
bydlení pro nás všechny.
INFRASTRUKTURA
Splněno:
zahloubení zamrzajícího vodovodu v chodníku u křižovatky ulice Hlavní a Nad
Stráněmi včetně vyřešení odvodnění dešťové vody
při rekonstrukci frekventované benešovské silnice (I/3) bylo obcí vyjednáno položení tichého asfaltu jako protihlukového opatření
dostavba vodovodu v ulicích Ve Vilách, Příčná a Nad Stráněmi
dostavba kanalizace v ulici U Školky a od bývalé Igry s napojením na ulici Ve
Vilách
prosazení zvýšení kapacity plánovaného nového vodojemu na Pelešce pro obec
Pětihosty s rezervou pro obec Senohraby
dostavba chodníku od hasičského domu k restauraci U Andělů, oprava chodníku
podél školní zahrady a zřízení nové autobusové zastávky
oprava místních komunikací kvalitní obalovou asfaltovou směsí
výměna povrchu poloviny Školní ulice včetně vyřešení odvodnění dešťové vody
realizace odvodnění části Sokolské ulice, oprava dešťové kanalizace podél bývalé Igry k mostu
Výhled:
s pomocí získané dotace realizovat akci Senohraby-Hrušov – vodovod a kanalizace – zahájení na podzim 2018
zahájit práce na projektu intenzifikace a rozšíření kapacity ČOV
dokončit chybějící chodník od nádraží k poště a zpevnit v těchto místech ujíždějící silnici – vyřízeno stavebního povolení a uzavřena smlouva se Středočeským
krajem – realizace plánována na rok 2019
opakované vyjednávání obce se Středočeským krajem, aby kompletně opravil
celou Hlavní ulici na katastru obce
pokračovat v opravách místních komunikacích kvalitní obalovou asfaltovou
směsí
pokračovat v opravách a budování dešťové kanalizace v obci
dokončit nový územní plán obce

Naši občané si zaslouží jezdit po komunikacích odpovídajících 21. století,
nikoliv po prašných cestách a drolící se provizorní asfaltové drti.
FINANCE
Splněno:
získání dotace na dokončení kanalizace v obci (ulice U Školky, u bývalé Igry)
získání dotace na nové hrací prvky na školní zahradě a vybudování altánu
získání dotace na vybudování vodovodu a kanalizace v Hrušově
získání finanční podpory na vydání publikace o obci
zveřejňování měsíčního plnění rozpočtu obce na internetových stránkách obce
revize dodavatelských smluv obce, snížení ceny dodávaných energií pro obec
a školu
zachování zdravého finančního stavu obce a nezatížení obce úvěrem
Výhled:
aktivně pokračovat v získávání dotací na investiční akce v obci
najít další úspory v provozu obecního úřadu
zachovat transparentní a zodpovědnou finanční politiku obce bez nutnosti zatížit obec úvěrem
zprostředkovat dotaci pro občany za účelem pořízení nádrží pro zachycení dešťové vody

Obecní finance budeme spravovat péčí dobrého hospodáře

a dbát na jejich efektivitu při maximálním využití dotačních titulů.

ŠKOLA A ŠKOLKA
Splněno:
obnova hracích prvků na školní zahradě a vybudování dřevěného altánu
vyřešení dlouhodobého problému s vlhkostí budovy mateřské školy
přezkoumání a vyjednání navýšení kapacity mateřské školy
zpracování projektu a získání stavebního povolení na přístavbu mateřské školy
vyjednání společného školského obvodu s obcí Čerčany
finanční podpora školy a zachování dosavadního směřování školy
podpora společných akcí organizovaných školou, spolky a obecním úřadem
oprava parkoviště na školní zahradě kvalitní obalovou asfaltovou směsí

Květinová úprava před nádražím

Výhled:
získat finanční prostředky z dotací na přístavbu mateřské školy a zateplení současné budovy
pokračovat v obnově a doplnění hracích prvků na školní zahradě
zlepšit podmínky pro parkování u školy zrušením plechového skladu na školní
zahradě
dokončit výměnu starého oplocení školní zahrady
dlouhodobě podporovat a zlepšovat komunikaci mezi školou, rodiči a obcí

Škola je a bude základním pilířem fungování obce, její rozvoj
je tedy naprostou samozřejmostí.
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Splněno:
vyjednání zachování pobočky České pošty v obci a vyhledání vhodnějších prostor pro její provoz – realizace v roce 2019
zakoupení parčíku pod bývalou samoobsluhou
výstavba veřejného osvětlení k hotelu SEN, v lokalitě Ježov a v ulici Na Požáru
doplnění chybějících lamp veřejného osvětlení dle požadavků občanů
vyjednání a uzavření smlouvy o společném pohřebišti s obcí Mirošovice
nalezení vhodnějších prostor pro ordinaci dětského lékaře
projekt společného terénního sociálního pracovníka ve spolupráci s okolními
obcemi – realizace v roce 2019
Výhled:
usilovat o zlepšení nákupních možností v obci – podpora výstavby nového obchodu u výjezdu z obce
pokračovat v budování veřejného osvětlení
vytvořit podmínky pro zachování praktického lékaře v obci
pomoc rodinám pečujícím o člověka se specifickými potřebami
KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Splněno:
ztvárnění znaku a vlajky obce jakožto základních symbolů identity obce
vydání publikace „Senohraby na dobových pohlednicích a fotografiích“
vydání mapy obce s popisem důležitých a historických míst
podpora zachování jedinečných říčních lázní a přívozu, podpora konzervace
hradu Zlenice
Výhled:
vybudovat s pomocí dotace vyhlídkový altán v areálu hradu Zlenice
vybudovat s pomocí dotace pevnou lávku/mostek přes říčku Mnichovku od říčních lázní na čtyřkolský břeh
vytvořit projekt revitalizace říčních lázní a areálu Baštírny a zajistit finance na
jeho realizaci
usilovat o záchranu historické budovy čp. 60 – bývalé IGRY a její využití pro
obecně prospěšné účely
podpora budování naučných stezek v okolí Senohrab

Žijeme v jedinečné obci, jejíhož génia loci je třeba zachovat a chránit.
KOMUNIKACE S OBČANY
Splněno:
zavedení informačního SMS systému
zlepšení internetových stránek obce – zveřejňování více informací o dění v obci
a v regionu
vylepšení grafického a obsahového zpracování měsíčníku Senohrabská hláska
výměna centrální informační nástěnky u hasičského domu a instalace vitríny pro
smuteční oznámení
Výhled:
výměna informačních nástěnek v obci za vzhledově vhodnější typ
vybudování orientačního systému v obci formou navigačních cedulí/rozcestníků
vydání informační brožurky o možnostech pěších a cyklistických výletů v okolí
obce
vytvoření platformy pro řádkovou inzerci na webu obce
SPORT, KULTURA A SPOLKY
Splněno:
zlepšení průjezdnosti cyklostezky údolím Mnichovky k plovárně a oprava cyklistické lávky
podpora kulturních a sportovních akcí v obci, organizace výstav, přednášek
a divadelních představení v obci
finanční podpora spolků působících v obci
vydání omalovánek s tematikou známých míst v obci
organizace vánočních setkání se seniory a tradičního vítání občánků
prohloubení spolupráce s okolními obcemi
Výhled:
zřízení komunitního centra tvořícího zázemí pro všechny spolky v obci
pokračování v podpoře všech spolků a prohloubení komunikaci mezi nimi a obcí
nalezení vhodného místa pro instalaci venkovních cvičebních prvků
využití obecních pozemků v Hrušově ke sportovním činnostem

Jak trávíme volný čas je na každém z nás, obec však může mnohé aktivity
podpořit či iniciovat.

KONTAKT:
www.sos-senohraby.cz
e-mail: info@sos-senohraby.cz

Nové chodníky
O prava cyklistické lávky

Publikace o historii obce

Altán na školní zahradě

PŘEDSTAVUJEME NAŠE KANDIDÁTY
DO ZASTUPITELSTVA OBCE SENOHRABY

Ing. Jana Svašková (42 let)

PhDr. Vladimír Dvořák (44 let)

Anna Voňavková (33 let)

Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na
Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Evropská
integrace a mezinárodní politika. Dále studovala
ekonomii a finance na DiS Kodaň. Dva roky
pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu
v odboru strukturálních fondů. Poté podnikala
v oblasti cestovního ruchu. V letech 2014–2018
zastávala funkci starostky obce. Hovoří čtyřmi
světovými jazyky.
Několik let se zabývala historií Senohrab
a dokumentací zdejší architektury. V Senohrabech
žije 19 let a vychovává zde syna Čeňka.
Jako kandidátka na starostku by se zaměřila na
získávání dotačních titulů na investiční akce v obci,
vzhled obce, rozvoj školy, školky a na komunikaci
s občany a spolky.

Vystudoval ekonomii na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze. Dále studoval ve Velké
Británii a v USA. V letech 1995–2001 pracoval na
různých pozicích ve finančních institucích. V letech
2002–2003 byl finančním ředitelem ve výrobním
podniku. Od roku 2004 soukromě podniká v oblasti
velkoobchodu a stavebnictví, od letošního roku
provozuje nově zrekonstruovanou budovu depo33
u nádraží. V letech 2006, 2010 a 2014 byl zvolen
do Zastupitelstva obce Senohraby. Zde působil ve
finančním výboru, vykonával funkci místostarosty
a byl členem školské rady.
V Senohrabech žije s manželkou Annou a dvěma
syny. V zastupitelstvu by se věnoval financím obce
a dotačním titulům.

Vystudovala design a mezinárodní vztahy,
pracovala v občanském sektoru, má dvě děti.
V Senohrabech založila a vede lesní školku
Žití, která se zaměřuje na péči o děti v souladu
s přírodou, partnerským a svobodným přístupem
a dále na organizaci veřejných akcí a rozvoj
alternativního školství.
V zastupitelstvu by se věnovala rozvoji obce
a maximalizaci jejího potenciálu v souladu
s principy trvalé udržitelnosti.

Ing. Miroslav Matyska (63 let)

Václav Krebs (64 let)

doc. Daniela Jobertová, Ph.D. (47 let)

Vystudoval Vysokou vojenskou velitelskotechnickou
školu, obor ženijně technický v Martině.
Po absolvování školy nastoupil službu u 1. ženijní
brigády v Pardubicích, po dvou letech pokračoval
u Zpravodajské správy Generálního štábu
v Praze. V letech 1985–1987 absolvoval
postgraduální studium Generálního štábu v Praze,
obor vojenské zpravodajství. Po čtyřech letech byl
přeřazen na Odbor vojenské diplomacie
a zahraničních vztahů a působil více jak 8 let ve
vojenských diplomatických funkcích v zahraničí.
Po ukončení poslední zahraniční mise
odešel na vlastní žádost do zálohy. V AČR dosáhl
hodnosti podplukovníka.
V Senohrabech žije od roku 2006, je vdovec a má
dva dospělé syny. V případě zvolení by se zabýval
bezpečností v obci a jako sportovec (turistika
a cykloturistika) by se zaměřil na podporu a rozvoj
sportovních aktivit.

Vyučil se instalatérem a stavebním zámečníkem.
Absolvoval čtyřleté studium hudby při zaměstnání
– nástroj pozoun a klavír. Působil mimo jiné
v posádkové hudbě v Kroměříži. Od roku 1996
provozoval v Senohrabech obchod se smíšeným
zbožím. Podílel se také na plynofikaci obce.
V letech 2014–2018 působil v Zastupitelstvu obce
Senohraby.
V Senohrabech žije s manželkou Annou, se kterou
vychovali čtyři děti.
Jako zastupitel by se soustředil především na
zlepšení infrastruktury v obci a dobudování
chybějících sítí.

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy,
obory francouzština – anglistika a amerikanistika.
Absolvovala studijní pobyty v USA a ve Francii, kde
získala doktorát z věd o umění.
Od roku 2002 působí na Divadelní fakultě
Akademie múzických umění v Praze na katedře
teorie a kritiky a je zároveň prorektorkou AMU.
Celé dětství trávila léto v Senohrabech, kde její
dědeček akademický malíř Jan Goth postavil
v roce 1927 letní vilu, ve které se v roce 2003 usadila
natrvalo. Se svým francouzským manželem zde
vychovává 14letou dceru Ingrid.
Z její profese plyne i případné zaměření coby
zastupitelky: péče o kulturu obce, a to jak hmotnou
(její vzhled, upravenost a pohostinnost), tak
i nehmotnou (kulturní dění, včetně využití
knihovny).

Tatiana Tomková (71 let)

Bc. Petr Šťastný (36 let)

MUDr. Anna Cholevová (68 let)

Vystudovala v Praze překladatelství, obor angličtina
a němčina. Vyučovala jazyky, několik let vedla
galerii výtvarného umění v Praze. Je činná
v Nadaci českých památek, která má za cíl podporu
kulturního dědictví.
Dva roky působila jako zastupitelka obce. V domě,
který v Senohrabech postavil její pradědeček,
vychovala s manželem Michalem tři děti.
Má 6 vnoučat. Jako zastupitelka by se zajímala
především o kulturu, historii a celkový vzhled obce.

Vystudoval stavební fakultu Českého vysokého
učení technického v Praze. Od roku 2002 soukromě
podniká, zabývá se projekční a inženýrskou
činností v oblasti pozemních staveb. Je autorem
architektonického návrhu kaple sv. Vojtěcha
a rekonstrukce budovy depo33 v Senohrabech.
V obci žije od roku 1995 a s manželkou zde
vychovává pětiletou dcerku. V zastupitelstvu by
se zaměřil především na rozvoj obce a územní
plánování.

Vystudovala lékařskou fakultu UK v Praze – obor
stomatologie. Profesní dráhu stomatologa
zahájila na poliklinice v Praze 6, od roku 1986
pracovala jako stomatolog v obvodním zdravotním
středisku v Senohrabech a Pyšelích. Od roku 1993
provozovala soukromou stomatologickou ordinaci
v Senohrabech, nyní je v důchodu.
Vychovala 2 děti a má 3 vnoučata. V případě zvolení
by se věnovala problematice zdravotnictví a péče
o seniory a handicapované v obci.

KONTAKT: www.sos-senohraby.cz; e-mail: info@sos-senohraby; tel.: 602 279 629

O prava vozovky ve Školní ulici

Autobusová zastávka
Úprava pomníku padlých

Veřejné osvětlení na J ežově

Odpadové hospodářství

