pro Senomaty, Nouzov a Hostokryje
Listopad 2017
Periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 15762

Úvodní slovo
Vážení občané,
ač nám letošní podzim po dlouhou dobu přinášel nezvykle teplé počasí, přichází zima a s ní čas bilancování pomalu končícího roku 2017. V následujícím přehledu nesmí chybět informace o dokončení stavby splaškové kanalizace v Hostokryjích, pokračování naprosté proměny Náměstí Karla Buriana
v Senomatech i dalších stavebních počinech.
Také přinášíme informace o kulturním a sportovním dění včetně pozvánky
na adventní akce a plesovou sezónu.

Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse se od minulého vydání Věstníku (listopad 2016) sešlo celkem
k sedmi veřejným zasedáním. Kromě běžné agendy přijalo tato významnější usnesení:
1. Schválilo schodkový rozpočet na rok 2017.
2. Rovněž schválilo závěrečný účet městyse Senomaty a účetní závěrku za rok 2016.
Současně byla schválena i účetní závěrka příspěvkové organizace (základní
a mateřské školy).
3. Schválilo rozpočtový výhled městyse na období 2018 – 2020.
4. Schválilo přijetí úvěru ve výši 3.000.000 Kč na výstavbu splaškové kanalizace
v Hostokryjích od České spořitelny a.s. Úvěr bude splácen po dobu pěti let v rovnoměrných splátkách ve výši 600 tis. Kč. Úroková sazba činí 0,57%.
5. Rozhodlo o koupi nového služebního vozidla pro potřeby městyse. Zakoupen byl
vůz Renault Kangoo za cenu 182.900 Kč.
6. Vydán byl nový Řád veřejného pohřebiště – senomatského hřbitova.
7. Bylo rozhodnuto o dodavateli stavební akce: Stavební úpravy bytových prostor
na učebnu MŠ Senomaty (v budově základní školy). Dodavatelem se stala firma
Král PM centrum a cena o dílo činí 1.620.692 Kč (vč. DPH).
8. Podalo celou řadu žádostí o poskytnutí dotací. O úspěšných dotačních projektech bude ve Věstníku pojednáno samostatně.
9. Přidělilo granty spolkům působícím na území městyse v úhrnné výši 200 tis. Kč.
10. Na základě poptávkového řízení vybralo dodavatele stavební akce: Dlážděné
komunikace v městysi Senomaty (pokládka žulové dlažby), firmu Česká žula s.r.o.
Cena zakázky činí 1.818.723 Kč (vč. DPH).
11. Schválilo Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2017 o nočním klidu.
12. Zaujalo samostatné stanovisko ke státnímu stavebnímu záměru na výstavbu vodního díla v údolí Kolešovického potoka a v dané věci dále jedná.

13. Na základě poptávkového řízení vybralo dodavatele stavební akce: Rekonstrukce
komunikace ke hřbitovu, firmu Froněk spol. s r.o. Cena zakázky činí 605.882 Kč
(vč. DPH).
14. Na základě poptávkového řízení vybralo dodavatele stavební akce: Výstavba
vodního prvku na Náměstí Karla Buriana, firmu Miroslav Koča, Plasy. Cena zakázky činí 372.611 Kč (vč. DPH).

Investiční akce aneb přehled letošního stavebního ruchu
Parkoviště, chodníky, silnice a podobně
1. Nové chodníky v ulicích Na
Hradišti a Na Vyhlídce I. i II.
V obou nových ulicích rostou domy
jako houby po dešti. A s tím, jak jednotliví majitelé dokončují oplocení
svých domů, se pokládá zámková
dlažba do chodníků.
V letošním roce se jednalo o plochu
několika set metrů čtverečních.
2. Nový povrch silnice
ke hřbitovu
S podporou dotačního fondu Ministerstva pro místní rozvoj ČR dostala
zmíněná silnička nový živičný po-

Cesta ke hřbitovu
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vrch. Ten plynule navazuje na novou
polní cestu spojující Senomaty s Hostokryjemi. Vznikla tak krásná trasa
pro pěší i cyklisty, po které je možno
dojít z centra jedné části městyse do
centra části druhé
3. Oprava silnice v areálu sportovního klubu
Na rozrušený povrch silnice byla položena jedna vrstva nového živičného povrchu.
4. Oprava silnice III. třídy ve
spodní polovině Hostokryjské
ulice
Po opravě povrchu silnice III. třídy
na Náměstí Karla Buriana pokračovala v letošním roce oprava této
silnice ve výše uvedeném úseku. Investorem byla opět Správa a údržba
silnic.
5. Žulová dlažba na Náměstí
Karla Buriana
Rekonstrukce náměstí pokračovala vybudováním třetího parkoviště,

Dlažba, náměstí Karla Buriana

Dlažba, náměstí Karla Buriana
centrální komunikace a části chodníků na náměstí. Zbývá dobudovat
poslední část chodníků spojující přechod pro chodce před školou s centrem náměstí (zde bude na konci
listopadu umístěn můstek přes vodní
tok).
6. Dlážděné plochy pod sběrnými
místy pro tříděný odpad
Z důvodu snadnější údržby ploch
u kontejnerů v místech, kde jsou uloženy v trávě, byla v těchto místech
položena zámková dlažba.
7. Pokračování rekonstrukce nouzovské návsi
Položením dalšího úseku žulové
dlažby pokračovala také rekonstrukce nouzovské návsi. Hotov je tak celý úsek ve směru k hasičské zbrojnici
a na příští rok zbývá dokončení dopravní točny.

Dlažba v Nouzově
8. Nové povrchy silnic
v Hostokryjích
Po výstavbě splaškové kanalizace
nebyly jen povrchy silnic uvedeny
do původního stavu, ale přistoupilo
se k uložení nového živičného povrchu i do silnic, které měli dosud pouze štěrkový či hliněný povrch.
Konkrétně se jedná o ulici vedoucí
k Hostokryjskému rybníku (ta hostokryjskou náves spojuje s krásnou novou silnicí přivedenou od Senomat)
a ulici vedoucí od návesního rybníčku
za hostokryjská humna (směrem k nově postavenému rodinnému domu).

Infrastruktura, zvelebování nemovitého majetku městyse
1. Splašková kanalizace
v Hostokryjích
V místní části Hostokryje byla nákladem přibližně 8 mil. Kč vystavěna
splašková kanalizace. Ta byla v září
úspěšně zkolaudována a nyní se již
připojují jednotlivé domácnosti.
Také v této místní části byly veřejné
části domovních přípojek vybudo-

vány na náklad městyse a výstavba
privátních částí byla podpořena finančním příspěvkem 1000 Kč (v případě tlakových přípojek s čerpadlem částkou 10.000 Kč)
Výstavba byla podpořena dotací
z Ministerstva zemědělství ve výši
přibližně 3,5 mil. Kč.
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2. Propojení dvou skupinových
vodovodních řadů
Současně s výstavbou kanalizace
v Hostokryjích byl propojen skupinový vodovod Rakovník jih (směr
Slabce, odbočka směr Petrovice)
se skupinovým vodovodem Senomaty – Přílepy. Propojením těchto dvou dosud nezávislých řadů se
výrazně zvyšuje zajištění zásobování domácností pitnou vodou v případě poruchy či nenadálé události na jednom z těchto skupinových
vodovodů. Navíc je nyní místní část
Hostokryje zásobována z vodojemu u Nouzova a čerpací stanice na
Brantu, která přetlačovala kopec ve
směru na Hostokryje, plní pouze záložní funkci. Tím dochází k úspoře
na provozních nákladech vodovodního řadu.
3. Výměna oken a dveří v mateřské škole a školní jídelně
I v letošním roce pokračovala výměna dosluhujících oken a dveří v obou
budovách. Konkrétně byly instalovány nové vstupní dveře v přízemí MŠ
a vyměněna okna v šatně, umývárnách a na toaletách dětí.
Dále byly vyměněny dvoje dveře u vstupní chodby do školní jídelny, vstupní dveře ke kadeřnictví a všechna okna přímo v kuchyni
školní jídelny.
4. Vstupní dveře do šaten
sportovního klubu
Po výměně vstupních dveří do restaurace v sokolovně na hřišti byly v letošním roce instalovány nové
vstupní dveře do prostoru šaten.
5. Nové rampy u hostince a vstup
do služebního bytu
Dvě prachbídně vyhlížejí zásobovací rampy za senomatským hostincem
byly nahrazeny novými kovovými
rampami. Nového řešení se také dočkal vstup do bytu nad restaurací.
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6. Nová třída mateřské školy
Prostory služebního bytu v budově
základní školy byly přebudovány
na novou třídu mateřské školy. Třída
s kapacitou dvaceti dětí bude sloužit
předškolákům.
Celková kapacita senomatské mateřské školy se tak zvýšila na šedesát tři dětí. Naše školka je tak
s ohledem na nárůst počtu obyvatel
a výstavbu nových stavebních lokalit připravena uspokojit předpokládaný zvýšený zájem o přijetí dětí v předškolním věku. Zřízení nové
třídy bylo podpořeno z Integrovaného regionálního operačního programu EU, celkové náklady činily
přibližně 1.931.000 Kč, dotace pak
cca. 1,85 mil. Kč.

Nová třída mateřské školy

Nová třída mateřské školy
7. Rozšíření dětských hřišť o nové
hrací prvky
Každým rokem se snažíme přidat
herní prvky na dětská hřiště. Letos
přibyl nový herní prvek do Hostokryj a do konce roku bude zřízeno
nové dětské hřiště na Náměstí Karla
Buriana.

Rozšíření dětských hřišť

8. Rozšíření veřejného osvětlení
V letošním roce bylo rozšířeno vedení VO v boční uličce vedoucí k č.p.
36 v Nouzově, je připraveno kabelové vedení na Nám. Karla Buriana (viz. Dále) a bylo umístěno nové,
dvojité svítidlo na cestě k senomatskému hřbitovu. Posíleno bylo také veřejné osvětlení v Hostokryjích,
v zatáčce silnice před č.p. 1.
9. Renovovaný křížek u kostela
sv. Vavřince
Litinový kříž se žulovým podstavcem původně stával při silnici do
Hostokryj, naproti ulici Na Hradišti.
Před rokem 1989 by povalen a kříž
odcizen.
Díky sponzorské podpoře se podařilo pořídit nový kříž a žulový podstavec restaurovat.
Namísto původního umístění,
u dnes již neexistující polní cesty, byl křížek, se
souhlasem farnosti, přemístěn
k senomatskému
kostelu sv. Vavřince.

Křížek u kostela sv. Vavřince

Co se připravuje nebo chystá…
Rybník Kotroušek u Davidova
mlýna
Stále probíhají projektové práce, jejichž
předmětem je výstavba nového rybníka
o výměře přibližně 5000 m2 u Davidova
mlýna v Senomatech. Rybník by měl být
umístěn pod hrází současného Senomatského rybníka a vytvoří s ním jakousi kaskádu. Pracovní název „Kotroušek“ vychá-

zí z původního názvu nedalekého mlýna, který se po staletí nazýval „Kotrouškovský“. S realizací čekáme na opravdu
vhodný dotační titul. Předpokládané náklady na stavbu rybníku by neměly překročit dva miliony korun (včetně dotace).
Výstavba domu pro seniory
V roce 2018 bude vybrán projektant domova pro seniory, který by měl vyrůst na
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obecním pozemku naproti školní jídelně
(na prostranství u požární nádrže).
Mělo by se jednat o přízemní objekt
s šesti samostatnými byty (čtyřmi pro jednu osobu a dvěma byty pro dva obyvatele). V uvedeném roce by mělo být zajištěno stavební povolení a podána žádost o dotaci na výstavbu.
Rekonstrukce panelové silnice
k Davidovu mlýnu
V roce 2018 budeme žádat o dotaci na
opravu silnice spojující ulici U Rybníka
s hlavní silnicí. Na panely bude uložen
nový živičný povrch. Dotační titul vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Počítáme s tím, že oprava bude realizována
i v případě, že dotace nebude poskytnuta.
Zateplení kulturního domu a hostince, rekonstrukce fasády
Společně s celkovou rekonstrukcí Náměstí Karla Buriana proběhne v roce
2018 zateplení a změna vzhledu fasády
kulturního domu a restaurace. Na stavbu
již bylo vydáno stavební povolení a nyní
probíhá poptávkové řízení na dodavatele stavby.
Změnou projde vstup do úřadu městyse,
vstupy do kulturního domu i restaurace.
Vyměněny již byly oboje dveře na zásobovací rampy a nových dveří se dočká
i vstup do úřadu městyse.
Nové chodníky v Hostokryjské ulici a v ulici Na Stráni
Zcela nové chodníky v uvedených ulicích
by měly být vybudovány v roce 2018.
Nový chodník v Hostokryjích
Uprostřed obce, v úseku od osadního
úřadu k bývalému rybníčku nad statkem
pana Pastora, by měl být v roce 2018
vybudován nový chodník. Stane se tak
především kvůli bezpečnosti chodců, zejména dětí, kteří tímto úsekem docházejí
na zastávku autobusové dopravy.
Realizace pozemkových úprav
Městys Senomaty patří k obcím, které
mají celé nezastavěné území vyřešeno
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komplexními pozemkovými úpravami.
Díky tomu se postupně staví polní cesty s živičným povrchem a sázejí aleje ve
volné krajině.
V letošním roce bylo dokončeno propojení Senomat s Hostokryjemi pěknou vedlejší silnicí vedoucí kolem Hostokryjského rybníku. V roce 2018 je plánována
rekonstrukce silnice vedoucí z Hostokryj
k rakovnickému letišti.
Realizaci pozemkových úprav provádí
Státní pozemkový úřad s přispěním národních i evropských dotací.
Nový způsob vytápění základní
školy
Posuzuje se nový způsob vytápění základní školy. Současné vytápění akumulačními kamny by mohla nahradit tepelná čerpadla vzduch – voda. Možným řešením je také instalace „solárních“ střešních tašek spojená s připravovanou výměnou stávající střešní krytiny.
Projektová příprava zemního vedení veřejného osvětlení
V souvislosti se záměrem společnosti ČEZ uložit do země vedení rozvodů elektrické energie (předpoklad rok
2019), připravujeme projekty pro zemní
uložení VO v polovině Nouzova (od hostince ve směru k lesu) a v části Hostokryj
(od č. p. 1 k č. p. 66, souběžná ulice se
silnicí na Brant).
Rekonstrukce hlavní silnice
Středočeský kraj připravuje rekonstrukci hlavní silnice z Rakovníka do Jesenic.
Opravena má být silnice v celé délce, realizace je plánována na rok 2021, v současné době probíhají projekční práce.

Přidělené granty
Také v roce 2017 přidělilo
zastupitelstvo městyse granty
společenský a sportovním
organizacím působícím v našem
městysi. Rozděleno bylo celkem
200 tis. Kč.

Přehrada ve Smolinách
Přípravné a projektové práce pro Vodní
dílo Senomaty (na Kolešovickém potoce)
a Vodní dílo Šanov (na potoce Rakovnickém) pokračují.
Na přelomu října a listopadu byla obě zastupitelstva na setkání s investorem, státním podnikem Povodí Vltavy, o postupu
příprav informována.
V zimních měsících proběhnou v obou obcích besedy s veřejností, na kterých bude
projekt představen. Proto zatím přinášíme
jen stručnou informaci z jednání:

2. Po měření vydatnosti vodních toků, posouzení míry znečištění povrchových
vod a zvážení předpovědi vývoje klimatu v našem regionu začíná být zřejmé, že bude do budoucna nutno posílit napouštění vodních děl dálkovým
přivaděčem vody z řeky Ohře. Tento
přivaděč by měl být dlouhý přibližně
50 kilometrů a kromě Rakovnicka by
zásoboval i vodní nádrž Žlutice.
3. Stavba vodních děl by mohla proběhnout přibližně do roku 2030.

1. Obě vodní díla tvoří jeden logický celek a musí se tedy postavit společně.

Kompostéry budou v dubnu 2018
Po zdlouhavém vyřizování dotační žádosti o dodávku kompostérů na bioodpad pro senomatské domácnosti máme
konečně dobrou a konkrétní zprávu.

Na počátku dubna budou kompostéry
přivezeny do obce a ihned poté začne
jejich distribuce do domácností, které si
je objednaly.

Změna územního plánu
Po celý rok 2017 pokračovalo projednávání změny územního plánu městyse Senomaty. Upřímně řečeno, již si netroufám
odhadnout, kdy bude změna ukončena.

Jedná se o náročný administrativní proces,
který navíc náš městys z pozice objednatele plně neřídí. Přesto doufám, že rok 2018
bude rokem završení tohoto procesu.

Přijaté dary
Děkujeme níže uvedeným dárcům, kteří
městysi přispěli na konkrétní účely:
Zemědělskému družstvu Senomaty za dar
30.000 Kč na náklady spojené s pořádáním
kulturních akcí v senomatském Adventu.

Panu Jaroslavu Naserovi za dar 20.000 Kč
na pořízení nových zvonů do senomatské
barokní zvonice.

Hospodaření městyse v roce 2016
V roce 2016 městys hospodařil s přebytkovým rozpočtem. Vytvářel tak rezervu pro
výstavbu splaškové kanalizace v Hostokryjích v roce 2017.
Celkové příjmy (tis. Kč)
16.672 Kč
Celkové výdaje
15.503 Kč
Rozdíl P-V
1.169 Kč
Stav na účtech k 31. 12. 2016
4.629 Kč
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Senomatské náměstí
Práce na Náměstí Karla Buriana v Senomatech jsou v plném proudu, a tak si zásadní změna jeho vzhledu zaslouží samostatný článek.
Do konce roku 2017 bude na náměstí dokončen centrální vodní prvek, říčka
s jezerem. Přes říčku bude nainstalována lávka a vybudována štěrková pěšina,
která se v v příštím roce dočká žulové
dlažby.
Vztyčeny budou také nové stožáry veřejného osvětlení s parkovými LED svítidly.
V letošním roce se to již nestihne, ale
v roce příštím by měli nést dekorační vánoční osvětlení.
Vánoční stromek bude umístěn do připraveného kotvení před budovou základní
školy. S jeho připojením počítá připravená venkovní zásuvka na budově školy.
Dodáno bude vybavení dětského hřiště. Chaloupka na muří nožce, vahadlová
houpačka a lezecká stěna. Vše z akátového dřeva z důvodu větší trvanlivosti.
A tím změny na náměstí zdaleka neskončí.
V příštím roce dostane novou, zateplenou fasádu budova kulturního domu
a hostince. Úřad městyse bude mít nový, bezbariérový vstup. Před restaurací a vstupem do kulturního domu bude
podstatně rozšířeno zastřešení. Budou
odstraněny zbývající silniční panely, položena žulová dlažba a vystavěn další
vodní prvek – fontána.
Podél vodního prvku a parkoviště naproti škole vyrostou kamenné zdi, připomínka dvou zbořených významných stavení,
Burianova statku a novogotické fary, Na
této zdi bude umístěna pamětní deska
pěvce Karla Buriana, ale také informační cedule s fotografiemi a historií onoho
místa.
Náměstí také oživí drobné prvky jako skákací panák pro děti, šachovnice,
zbrusu nové lavičky a posezení.
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Události v městysi
Několika fotografiemi připomínáme společenské dění v našem městysi.
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Poděkování SK Senomaty, z. s.
Fotbalový oddíl SK Senomaty, z.s. jen
za poslední rok sehrál přes 50 fotbalových utkání na domácím hřišti. Zápasy
sehráli jak dospělí fotbalisté, kteří nastoupili za „A“ nebo „B“ tým, tak i naši
malí sportovci v kategoriích starších žáků, starších i mladších přípravek.
Celkem v tomto období hrálo na našem
hřišti v mistrovských utkáních 87 sportovců, z toho 43 mladších 18 let. Další sportovci využili travnaté plochy hřiště při
trénincích. Trénuje u nás i několik děvčat.
Nejstarší z aktivně hrajících „ beranů“
již dosáhl věku 50 let a nejmladšímu
„beránkovi“ je teprve 5 roků.
Z výše uvedených skutečností vyplývá,
že hřiště využívají skutečně prakticky
všechny věkové skupiny obyvatel.
Před dvěma roky se našemu oddílu podařilo, díky pomoci Městyse Senomaty
a velkému množství brigádnických hodin,
revitalizovat starý trávník hrací plochy.

V současnosti se však vyskytl problém
s údržbou nového, kvalitního trávníku.
Starý traktůrek, který jsme k údržbě
hrací plochy používali celých 8 roků, již
naprosto nevyhovoval požadavkům na
údržbu hřiště. Jedno posekání hřiště trvalo až 4 – 5 hodin a traktůrek kategorie Hobby se často přehříval, porouchal
a celkově nestačil na objem nutných
prací..
Touto cestou bych rád poděkoval nejen
sám za sebe a výkonný výbor SK Senomaty, z.s., ale především za všechny
malé i velké fotbalisty a fotbalistky všem,
kteří se finančně podíleli na zakoupení
nového zařízení na sekání hřiště.
Velké poděkování patří Petrovi Kohoutovi a Milanovi Palkoskovi, Aleši Šabadovi, Jaroslavu Kodešovi, firmě Král P. M.
Centrum, PaedDr. Jiřímu Holému a úřadu Městyse Senomaty.

Návštěva z Německa
Koncem října zavítala do Senomat rodina
z Německa. Jednalo se o netradiční dárek, který daly děti své osmdesátipětileté
mamince, která poslední dny války strávila jako odsunuté dítě ve škole v Senoma-
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tech. Pamětnice si prohlédla školu i kostel
a následovalo povídání na radnici. Byla
to bolestná a smutná doba pro všechny
zúčastněné strany a nezbývá, než doufat,
že se nikdy nebude opakovat!

Vítání občánků
V neděli 3. prosince 2017 proběhne
v kulturním domě v Senomatech již druhé vítání občánků v letošním roce. Pozváno bude celkem osm nejmladších
občanů městyse.
Během roku, v květnu v Senomatech
a v říjnu v Hostokryjích, jsme přivítali
celkem čtyři nové občánky.

Plesová sezóna

PLESOVÁ SEZÓNA 2018
13. 1. ve 14.00 hodin
KD Senomaty

SETKÁNÍ S LIDOVOU PÍSNIČKOU

17. 3.ve 20.00 hodin
KD Senomaty

PLES SDH SENOMATY

pořadatel: Klub seniorů Senomaty

pořadatel: SDH Senomaty

20. 1. ve 20.00 hodin
Nouzovský hostinec

7. 4. ve 14.00 hodin
KD Senomaty

PLES GARDY MĚSTYSE SENOMATY

SETKÁNÍ S LIDOVOU PÍSNIČKOU

pořadatel: Garda městyse Senomaty

pořadatel: Klub seniorů Senomaty

3. 2. ve 14.00 hodin
KD Senomaty

12. 5. ve 14.00 hodin
KD Senomaty

SETKÁNÍ S LIDOVOU PÍSNIČKOU

SETKÁNÍ S LIDOVOU PÍSNIČKOU

pořadatel: Klub seniorů Senomaty

pořadatel: Klub seniorů Senomaty

10. 2. ve 20.00 hodin
KD Senomaty

9. 6. ve 14.00 hodin
KD Senomaty

PLES SOKOL RAKOVNÍK

pořadatel: Klub seniorů Senomaty

pořadatel: Sokol Rakovník

10. 3. ve 14.00 hodin
KD Senomaty

SETKÁNÍ S LIDOVOU PÍSNIČKOU
pořadatel: Klub seniorů Senomaty

SETKÁNÍ S LIDOVOU PÍSNIČKOU

Kromě uvedených plesů se budou
konat ještě Myslivecký ples
v Senomatech a Jarní ples
na Nouzově. Termíny konání těchto
plesů nebyly v době uzávěrky známy.
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Advent a Vánoce

ADVENT 2017

2. 12. v 16.00 hodin
Nouzovský hostinec

23. 11. v 17.30 hodin
KD Senomaty

ADVENTNÍ POSEZENÍ S VÝROBOU
VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

„HVĚZDA VÁNOC“

divadelní představení pro děti
pořadatel: Městys Senomaty

29. 11. v 17.00 hodin
KD Senomaty

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
pořadatel: ZŠ Senomaty

29. 11. ve 13.00 – 15.30 hodin
Základní škola

ŠKOLNÍ JARMARK

pořadatel: ZŠ a MŠ Senomaty

30. 11. ve 13.00 – 15.30 hodin
Základní škola

ŠKOLNÍ JARMARK

pořadatel: ZŠ a MŠ Senomaty

1. 12. ve 13.00 – 14.00 hodin
Základní škola

ŠKOLNÍ JARMARK

pořadatel: ZŠ a MŠ Senomaty

2. 12. v 10.00 – 16.00 hodin
Základní škola

SENOMATSKÝ VÁNOČNÍ
JARMARK

(dříve pořádaný v roubence)
pořadatel: ZŠ a MŠ
Senomaty

pořadatel: Osadní výbor Nouzov

2. 12. v 17.00 hodin
Kostel sv. Štěpána

PĚVECKÝ SBOR VÁCLAV

pořadatel: Městys Senomaty

9. 12. v 10.00 – 17.00 hodin
Roubenka

VÁNOCE S KERAMIKOU
pořadatel: Iva Benešová

9. 12. ve 14.00 hodin
KD Senomaty

SETKÁNÍ S LIDOVOU PÍSNIČKOU
pořadatel: Klub seniorů Senomaty

10. 12. v 16.00 hodin
Nouzovský hostinec

MIKULÁŠSKÁ VESELICE

pořadatel: Osadní výbor Nouzov

13. 12. v 17.30 hodin
Roubenka

CESTOVATELSKÁ BESEDA
O KOLUMBII
pořadatel: Městys Senomaty

21. 12. v 17.00
Kostel sv. Vavřince

VÁNOČNÍ HODINA ZPĚVU
pořadatel: ZŠ Senomaty

6. 1. 2018 v 15.00 hodin
Kostel sv. Vavřince

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

pořadatel: Městys Senomaty

O adventních nedělích, o svátcích vánočních a dalších příležitostech bude k vidění
MALOVANÝ BETLÉM V BAROKNÍ ZVONICI U KOSTELA.
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