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Periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 15762

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE
I když zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstva tehdy ještě obce Senomaty je tak trochu
nošením dříví do lesa, přesto přinášíme některá čísla a především uvádíme jména nově zvolených
členů zastupitelstva:

Kandidátní listina

Hlasy za celou
obec

Okrsek č. 2
Hostokryje
a Brant

Okrsek č. 1
Senomaty
a Nouzov

Počet
získaných
mandátů

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

857

18,50

88

14,72

769

19,09
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Sdružení pro Senomaty,
Nouzov a Hostokryje

2 699

58,26

295

49,33

2404

59,58
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Česká strana sociálně
demokratická

1 077

23,25

215

35,95

862

21,36

2

Komunistická strana
Čech a Moravy

Volební účast v celé obci – 60,71 % voličů. V Hostokryjích a Brantu byla volební účast 73,17 %,
v Senomatech a Nouzově 59,20 %.

Zvolení zastupitelé:
1. Ing. Radim Baše
2. Miroslav Bezstarosta
3. Ladislav Engelthaler
4. Ing. Petr Kejla
5. Petr Kochleffl
6. Petr Kořínek
7. Vítězslav Kühn
8. Mojmír Skuhrovec
9. Vladislav Šíma
10. Milan Vajc
11. Mgr. Tomáš Valer

(sdružení)
(sdružení)
(ČSSD)
(sdružení)
(ČSSD)
(sdružení)
(sdružení)
(KSČM)
(sdružení)
(KSČM)
(sdružení)

• Šest zastupitelů bydlí v Senomatech, po dvou v Nouzově a v Hostokryjích a jeden zastupitel
vzešel z nové čtvrti Na Vyhlídce.
• Nově zvolené zastupitelstvo městyse (titul městys byl naší obci udělen 17. října 2006) se sešlo
na svém ustavujícím zasedání dne 1. listopadu 2006 a zvolilo:
• Starostou městyse Mgr. Tomáše Valera
• Místostarostou městyse pana Ladislava Engelthalera.
• Dále byli zvoleni členové kontrolního a finančního výboru zastupitelstva městyse. Tyto výbory
mají za úkol kontrolovat veškerou činnost a hospodaření úřadu městyse i jím zřízených
organizací.

Kontrolní výbor:
Miroslav Bezstarosta, předseda
Vladislav Šíma
Petr Chromec

Finanční výbor:
Mojmír Skuhrovec, předseda
Milan Vajc
Ing. Petr Kejla

Zastupitelstvo dále zřídilo tři osadní výbory, které budou pracovat v následujícím
složení:
Osadní výbor Nouzov:
Alena Poláková, předsedkyně
Roman Černý
Petra Holá

Osadní výbor Hostokryje:
Miluše Palkosková, předsedkyně
Dana Hejná
Lýdie Kejlová
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Osadní výbor Na Vyhlídce:
Mgr. Kateřina Klabanová, předsedkyně
Helena Fraňková
Lenka Šťástková
• Zastupitelstvo se od svého ustavujícího zasedání sešlo ještě třikrát a to 13. a 29. prosince 2006
a 25. ledna 2007.

Na těchto jednáních mimo jiné schválilo:
• rozpočet městyse Senomaty na rok 2007
• grafický návrh nového praporu městyse
• smlouvu s obcí Přílepy o majetkové spoluúčasti na vodojemu u Nouzova
• smlouvu s firmou Becker o zajištění komplexního odpadového hospodářství na rok 2007
• novou obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem
• prodej dalšího pozemku v lokalitě Na Vyhlídce
• koncept územního plánu městyse Senomaty
• podmínky grantového řízení na rok 2007

UŽ NEJSME VESNICE
Dne 17. října 2006 převzal místostarosta pan Ladislav Engelthaler z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky jmenovací dekret, kterým byl obci Senomaty navrácen titul
městys. Senomaty poprvé povýšil na městečko král Jan Lucemburský v roce 1319. Titul městys
náležel Senomatům až do roku 1954, kdy byl tento titul zákonem všem jeho nositelům odebrán.
Vracíme se titulu, na který byli naši předkové právem hrdi. Samotný titul městys nám nepřinese,
alespoň prozatím, žádné finanční výhody. Věříme však, že přispěje k pocitu sounáležitosti a hrdosti
našich obyvatel a bude nás reprezentovat navenek.

ODPADY
Jak jsme již informovali formou letáku, došlo v roce 2007 ke změně způsobu placení za odvoz
odpadů. Poplatek na osobu byl nahrazen smluvní cenou sjednávanou mezi městysem a každou
domácností.
Zastupitelstvo městyse se opakovaně a dopodrobna zabývalo odpadovou problematikou. Jasnou
věcí je, že do budoucna bude likvidace netříděného odpadu velmi drahou záležitostí. Musíme se
naučit třídit odpady a zpracovat co zpracovat lze. Doba, kdy bylo možno veškerý odpad vyvést
do přilehlé rokle je dávno pryč.
Cíle nového způsobu úhrady za odvoz odpadů jsou dva:
Motivace občanů k hospodárnému nakládání s odpady (každý občan je v novém systému
finančně motivován).
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Snížení rozdílu mezi výší poplatku za odvoz odpadů a skutečnými náklady (v roce 2006 činila
ztráta hrazená z rozpočtu městyse 300 000 Kč).
Na staré známky budou popelnice vyváženy do konce února. V této době je třeba, aby každá
domácnost uzavřela s obcí smlouvu na základě které obdrží nové známky na odvoz odpadu.
V průběhu roku 2007 dojde i k dalším změnám v systému shromažďování odpadů:
1. Sběr kovového odpadu bude organizován formou svozu z celé obce podle potřeby
(2–4 × do roka). Kovový odpad budou svážet členové Sboru dobrovolných hasičů.
Občané budou na termín svozu vždy předem písemně upozorněni. S vystěhováním těžkých
předmětů z domů hasiči pomohou.
Kovový odpad se již nebude ukládat do oplocenek, jak tomu bylo doposud. Oplocenky nelze
trvale hlídat, jsou navštěvovány bandami zlodějů, které je opakovaně vykrádají.
V případě naléhavé potřeby a většího množství odpadu zajistí náš úřad odvoz kovového
odpadu i mimo termíny svozů.
2. Ve sběru velkoobjemového odpadu dojde také ke změně. Během prvního čtvrtletí roku 2007
budou odvezeny velkoobjemové kontejnery ze Senomat, Nouzova i Hostokryj a stávající
sběrná místa (oplocenky) budou zrušena.
Kontejnery budou v roce 2007 celkem 3 × přistaveny na návsi v příslušné části obce a bude do
nich možno svést velkoobjemový odpad.
U kontejnerů budou přítomni pracovníci úřadu městyse, kteří pomohou s nakládáním odpadu
a dohlédnou na to, aby byl ukládán odpad patřící do kontejnerů a to z domácností, které mají
s obcí uzavřenu smlouvu.
Současný způsob sběru, při kterém jsou kontejnery trvale k dispozici, vede ke značnému
nadužívání kontejnerů (meziroční nárůst nákladu na odvoz velkoobjemového odpadu mezi roky
2005 a 2006 činil 100 %) a neumožňuje dostatečnou kontrolu.
3. Nebezpečný odpad bude svážen obdobným způsobem 2 × do roka.
4. „Skládka“ zeminy a stavebních sutí v Nouzovské jámě v Senomatech bude během prvního čtvrtletí
2007 uzavřena oplocena a osázena zelení. Skládka je zaplněna a dále pokračovat nebude!
5. Obdobná „skládka“ v Hostokryjích musí být uzavřena rovněž. Zavážená jáma sice plná není,
ovšem skládka není povolena a její další užívání by vedlo k udělení vysokých pokut. Náš úřad
se pokusí získat povolení k zavezení zbytku jámy na stavebním úřadě v Rakovníku. Pokud se
nám podaří povolení získat, bude skládka v Hostokryjích znovu otevřena. Již teď je jasné, že
podmínky skládkování se v takovém případě velmi zpřísní.
Stavební a biologický odpad není domovním (komunálním) odpadem a jeho odvoz či likvidaci
si každý občan zajišťuje a hradí sám. Odvoz těchto druhů odpadů není předmětem smlouvy
o službách v odpadovém hospodářství.
V případě stavebního odpadu je možno využít skládku v pískovně v Senomatech (po dohodě
se správcem skládky), objednat si kontejner od svozové firmy nebo odpad přímo odvést na
povolenou skládku. Upozorňujeme, že v senomatské pískovně se může ukládat pouze výkopová
zemina a v omezené míře nezávadné stavební sutě. Stavební odpad tvoří mimo jiné sutě, krytiny
ze střech, vybouraná okna a dveře apod.
V případě, že budete mít jen malé množství stavebního odpadu (kolečko či dvě), bude možno jej
předat našemu úřadu, který jeho odvoz za poplatek zajistí.
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Biologický odpad (tj. větve, posečenou trávu, kůru, piliny, shrabané listí) je možno kompostovat,
větve pálit. Nemáte-li možnost (nebo chuť) dělat jedno či druhé, na požádání od Vás bioodpad
odvezeme a zajistíme jeho zpracování v povolené kompostárně. To bude také něco stát.
Budete-li mít bioodpad pravidelně v malém množství (např. hromádku posečené trávy), který by
bylo příliš nákladné pravidelně odvážet, obraťte se na náš úřad. Zajistíme jeho uložení a občasný
odvoz nahromaděné hmoty.
Do budoucna zvažujeme možnost vybudování vlastní kompostárny. Nejedná se však lacinou
a jednoduchou záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Na náměstí před naším úřadem byl umístěn nový kontejner na tetrapakové obaly (krabicové obaly
od mléka, vína a ovocných nápojů). Začínáme tak třídit další nový druh odpadu. Tetrapak slouží
jako surovina pro výrobu tepelně-izolačních desek a panelů.
Na budově úřadu je znovu umístěn malý kontejner na vysloužilé bateriové monočlánky.
• Nebudete-li si s jakýmkoli odpadem vědět rady, obraťte se na náš úřad.

ODPADY A PODNIKATELÉ
Odvoz a likvidaci odpadu, který vzniká při podnikatelské činnosti, musí na své náklady zajišťovat
sám podnikatel. Ten může mít uzavřenou vlastní smlouvu se svozovou firmou, která odvoz zajistí.
Druhou možností je, že uzavře smlouvu s naším úřadem, který mu za smluvní cenu poskytne
popelnici a umožní ukládání tříděného, nebezpečného i velkoobjemového odpadu.
Není zrovna fér, když někteří podnikatelé bez toho, že by obci cokoli přispěli, plní kontejnery na
tříděný odpad papíry a plasty tak, že jsou pořád plné.
Toho, že jsou v naší obci podnikatelé si vážíme. V případě, že se na nás podnikatel obrátí
se žádostí o uzavření smlouvy o odvozu odpadu, budeme účtovat pouze nákladové ceny.
Nehodláme na podnikatelích vydělávat.

PREHISTORICKÝ NÁLEZ
V měsíci září roku 2006 byl ve výkopu pro kanalizaci nalezen poblíž železniční trati
v Senomatech kamenný štípaný nástroj (tzv. pěstní klín) ze starší doby kamenné. Stáří nálezu
odborníci odhadují na 250–300 tisíc let.
Nález byl předán pracovníkům muzea v Rakovníku a odtud poputuje do sbírek Národního muzea
v Praze.
Jedná se o jeden z nejstarších nálezů na Rakovnickém okrese.

ANKETA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Od 1. ledna letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o sociální pomoci. Nejpodstatnější
změnou vyplývající z tohoto zákona je vyplácení všech sociálních dávek přímo občanům. Každý
občan si tak bude moci přímo hradit péči, kterou považuje za potřebnou.
Před několika lety proběhla v naší obci anketa zjišťující zájem o využití pečovatelské služby. Zájem
ze strany občanů byl mizivý a proto v dané věci náš úřad nečinil další kroky.
V souvislosti s podstatnou změnou zákona jsme se rozhodli znovu občany oslovit s dotazníkem
na využití pečovatelských služeb. Ty by byly zajišťovány buď přímo úřadem městyse Senomaty
prostřednictvím pečovatelky nebo na základě smlouvy Pečovatelskou službou z Rakovníka.
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V každém případě by se jednalo o službu značně dotovanou z rozpočtu městyse Senomaty
a tudíž pro občany finančně přijatelnou.
Na přiloženém dotazníku naleznete podrobnější informace k nabídce pečovatelských služeb.
V případě zájmu o uvedené služby vraťte vyplněný dotazník do 28. února 2007 na úřad městyse.

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ
Datum konání

Čas

Název akce

Místo konání

11. února 2007

14.30

Krásné je žít...
Václav Žákovec a Anna Volínová (evergreeny)

Kulturní dům
Senomaty

16. února 2007

20.00

Ples Sokola Rakovník

KD Senomaty

17. února 2007

18.00

Soutěž ve společenských tancích pro účastníky
rakovnických a senomatských pokračovacích
tanečních kurzů

KD Senomaty

24. února 2007
17. března 2007

20.00
20.00

I. reprezentační ples městyse Senomaty
II. hasičský ples

KD Senomaty
KD Senomaty

V roce 2007 pořádá Úřad městyse Senomaty již druhý ročník tanečních kurzů. V únoru probíhají
pokračovací (zdokonalovací) kurzy pro mládež, od března do dubna se konají taneční kurzy pro
dospělé (ještě je možno se přihlásit na úřadě městyse u pana Polcara).

INTERNET
Webové stránky na adrese www.senomaty.cz se dále rozvíjejí. Máte-li možnost, neopomeňte se
na ně občas podívat. Stále nabízíme možnost zasílání informací prostřednictvím e-mailových adres
(také Věstník můžete obdržet v předstihu elektronickou poštou).
Také podnikatelům nabízíme možnost prezentace jejich firem na webových stránkách městyse.

HOSTOKRYJE
V prostorách osadního výboru v přízemí bývalé školy v Hostokryjích dojde k velkým změnám.
Zasedací místnost bude zbouráním příčky rozšířena o prostory knihovny (knihovna bude pro velmi
malý zájem občanů uzavřena). Tímto rozšířením vznikne místnost o ploše přesahující 60 m2. Nový
povrch dostane podlaha.
V místnosti bude instalován barový pult a bude sloužit jako klubovna a tak trochu restaurační
zařízení pro občany z Hostokryj.
Zároveň bude rekonstruována toaleta v přízemí budovy.

GARDA MĚSTYSE SENOMATY
Dne 26. ledna 2007 byla slavnostně založena Garda městyse Senomaty. Tři mladí muži a jedna
dívka převzali z rukou starosty městyse jmenovací dekrety, kterými se stali příslušníky gardy.
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Ze sponzorských darů bude hrazeno šití uniforem a vybavení pro gardu. Staneme se tak jedním
z prvních městysů v České republice, který má vlastní reprezentační uniformovaný útvar. K prvnímu
vystoupení gardy dojde na II. Senomatských slavnostech v srpnu letošního roku. Garda představí
nový prapor městyse Senomaty a prapory jednotlivých sídel našeho městyse.

OPRAVENÁ LÁVKA
V lednu vyměnila firma pana Tomka všechny plechy na lávce u mostu přes Rakovnický potok
v centru Senomat. Původní plechy, místy prorezivělé, již přílišnou důvěru nevzbuzovaly. Nyní
můžeme bez obav lávku používat a vyhnout se tak chůzi přes most.

NOVÉ CENTRUM SENOMAT
Koncem roku 2006 zadalo zastupitelstvo městyse architektonickému ateliéru A1 z Českých
Budějovic (vedoucí architekt ing. arch. Zuska) vypracování studie centra Senomat, prostoru náměstí
mezi školou a restaurací (zjednodušeně řečeno). Návrhy předložené panem architektem byly
opakovaně projednány v zastupitelstvu a také s občany na veřejném projednání. Zastupitelstvo
hodlá o návrzích dále diskutovat, schválení se očekává v první polovině letošního roku. Návrhy
jsou uloženy na našem úřadě a každý občan se s nimi může seznámit a předložit vlastní návrhy.
Snahou zastupitelstva je navrhnout takové stavební řešení centra Senomat, které vytvoří důstojný
střed našeho městyse s prostorem pro parkování, služby, posezením pro starší občany i místem pro
děti, bezpečným průjezdem vozidel a pěkným vzhledem.

Rozpočet městyse Senomaty na rok 2007
1. Souhrn klíčových politických rozhodnutí zastupitelstva městyse ve vztahu k rozpočtu
2. Rozpočet jako finanční plán
3. Rozpočet jako plán činnosti městyse a jeho organizací

Klíčová politická rozhodnutí ve vztahu k rozpočtu městyse na rok 2007
• Nejprve je třeba odpovědět na otázku, co se pod pojmem „klíčové politické rozhodnutí“ skrývá.
Jednoduše řečeno, je to rozhodnutí zastupitelstva o tom, co je pro náš městys v roce 2007
nejdůležitější, co městys a občané v roce 2007 nejvíce potřebují.

Při přípravě rozpočtu městyse na rok 2007 vychází zastupitelstvo městyse
z následujících předpokladů:
1. Náš městys dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.
2. Jediným dluhem, který městys má, je půjčka na výstavbu splaškové kanalizace od Státního fondu
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životního prostředí České republiky. Půjčka v současnosti dosahuje přibližně 5 500 000 Kč, je
úročena 1,5 % a je splatná ve lhůtě 10let. Podmínky půjčky jsou výhodné. Zastupitelstvo městyse
nehodlá, vyjma dalšího smluvně zakotveného čerpání této půjčky do celkové výše 6 777 000 Kč,
zatěžovat hospodaření městyse žádnou další půjčkou.
3. Při rozhodování o investicích v roce 2007 musí brát zastupitelstvo městyse zřetel na plánované
nutné investice v roce 2008 a v letech následujících.
4. S ohledem na výše uvedené vychází návrh rozpočtu městyse na rok 2007 z těchto politických
rozhodnutí
A) Pokračovat ve výstavbě inženýrských sítí v obci (zejména splaškové kanalizace
v Senomatech a vodovodu v Hostokryjích). Výstavba inženýrských sítí je základní
podmínkou pro stavební rozvoj městyse a výrazně zhodnocuje stávající nemovitý majetek
občanů.
B) Pokračovat v projektové přípravě stavební lokality Na Vyhlídce II. V roce 2007 bude
vypracován stavební projekt pro inženýrské sítě Na Vyhlídce II. a bude zajištěno stavební
povolení. Po prodeji všech stavebních parcel v lokalitě Na Vyhlídce je třeba mít připravenu
další stavební lokalitu.
D) Pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací poškozených výstavbou kanalizace.
Rozsah rekonstrukcí bude dán finančními možnostmi obce a rozsahem přidělených dotací,
o které městys v roce 2007 požádá.
E) Zhodnocovat o opravovat nemovitý majetek městyse. V roce 2007 se jedná především
o rekonstrukci fasády hostince Nouzov. Po provedení stavebních úprav v nebytových
prostorách hostince a sanace proti vlhkosti v loňském roce je třeba opravit fasádu, která
je ve velmi špatném stavu. Nouzov tak získá nepřehlédnutelnou dominantu, která bude
vizitkou celého městyse.
F) Postupně vybavovat městys rekreačním mobiliářem a sportovním zázemím pro děti
a mládež.
G) Připravovat další projekty pro realizaci v roce 2008 a dalších letech (splašková kanalizace
v Nouzově a Hostokryjích, dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce dalších místních
komunikací, důstojné stavební řešení centrálních veřejných prostranství v městysi a další).
Jedině dobře připravený a projektově zpracovaný záměr má naději na získání dotační
podpory.
H) Všestranně podporovat činnost základní školy v Senomatech. Zastupitelstvo městyse
považuje existenci školy v obci za významný projev svébytnosti městyse a také za
významný předpoklad společenské a kulturní sounáležitosti obyvatel.
I) Dokončit projektovou přípravu novostavby mateřské školy, získat potřebná povolení a podat
žádost o dotaci z fondů Evropské unie. V případě úspěchu zahájit výstavbu první části
novostavby zahrnující jednu třídu MŠ, školní jídelnu a kuchyni.
J) Všestranně podporovat kulturní, společenský a sportovní život v městysi pořádáním vlastních
akcí i formou grantového řízení.
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ROZPOČET MĚSTYSE SENOMATY NA ROK 2007 – FINANČNÍ PLÁN
Příjmy: (v tisících korun českých)
Daňové příjmy
Platby za likvidaci komunálních odpadů
Ostatní místní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
Půjčka ze Státního fondu životního prostředí ČR
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z pronájmu
Příspěvek /dotace/ za výkon státní správy
Ostatní vlastní příjmy
Převod prostředků z běžného účtu za r. 2006
Celkem příjmy

5 933
700
65
500
3 710
1 365
4 000
230
103
298
995
17 899

Výdaje podle paragrafů: (v tisících korun českých)
Paragraf
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Školská zařízení
Knihovnické služby
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled městyse
Sociální péče a pomoc občanům
Požární ochrana
Zastupitelstvo městyse
Činnost místní správy
Ostatní výdaje jinde neobsažené
Platby daní a poplatků
Celkem výdaje

Celkové výdaje
700
590
10
550
7 130
2 041
38
110
50
50
284
270
11
350
800
126
108
164
815
1 992
10
1 700
17 899

z toho investiční
500
500
500
7.130
1100

350

10 080
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Návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný s využitím finančních prostředků na účtech městyse
k 31. 12. 2006. Podíl investičních výdajů z celkových rozpočtovaných výdajů činí 56,3 %.

ROZPOČET JAKO PLÁN ČINNOSTI MĚSTYSE
Plán činnosti městyse na rok 2007
Poř.
číslo

Název akce

Předpokládané
náklady (Kč)

Časový
harmonogram

V. etapa
1. – splašková kanalizace

Senomaty
Hostinec Nouzov
2.
– rekonstrukce fasády
3.

II. etapa
– vodovod Hostokryje

7 130 000 02/07 – 07/07
400 000 07/07 – 10/07
2 000 000 08/07 – 12/07

Komunikace Senomaty
4. – položení živičného

1 200 000 06/07 – 12/07

povrchu
5. Novostavba MŠ Senomaty
6. Drobné investiční akce

Projektová činnost (stavební
projekt lok. Na Vyhlídce
8. II, projekty rekonstrukcí
komunikací, novostavba MŠ
a další)
CELKEM investice

13 000 000 08/07 – 12/07
500 000 03/07 – 12/07

500 000 01/07 – 12/07

Poznámka
Povinná akce
vázaná na dotaci
Podána žádost
o dotaci (50 %)
Bude podána
žádost o dotaci
(75 %)
Bude podána
žádost o dotaci
(60 %)
Bude podána
žádost o dotaci
z EU (cca 90 %)
Vlastní prostředky
Zčásti nezbytné,
zčásti nutný
podklad pro
přidělení dotací

24 730 000

Poznámka: Do celkových investic jsou zahrnuty i předpokládané dotace, které do okamžiku jejich
přiznání nemohou být zahrnuty ve finančním plánu rozpočtu městyse.
Naplnění plánu činnosti na rok 2007 závisí na celé řadě faktorů, které náš městys nemůže plně
ovlivnit. (Přidělení dotací, průběh povolovacích řízení.) Také časový harmonogram je orientační,
řada prací závisí na aktuálních povětrnostních podmínkách a v neposlední řadě na cash flow
(průběžných finančních tocích v rozpočtu městyse v roce 2007).

V Senomatech dne 13. prosince 2006
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Mgr. Tomáš Valer
starosta městyse

Anketa k sociálním službám
zájem o pečovatelské služby
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Mám zájem o následující pečovatelské služby:
(Zde napište, jaký druh pomoci byste potřebovali, kolikrát v týdnu.)

Co si pod pečovatelskými službami představit?
Jedná se například o dovážku obědů, pomoc s osobní hygienou, masáže, pedikúru a manikúru,
rozcvičování po úrazech, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při vyřizování
úředních záležitostí apod.
Do pečovatelské služby nejsou zahrnuty zdravotnické úkony (převazy otevřených ran, aplikace injekcí
apod.). Tyto úkony zajišťuje pro své pacienty ošetřující lékař.

Kolik to stojí?
Většina služeb stojí 85 Kč za jednu hodinu, kterou u Vás pracovník pečovatelské služby stráví. Některé
speciálnější služby, jako jsou masáže a pedikúra, stojí 110 Kč za hodinu.
Podrobný rozpis cen služeb je k dispozici na našem úřadě. V případě zájmu Vám jej rádi doručíme.

V Senomatech dne:

……………………………………..
podpis

Anketní lístek, v případě zájmu o pečovatelské služby, doručte do 28. února 2007 na úřad městyse v Senomatech.
Vyplněné anketní lístky slouží pro potřebu našeho úřadu a nebudou zveřejněny!

11

I. reprezentační ples městyse
Senomaty
Sobota 24. února 2007 ve 20.00 hodin
v kulturním domě v Senomatech.
Program:
19.30 Zahájení plesu – slavnostní ohňostroj před kulturním domem
20.00 Předtančení taneční skupiny Trn v oku, cikánské tance
22.00 Zahájení prodeje tomboly
23.00 Výdej výher
24.00 Půlnoční kankán
03.00 Ukončení plesu

Účinkuje taneční orchestr Karavel z města Berouna.
Vstupné v předprodeji: 80 Kč, před začátkem plesu 90 Kč

