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Úvodní slovo
Milí občané senomatští, nouzovští a hostokryjští,
ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají volby do zastupitelstva městyse
Senomaty. Toto vydání Věstníku proto obsahuje Zprávu o městysi Senomaty,
jejímž posláním je seznámit vás se vším podstatným, co se v uplynulém volebním období v Senomatech postavilo či událo.
Sluší se také poděkovat všem pracovitým a ochotným občanům městyse, kteří
se v uplynulých letech, ať už jako dobrovolníci, zastupitelé nebo zaměstnanci
městyse, na péči o městys a jeho občany podíleli.

Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse se od minulého vydání Věstníku (listopad 2017) sešlo celkem ke
čtyřem veřejným zasedáním. Kromě běžné agendy přijalo tato významnější usnesení:
1. Výběr dodavatele zvonů do senomatské zvonice. Vybráno bylo umělecké zvonařství paní Dytrychové a cena díla včetně montáže činí 270.170 Kč bez DPH.
2. Výběr dodavatele na závěrečné etapy položení dlažby na Náměstí Karla Buriana a nouzovské návsi. V obou případech těsně zvítězila firma Froněk s.r.o. z Rakovníka s celkovou cenou na obě stavby 1.826 tis. Kč vč. DPH.
3. Výběr dodavatele pro I.etapu rekonstrukce senomatské sokolovny. Veřejnou zakázku získala firma BETET s.r.o. s nabídkovou cenou 1.177 tis. Kč bez DPH. Tato
stavební akce je podpořena dotací Středočeského kraje.
4. Výběr dodavatele pokládky živičného povrchu na cestu vedoucí od hlavní silnice k Davidovu mlýnu. Veřejnou zakázku získala firma Froněk s.r.o. a cena činila
853 tis. Kč vč. DPH.
5. Výběr dodavatele výstavby kamenný zdí na Náměstí Karla Buriana. Vybrána
byla místní firma M+J Pavel a cena činila 817 tis. Kč vč. DPH.
6. Za člena školské rady při ZŠ Senomaty byl zvolen pan ing. Daniel Klaban.
7. Byl schválen závěrečný účet městyse, účetní závěrka městyse Senomaty a účetní
závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Senomaty.
		 Audit prováděný Středočeským krajským úřadem neshledal v hospodaření městyse nedostatky.
8. Bylo schváleno přidělení grantů na rok 2018.

Přehled letošního stavebního ruchu
Parkoviště, chodníky, stavby i silnice
1.

Rekonstrukce Náměstí Karla
Buriana
V roce 2018 bylo dokončeno dláždění na náměstí, postaveny dekorativní kamenné zdi, umístěn mobiliář, dokončeny vodní prvky a nahrubo upraven terén nezpevněných částí náměstí.
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vstupem do hostince a vybudován
nový, bezbariérový vstup do úřadu
městyse.
Oprava silnice vedoucí od silnice II. třídy (Rakovník – Jesenice) k Davidovu mlýnu
Původně panelová cesta dostala
nový živičný povrch a navázala
tak na již dříve rekonstruovanou
silnici v ulici U Rybníka. Současně
byla opravena přístupová část ulice Na Drahách.
Dokončení dlažby na nouzovské návsi
Poslední, třetí etapou pokračovala
rekonstrukce silnice na nouzovské
návsi. Uložením žulové dlažby dosáhla náves velmi pěkného, tradičního vzhledu.
Dokončení chodníku v ulici
Na Stráni
Po dlouhých letech čekání se obyvatelé ulice Na Stráni dočkali dokončení chodníku. Živičný povrch
silnice byl rozšířen týmž povrchem
na chodníku, neboť v této koncové
ulici je spíše než chodník třeba dostatečná parkovací plocha.

Dokončení zateplení fasády
na kulturním domě a hostinci
Byla dokončena obnova fasády
objektu, rozšířeno zastřešení nad

Senomaty, ulice Na stráni
6.
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Věž na sušení hadic
Dodaná věž se tyčí ve dvoře u hasičské základny. Měla by výrazně

zjednodušit a urychlit sušení hadic
používaných hasičským sborem.
7. I. etapa rekonstrukce senomatské sokolovny
Sanace proti vzlínající vlhkosti, celková rekonstrukce sklepních prostor pod sokolovnou, výměna části oken. První etapa je přípravou
na navazující práce, které by měly
vést k celkové rekonstrukci sokolovny a jejímu plnému sportovnímu využití.
8. Rekonstrukce pomníků padlých ve světových válkách
U příležitosti stého výročí vzniku
Československé republiky byly renovovány pomníky v Senomatech
a v Nouzově (hostokryjský památník byl renovován spolu s kapličkou, na které je umístěn, již v roce
2016).
9. Nový památník výsadby Lip
republiky
Na Náměstí Karla Buriana byl
umístěn nový památník připomínající výsadbu dvou lip v roce 1968.
Do památníku je vsazena původní deska, která výsadbu připomíná. Jednu z lip bylo bohužel kvůli
nevhodnému místu výsadby nutno
pokácet. V bezprostřední blízkosti
byly však náhradou vysázeny nové lípy.

10. Zvelebování osadního výboru v Hostokryjích
Po umístění nových vstupních dveří
a okna do chodby bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci sociálního zařízení, spočívající ve výstavbě dvou toalet, chodby s dvěma
umyvadly a vyřešením vytápění
těchto prostor. Osadní výbor byl
rovněž připojen na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci.

Hostokryje, nové sociální zařízení
11. Výměna oken v nouzovském
hostinci
Celé druhé podlaží nouzovského
hostince má nová okna, která by
měla přispět k větší tepelné pohodě během plesů, oslav i sportovního využití sálu.
12. Výměna oken ve školních budovách
V mateřské škole a školní jídelně
se pokračovalo ve výměně oken
v provozních částech těchto budov.

Památník výsadby Lip republiky
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13. Demolice kolny za základní
školou v Senomatech
Zbouráním této nevyužívané kolny se vytváří prostor pro výstavbu
malého sportovního hřiště na školní zahradě.
14. Nové veřejné osvětlení
Zcela nové veřejné osvětlení dostala Nádražní ulice. Staré lampy na
nástřešních držácích byly nahrazeny zemním vedením, novými stožáry a LED svítidly.

15. Výstavba nových chodníků
V ulici Na Hradišti pokračovala výstavba nových chodníků.
16. Zvon do senomatské zvonice
Byl pořízen nový zvon „Sv. Vavřinec“ do barokní zvonice u senomatského farního kostela.

Zvon sv. Vavřince
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17. Věž kostela svatého Štěpána
Na věži byla opravena a natřena
šindelová krytina, byly vyměněny
ciferníky věžních hodin a opravena střešní krytina nad chrámovou
lodí.

Nové cifeníky na věži kostela
19. Kompostéry do domácností
Domácnosti, které projevily zájem,
obdržely díky dotaci získané Svazkem obcí mikroregionu Čistá – Senomaty kompostéry pro ukládání
bioodpadu.
20. Nový chodník v Hostokryjské
ulici
V průběhu října a listopadu bude
vybudován nový chodník v celé ulici. Propojí se tak Náměstí Karla Buriana s ulicí Na Hradišti.
20. Kříž u kostela
Nově byl restaurován a vztyčen
kříž u kostela svatého Vavřince.

Chodník v ulici Na Hradišti

Zadání projektové přípravy

Kromě projektové přípravy nového rybníka Kotroušek, která stále probíhá, budou v letošním roce vybráni projektanti

Sucho a přehrada ve Smolinách

Pro výstavbu vodního díla ve Smolinách
byla vypracována Dokumentace pro
územní řízení. Projektová příprava tedy
pokračuje. Podle posledních informací by
měla být stavba zahájena v roce 2024
a dokončena o dva roky později. Stanovisko našeho městyse se nemění. Vzhledem ke klimatickým změnám, které je
zvláště letos nesnadné přehlédnout, iniciativu České vlády vedoucí ke zmírnění
dopadů sucha vítáme. Zároveň však trváme na tom, aby výstavbou nádrže nedošlo
ke zhoršení kvality života v našem městysi. Konkrétní podoba díla i jeho provozní
řád tak budou předmětem dalších jednání.

Život na senomatském náměstí

A na závěr malé zamyšlení nad rekonstrukcí senomatského náměstí a vůbec
vším, co s ní souvisí.

Kříž u kostela svatého Vavřince

pro Projekt výstavby domu pro seniory a Projekt nového způsobu vytápění základní školy.
Stavba nádrže bezprostředně souvisí s narůstajícím suchem, které se v různé míře intenzity projevuje na celém území republiky.
Díky své poloze v nivě Rakovnického potoka,
tedy v místech, kde se nacházejí nejvydatnější zdroje podzemní vody na Rakovnicku,
není pro následující roky zásobování obyvatelstva městyse pitnou vodou ohroženo. Problémy ovšem mohou nastávat s poklesem
hladiny v domovních studních, ale především s nedostatkem vody ve vodních tocích,
Rakovnickém, Kolešovickém a Petrovickém
(Hostokryjském) potoce. A právě posledně
jmenovaný problém mají částečně řešit připravované vodní díla u Šanova a Senomat.

Náměstí, to není obyčejné veřejné prostranství. Náměstí má žít, mít „duši“, lákat lidi, aby přišli a aby se na něm zdržo-
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vali. Nemá to být fádní, širší ulice, kterou
je potřeba co nejrychleji přeběhnout.
Co tedy ke správnému náměstí patří?
Zástavba, tvořící jeho přirozenou hranici.
V Senomatech kostel, škola, hostinec s kulturním domem a radnicí, obchod, bývalá
farní stodola a v našem případě jen pětice rodinných domů. Dnes je možno říci,
že se jedná to o stavby vesměs upravené
a vzhledu náměstí prospívající.
Silnice, cesty, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy, prostě dopravní infrastruktura. Každá doba si žádá svoje. Na náměstí
musí být možno dojet vozem nebo na kole,
zaparkovat, bezpečně odjet. Tomu slouží
silnice a tři vybudovaná parkoviště. Vyjma
opravdu výjimečných situací nebývají nikdy plná. Ale samotné náměstí má sloužit
chodcům. Lidem, kteří chtějí projít nebo
posedět, pobíhajícím dětem.
Propojení náměstí s další zástavbou. Na
náměstí musí být možno pohodlně a bezpečně přijít. Z Malé Strany, ulice U trati,
Nádražní ulice nebo přes most ze severní poloviny městyse. Ještě letos se v Hostokryjské ulici postaví chodník, aby i z této ulice a také z nové ulice Na Hradišti
bylo možné na náměstí dojít bezpečně.
Zeleň. Stromy keře, květiny a trávníky.
Mnohé z toho nás na podzim čeká. Výsadba dalších stromů, keřů, trvalek i výsev
trávy. Náměstí potřebuje v parných létech
stín. Třeba takový, jako je na nouzovské
návsi pod vzrostlými lipami. Pár let to potrvá, ale až lípy povyrostou, náměstí se
neuvěřitelně změní!
Voda. Po předcích nám na náměstí zbyly
tři studny. Byl by hřích je nevyužít. Voda,

Vítání občánků

Při dvou příležitostech, a to v prosinci
2017 a v květnu 2018, jsme přivítali celkem sedmnáct nových senomatských občánků.

to je živel, který do center měst a obcí
patří. Mnohde na to přicházejí, nejsme
žádnou výjimkou. Chtěli jsme, aby se vody hýbala. A aby se v ní lidé v letním horku, děti především, mohli projít a smočit.
Hostinec a obchod. Náměstí nemůže žít
bez hostinského zázemí, ale těžko také
bez obchodu. A to je, řekněme si to upřímně, stále větší slabina zvláště v obcích.
Hostince i prodejny se zavírají nebo slouží nedostatečně. Před námi je především
velký úkol dosáhnout toho, aby v Senomatech hostinec životu náměstí prospíval
a ne jej ubíjel. Cílem je hostinec otevřený
po celý den, poskytující stravování, dílem
kavárenské služby. Hostinec s venkovním
zázemím a odpovídající úrovní obsluhy.
Věru nesnadný úkol pro další volební období.
Zařízení pro děti. Dětské hřiště, drobnější herní prvky roztroušené po zelených
plochách. Také tady nás ještě čeká práce.
Skákací panák nebo šachovnice, i takové
věci na náměstí patří.
Krásné věci. Kameny, přírodní krása.
Ručně kovaná lavička a do budoucna
plaketa odkazující na pěvce Karla Buriana, socha svatého Jana Nepomuckého, patrona lodníků a vodáků, památník výsadby lip republiky. A informace
o historii náměstí a smyslu umístění kamenných zdí.
Na cestě k naplnění všech plánů spojených s náměstím jsme ušli pěkný kus cesty. Přeji všem, na jejichž bedra bude naložena odpovědnost za jejich dovršení,
aby se práce dařila a dospěla ke zdárnému cíli!

Přidělené granty
Také v roce 2018 přidělilo
zastupitelstvo městyse granty
společenský a sportovním
organizacím působícím v našem
městysi. Rozděleno bylo celkem
200 tis. Kč.
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Události v městysi
Několika fotografiemi připomínáme společenské dění v našem městysi.
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