Senoradská vlaštovka III.
Vážení občané,
opět, téměř po roce, se Vám do rukou dostává další číslo Senoradské
vlaštovky, kde jsme si dovolili shrnout nejdůležitější informace uplynulého
roku a zároveň Vám poskytnout důležité aktuální informace. Rok 2020 je
v mnohém poněkud jiný, zvláštní, plný otazníků, vyžadující mnoho trpělivosti
i vybízející k přemýšlení, ....
Každý z nás vnímá tento čas tak trochu jinak. Pro mnohé přišla doba náročná
finančně, pracovně či emocionálně. Věřím, že se vám přes intenzivní nátlak
médií podařilo lehce se nad vše povznést, a přesto nebrat opatření na lehkou
váhu a prostě s nimi žít.
Chci vám všem touto cestou poděkovat za příkladné dodržování vládních
nařízení. Všem švadlenkám, které velmi ochotně a nezištně šily začátkem
měsíce března roušky pro naše občany, a nejen pro ně, patří obrovský dík.
Nikdo, v tuto chvíli, nedokáže říci, jak se bude situace s pandemií vyvíjet.
Lze tedy alespoň doufat, že nám bude umožněno uskutečnit důležité
investiční, ale také kulturní akce, díky kterým můžeme opět obnovit
společenský život v obci.
Vlivem pandemie a následných vládních nařízení nebylo možné v letošním
roce uskutečnit ani plánované vítání nových občánků. Pevně věříme, že to
bude možné snad ještě na podzim tohoto roku. Nicméně přijměte milí rodiče,
alespoň touto cestou gratulaci a přání všeho dobrého a pevného zdraví
pro Vás i vaše děťátko.
Vám všem, kteří čtete tyto řádky, přeji zejména pevné zdraví a příjemný
zbytek léta.
Dana Prušková, starostka obce

KANALIZACE A ČOV
Investiční akce tak velkého rozsahu, jakou výstavba kanalizace a ČOV
bezesporu je, vyžaduje řadu měsíců, i let, příprav. V naší obci byly tyto
přípravy zahájeny vlastně již v roce 2016, kdy byly podniknuty první kroky
k vypracování projektové dokumentace. V prosinci roku 2018 jsme žádali
o stavební povolení a v lednu 2019 o dotaci z Ministerstva zemědělství. Výše
přislíbené dotace by ovšem pokryla jen velmi malou část předpokládaných
nákladů. Jistě bychom narazili na problém s dofinancováním.
V loňském roce přišla možnost požádat o dotaci na Ministerstvu životního
prostředí, které tyto projekty podporuje výší 63,75% uznatelných nákladů.
Proto bylo na podzim loňského roku provedeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby a tím se nám otevřela možnost získat v žádosti vyšší bodové
ohodnocení. V lednu 2020 jsme tedy úspěšně podali žádost a čekali na
rozhodnutí. To se mělo dostavit v červnu, nicméně bylo doručeno až v druhé
polovině měsíce července. Přesný harmonogram prací prochází nyní
přípravami. Je ale pravděpodobné, že se s pracemi započne již na podzim
letošního roku. V současné době probíhá ze strany ministerstva kontrola
dokumentace veřejné zakázky a současně připravujeme dofinancování celého
projektu. Se samotnou stavbou se tedy začne až poté, co obdržíme od fondu
smlouvu o dotaci.
V tuto chvíli je také vhodné, aby ti z občanů, kteří dosud nekontaktovali pana
projektanta, tak učinili: Kontakt na pana L. Chromíka je
ludek.chromik@centrum.cz, tel: 724 302 667, případně je možné objednávku
vyzvednout i odevzdat na obecním úřadě. Pan projektant za Vás na základě
plné moci vyřídí vše potřebné na stavebním úřadě. Tímto hromadným
podáním vzniká možnost ušetřit 500,- Kč za správní poplatek, který v tomto
případě bude hradit obec.
Je velice důležité, aby byly na veřejnou kanalizační síť postupně připojeny
všechny nemovitosti, u nichž je to technicky možné. Od roku 2021 má
vodoprávní úřad právo kontrolovat způsob likvidace odpadních vod. Pokud by
se některé nemovitosti k veřejné kanalizační síti nepřipojily, hrozí vrácení
části, či celé dotace, což by bylo pro obec likvidační.

INFORMACE O ODPADECH

Příjmy:

Výdaje:

odpady
za popelnice
Ekokom
celkem
komunál. - popelnice
sběrný dvůr Mohelno
bioodpad Čech
celkem

2017
226000
12829
238829
236828
12194
37220
286242

2018
244948
31914
276862
226032
10225
36950
273207

2019
245109
27688
272797
259259
13374
47215
319848

6/2020
217239
23338
240577
140192
16927
11731
168850

Z účetnictví obce je patrné, že vyrovnané financování za svoz odpadu
bylo naposled v roce 2018, jinak se nacházíme v mírném deficitu. Dostupné
údaje za rok 2020 vypovídají, že zdaleka ne všichni mají zaplacený poplatek
za svoz odpadu, jehož splatnost je dle Obecně závazné vyhlášky do konce
června. Vzhledem k současné situaci a omezením způsobeným pandemií
Covid-19 doporučujeme poplatek uhradit na účet obce. Jako variabilní symbol
použijte číslo nemovitosti a do zprávy pro příjemce uveďte jména nebo
vlastníka nemovitosti, ke které se platba vztahuje - výše poplatku zůstala
stejná jako v předchozích letech 550,- Kč dospělý, 450,- Kč dítě.
Zvýšené náklady na bioodpad vyplývají z povinnosti zajišťovat celoročně
svoz tohoto odpadu od roku 2019, čímž se zajišťování svozu prodloužilo
přibližně o 5 měsíců oproti předchozím letům. Zároveň došlo ke zvýšení

nákladů za svoz tohoto odpadu, které se nám podařilo udržet v rozumných
mezích pořízením vlastního kontejneru o větším objemu v hodnotě 55.000 Kč
z nadačního příspěvku Energoregionu 2020.
Z výše uvedených údajů a vzhledem k budoucímu plánovanému
zvyšování poplatku za skládkování daného legislativou, je bez dalších změn
současná výše poplatku neudržitelná. Do obce jsme pořídili nové kontejnery
na plasty, máme podanou žádost na další a uvítáme proveditelné návrhy
na zřízení dalšího svozového místa. Je zajištěn svoz olejů, nádoba na jeho sběr
v plastových lahvích se nachází v kulturním domě. Plánujeme pořídit nádobu
a zajistit svoz kovových odpadů z domácnosti. Do těchto kontejnerů patří
drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky
plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky,
šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Zvýšením podílu
tříděného odpadu budeme do budoucna schopni navyšovat příjmy obce
od Ekokomu a současně snižovat podíl odpadu končícího na skládkách, který
má zásadní vliv na náklady a tím na výši poplatku.
V souvislosti s odpady žádáme občany, aby do těchto, ani jiných kontejnerů
nevhazovali příliš objemný odpad – zejména odpad ze staveb! Pro takový
odpad je určen sběrný dvůr. Kartičku do sběrného dvora je možné vyzvednout
na obecním úřadě. Uložení odpadu hradí obec. Otevírací doba sběrného
dvora v Mohelně: úterý 13.00 – 17.00, sobota 8.00 – 13.00.
Stále apelujeme na občany, aby se při vhazování odpadu do kontejnerů
přesvědčili, zda není v jeho zadní části ještě prostor. Je také možné ponechat
připravený tříděný odpad – plasty – v pevně zavázaném pytli (pytlový sběr)
vedle kontejneru. Je ovšem nutné takový pytel s odpadem na místo odložit
nejdříve den před svozem. Pokud tam odpad leží dlouho, často se stane, že se
k němu zatoulá pes, pytel poškodí a odpadky se poté povalují v širokém okolí.
To je velmi nepříjemné, odpad zapáchá a v okolí kontejnerů to vypadá jako
na smetišti. Upřesňujeme, že odvoz plastových obalů probíhá 1x za 14 dní,
vždy v lichý týden, tedy ve stejný týden jako svoz komunálního odpadu.
Současně žádáme o dodržování pořádku nejen v okolí sběrných nádob, ale
také na dětském a fotbalovém hřišti! Velmi často se stává, že je na těchto
místech ponechán odpad, včetně skla v pískovišti! To považujeme
za nepřípustné a velmi nebezpečné! Neradi bychom byli nuceni přistoupit
k opatřením, jako je zamykání dětského hřiště, či „ číhání“ na nepořádnou
mládež.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY
V souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace a ČOV již nyní probíhají
přípravy na budoucí rekonstrukci chodníků v obci.
Současně jsme požádali Správu a údržbu silnic o zařazení naší obce do plánu
investic na rok 2022, kdy se předpokládá také nutnost navázat na výstavbu
kanalizace a ČOV opravou silnice III. třídy tvořící průtah obcí.
Zajisté bude také nutné postupně zajistit finanční prostředky na opravy
místních komunikací.
V letošním roce plánujeme zahájit přípravy také na akci „Revitalizace
nádrže“, na kterou budeme žádat o dotaci. Akce bude uskutečněna pouze
za předpokladu získání dotace.
Zapojili jsme se také do dotačního projektu na pořízení vlastních nádob
na tříděný odpad.
Byly zahájeny první kroky směřující k uskutečnění plánované změny
územního plánu č.1.
Další případné investiční projekty se budou odvíjet zejména od možností
financování a případných vhodných a dosažitelných dotačních titulů pro naši
obec.
Volný čas

SENORADSKÉ KROJOVANÉ HODY
Všichni vnímáme aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti
s přetrvávající nákazou koronaviru SARS CoV 2 na území ČR. Různé akce
s větším počtem návštěvníků jsou ve většině případů zrušeny nebo přesunuty
na následující rok.
I my jsme řešili, zda budeme schopni nařízení vlády a doporučení odborníků
dodržet. Přeci jen zdraví občanů je pro nás nejdůležitější.
Teď je to buď a nebo. Pokud zasáhne vyšší moc a situace se stane neúnosnou,
budeme i my nuceni naše krojované hody přesunout na následující rok.
K dnešnímu dni jsou přípravy v plném proudu a pevně věříme, že nám platná
nařízení, která se mění každým dnem, dovolí akci uspořádat.
Po vydařeném loňském roce chodily dotazy, proč nemáme hody dva dny, když
už to máme ,,tak“ nachystané. A tak jsme se společně domluvili, že to letos
vyzkoušíme. Bylo nutné přizpůsobit program, zamluvit další kapelu
na nedělní odpoledne, zajistit spousty detailů ohledně organizace atd.
A nyní Vám s velkou radostí oznamujeme, že si do kalendáře můžete
poznamenat sobotu 12.9. a neděli 13.9., protože Svatováclavské hody se
blíží.
Již v pátek 11. 9. 2020 proběhne stavění máje a budeme velice vděčni za Vaši
podporu. Každý, kdo může přidat ruku k dílu a pomoci našim chlapcům, je
vítán. Ale i psychická podpora je důležitá, a proto nestyďte se, a přijďte za
námi. Odpoledne nám bude zpříjemňovat skvělý harmonikář Aleš Kohoutek.
Občerstvení jako vždy zajištěno!
Sobotní hodový den začínáme jako obvykle zvaním po dědině. Po celý den
nás bude doprovázet dechová kapela IŠTVÁNCI.
Po obědové pauze vyzvedneme první pár, kterým letos jsou manželé Dana a
Marek Pruškovi.
Poté společně, za zvuků státní hymny, položíme věnec u pomníků padlých
vojínů a uctíme jejich památku.
Průvodem se přemístíme na hřiště, kde proběhne odpolední a později i večerní
zábava s nejedním překvapením. A všichni pak protančíme střevíčky
do ranních hodin, kdy je pro přespolní domluven odvoz autobusem.
Nedělní odpoledne nás bude doprovázet neméně známá kapela DUBŇANKA.
Od posledního páru, který nám letos tvoří Pavlína Šicová a Tomáš Palát, se
průvodem půjde k pomníku, kde proběhne žehnání hodovníkům a všem

občanům. Společně se pak přesuneme na hřiště a zavedením zahájíme
odpolední zábavu, která bude končit ve večerních hodinách.
I tady máme domluven autobus pro případné zájemce.
Tímto Vás srdečně zveme na SENORADSKÉ KROJOVANÉ HODY
ve dnech 12. - 13. 9. 2020
Takže s krojem i bez kroje, za horkých letních dní či nepřízni počasí, dojděte
nás podpořit, společně se pobavit, strávit hezké chvíle ve společnosti známých
i neznámých a užít si den plný hudby, tance, pití a skvělé zábavy.
Zvýhodněné celovíkendové vstupné (sobota i neděle) činí 150,- Kč
Sobotní večerní zábava je za 130,- Kč
Nedělní odpoledne za symbolickou cenu 50,- Kč
A abyste nebyli v úvodu programu ochuzeni o žádný zážitek, můžete si
vstupenky letos zakoupit v předprodeji, který bude probíhat od 1. 9. 2020
každý všední den v dopoledních hodinách na obecním úřadě.
Děkujeme za přízeň a přejeme hlavně pevné zdraví.
Za celou Senoradskou chasu, Dana Burešová
Pozvání na plánované akce:
24. 10. 2020 – Strašidelný rej – akce pro děti i jejich rodiče se spoustou her a
zábavy, kulturní dům Senorady
28. 11. 2020 – Senoradské košt – již 7. ročník oblíbené akce, odpoledne
v doprovodu harmoniky, ochutnávka vín, sýrů, uzenin, večer hraje k tanci a
poslechu cimbálová muzika Stupava
Mikulášská besídka – začátkem adventu pro Vás a Vaše děti či vnoučata opět
připravujeme slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku spojeného
s nadílkou.
Obecní ples – srdečně Vás zveme také na 21. Obecní ples. Opět se můžete
těšit na bohatou tombolu. O termínu budete včas informováni.

Také naši fotbalisté Vás po dlouhé, nechtěné přestávce srdečně zvou
na fotbalová klání, kde můžete podpořit jejich snahu a odpoledne si zpříjemnit
chutným občerstvením.
Rozpis fotbalových utkání:
So 8. 8. 14:00 Zakřany – Senorady
So 15. 8. 17:00 Senorady – Rosice B
Ne 23. 8. 17:00 Moravské Bránice – Senorady
So 29. 8. 16:30 Senorady – Moravské Knínice
So 5. 9. 16:30 Zbraslav – Senorady
So 12. 9. 16:00 Dolní Kounice - Senorady
So 19. 9. 15:30 Senorady – Drásov
Ne 27. 9. 15:30 Radostice – Senorady
So 3. 10. 15:00 Senorady – Vysoké Popovice
Ne 11. 10. 10:00 Lažánky - Senorady
So 17. 10. 14:30 Senorady – Deblín
Ne 25. 10. 14:30 Mělčany – Senorady
Ne 1. 11. 14:00 Senorady – Babice u Rosic

ŘK farnost Mohelno ve spolupráci s MO KDU-ČSL
Vás srdečně zvou na

20.9.2020 od 14hod.
Program pro děti i dospělé na farním dvoře v Mohelně.
Občerstvení zdarma, vstupné dobrovolné.

