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Vážení spoluobčané,
čas v roce 2017 plyne stejně rychle jako v roce minulém. Zima skončila 

a příroda se začíná probouzet s  prvními jarními paprsky.   
V  letošním  roce  nás  čeká  hodně  práce,  a  to  zejména  výstavba 

splaškové  kanalizace.  Bližší  informace  k  této  akci  jsou  uvedeny
v samostatném článku uvnitř zpravodaje.

Začátkem měsíce dubna se uskuteční výběrové řízení na zhotovitele 
zpevněných  ploch  u  muzea,  které  jsou  plánovány  v  návaznosti  po 
položení kanalizace v této části obce.

V  zimních  měsících  zastupitelstvo  obce  schválilo  podání  žádosti
o dotaci, a to na výstavbu herních prvků, pískoviště a mobiliáře k nově 
zbudovanému víceúčelovému hřišti.  

Do  rozpočtu  obce  bylo  zahrnuto  také  doplnění  herních  prvků
a oplocení dětského hřiště v nové zástavbě a bylo odsouhlaseno, že tato 
investice bude hrazena z rozpočtu obce.

Zastupitelstvem obce bylo rovněž schváleno podání žádosti o dotaci 
na  opravu  hřbitovní  zdi.  Pokud  by  dotace  nebyla  přidělena,  máme 
rozdělen  rozpočet stavby na etapy a v  letošním roce bychom započali
s první etapou oprav. 

Letošní  zima nám ukázala,  že dokáže být  i  se sněhem a mrazem. 
Jakmile mrazy polevily, ukázalo se, že naše rybníky nebyly bez života. 
Chtěla bych poděkovat hasičům, kteří se ujali tohoto úkolu a rybníky zbavili 
uhynulých ryb.

Také bych chtěla poděkovat všem, kdo v zimním období, ač to není 
jejich  povinností,  odklízeli  sníh  z  chodníků.  Ne  všude  se  dostane 
mechanizace a ne všude po odhrnutí sněhu radličkou  je  tento chodník 
schůdný.

V  květnu  se  opět  uskuteční  tradiční  festival  s  vařením  kotlíkového 
guláše za muzeem.   Vystoupení přislíbila místní mateřská škola a také 
taneční kroužek při základní škole Podomí.   Dalšími účinkujícími bude 
skupina   revival ABBA, nebude chybět DJ Zdenda a moderátorka Lucie 
Hostačná. Pro děti bude připraven program a již tradičně i skákací hrad.

Na závěr bych Vás všechny chtěla poprosit o trpělivost a ohleduplnost 
při realizaci kanalizace, protože stavba se dotkne více či méně každého
z nás. Bude docházet k uzavírkám komunikace, občané nedojedou ke 
svým  domovům.  Věřím,  že  společnými  silami  všechny  překážky 
překonáme  a  podaří  se  kanalizaci  zdárně  vybudovat,  protože  většina
z nás chápe, že kanalizace a připojení na ni je nezbytné.

Přeji všem krásné prožití jarních dnů.
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Starostka obce

SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY

Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí letošního roku je úspěšně za námi. Tento rok jsme 

zahájili 7.  ledna Výroční valnou hromadou sboru, kde byl mimo jiné 
schválen  plán  činnosti  na  letošní  rok.  Tento  plán  je  závazný  pro 
všechny členy sboru. 

10. 2. proběhla v Ostrově u Macochy Výroční valná hromada okrsku 
Jedovnice.

27. 1. bylo ve spolupráci s obecním úřadem odehráno divadelní 
představení  krásenských  ochotníků.  Připravili  jsme  opět  vyvýšené 
hlediště pro zlepšení kulturního zážitku.

Proběhly  již  první  závody  OLM  v  Kunštátě,  které  pořádal  SDH 
Sychotín. Soutěžilo  se  v  uzlování.  V  základním  kole  obsadili  starší
4.  místo  a  mladší  1.  místo.  Poté  proběhly  vyřazovací  boje,  kde
v  kategorii  starších  naše  družstvo  zvítězilo  a  v  kategorii  mladších 
podlehlo  až  ve  finále.  Jednotlivci  mladší  –  v  základním  kole  mezi 
prvními pěti jsme měli 3 zástupce, poté proběhlo vyřazovací kolo, kde 
obsadili konečné 2. místo Filip Zouhar a 3. místo Štěpán Gros.

Letošní sezónu s vodou   zahájíme   30. 4. v   Ostrově u Macochy
a  dále  budeme  pokračovat  každý  víkend  soutěžemi  Okresní  ligy 
mládeže. 

Na dráze proběhly drobné práce – rovnání terénu 100 m překážek, 
hnojení  trávníku,  natírání  zábradlí  atd.  V  nejbližší  době  proběhnou 
terénní úpravy na zbytku areálu, kde budeme potřebovat max. účast na 
brigádě, která bude včas oznámena.

V sobotu 25. 3. proběhl sběr železného šrotu, sběr starého papíru
a elektrospotřebičů. 

Připravované akce:
6. května – oslava sv. Floriána- tyto oslavy proběhnou v prostorách  

nové dráhy. Zahájení z důvodu hokejového utkání bude  již v 16.00 
hodin. Snažíme se připravit zábavu pro děti a případný doprovodný 
program. Na občerstvení –  tradiční makrely, párky a pro děti párek
v rohlíku a čokoláda milka v rohlíku. Těšíme se na Vaši návštěvu.

11.  června    –  6.  ročník  Memoriálu  Jaroslava  Zouhara  –  denní 
závody  jsou  zařazené  do  Velké  ceny  Blanenska,  díky  tomu  lze 
očekávat  účast  špičkových  týmů,  jak  mužů,  tak  žen  z  Blanenska, 

Slova předsedů složek
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Prostějovska, Žďárska a Vyškovska
24. června  – noční závody dětí jsou součástí Okresní ligy mládeže 

a opět lze   očekávat velkou účast. Připravujeme doplňkový program 
během závodů.

Na závěr bych chtěl všem popřát hodně sluníčka, pohody a štěstí. 

Josef Šenk
 starosta SDH

SEMKO
Spolek,  SEMKO  vyvíjí  činnost  podle  svých  stanov.  Probíhají 

pravidelná cvičení a rehabilitace. Dále pak půjčování různých pomůcek 
pro upevňování zdraví.
     Spolek, SEMKO je členem Krajské rady seniorů Jihomoravského 
kraje,p.s. (KRS JmK). Letošní rok je rokem volebním nejen celostátně, 
ale  bude  se  také  konat  republikový  sjezd Rady  seniorů  (jednou  za
4 roky). Spolek, SEMKO má zastoupení v předsednictvu Krajské rady 
seniorů, takže veškerá činnost bude zaměřena na tyto akce a boj za 
zlepšení podmínek a života seniorů.

Předsjezdová  konference  KRS  JmK  se  konala  6.3.2017
v  Administrativním  středisku  JmK,  Cejl  73.  Všichni  zástupci 
jednotlivých  organizací  připravili  písemný  dokument  o  aktivitách  za 
uplynulé období (od roku 2013) se zdůrazněním co, a jak zamýšlejí
a navrhují do budoucna.

Třetí sjezd Rady seniorů České republiky se bude konat 12.5.2017 
v  Praze.  Jihomoravský  kraj  bude  zastupovat  15  delegátů.  Na 
předsjezdové  konferenci  v  Brně  byla  po  rozsáhlé  diskuzi  zvolena 
delegátkou také mimo jiné Zukalová Jarmila. Předsednictvo KRS JmK 
dále nominovalo na sjezd člena předsednictva Zukala Jaroslava.

Některé aktivity RS JmK v posledním období:
-  vybudování  Seniorského  komunitního  centra  v  Brně  pro 

Jihomoravský  kraj  (SKC). Nejaktivněji  se  k  této potřebě  staví  hnutí 
ANO.  V  Jihomoravském  kraji  žije  přes  200  000  seniorů.  Takové 
komunitní  centrum  zde  není  a  významně  se  pociťuje,  že  chybí. 
Dosavadní  seniorské  aktivity  jsou  sice  poměrně  velké,  ale  jsou 
roztříštěné, nepřehledné a nejednotné, a to má vliv na jejich propagaci 
a  zejména  efektivní  využívání.  Proto  RS  JmK  chce  vybudovat 
Seniorské komunitní centrum a získat tak zázemí pro všechny seniory, 
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Vážení spoluobčané,
na  těchto  řádcích  Vás  pravidelně  informuji  o  dění  v  podomské 

škole.  Tentokrát  jsem  požádala  žáky  pátého  ročníku  o  sepsání 
krátkých zpráv:

19. ledna 2017 jsme byli se školou poprvé na běžkách. Jeli jsme 
spolu s paní učitelkou Dášou Zouharovou a s paní učitelkou Jitkou 
Kocmanovou od školy až k ruprechtovskému mlýnu a zpátky. Někteří 
padali, jiným to zase šlo dobře. Kromě nás byli na běžkách i šesťáci 
a sedmáci. (DK, KT)

V  lednu  a  v  únoru  jsme  v  našem  internetovém  mezinárodním 
projektu eTwinning dokončili prezentace o škole, městě, třídě a zemi. 
Na těch jsme pracovali ve skupinkách. V březnu jsme začali s novým 
tématem: My Family. Zde pracujeme jednotlivě, píšeme si se Španěly 
o našich rodinách. Informace budeme zpracovávat jako e-knihu nebo 
interaktivní fotku. (FZ, JŠ)

Od 23.2 do 11.5. se koná pro 1. a 3. třídu plavecký výcvik. Děti jezdí 
každý  čtvrtek  speciálním autobusem přímo od  školy  do  bazénu  do 

ŠKOLA a ŠKOLKA

kam  by  mohli  přicházet,  pobýt,  strávit  příjemné  chvíle,  něco  se 
dozvědět i něco si odnést,

- dne 23.1.2017 přijal hejtman JmK JUDr. Bohuslav Šimek delegaci 
RS  JmK,  pod  vedením  předsedy  RSČR  pana  Dr.  Pernese  a  byly 
dohodnuty zásady oboustranně výhodné spolupráce,

- účast zástupců RS JmK na jednání pracovních skupin týkajících se 
seniorů  a  seniorské  problematiky  (jde  o  aktivní  plnění  zásad 
Memoranda  uzavřeného  mezi  městem  Brnem  a  Jihomoravským 
krajem),

- založení Senior ThinkFactory (STF). V Brně ani Jihomoravském 
kraji není jednotná organizace ani systém, který by umožňoval využití 
celoživotních zkušeností seniorů jednak dovnitř pro vlastní informaci
i  ven pro  formování  veřejného mínění a názorů  jednak k aktuálním 
otázkám  a  problémům  nejen  seniorů,  ale  i  celé  společnosti
a koordinoval zvyšování vzdělanosti a informovanosti.

Některé aktivity RS na okrese Blansko:
- rekondiční pobyt v Poděbradech, rekondiční pobyt na Vysočině, 

různé kulturní akce.
Zukal Jaroslav, SPOLEK SEMKO

– 6 –

Vyškova.  Je  tam  plavecká  škola,  která  učí  děti  zdokonalovat  se
v plavání. V bazéně jsou vždy jednu vyučovací hodinu. (EF, VG)

Florbalový  turnaj  se  konal  17.2.2017. Hráli  jsme s  Jedovnicemi, 
Sloupem  a  Lipovcem.  Bohužel  jsme  vše  prohráli.  I  když  jsme  se 
neumístili,  tak  jsme  se  všichni  moc  snažili  a  odvezli  jsme  si  moc 
krásných  zážitků.  Nejlepší  střelec  z  naší  školy  byl  Matěj  Vágner
(5 gólů). (KŠ, JH)

V pátek 3. března se jako každý rok uskutečnila pěvecká soutěž
O  zlatou  notu.  Soutěžilo  se  ve  třech  kategoriích.  V  první  kategorii 
vyhrála sólistka H. Oujeská (3.tř.) a duo A. Benešová a M. Vlčková 
(3.tř.). Ve druhé kategorii zvítězila sólistka K. Vágnerová (5.tř.) a duo
E. Jankůjová a A. Plisková (5.tř.). Ve třetí kategorii byla nejlepší sólistka 
T. Sotolářová (8.tř.) a trio T. Sotolářová, S. Šebelová a A. Hegerová 
(8.tř.) Vítězové se v dubnu zúčastní soutěže‚ Jedovnická kuňka‘. (KV, 
AŠ)

Školní karneval byl na téma sport. Uskutečnil se 5. března 2017. 
Program pomohli připravit žáci devátého ročníku, kteří byli převlečeni 
za  plavce  s  přenosným  bazénem.  Po  slavnostním  zahájení 
následovalo vystoupení tanečního kroužku. Poté děti plnily různé úkoly 
a za získané body dostaly los do tomboly. Nebo si mohly koupit losy
a za ně získávat různé výhry. Děti si mohly také zatančit podle mladších 
žáků z tanečního kroužku. Doufáme, že si všichni karneval užili a určitě 
přijdou i příště. (LZ, JR)

Pohádková škola je určena předškolákům, kteří se musí připravit
a  seznámit  se  školou.  První  pohádková  škola  byla  o  princeznách
a konala se 9.3.2017. Druhá pohádková škola (zápis) je o perníkové 
chaloupce a bude 6.4.2017. Budoucí prvňáčci si vyzkouší, jaké to je ve 
škole. Užijí si spoustu zábavy při vypracovávání úkolů. My už se na 
budoucí prvňáčky moc těšíme a přejeme jim hodně úspěchů v první 
třídě. (EJ, AP)

Recitační soutěž se uskutečnila 10.3.2017. Děti byly rozděleny do 
věkových  kategorií:  1.třída,  2.-3.  třída,  4.-5.  třída  a  6.  –  9.  třída. 
Vítězové jsou A. Dvořák, M. Haumerová, E. Grenarová a T. Sotolářová. 
(VP, EG, MO)

Dne  20.3.  2017  se  i  v  naší  škole  uskutečnila  pravidelná 
matematická  mezinárodní  soutěž  Matematický  klokan.  Ve  čtyřech 
kategoriích rozdělených podle tříd se žáci museli vypořádat s dvaceti 
čtyřmi úlohami rozdělenými do tří stupňů obtížnosti. 2.-3.třída řešila 
kategorii „Cvrček“, 4.-5. kategorii „Klokan“, 6.-7. Kategorii „Benjamín“
a 8.- 9.třída kategorii „Kadet“. (NM, NS)

Všichni žáci prvního stupně základní školy Podomí se už těší na 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 21.12.2016
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu dvacátého sedmého zasedání 

pana  Antonína  Ševčíka  a  pana  Milana  Musila  a  zapisovatelem 
zápisu paní Magdu Vargovou

3] schvaluje navýšení ceny o vícepráce   na akci Rozšíření klubovny 
Spolku Muzeum  Senetářov  v  budově  č.p.  118  v  celkové  částce
16 000,- Kč včetně DPH

4] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu dodatku 
ke  smlouvě  o  dílo  s  panem  Jaroslavem  Gricem,  Senetářov  42,
679 06 p. Jedovnice na akci Rozšíření klubovny Spolku Muzeum 
Senetářov v budově č.p. 118 k navýšení ceny o vícepráce v celkové 
částce 16 000,- Kč včetně DPH

5] schvaluje rozpočtové opatření č. 8
6] schvaluje rozpočtové provizorium Obce Senetářov pro rok 2017
7] zplnomocňuje  starostku  obce  Janu  Sedlákovou  ke  schválení 

rozpočtového opatření v závěru roku 2016 s tím, že na nejbližším 
zasedání  zastupitelstva  obce  budou  zastupitelé  s  rozpočtovým 
opatřením seznámeni

8] schvaluje nájem nebytových prostor parc.č. 255 v k.ú. Senetářov, 
hala  č.p.183    o  výměře 100m2,  v  ceně    250,-Kč/m2, pro    firmu   
SYNCO METAL  s.r.o.  se sídlem Dřevařská 14, 680 01 Boskovice 
na dobu určitou od 01. 01. 2017 do 31. 03. 2017

jedinečnou Noc s Andersenem, která se uskuteční už 31.3.-1.4.2017 
ve škole v Podomí a v knihovnách v okolních vesnicích. Děti se vždy 
mohou  těšit  na  zábavný  a  plně  nabitý  program.  Letos  zažijí  velké 
dobrodružství s Čtyřlístkem a jeho přáteli. (ES, KK)

Během prvního čtvrtletí se uskutečnila i řada dalších akcí, o kterých 
se můžete  dozvědět  ze  školních  internetových  stránek.  V  nejbližší 
době čekají především žáky devátého ročníku přijímací zkoušky na 
střední  školy,  proto  jim  přejeme  mnoho  úspěchů.  Všem  ostatním 
potom krásné prožití jara. 

Mgr. J. Kocmanová

9] schvaluje navýšení částky za dohody o pracovní činnosti a dohody
o provedení práce z 60,- Kč na 80,- Kč za hodinu a za dohody za 
sečení trávy z 80,- Kč na 100,- Kč za hodinu, a to od 01. 01. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 13.2.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu dvacátého osmého zasedání 

pana Antonína Zouhara a pana Josefa Šíbla a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou

3] schvaluje smlouvu o úvěru č. 0423368499/LCD o poskytnutí úvěru 
ve výši 18 477 510,- Kč se splatností k 31.12.2027, bez zajištění
a pověřuje starostku obce Janu Sedlákovou jejím podpisem

4] schvaluje rozpočtový výhled obce Senetářov na roky 2018 – 2019
5] schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  Programu  rozvoje  venkova 

Jihomoravského kraje pro rok 2017 na opravu hřbitovní zdi
6] schvaluje podání žádosti o dotaci z programu   Podpora jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 
2017 - 2020 na výměnu vrat v požární zbrojnici

7] schvaluje  neinvestiční příspěvek na rok 2017 ve výši 350 000,- Kč 
pro  Mateřskou  školu  Senetářov,  okres  Blansko,  příspěvkovou 
organizaci

8] schvaluje zamítnutí prodeje haly č.p. 183 na parc. č. 255   v k.ú. 
Senetářov v areálu průmyslové zóny

9] schvaluje  zamítnutí  prodeje  části  pozemku  parc.č.  123/54  v  k.ú. 
Senetářov

10]schvaluje vyřazení knih z místní knihovny

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 22.2.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu dvacátého devátého zasedání 

pana  Milana  Musila  a  pana  Antonína  Ševčíka  a  zapisovatelem 
zápisu paní Magdu Vargovou

3] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 
pro  organizaci  Junák  –  český  skaut,  středisko  Jedovnice  z.s.
v částce 14 000,- Kč

4] schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  organizaci  Junák  – 
český skaut, středisko Jedovnice z.s.
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5] schvaluje  žádost  o  dotaci  pro  Základní  organizaci  českého 
zahrádkářského svazu Senetářov  v částce 17 000,- Kč

6]  schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Základní  organizaci 
českého zahrádkářského svazu Senetářov

7] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 
pro Spolek Muzeum Senetářov  v částce 20 000,- Kč

8] schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Spolek  Muzeum 
Senetářov

9] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 
pro Spolek SEMKO v částce 15 000,- Kč

10]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Spolek SEMKO
11]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 

pro Sbor dobrovolných hasičů Senetářov   v částce 10 000,- Kč na 
kulturní činnost

12]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na kulturní činnost pro Sbor 
dobrovolných hasičů Senetářov 

13]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 
pro Sbor dobrovolných hasičů Senetářov   v částce 15 000,- Kč na 
nástřikové terče

14]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na nástřikové terče pro Sbor 
dobrovolných hasičů Senetářov

15]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 
pro Divadelní spolek KDO v částce 10 000,- Kč

16]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Divadelní spolek KDO
17]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 

pro  Svaz  tělesně  postižených  v  České  republice  z.s.,  místní 
organizace Kotvrdovice v částce 3 000,- Kč

18]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Svaz  tělesně 
postižených v České republice z.s., místní organizace Kotvrdovice

19]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 
pro Římskokatolickou  farnost Jedovnice v částce 30 000,- Kč

20]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Římskokatolickou   
farnost Jedovnice

21]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 
pro Základní školu a mateřskou školu Podomí v částce 20 000,- Kč

22]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Základní  školu
a mateřskou školu Podomí

23]schvaluje rozpočet obce Senetářov na rok 2017 v paragrafovém 
členění

– 9 – – 10 –

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 6.3.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu třicátého zasedání pana Josefa 

Šíbla a pana Antonína Zouhara a zapisovatelem zápisu paní Magdu 
Vargovou

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017
4] schvaluje zrušení zadávacího řízení ve veřejné zakázce s názvem 

„Velkokapacitní  požární  cisterna  pro  JSDH Senetářov“  z  důvodu 
administrativního pochybení při přípravě technické části zadávací 
dokumentace

5] pověřuje  Regionální  rozvojovou  agenturu  Východní  Moravy 
přípravou  nových  zadávacích  podmínek  k  opakovanému 
zadávacímu  řízení  veřejné  zakázky  s  názvem  „Velkokapacitní 
požární cisterna pro JSDH Senetářov“

6] schvaluje nájem nebytových prostor parc.č. 255 v k.ú. Senetářov, 
hala  č.p.183    o  výměře  100m2,  v  ceně  250,-Kč/m2,  pro    firmu   
SYNCO METAL  s.r.o.  se sídlem Dřevařská 14, 680 01 Boskovice 
na dobu určitou od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 27.3.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  o  průběhu  třicátého  prvního  zasedání 
pana Milana Musila a pana Petra Vargu a zapisovatelem zápisu paní 
Magdu Vargovou
3] schvaluje  účetní  závěrku  obce Senetářov  a  zřízené  příspěvkové 
organizace MŠ Senetářov sestavené k 31.12. 2016
4] schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních 
služeb s Městem Blanskem
5] schvaluje  rozdělení  zlepšeného  hospodářského  výsledku 
příspěvkové organizace Mateřská škola Senetářov za rok 2016 ve výši 
8 351,32 Kč na rezervní fond účet č. 413000 
6] schvaluje  Provozní  řád  a  řád  údržby  pro  víceúčelové  hřiště
s umělým povrchem v Senetářově
7] schvaluje  zpracovatele  výběrového  řízení  Ing.  Jaromila 
Richterjörka,  bytem  Čapkova    1300/2,  678  01  Blansko  s  cenovou 
nabídkou 16 000,-Kč na akci "Oprava místní komunikace Senetářov 
„Trávníky". 
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Výstavba kanalizace v obci
Dne  27.3.2017  započaly  stavební  práce  na  výstavbě  splaškové 

kanalizace, a to na výtlaku směrem od Jedovnic. V naší obci započnou 
stavební práce v druhé polovině dubna 2017. V průběhu stavby bude 
docházet k řadě dopravních omezení, zvýší se hladina hluku a také 
prašnosti,  proto  žádáme  občany  o  schovívavost  při  výstavbě. 
Informace o postupu stavebních prací a dopravních omezení budou 
průběžně zveřejňovány na webových stránkách obce
http://www.senetarov.cz/vystavba-kanalizace.php)  a  hlášením
v místním rozhlase.

Kanalizaci budou budovat současně dvě firmy, a to IMOS Brno a.s. a 
EUROVIA CS, a.s.  Zástupci obou firem přislíbili, že budou obyvatele o 
omezeních v daných úsecích v dostatečném předstihu před zahájením 
prací  informovat,  a  to  vhozením  letáku  do  schránek.

Z časového harmonogramu dodaného od obou firem vyplývá:
- firma IMOS Brno a.s. započne úsekem  od točny u kostela po bývalou 
prodejnu  Jednoty  (včetně  hlavní  komunikace)  a  ihned  po  položení 
kanalizace  bude  následovat  finální  úprava  prostranství  na  točně
u kostela. Předběžný časový horizont je 1.5. – 31.10.2017. Od počátku 
dubna  budou  též  zahájeny  stavební  práce  na  Trávníkách  (10.5.  – 
31.10.2017).
-  firma  EUROVIA  CS,  a.s.  započne  s  úsekem  od  Trávníků  směr 
Podomí  (20.4. – 30.9. 2017) a pokračovat bude od zastávky u MŠ 
směrem na Lipovec (1.7. – 30.9.2017).

Žádáme  občany,  aby  respektovali  dopravní  značení  a  omezení
a předešli tak případným úrazům nebo dopravním nehodám.

Výstavba přípojek
Firmy  IMOS Brno a.s. a EUROVIA CS, a.s.  provádí výstavbu stok 

splaškové kanalizace a odboček resp. přípojek ke hranici jednotlivých 
pozemků.  Výstavbu  přípojky  na  soukromém  pozemku  si  zajišťují 
jednotliví majitelé nemovitostí sami s tím, že samotné připojení bude 
realizováno  až  v  roce  2018.  Přípojky  musí  být  zakončeny  na 
soukromých pozemcích revizní šachtou s čistícím otvorem. Pokud to 
však  není  technicky  možné,  může  se  nacházet  i  na  obecních 
pozemcích.  Toto  řeší  projektová  dokumentace  jednotlivých 
„soukromých“ částí přípojek.

POZOR - do doby kolaudace se nesmí splašky do splaškové 
kanalizace vypouštět! Tato kolaudace proběhne nejdříve v druhé 
polovině roku 2018!
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Postup při zřízení kanalizační přípojky
Informace k realizaci:
Pro  potřeby  a  realizaci  kanalizační  přípojky  je  samotná  přípojka 

rozdělena na část veřejnou a část neveřejnou.
Část veřejná je vedena od hlavního kanalizačního řádu po revizní 

přípojkovou  šachtici  v  hranici  veřejného  pozemku  s  pozemkem 
vlastníka připojované nemovitosti. V případě vedení veřejné části po 
pozemku  jiného  vlastníka  než  obce,  je  tento  vztah  vlastníků  řešen 
smlouvou o vzniku věcného břemene.

Část neveřejná je vedena od revizní přípojkové šachtice po výusť z 
nemovitosti vlastníka kanalizační přípojky. Za realizaci neveřejné části 
přípojky  odpovídá majitel  domu.  Výstavba  neveřejné  části  přípojky 
podléhá  projednání  ve  smyslu  příslušných  ustanovení  zákona  č. 
183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

Pro výstavbu neveřejné části přípojek (domovní přípojky - od revizní 
přípojkové  šachtice  po  nemovitost  vlastníka)  musí  v  souladu  se 
stavebním zákonem být vydán:
- u přípojek v délce do 50 m včetně - územní souhlas ve smyslu § 96, 
odst. 2 stavebního zákona,
- u přípojek nad 50 m  - územní souhlas včetně ohlášení stavby ve 
smyslu § 96, odst. 2 a § 104, odst. 2, písm. h) stavebního zákona

Důležité informace:
- do neveřejné části splaškové přípojky nesmí být napojená dešťová 
kanalizace z dešťových svodů!!!
- neveřejná část přípojky nemůže být napojena na odtok ze stávajícího 
septiku!!!
- přípojka o vnitřním průměru 150 mm musí mít minimální spád 2% (tj. 
2cm na 1m délky)

     Svoz komunálního odpadu

Duben: 7, 21                  Květen: 5, 19                     Červen: 2, 16, 30
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Seznam věcí ke sběru ošacení
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
 použitelné i poškozené
trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile, tílka, 
pyžama, šátky
 pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené)
zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, 
plavky, opasky, kabelky   

Domácí textil:
 použitelný i poškozený
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky (minimálně 1m2, 
ne odřezky)
 pouze nepoškozený
záclony, závěsy 

Drobné elektrické spotřebiče: 
 použitelné i poškozené 
rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …

Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky: 
 použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem
a čisté

Obuv:
 pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané
v igelitových taškách, aby se neztratily od sebe při manipulaci

Hračky – plastové, plyšové: 
 pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, 
…), tak je potřeba dobře zabalit

Knihy:

Věci, které vzít nemůžeme
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických  
 důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní 
 materiál
- nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
- lyže a lyžáky 
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Sběr a svoz nebezpečného odpadu
 Obecní úřad Senetářov ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů, 
a.s. pro Vás zajistili sběr a svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné 
odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem. V naší obci se 
tento sběr uskuteční ve středu 24. května 2017 v době od 15:40 do 
16:00 hodin, stanoviště sběru bude u telefonní budky.
 Sbírat se budou baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, 
zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, 
kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční 
prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, zaolejované hadry, 
nádoby se zbytky chemikálií apod.
Při tomto sběru se budou odebírat elektrospotřebiče a pneumatiky!

STATISTIKA  OBYVATELSTVA
Počet obyvatel Senetářova k 31.03.2017: 586
- z toho mužů 281
- z toho žen 305

Rok 2016 – počty obyvatel
- narození 4 - odstěhovaní   5
- přistěhovaní 22 - zemřelí 6

ve spolupráci s obcí Senetářov vyhlašují humanitární sbírku,
která se uskuteční 

dne:    22. dubna 2017
čas:            10:00 – 11:00 hodin
místo:               obecní úřad Senetářov, hasičská zbrojnice

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem.



Pro vlastní potřebu vydává obec Senetářov. 
Vychází 4x ročně, neprodejné.

Za obsahovou správnost odpovídají autoři.
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 1 - 3 / 2017

26.1. Sedláková Marie  č.p. 59

ČEST JEJICH PAMÁTCE !

27.1. Zouhar Rudolf  č.p. 120

Blahopřejeme !!!

    2.2.17 Nela Jahodová č.p. 19

  15.2.17 Josef Lukeš č.p. 8 

    21.2.17 Jakub Zouhar č.p. 154

    25.3.17 Tomáš Kopřiva č.p. 150

  22.1. Ludmila Sotolářová č.p. 3

  12.1. Anna Musilová č.p. 4

  3.1. Jiří Zouhar č.p. 79

96 roků

90 roků

80 roků

70 roků

75 roků

7.3. Helena Formánková č.p. 67

2.1. Miloslava Kyjovská č.p. 133

18.2. Věra Bičová č.p. 161

18.1. Růžena Pernicová č.p. 130

– 15 –


