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Vážení spoluobčané,
zimní čas pomalu končí a my již vyhlížíme jaro plné slunečních dnů, 

teplých paprsků, které nás zahřejí nejen na těle, ale i na duši. 
Na březnovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet 

na  rok 2019 a s ním  i  finance na připravované  investiční akce. Na 
letošní rok je plánovaná oprava východní a zároveň poslední strany 
hřbitovní zdi. Na tuto akci jsme podali žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní  rozvoj.  Další  větší  investiční  akcí  bude  demolice  rodinného 
domu  č.p.121.  Na  tyto  zmiňované  investiční  akce  a  na  výběr 
projektanta  na  zpracování  územního  plánu  se  připravuje  výběrové 
řízení. V budově mateřské školy je plánovaná výměna vnitřních dveří, 
které jsou z 60. let a jsou již nevyhovující. Na financování této výměny 
jsme rovněž podali žádost o dotaci z Jihomoravského kraje.

V současné době probíhají dokončovací práce na kanalizaci a to 
konkrétně  na  přečerpávací  stanici  a  manipulační  ploše  v  okolí 
přečerpávací stanice. Od dubna se mohou jednotlivé nemovitosti začít 
připojovat  na  splaškovou  kanalizaci.  Uvnitř  zpravodaje  jsou 
podrobnější informace o napojení nemovitostí na kanalizaci. 

U mateřské  školy  byl  umístěn  kontejner  na  textil,  kde  se může 
vhazovat oblečení, textilie, boty, hračky, peřiny, deky, polštáře, knihy, 
batohy a kabelky.

Chtěla bych touto cestou poděkovat hasičům a zahrádkářům, kteří 
provedli ořez dřevin v naší obci. Poděkování také patří dětem a jejich 
rodičům, kteří ve svém volném čase sbírali odpadky podél komunikací. 

Poslední  dobou  se  objevují  v  okolí  naší  obce  různě  pohozené 
nepotřebné věci, jako např. pneumatiky, nebo různá elektrotechnika. 
Proto bych chtěla požádat občany o větší pozornost svého okolí.

Mezi další nepříjemnosti patří psí exkrementy ve volně přístupných 
prostorách obce. Tímto apeluji a prosím všechny majitele čtyřnohých 
mazlíčků, aby brali ohledy na ostatní obyvatele naší obce, kteří musí 
mnohdy kličkovat po chodnících mezi psími výkaly a aby se děti z naší 
školky mohly volně pohybovat v parku a v travnatých plochách. Úklid 
exkrementů po svém psím mazlíčkovi by měla být pro každého majitele 
samozřejmost.

V   květnu bych vás chtěla pozvat na tradiční gulášové slavnosti
v zahradě muzea. I na tento rok se připravuje bohatý program.
Přeji všem krásné jarní dny a pohodu v životě.
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Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí  letošního roku je úspěšně za námi. Tento rok jsme 

zahájili 12. ledna Výroční valnou hromadou sboru, kde byl mimo jiné 
schválen  plán  činnosti  na  letošní  rok.  Tento  plán  je  závazný  pro 
všechny členy sboru. 

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

8.  2.    proběhla  v  Jedovnicích  Výroční  valná  hromada  okrsku 
Jedovnice

8.  3.  –  9.  3.  -  v  pátek  děti  z  kroužku  Mladých  hasičů  posbírali 
odpadky  podél  silnice  v  okolí  Senetářova.  Poté  starší  žáci  plnili 
specializace – kluci „modelář“, holky „kuchař“. Holky připravily langoše 
a palačinky. Následovala soutěž v uzlování a noc v klubovně. V sobotu 
ráno po snídani jsme odjeli do Brna do Laser Areny a po krátkém obědě 
jsme navštívili HZS Brno – Lidická.

16.3. se uskutečnily již první závody OLM v Kunštátě, které pořádal 
SDH Sychotín. Soutěžilo se v uzlování. V základním kole obsadili starší 
2. místo a mladší 5. místo. Poté proběhly vyřazovací boje, kde se nám 
již nedařilo. 

16. 3.  jsme společně se sdružením Muzeum uspořádali „Hodové 
posezení“.   Po loňské zkušenosti jsme akci zopakovali. Na programu 
bylo vystoupení kouzelníka. Program jsme doplnili o vystoupení dětí
z  kroužku – ukázkou uzlování. Poté zahrál  harmonikář a o  večerní 
zábavu se postarala skupina DUBLITVEN. Velká účast spoluobčanů 
ukázala,  že  o  tuto  akci  bude  i  nadále  zájem.  Trochu  nás  pozlobilo 
počasí.

Připravované akce:
sběr  železného  šrotu,  papíru  a  elektrospotřebičů  -  termín  bude 
vyhlášen
4. května  - oslava sv. Floriána-  tyto oslavy proběhnou v prostorách   
nové dráhy. Zahájení   bude   v 17.00 hodin. Bude připraven pro děti 
skákací  hrad    a  případný  doprovodný  program.  Na  občerstvení
tradiční makrely, dobroty z udírny a pro děti párek v rohlíku. Těšíme se 
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na Vaši návštěvu.
25. května – v případě příznivého počasí proběhne okrsková soutěž 
mužů a žen
26. května   – 8. 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,  Prostějovska, 
Žďárska a Vyškovska
21.  –  22.  června  –  oslavy  125.  výročí  založení  sboru  –  v  pátek 
slavnostní schůze
22.  června  -  noční  závody  dětí  jsou  součástí  oslav  výročí  založení 
našeho  sboru  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

Rád  bych  Vás  ve  stručnosti  seznámil  s  činností  organizace  za 
uplynulé čtvrtletí.

V pátek 22. února proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Senetářově výroční členská schůze. Letošní rok  je pro organizaci 
rokem volebním a po pětiletém funkčním období byl mezi tradiční body 
programu zařazen i bod s volbou zástupců organizace. Ve volbách se 
zvolil nový 10 členný výbor organizace. Za předsedy ČZS v Senetářově 
byl zvolen pan Václav Vintr, místopředsedou byl zvolen pan Tomáš 
Sedlák  a  předsedou  kontrolního  výboru  se  stal  pan  František 
Nesrovnal. Dostalo se  i na obměny v členské základně organizace, 
aktuální počet členů je 22. Významným bodem programu schůze byla 
výroční  zpráva,  kterou  přednesl  předseda  pan  Václav  Vintr.  Byl 
zhodnocen nejen uplynulý rok 2018, ale i celé pětileté funkční období. 
Jedním z bodů schůze byla  i zpráva o hospodaření organizace. Po 
diskuzi následoval poslední bod a  to degustace ovocných pálenek, 
která hojným počtem vzorků reflektovala pěstitelsky úrodný rok 2018. 

Po dohodě se zástupci obce a ve spolupráci s hasiči byla v sobotu

ZAHRÁDKÁŘI
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Milí spoluobčané,
je tu nový kalendářní rok a v naší mateřské škole proběhlo několik 

změn, a to především personálních.
Od února ve školce pracuje nová paní učitelka Z. Doleželová, která 

zajišťuje  překrývání  přímé  pedagogické  činnosti  učitelek.  Na místo 
paní školnice byla přijata paní Kocmanová.

I když byla zima a sníh, stále se ve školce něco dělo. Především si 
děti užívaly zimních radovánek, ať už jízdu na bobech, lopatách, ale 
také experimentovaly při práci s ledem a sněhem.

V únoru se uskutečnil ve školce již tradiční Maškarní bál, tentokrát 
na téma Křemílek a Vochomůrka. Děti se přenesly do lesa k pařezové 
chaloupce a pomáhaly Křemílkovi a Vochomůrkovi s různými úkoly. 
Například  pomohly  vyléčit  Vochomůrkovi  rýmu,  zašívaly  roztrhané 
kalhoty, pekly  koláče a pomohly najít  pět peněz. Všem dětem byla 
odměnou  bohatá  tombola.  Děti  si  pak  domů  odnášely  výhry  jako 
výtvarné potřeby, míče, puzzle, batůžky, různé hry, ale i krásné dorty, 
které pro nás upekla paní Brichtová.

Bylo nám velkou radostí, že se maškarního bálu zúčastnily i děti, 
které  již  dávno  odrostly  předškolnímu  věku  a  přišly  nás  pozdravit
a zavzpomínat na docházku do MŠ.

Samozřejmě jsou pro děti připravené různé akce v podobě návštěv 

ŠKOLA a ŠKOLKA

2.  března  zorganizována brigáda  spočívající  ve  zkrácení  a  ořezání 
vzrostlých  topolů u pohostinství po nich pojmenovaném. Ve Čtvrtek
7. března následovala brigáda na likvidaci ořezaných dřevin a ořezání 
bujně rostoucích vrb u rybníka.

V jarních měsících je v plánu každoroční péče a prořezání zeleně na 
volných  prostranství  obce  a  likvidace  keře  u  telefonní  budky. 

Předběžně v úterý 16. 4. 2019 plánujeme v odpoledních hodinách 
zorganizovat  pro  všechny  generace  a  pohlaví  setkání  s  výukou
a možností upletení si vlastní velikonoční pomlázky. 

Přeji Vám hojnost letošní úrody a příjemnou relaxaci pro tělo i duši při 
zahradnických činnostech.

Za výbor ČSZ v Senetářově 
      Michal Zouhar
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divadelních  představení,  máme  vypracované  tematické  projekty
a účastníme se také výtvarných soutěží.

V březnu nás  již potřetí čeká akce nazvaná Noc s Andersenem. 
Jedná se o akci zaměřenou na prohloubení vztahu dětí ke knihám. Pro 
předškolní  a  starší  děti,  které  již  navštěvují  základní  školu,  bude 
připravena spousta zábavy, her a úkolů, návštěva knihovny a beseda s 
paní  knihovnicí.  V  neposlední  řadě  nás  čeká  noční  čtení,  kdy  se 
necháme unášet na vlnách  fantazie čteného příběhu a přespání ve 
školce. Akci zajišťuje Mgr. Jitka Kocmanová a Hana Haumerová.

Ráda bych vás seznámila s našimi plány ohledně školní zahrady, 
kterou bychom chtěli inovovat do přírodního charakteru. Již v současné 
době  zahradu  rozdělujeme  na  dvě  funkční  plochy.  Plochu  pro  hru
a zábavu a prostor pro vzdělávání.

K  první  části  se  nám  již  podařilo  zakoupit  tee-pee,  které  bude
v teplém období sloužit nejen ke hrám dětí, ale současně bude dětem 
poskytovat úkryt před sluncem. V neposlední řadě nám bude tee-pee 
sloužit i k většímu zázemí, jelikož je naším cílem být po většinu dne 
venku. Ke hrám nám slouží i naše herní sestavy, skákací panák, kdy 
vedeme děti k návratu k tradičním hrám.

Od loňského roku máme k dispozici dřevěný kulatý stůl s lavicemi. 
Děti  tak  mohou  tvořit  přímo  v  přírodním  prostředí  s  přírodním 
materiálem, ale také se u stolu mohou  občerstvit.

Během loňského roku se nám společně s dětmi podařilo vytvořit 
několik záhonů, ať už s bylinami nebo jahodové záhony. Také bychom 
chtěli vybudovat trvalkový záhon tak, aby byl dětem dobře přístupný
a děti se mohly seznamovat s rostlinami.

Dominantou naší zahrady je velký ořešák, který dětem kromě stínu 
poskytuje i spoustu ořechů, ty využíváme při dalším vzdělávání dětí 
(např.  pečení  svatomartinských  rohlíčků  s  ořechovou  náplní).  Pod 
ořešákem se nám podařilo zprovoznit studnu, a děti tak mohou samy 
zalévat již zmiňované záhony nebo vodu použít k tvoření na písku či 
vytvářet bahniště. Svoje místo našel v zahradě  i  ježek, pro kterého 
jsme zajistili dřevěný úkryt tzv. ježkovník. To, že děti poznávají přírodu 
prožitkem, je pro nás velice důležité, jelikož věříme, že si budou děti 
přírody vážit a chránit ji. 

Již samozřejmostí je třídění odpadu, které děti provádí automaticky.
Naše škola se podílí na sběru papíru a hliníku. Papír i hliník můžete 
přinášet  kdykoliv během dne. Výtěžek  je potom věnován na nákup 
drobných dárků pro děti.

A ještě připojuji informaci, že zápis do MŠ Senetářov proběhne ve 
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Čtvrtek 9. 5. 2019 od 15.30 do 16.30 hod.
Přejeme všem spoluobčanům krásné a zdravé jaro.

          Hana Haumerová

Ze života Základní školy a mateřské školy Podomí
V prvním čtvrtletí tohoto kalendářního roku bylo pro žáky různých 

ročníků naší školy připraveno mnoho výukových programů a besed, 
žáci se zapojovali do projektů a zúčastnili se soutěží. Rodiče a široká 
veřejnost  dostali  příležitost  navštívit  naši  školu  nejen  v  době 
pravidelných konzultačních hodin, ale také během akcí pro veřejnost. 

Jednou z nich byl například školní ples. Ten se letos konal hned
11. ledna a o hudební doprovod se postarala hudební skupina Prorock.  
Slavnostního předtančení se již tradičně chopili žáci devátého ročníku 
pod vedením Mgr. Pavly Héčové a Mgr. Oldřicha Němce.  

Již  o  pár  dní  později  naši  školu  navštívili  členové  skupiny 
historického šermu PERNŠTEJNI, kteří k nám v minulosti už několikrát 
přijeli,  aby  velmi  poutavou  formou  dětem  přiblížili  významné  úseky 
českých či světových dějin. Tentokráte připomněli počátky našich zemí  
a Staré pověsti české.

Leden  a  únor  byly  bohaté  na  konání    sportovních,  zejména 
florbalových soutěží. Pro přípravu na ně si naši reprezentanti v lednu 
pronajali sportovní halu  SPŠ Jedovnice a výsledky na sebe nenechaly 
dlouho čekat. Na  florbalovém  turnaji ve Vyškově se žákyně   8.a 9. 
ročníku probojovaly do okresního kola a k postupu do kraje jim chyběl 
jeden jediný gól. Na florbalovém turnaji Cirsia (sdružení okolních škol) 
se naši starší žáci zařadili na 4. místo a družstvo mladších žáků získalo 
skvělé  2.  místo.  Všichni  naši  úspěšní  sportovci  jsou  za  odměnu 
pozváni na superfinále české florbalové extraligy, které se bude konat 
14.4.  v  Ostravě.  Vybraným  nejúspěšnějším  sportovcům  bude 
vstupenka na sportovní utkání plně hrazena. 

V zimním období se konaly  také různé vědomostní soutěže: školní 
a posléze i okresní kolo zeměpisné olympiády (naše nejlepší žákyně se 
umístila  na  2.  místě  a  postoupila  do  krajského  kola),  okresní  kolo 
olympiády  z  čj  (slušné    4.  a  15.  místo),  okresní  kolo  dějepisné 
olympiády  a  okresní  kolo  olympiády  z  biologie  navštíví  vítězové 
školního kola teprve v dubnu.

Koncem ledna se konaly projektové dny pro 4. a 9. ročník  zaměřené 
na  finanční gramotnost. Žáci si během nich pod vedením externích 
lektorů  vyzkoušeli  spravovat  fiktivní  rodinný  rozpočet. Dozvěděli  se
o  možnostech  i  rizicích  současného  finančního  světa.  Finanční 
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gramotnost  je oblast vzdělávání, která byla v naší zemi v minulých 
letech často opomíjená, a v důsledku toho se mnoho   lidí dostalo do 
finanční  tísně.  Abychom  co  nejvíce  zvýšili  povědomí  našich  žáků
o  těchto  problémech,  využila  naše  škola  jedné  z  nabídek  projektu 
KaPoDaV  (Podpora  kariérového  poradenství,  podnikavosti  pro 
udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji) a stala 
se  spolupracující  školou  v  projektu  Finanční  gramotnost  do  škol 
realizovaného společností Yourchance. Několik učitelů bylo v oblasti 
finanční gramotnosti proškoleno a   po zpracování   plánu zařazování 
témat  finanční  gramotnosti  v  jednotlivých  ročnících  byl  naší  škole 
udělen certifikát Finančně gramotná škola.

V únoru absolvovali žáci pátého ročníku týdenní výukový program 
ve  středisku  ekologické  výchovy  Chaloupky.  Stejně  jako  vloni  a 
předloni, také letos pro ně byl připraven osvědčený výukový program 
Historie všedního dne, který v sobě propojuje ekologická, historická, 
přírodovědná  i  společenská  témata.  Výukové  programy  středisek 
ekologické výchovy v této době absolvovali i žáci 8. a 9. ročníku (Jak se 
žije v Podnebíně) a žáci 6. ročníku (Doba ledová). 

Nebývalá příležitost se naskytla žákům 8.   a 9. ročníku, pro které 
byla  v  rámci  výuky  dějepisu  zorganizována  beseda  s  panem  ing. 
Pavlem  Friedem,  který  je  jeden  z  posledních  žijících  pamětníků 
holocaustu, bývalý vězeň z koncentračního  tábora v Terezíně. Pan 
Fried  navštívil  naši  školu    společně  s  lektorkou  brněnské  pobočky 
Židovského  muzea  paní  Táňou  Klementovou.  Pokusili  se  našim 
žákům   přiblížit osudy Židů v době druhé světové války. Autentické 
vyprávění pana Frieda bylo velmi emotivní a působivé.

Také  na  prvním  stupni  probíhá  výuka  tak,  aby  co  nejvíce  děti 
zaujala.  Oslík  zubařem  je  zdravovědný  projekt,  který  doplňuje 
nápaditou výuku v první třídě. Tu zde měli možnost sledovat rodiče 
během  Dnů  otevřených  dveří.  Druháci  i  nadále  spolupracovali  na 
eTwinningovém  mezinárodním  projektu  From  fairytale  to  Europe, 
během  něhož  cestují  maskoti  jednotlivých  zemí  mezi  evropskými 
školami zapojenými do tohoto projektu. Na konci února pak žáci 1. – 3. 
ročníku  navštívili  divadelní  představení  Pipi  Dlouhá  punčocha  v 
divadle Radost v Brně a byl zahájen jarní kurz plavání pro 1. a 2. ročník.
V březnu byli pozváni do školy budoucí prvňáčci na přípravný výukový 
cyklus s názvem Pohádková škola. Kromě pohádkového programu si 
děti a jejich rodiče mohli užít i prohlídku školy a besedu o současných 
trendech ve výuce.   Byli seznámeni s nespojitým písmem, které se
u nás již druhým rokem vyučuje, i s argumenty, proč jsme se pro toto 
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písmo v naší škole rozhodli. Dále byli rodiče seznámeni s termínem 
zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020, který je
v naší základní škole stanoven na čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 do 
16.30 hod.

V  neděli  10.  března  se  v  naší  škole  konal  dětský  karneval.
O program se postarali především žáci devátého ročníku a jako téma si 
tentokráte zvolili divočinu.

Mezi  další  pravidelné březnové akce v naší  škole patří  recitační
a  pěvecká  soutěž.  Recitační  soutěže  se  zúčastnilo    34  dětí,  které 
soutěžily ve 4 věkových kategoriích. Dvě naše žákyně předvedly svoji 
recitaci  i  v  okresním  kole  recitační  soutěže  ve  Vyškově.  Pěvecká 
soutěž O zlatou notu se konala 22. března a nejlepší zpěváci postoupili 
na pěveckou soutěž Kuňka, která se bude konat v dubnu v Jedovnicích. 

Školní knihovna, stejně tak jako okolní obecní knihovny v Krásensku 
a v Senetářově,  také  letos nabídne dětem možnost dobrodružného 
nocování na akci Noc s Andersenem. Tato akce má za cíl odvést děti 
od obrazovek a přivést je zpět ke knihám. Koná pravidelně u příležitosti 
Mezinárodního dne dětské knihy a letos připadá na noc mezi 29. a 30. 
březnem. 

V následujícím čtvrtletí bude pro naše žáky připravena minimálně 
stejně bohatá nabídka exkurzí, soutěží a vzdělávacích akcí, o kterých 
budou  oni  i  veřejnost  pravidelně  informováni  na  našich  webových 
stránkách:  www.zspodomi.cz.

Přejeme  hodně  úspěchů  žákům  devátého  ročníku  u  přijímacích 
zkoušek a všem ostatním krásné jaro. Mgr. J. Kocmanová

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 27.12.2018
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1/4/18 -schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2/4/18 -určuje  ověřovateli  zápisu  čtvrtého  zasedání  pana  Antonína 

Ševčíka  a  pana  Antonína  Zouhara  a  zapisovatelkou  zápisu 
paní Magdu Vargovou 

3/4/18 -schvaluje  Střednědobý  výhled  rozpočtu  obce Senetářov  na 
roky 2019 – 2021

4/4/18 -schvaluje prodejní cenu 20,- Kč/m2 za označený díl pozemku 
parc. č.40/5 o výměře 50m2, který byl vyčleněn z pozemku 
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parc.č 40/2 v k.ú. Senetářov
5/4/18 -schvaluje kupní cenu 20,- Kč/m2   za pozemek par. č 205/15

v k.ú.Senetářov Obcí Senetářov
6/4/18 -schvaluje  Směnnou  smlouvu  mezi  Obcí  Senetářov  a  paní 

A.P.st. a paní A.P.ml.
7/4/18 -schvaluje  vyloučení  z  hlasování  Mgr.  Romana  Kuběny

o prodeji pozemku parc.č.121/47 v k.ú. Senetářov
8/4/18 -schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Senetářov a Mgr. R.K.
9/4/18 -schvaluje  dle  Smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor,  jejich 

zařízení a vybavení a nájmu pozemků, zvýšení nájemného a 
služeb spojených s nájmem od 01.01.2019 o inflaci podle údajů 
publikovaných ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Toto bude ve 
formě písemného výměru, který bude považován za dodatek ke 
smlouvě

10/4/18-schvaluje nájem venkovních prostor v areálu průmyslové zóny 
parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov o výměře 16 m2 v ceně 100,-
Kč/m2 na dobu neurčitou od 01.01.2019 panu R.K. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 6.2.2019
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1/5/19 -schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2/5/19 -určuje  ověřovateli  zápisu  pátého  zasedání  pana  Ondřeje 

Ševčíka a pana Milana Musila a zapisovatelkou zápisu paní 
Magdu Vargovou 

3/5/19 -schvaluje prodejní cenu  20,-Kč/m2 za  pozemek parc.č.753/3
v k.ú. Senetářov o výměře 72m2

4/5/19 -schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Senetářov a panem O. V., 
trvale bytem Brno

5/5/19  -schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  programu  Podpora 
jednotek  sborů  dobrovolných  hasičů  obcí  Jihomoravského 
kraje na období 2017 – 2020, pro rok 2019 na dovybavení CAS 30

6/5/19 -schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  dotačního  programu 
Podpora  rozvoje  venkova  Jihomoravského  kraje  Dotačního 
titulu  č.1  Výstavba,  obnova  a  údržba  venkovské  zástavby
a  občanské  vybavenosti  na  základní  a  mateřské  školy  na 
výměnu dveří v budově mateřské školy Senetářov

7/5/19  -schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  dotačního  programu 
Jihomoravského kraje „Dotace obcím na zpracování územních 
plánů 2019”

8/5/19 -schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR  ČR z podprogramu 

http://www.zspodomi.cz
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     Svoz komunálního odpadu

Duben: 5, 19                 Květen: 3, 17, 31                    Červen: 14, 28

Výzva pro občany  Obce Senetářov k napojení na splaškovou  
kanalizaci pro veřejnou potřebu

Vážení občané,
do  konce  března  bude  dokončena  rekonstrukce  ČOV  Jedovnice
a nová splašková kanalizace v obci Senetářov. Následně bude celá 
stavba  uvedena  do  zkušebního  provozu.  Provozovatelem  nové 
splaškové kanalizace v Senetářově bude společnost VODÁRENSKÁ 
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AKCIOVÁ  SPOLEČNOST, a.s. (dále jen VAS). 
Zákon ukládá povinnost vlastníkům staveb připojit se na kanalizaci

v  případech,  kdy  je  to  technicky  možné.  Není  v  žádném  případě 
dovoleno  vypouštět  do  této  kanalizace  odpadní  vody  přes  septiky
a domovní čistírny odpadních vod. 

S ohledem na výše uvedené Vás vyzýváme, abyste Vaši nemovitost 
napojili na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu v termínu od
1.4.2019  nejpozději  do  31.8.2019.  Pro  občany,  kteří  se  napojí
v uvedeném termínu do 31. 8. 2019, nabízíme následující zvýhodnění:

- kontrola správnosti provedení a napojení kanalizační přípojky na 
splaškovou  kanalizaci  a  sepsání  podkladů  pro  uzavření  smlouvy 
budou provedeny ZDARMA  (viz úkony  zaměstnance VAS popsané
v části Postup a způsob napojování kanalizačních přípojek)
· vývoz  stávajícího  septiku  bude  proveden  společností  VAS,  za 
paušální cenu 2800,- Kč včetně DPH. V ceně je počítáno s objemem do 
11m3,  větší  septiky  budou  účtovány  dvakrát.  Při  vyčerpání  obsahu 
septiku, Vám bude vystaven doklad o likvidaci obsahu septiku.
Postup  a  způsob  napojování  splaškových  gravitačních 
kanalizačních přípojek je následující: 

1.Vlastník  nemovitosti  si  zajistí  položení  potrubí  kanalizační 
přípojky. Potrubí před kontrolou VAS v  celé délce NEZASYPÁVAT
a přizvat  zaměstnance VAS ke  kontrole!!! Část  přípojek provedená 
současně  se  stavbou  kanalizace    již  nebude  předmětem  kontroly.
V  těchto  případech  bude  předmětem  kontroly  samotné  napojení 
nemovitosti  (nezasypávat)  a  již  položené  a  zahrnuté  kanalizační 
potrubí se odkrývat nebude.

2.Vlastník  nemovitosti  nahlásí  v  předstihu  připravenost  ke 
KONTROLE   zaměstnanci VAS p. Jiřímu Němcovi, mob. 737 221 
697. Náš  zaměstnanec provede na místě kontrolu správnosti napojení 
přípojky  a  sepíše  s Vámi  potřebné  podklady  pro  uzavření  smlouvy
o odvádění odpadních vod. Rovněž bude provedena kontrola odpojení 
septiku. Teprve po provedené kontrole kanalizační přípojky je možné 
potrubí zasypat. 
Vlastník  nemovitosti  obdrží  poštou  Návrh  Smlouvy  na  odvádění 
odpadních vod. 
Kritéria pro napojení nemovitostí:

1.splašková  voda  z  nemovitostí musí  pocházet  výhradně  z WC, 
koupelen, prádelen a kuchyní;

2.po  napojení  na  splaškovou  kanalizaci  je  dána  povinnost  ze 
zákona č. 274/2001 Sb. jímky, septiky, žumpy a domovní ČOV vyřadit

Podpora obnovy a rozvoje venkova  dotační titul 117d8210G 
–Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů na  Oprava 
hřbitovní zdi v Obci Senetářov – 3.etapa (východní strana) 

9/5/19 -vyloučení  z  hlasování  pana  Antonína  Zouhara  o  prodeji 
pozemku parc.č.716/1 v k.ú. Senetářov

10/5/19-schvaluje  zamítnutí  prodeje  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú. 
Senetářov

11/5/19-schvaluje  zpracovatele  výběrového  řízení  Ing.  Jaromila 
Richterjörka,  Čápkova  1300/2,  678  01  Blansko  s  cenovou 
nabídkou 15 000,- Kč na akci Zpracování Územního plánu obce 
Senetářov

12/5/19-schvaluje  zpracovatele  výběrového  řízení  Ing.  Jaromila 
Richterjörka,  Čápkova  1300/2,  678  01  Blansko  s  cenovou 
nabídkou  12  000,-  Kč  na  akci  Oprava  hřbitovní  zdi  v  Obci 
Senetářov – 3.etapa

13/5/19-schvaluje  zpracovatele  výběrového  řízení  Ing.  Jaromila 
Richterjörka,  Čápkova  1300/2,  678  01  Blansko  s  cenovou 
nabídkou 17 000,- Kč na akci Demolice RD č.p. 121 Senetářov

14/5/19-schvaluje komisi na výběr zhotovitele   na akce Zpracování 
Územního plánu obce Senetářov, Oprava hřbitovní zdi v Obci 
Senetářov  –  3.etapa  a  Demolici  RD  č.p.  121  Senetářov  ve 
složení  Jana  Sedláková,  Antonín  Ševčík,  Antonín  Zouhar
a náhradník Petr Varga
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VOLBY  DO  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU
 Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a tyto 
volby se uskuteční  v pátek 24. května 2019 a v sobotu 25. května 
2019. První den začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 
hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 08:00 hodin a končí ve 
14:00 hodin. Volby proběhnou v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Senetářov.
 Voliči mohou požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů, 
aby mohli hlasovat mimo volební místnost, tedy ve své domácnosti.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacímu 
lístky a výpisem ze seznamu voličů. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
V případě zájmu využít tuto možnost, se můžete přihlásit na Obecním 
úřadě Senetářov, tel.č. 516 442 424 nebo 776 361 412.
 Volič také může požádat o vydání voličského průkazu, a to písemně 
nejpozději do 17. května 2019, resp. 22. května 2019 v případě osobní 
žádosti. 

STATISTIKA  OBYVATELSTVA
 Počet obyvatel Senetářova k 31.03.2019:  580
Z toho mužů      281
Z toho žen      299

 Rok 2018 – počty obyvatel
- narození      10
- přistěhovaní     15
- odstěhovaní     21
- zemřelí        9

 Nejstarší žena v Senetářově je ročník 1921 letos se dožila 98 roků
a nejstarší muž je ročník 1932, letos tedy oslaví 87 narozeniny.

 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.
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z provozu, uvedeným předpisem je zakázáno vypouštět odpadní vody 
do kanalizace přes septiky, jímky, žumpy a domovní ČOV;

3.na splaškovou kanalizaci nelze napojit dešťové ani drenážní vody, 
do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť;

4.vypouštění  odpadních  vod  do  kanalizace  musí  být  v  souladu
s kanalizačním řádem splaškové kanalizace, ve kterém je uvedeno, co 
lze a co nelze do kanalizace vypouštět. 

Dodržení  uvedeného  postupu  má  zajistit  správné  provedení 
napojení  všech  nemovitostí  a  minimalizuje  škody,  ke  kterým  by 
docházelo při nedůsledně provedených pracích. 

V  průběhu  zkušebního  provozu  kanalizace  bude  VAS  provádět 
kontrolu dodržování kanalizačního řádu. Do kanalizace bude vháněn 
zdravotně nezávadný kouř za účelem kontroly, zda nejsou napojeny 
dešťové a drenážní vody. 

Od 1. 9. 2019 bude zpoplatněna kontrola přípojky dle ceníku VAS 
(726,- Kč vč. DPH) a bude se hradit plná (nedotovaná) cena za vývoz 
septiku. 

Správná  funkce  ČOV  a  kanalizace  je  společným  zájmem  Obce 
Senetářov  i  provozovatele  kanalizace  (VAS).  Rekonstrukce    ČOV
a nové kanalizace je dotovaná z veřejných prostředků  a  je tedy nutné 
maximálně splnit podmínky poskytnuté dotace a důsledně dodržovat 
uvedené postupy.

Nevíte, nerozumíte, chcete se zeptat?
-ve  věci  výstavby  kanalizační  přípojky,  stavebního  povolení 

kanalizační  přípojky  Josef  Vágner  tel.  737  204  376,  email: 
josef.vagner@vasbo.cz

-ve věci kontroly přípojek a napojování na splaškovou kanalizaci Jiří 
Němec  tel. mob. 737 221 697, email: jiri.nemec@vasbo.cz

-objednání vývozu septiku – VAS, provoz 43,  tel.  516 427 270
-v  případě  dotazů  ke  smlouvě  na  odvádění  odp.  vod,  plateb, 

fakturace,  atd.  zákaznické  oddělení  VAS,  tel.  516  427  226, 
koudelkova@vasbo.cz

Sběr a svoz nebezpečného odpadu
 Obecní úřad Senetářov ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů 
a.s. pro Vás zajistil sběr a svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné 
odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem. V naší obci se 
tento sběr uskuteční v úterý 22. května 2019 v době od 15:40 do 
16:00 hodin, stanoviště sběru bude u telefonní budky.

mailto:josef.vagner@vasbo.cz
mailto:jiri.nemec@vasbo.cz
mailto:koudelkova@vasbo.cz


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

Za obsahovou správnost odpovídají autoři.

– 16 –

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 1 - 3 / 2019

11.2. Kopřivová Miroslava  č.p. 159

ČEST JEJÍ PAMÁTCE !

  22.1. Ludmila Sotolářová č.p. 398 roků

70 roků   3.2. Alois Šebela č.p. 111

– 15 –
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