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Vážení spoluobčané,
jsme na začátku jara, dny se prodlužují a věřím, že jarní slunečné 

dny nás více potěší, než chladné zimní měsíce. Stále prožíváme složité 
období spojené s koronavirovou  pandemií a řada z nás pociťuje únavu 
z tohoto času nejistoty, mnohokrát způsobenou ztrátou životů někoho
z  rodiny  či  okruhu  přátel.  Situace  je  stále  vážná  a  všichni musíme 
vydržet ještě nějaký čas být zodpovědní, opatrní a ohleduplní. 
     Během prvních měsíců letošního roku zastupitelstvo obce schválilo 
na svém jednání rozpočet na rok 2021 a s tím i podání žádosti o dotaci 
na opravu střechy a venkovních omítek budovy muzea. Rovněž byla 
zastupitelstvem  schválena  a  následně  podána  žádost  o  dotaci
z Jihomoravského kraje na opravy v budově mateřské školy, a to na 
výměnu podlahové krytiny ve vstupní chodbě a hale v přízemí budovy
a výměnu vnitřních dveří. 
     S ohledem na nouzový stav a jeho následné prodloužení se veřejné 
projednání územního plánu uskutečnilo formou vzdáleného přístupu – 
tedy přímým přenosem, na který se mohli zájemci připojit a pokládat 
dotazy či připomínky.

V  současné  době  je  dokončen  projekt  a  vyřizuje  se  stavební 
povolení  na  odkanalizování  areálu  průmyslové  zóny,  které  bychom 
rádi v letošním roce realizovali.

Naší  obci  bylo  nabídnuto  umístění  Z-Boxu  na  samoobslužné 
výdejní  místo  Zásilkovny  na  vyzvedávání  doručených  zásilek. 
Nejvhodnějším místem se nabízí stanoviště na uvolněném místě po 
telefonní budce v lokalitě Trávníky.

V  loňském  roce  se  naše  obec  zapojila  do  projektu  na  pořízení 
kompostérů  v  rámci  Operačního  programu  životní  prostředí. 
Žadatelem o dotaci bylo Sdružení měst a obcí východní Moravy, jehož 
je  naše  obec  členem.    Tento  projekt  byl  aktuálně  schválen,  ale 
vzhledem  k  celkovému  rozsahu    a  povaze  projektu  bude  jeho 
administrace  náročnější.    V  tuto  chvíli  se  nedá  odhadnout  přesný 
termín, kdy budou kompostéry dodány do jednotlivých obcí.
Předběžný předpoklad je do konce letošního roku.

Přeji  všem  pevné  zdraví,  zdravou mysl,  dobrou  náladu  a  klidné 
prožití velikonočních svátků.
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Starostka obce
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Jana Sedláková



  

 

 

   

 

 

 

                             

 

  

 

 

       

                                  
 
 

 

 

Slova předsedů složek

Vážení spoluobčané,
vzhledem k vládním opatřením jsou veškeré aktivity pozastaveny. 

Tato  opatření  se  netýkají  nepříjemných  nebo  nenadálých  situací.
V 1. čtvrtletí jsme měli 1 výjezd (13. 2.), a to k požáru hospodářské části 
rodinného domu v Ostrově u Macochy. Zásah byl náročný z důvodu 
velkých mrazů, kdy docházelo k zamrzání techniky.

Také  v  kroužku  Mladých  hasičů  je  období  klidu  a  netrpělivě 
očekáváme, kdy se opatření zmírní a my budeme moci s dětmi začít 
trénovat. 

Rád bych využil  tohoto období  k náboru nových dětí do našeho 
kroužku, kde uvítáme děti ve věku od 5–15 let. 
KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

Většina z Vás zná disciplínu požární útok, a to i proto, že je k vidění 
na našich nočních závodech. Činnost kroužku se řídí SMĚRNICÍ HRY 
PLAMEN.  Tato  směrnice  je  osnovou  pro  práci  s  dětmi  a  celoroční 
činnost.  Náplň  je  velice  pestrá,  a  to  od  tréninků,  brigád,  výletů, 
výtvarných soutěží a dalšího vzdělávání. My se snažíme dělat to, co 
baví děti nejvíce a to jsou různé závody. 

Nyní k jednotlivým disciplínám:
- požární útok – 7 dětí – zde jsou potřeba rychlé nohy, chladná hlava, 
klidné ruce
- štafeta  4x60 m –  2x4 děti  –    děti  zdolávají  přidělený  úsek  trati  – 
přeběhnutí  kladiny,  přeskok  bariéry,  přenesení  hasicího  přístroje
a zapojení štafetových hadic
- štafeta dvojic – 2x5 dětí – zde je kapitán a poté 2 dvojice plní společně 
daný úkol
- štafeta CTIF – 9 dětí – plní svůj přidělený úsek – zdolání žebříku, 
přeskok  bariéry,  podlezení  překážky,  přenesení  hasicího  přístroje, 
přenesení  hadice,  zapojení  štafetových  hadic,  zbývající  úseky mají 
čistý přeběh
- útok CTIF – 9 dětí – zde musí děti plnit přesně daný úkol a co  je 
nejtěžší,  nesmí  po  celou  dobu  plnění  disciplíny  promluvit,  nesmí 
pomoci ani opravit chybu kamaráda
- branný závod – 2x5 dětí – děti běží cca 2 km okruh a na jednotlivých 
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Vážení spoluobčané,
o  pracovních  činnostech  spolku  toho  v  následujících  řádcích  moc 
nebude. Jednak bylo pro nás uplynulé období, stejně jako u přírody, 
tradičním  obdobím  odpočinku  a  přípravy  na  následující  vegetační 
období, a  také vládní nařízení ovlivnily naše dobrovolné a zájmové 
činnosti natolik, že nemohla proběhnout ani tradiční výroční členská 
schůze.

V rámci výboru byl dohodnut plán činností spolku na letošní rok, 
který  se  od  uplynulých  let  měnit  nebude.  Bude  nadále  docházet
k výměně zkušeností a vzdělávání se při pěstování ovoce a zeleniny. 
Po dohodě se zástupci obce budeme provádět údržbu keřů, stromů
a  živých  plotů  na  prostranstvích  obce  a  pro  členy  zorganizujeme 
kulturní  akci,  či  výlet.  Také  pokud  situace  dovolí,  zorganizujeme
v podzimních měsících odloženou výstavu ovoce a zeleniny. 

I letos jsme využili možnosti podat si žádost na podporu činnosti 
spolku  z  rozpočtu  obce Senetářov  na  rok  2021. Poprvé,  od  kdy  je 
možné touto formou žádat o podporu činností spolku působícího nejen 

ZAHRÁDKÁŘI

stanovištích plní  zadané úkoly –  střelba  ze  vzduchovky,  topografie, 
zdravověda, technické značky, technické prostředky (použití hasicích 
přístrojů) a překonání příkopu lezením po laně.

Z  výše  popsaných  disciplín  je  patrné,  že  požární  sport  je  velice 
pestrý a z mého pohledu si každé dítě dokáže najít svou pozici, svou 
silnou stránku.  Díky tréninkům a závodům se dokáží lépe orientovat ve 
stresových situacích. Učí se žít v kolektivu, kde si vzájemně pomáhají. 
Pokud Vás  tyto  informace zaujaly,  rádi Vás přivítáme mezi námi na 
tréninku, který za normálních okolností probíhá každý pátek od 17:00 
hodin na dráze nebo v klubovně.
V případě dalších informací mne kontaktujte na telefonu 602593964 
nebo na e-mailu: senk@alumistr.cz

Připravované akce:
- sběr železného šrotu, papíru a elektrospotřebičů – budete informováni 
rozhlasem.

V těchto nelehkých dnech Vám chci popřát hlavně pevné zdraví, 
čistou mysl, trpělivost a pokud to půjde, i dobrou náladu.

Josef Šenk
 starosta SDH
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v naší obci, jsme se rozhodli podat za náš spolek žádosti dvě. První 
žádost na podporu dobrovolných činností a samotného chodu spolku, 
včetně úhrady a zajištění kulturní akce pro členy spolku ve výši 10 tis. 
Kč. Druhou samostatnou žádostí byla žádost na nákup přístrojového 
vybavení  spolku.  S  ohledem  na  vzrůstaj ící   poruchovost
a nespolehlivost  již  téměř 20  let  starého benzínového postřikovače 
jsme  zvažovali  zakoupení  nového,  který  je  pro  ošetření  nejen 
ovocných  stromů  po  naší  obci  využíván.  Nakonec  se  nám  tento 
postřikovač podařilo v loňském roce z vlastních prostředků opravit. Tak 
jsme  se  rozhodli  podat  žádost  na  jiný  přístroj,  a  to  na  výkonný 
benzínový drtič zahradního odpadu (listí, větví  i drobných dřevin do 
průměru cca 10 cm) v ceně do 40 tis. Kč. Chtěli  jsme tímto krokem 
podpořit odpadové hospodářství  s organickým materiálem vzniklým 
zahradnickou činností  a při  údržbě stromů a keřů v naší obci,  jeho 
následného  zpracování  a  například  formou  kompostování  jeho 
šetrnějšího  navrácení  zpět  do  přírody.  Chtěl  bych  jménem  výboru
a členů spolku poděkovat Obci Senetářov za schválení příspěvku ve 
výši 10 tis. Kč na podporu činnosti spolku v letošním roce. Druhá žádost 
na  pořízení  benzínového  drtiče  zahradního  odpadu  nebyla  na 
patřičném zasedání  zastupitelstva obce projednána,  a  tudíž  nebyla 
schválena. 

Závěrem  mi  dovolte,  abych  Vám  popřál  mnoho  trpělivosti
v současné pandemické situaci a přejme si, abychom si následující 
období se startem pěstitelské sezóny užívali ve stejném elánu, síle
a optimismu, který nám po zimním odpočinku bude ukazovat příroda.

ŠKOLA a ŠKOLKA
Školka

Zima letos byla štědrá na sněhovou pokrývku, a tak jsme využívali 
sněhové nadílky k hrám a klouzání, abychom si zimy a radovánek s ní 
spojených, užili do sytosti.

Zimní nadílku jsme využili k uspořádání dětských olympijských her, 
které si užily nejen děti, ale i paní učitelky. Nechybělo zahájení ZOH 
během s olympijským ohněm. Zdolávali jsme kopec na snowboardu, 
porazili jsme náročný biatlon s ještě náročnější střelbou na cíl, zkusili 
jsme  být  hokejisty,  ale  také  jsme  si  zahráli  curling  pomocí  kluzáků

Za výbor ČSZ v Senetářově 
      Michal Zouha
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a nechybělo ani „psí“ spřežení. Odměnou pro děti byl diplom a medaile. 
V  únoru,  před  jarními  prázdninami,  jsme  v  MŠ  uspořádali  dětem 
maškarní karneval, neboť pandemická situace nám nepřála uspořádat 
karneval,  jako  v  loňském  roce  pro  děti  Senetářova.  Karneval  paní 
učitelky  připravily  v  duchu  „ORNITOLOGICKÉM“,  staly  se  různými 
druhy  ptáčků  (kos  lví,  sova  zebří,  papoušek  pestrobarevný,  sova 
pírková – děti vymýšlely názvy ptáků sami), celý karneval řídil ornitolog. 
Děti  měly  různé  karnevalové  úkoly,  nechyběl  ani  tanec.  Za  své 
nápadité kostýmy, děti dostaly nejen sladkou odměnu. 

Prožili jsem dva projektové dny, ve spolupráci s Malou technickou 
univerzitou  a  místní  akční  skupinou  Moravský  kras.  Děti  se  staly 
staviteli mostů a staviteli věží, oba projektové dny jsme si užili. Tímto 
vedeme děti k polytechnickému zaměření.

S koncem února a nelepšící se pandemickou situací v ČR, jsme na 
základě vládního nařízení byli nuceni provoz MŠ Senetářov přerušit. 
Uzavření využíváme k desinfekci a úklidu prostor MŠ. Paní učitelky pro 
děti  s  povinnou  školní  docházkou  připravují  distanční  výuku. Úkoly 
dětem roznáší do schránek jejich domovů.

Z Á P I S   D O   M A T E Ř S K É    Š K O L Y
Ráda bych  informovala  rodiče,  kteří  se  v  letošním  školním  roce 

chystají k zápisu pro školní rok 2021/2022. Formulář - žádosti o přijetí 
dítěte do MŠ naleznete na webových stránkách MŠ (od 15.4.2021) 
www.skolkasenetarov.cz nebo si jej můžete vyzvednou v MŠ v daný 
den  (viz.letáček).  Letošní  zápis  proběhne  podobně,  jako  loni  a  to 
pomocí  rezervačního  systému,  který  je  již  na  webu  MŠ.  Zákonný 
zástupce si vybere termín zápisu, zaregistruje se na daný čas. V den 
zápisu  a  čase,  který  si  zvolil,  se  dostaví  s  potřebnými  dokumenty. 
Aktuální informace k zápisu budou na webových stránkách mateřské 
školy, neboť  se mohou  lišit,  na základě vývoje pandemické situace
a nařízení vlády ČR a MŠMT. Podrobné  informace k zápisu budou 
vyvěšeny na stránkách MŠ.
Přeji všem krásné jarní dny a pevné zdraví!

Základní a mateřská škola Podomí 
Žáci 4. až 9. ročníku ZŠ Podomí byli vyzváni, aby se pokusili vyjádřit 

svůj  postoj  k  právě  probíhající  distanční  výuce.  Mnohé  jejich 
dobrovolné příspěvky jsou velmi zdařilé a pro generace, které distanční 
výuku nikdy nezažily, je to čtení velice obohacující. Posuďte sami:

   za kolektiv MŠ Senetářov
    Zdeňka Možná 
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Bohužel jsme v takové situaci, která se nelepší. Čísla nakažených neklesají 
a my jsme pořád doma. 
 Na jaře, když začala distanční výuka, jsem si nemohla zvyknout. Bylo to 
takové zvláštní. Úkoly jsme dostávali, ale to jsme ještě neměli online hodiny. 
Když jsme něco nevěděli, mohli jsme maximálně napsat zprávu vyučujícímu.
S kamarády jsme se nevídali, což byl také velký nezvyk. Všechno to tak uteklo
a byly prázdniny. Všichni jsme si odpočinuli od počítačů a v září opět 
nastoupili do školy. Bylo skvělé, že jsme alespoň chvíli chodili do školy, sice
s rouškami, což bylo nepříjemné, ale bylo to lepší než se učit sami doma.  
 Na podzim, když byla škola opět přerušena, protože se situace zhoršila, se 
zavedly vyučovací hodiny právě online. Bylo to „vychytanější“ než na jaře.
V hodinách jsme se mohli zeptat na věci, které jsme nepochopili. Mohli jsme se 
navzájem vidět. Sice to není takové, jako kdybychom se sešli naživo, ale aspoň 
něco.  
 Kdybychom byli ve škole, mohli bychom okamžitě reagovat. Z očního 
kontaktu paní učitelka nebo pan učitel už mnohdy vycítí, kdo tu látku chápe
a komu to jasné není. Probereme-li ve škole 100 % učiva, teď zvládneme tak 70 
%. Je to pomalejší, těžkopádnější, ale nedá se nic dělat.  
 Když chodíme do školy, dostáváme domácí úkoly, které se dají přiměřeně 
zvládnout. Úkolů je nyní víc, protože si musíme udělat ty věci, které bychom 
normálně měli udělat v hodině, plus „klasické“ domácí úkoly.  A to všechno 
musíme udělat doma. Někteří mají i povinnosti mimo školu. Já třeba navštěvuji 
základní uměleckou školu a dostávám úkoly ze tří oborů. Práce mám tedy více. 
Ale i tak se to dá zvládnout. 
 Samozřejmě všechny paní učitelky, páni učitelé i pan ředitel se snaží o to, 
aby nám nic nechybělo, abychom se dále vzdělávali a měli dobré známky. 
Snaží se nám co nejvíce pomáhat, za což všichni neskutečně děkujeme. Kdyby 
si někteří žáci nevypůjčili školní notebooky, neměli by se jak výuky zúčastnit. 
Problém je také v tom, že sice máme hodiny, kde se vidíme, ale rozhodně 
nemáme všichni stejně funkční kamery a mikrofony. 
 Jak jsem říkala, na začátku jsem si nemohla zvyknout na takovýto způsob 
výuky, ale teď pandemie trvá už více než rok a pro mě se tato forma stala 
rutinou. Je to zvláštní vidět paní učitelku na/obrazovce svého počítače. I tak se 
dá učit. A obdivuji všechny učitele, že to všechno zvládají. 
 S kamarády se teď vidíme, jen když máme zapnuté kamery anebo si jednou 
za čas zavoláme. Trochu se i zasmějeme, ale hlavně si říkáme, že bychom se 
chtěli opět znovu vidět ve škole. 
 Určitě je dobré si po výuce zajít na procházku, zaběhat si, zacvičit, 
abychom celý den jen neseděli na židli a abychom se trochu hýbali.  
 Tahle doba je těžká a určitě za sebou nechá velké odezvy. Je nutné 
dodržovat vládní a protiepidemická opatření. Jestli to znamená, že tím alespoň 
trošičku pomůžu dnešní situaci a že díky tomu zase budu moct chodit do školy a 
vidět tam všechny (ať už učitele, spolužáky, nebo ostatní lidi), nemám důvod, 
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proč bych je dodržovat neměla.  
    Helena Oujeská, žákyně 7. ročníku ZŠ Podomí 

Děti byly upřímné,  jejich názory, postřehy a vlastní prožitky  jsou 
velice  zajímavé.  Práce  dalších  našich  žáků  si  můžete  přečíst
v  elektronické  brožuře,  na  kterou  najdete  odkaz  na  školních 
internetových stránkách:                                    www.zspodomi.cz.

Mgr. J. Kocmanová

Informace občanům Senetářova k napojení na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu

Vážení odběratelé,
obec  Senetářov  investovala  nemalé  prostředky  do  výstavby  nové 
splaškové  kanalizace  za  účelem  čištění  odpadních  vod.  Aby  byly  tyto 
prostředky vynaloženy maximálně efektivně a smysluplně, je nutné, aby 
splaškové  odpadní  vody  ze  všech  nemovitostí  byly  řádně  likvidovány. 
Kanalizace pro veřejnou potřebu byla zkolaudována v měsíci květnu 2020 
a  v  rámci  této  stavby  byly  pro  každou  trvale  obydlenou  nemovitost 
vysazeny  odbočky  pro  napojení  kanalizačních  přípojek.  Ne  ve  všech 
případech však k napojení na kanalizaci došlo. 

Informuji  Vás,  že  naše  společnost  provedla  v  obci  Senetářov 
opakovanou  kontrolu  producentů  odpadních  vod  kanalizační  kamerou, 
zda jsou přepojeni na novou splaškovou kanalizaci. 

Po provedených kontrolách každá nemovitost spadá do jedné z těchto 
kategorií:
1/  nemovitost  je  napojena  na  splaškovou  kanalizaci.  V  těchto 
případech  je  vše  vyřešeno,  vlastník  nemovitosti  má  zajištěn  legální 
způsob likvidace odpadních vod na ČOV Jedovnice, což může dokladovat 
fakturami za stočné a uzavřenou smlouvou na odvádění odpadních vod.
V této souvislosti si dovolujeme zdůraznit, že napojení do kanalizace bez 
uzavřené  smlouvy  na  odvádění  odpadní  vod  je  sankcionovaným 
přestupkem ze strany VAS
2/ nemovitost není napojena na splaškovou kanalizaci, i když je to 
technicky  možné.  V  těchto  případech  jsme  jednotlivé  vlastníky 
nemovitostí opakovaně vyzvali k napojení na kanalizaci. Pokud tak někteří 
vlastníci  doposud  neučinili,  jsme  bohužel  nuceni  zaslat  podnět
a  oznámení  na  vodoprávní  úřad,  který  bude  tento  stav  s  vlastníky 
nemovitostí řešit a bude vyžadovat zdokladování likvidace odpadních vod. 
Podrobné informace, co je legálním způsobem likvidace odpadních vod

Vodárenská akciová společnost Boskovice

http://www.zspodomi.cz
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Dále  Vás  upozorňujeme  na  důležité  ust.  §  38  odst.  8  zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), kde 
se stanovuje, že kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové  jímce,  je 
povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních 
vod  a  na  výzvu  vodoprávního  úřadu  nebo  České  inspekce  životního 
prostředí o odvozu odpadních vod předložit doklady za období posledních 
dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny 
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.

Vypouštění  nečištěných  odpadních  vod  je  klasifikováno  v  souladu
s  ust.  §  32  odst.  5  písm.  f)  zákona  č.  274/2001  Sb.  jako  vypouštění 
odpadních  vod  do  kanalizace  v  rozporu  s  kanalizačním  řádem  nebo 
smlouvou o odvádění odpadních vod. Za tento přestupek lze uložit pokutu 
až do výše 100 tis. Kč.

Vybudování nové kanalizace a přepojení většiny nemovitostí zajistilo 
významné zlepšení kvality povrchových vod a v potoce v Senetářově a tím 
i zlepšení Vašeho životního prostředí. Je důležité, aby toto provedli všichni 
producenti  odpadních  vod.  K  tomu  slouží  i  tato  výzva  adresovaná 
občanům obce.

Vážení  odběratelé,  pevně  věříme,  že  výše  uvedené  pochopíte
a přispějete  tak k  tomu, aby splaškové odpadní vody z Vaší obce byly 
odváděny a čištěny dle platné legislativy.

Děkuji Vám za pochopení V Boskovicích, 5.3.2021
Ing. Petr Fiala

ředitel divize Boskovice 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu dvacátého třetího zasedání Mgr. Romana

Kuběnu  a  pana  Ondřeje  Ševčíka  a  zapisovatelkou  zápisu  paní
Magdu Vargovou

3] schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Senetářov,
okres Blansko, příspěvkové organizace, Senetářov 74 na roky 2022
– 2024

4] schvaluje  Rozpočet  Mateřské  školy  Senetářov,  okres  Blansko,
příspěvkové organizace, Senetářov 74 na rok 2021

5] schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020
6] zplnomocňuje  starostku  obce  Janu  Sedlákovou  ke  schválení
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a informace o povinnostech producentů odpadních vod připojujeme na 
konci tohoto dopisu.
3/  nemovitost  není  napojena  na  splaškovou  kanalizaci  a  není 
technicky  možné  ji  napojit.  V  těchto  případech  musí  sám  vlastník 
nemovitosti zajistit legální způsob likvidace odpadních vod – např. žumpa 
(nepropustná jímka), domovní ČOV.
4/  nemovitost  neprodukuje  odpadní  vody.  Např.  zahradní  stavby, 
kůlny, atd. V těchto případech nemá vlastník nemovitosti žádné povinnosti 
s dokladováním likvidace odpadních vod. 
5/ nemovitost není přepojena ze staré jednotné kanalizace na novou 
splaškovou.  Toto  je  bohužel  nejhorší  ze  všech možných  variant,  kdy 
vlastník nemovitosti vypouští nečištěné odpadní vody do dnes už dešťové 
kanalizace a dále do potoka bez čištění. Zdůrazňujeme, že starý septik 
bez doložení povolení a ověření  technického stavu  jímky není  legální. 
Vlastníky  těchto nemovitostí  jsme  jednotlivě  informovali  a  jsme nuceni 
zaslat  podnět  a  oznámení  na  vodoprávní  úřad,  který  bude  tento  stav
s vlastníky řešit a bude vyžadovat zdokladování likvidace odpadních vod.

Pokud nemáte dostatek informací a potřebujete se poradit, kontaktujte 
našeho pracovníka, mistra provozu kanalizací a ČOV, p. Jiřího Němce, 
mob. 737 221 697, případně emailem   který Vám jiri.nemec@vasbo.cz ),
poradí, a se kterým lze dohodnout další postup.V této souvislosti uvádíme 
některé povinnosti stanovené platnou právní úpravou regulující nakládání 
s odpadními vodami, vznikajícími v domácnostech a legislativní úpravu 
vztahující k povinnosti producenta odpadních vod připojit se na kanalizaci 
pro veřejnou potřebu.

Zákonem  č.  254/2001 Sb.,  o  vodách  a  o  změně  některých  zákonů 
(zákon o vodách) v ust. § 5 odst. 3 je vlastníkům staveb uložena povinnost 
zabezpečit  odvádění,  čištění,  popřípadě  jiný  legální  způsob  likvidace 
odpadních vod.

Ust. § 11 odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu stanoví povinnost, že stavby musí být napojeny 
na  veřejnou  kanalizaci,  pokud  je  v  technicky,  popřípadě  ekonomicky 
dosažitelné vzdálenosti a má dostatečnou kapacitu. V opačném případě je 
nutno realizovat zařízení pro zneškodňování odpadních vod (například 
malé čistírny, žumpy).

Toto je dále doplněno v ust. § 6 odst. 2: „Žumpa nebo malá čistírna musí 
být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby 
na  stokovou  síť.  Po  připojení  stavby  na  stokovou  síť musí  být  žumpa 
vyřazena z provozu a asanována.“

Dle ust. § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. v případě, že je kanalizace 
ukončena  čistírnou  odpadních  vod,  není  dovoleno  vypouštět  do 
kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod.

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6nbvgu
mailto:jiri.nemec@vasbo.cz
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rozpočtového opatření v závěru roku 2020 s tím, že na nejbližším
zasedání  zastupitelstva  obce  budou  zastupitelé  s  rozpočtovým
opatřením seznámeni

7] schvaluje rozpočtové provizorium
8] schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 až 2023
9] schvaluje  finanční  částky  na  služby  sociální  prevence  ve  výši

10 500,-Kč
10]schvaluje finanční částky na služby sociální péče ve výši 59 500,-Kč
11]schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě

sociálních služeb mezi Obcí Senetářov a Městem Blansko
12]schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 183, parc.č. st.

255 v k.ú. Senetářov  o výměře 100 m2, v ceně  255,30 Kč/m2, pro
firmu  SYNCO METAL  s.r.o., se sídlem U Lihovaru 495, Černá Hora
na dobu určitou od 01.01.2021 do 30.06.2021

13]schvaluje  Pachtovní  smlouvy  evid.  č.  1850/2020  mezi  obcí
Senetářov  a  společností  KOJÁL  Krásensko,  družstvo  se  sídlem
 Krásensko 57

14]schvaluje  zachování  výše  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních  odpadů  pro  rok  2021  ve  výši  480,-Kč/občan/
nemovitost/rok,  a  to  dle  schválené  obecně  závazné  vyhlášky
č. 2/2020

15]schvaluje předání balíčků k životnímu jubileu v hodnotě 500,- Kč 
občanům s trvalým pobytem v obci Senetářov, kteří dovršili 70, 75,

  80, 85, 90 a více let, a to od 01.01.2021.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 15.2.2021
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu dvacátého čtvrtého zasedání pana Josefa

Šíbla  a  pana  Antonína  Zouhara  a  zapisovatelkou  zápisu  paní
Magdu Vargovou

3] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2021
Spolku SEMKO, se sídlem Senetářov 43 v částce 10 000,- Kč

4] schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Spolek  SEMKO,  se
sídlem Senetářov 43

5] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2021
organizaci  JUNÁK  –  český  skaut,  středisko  Jedovnice,  z.s.  se
sídlem Palackého 300, Jedovnice v částce 10 000,- Kč

6] schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  organizaci  JUNÁK
– český skaut, středisko Jedovnice, z.s. se sídlem Palackého 300,
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Jedovnice
7] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2021

pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, se sídlem
Senetářov 39 v částce 10 000,- Kč

8] schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Základní  organizaci
Českého zahrádkářského svazu, se sídlem Senetářov 39

9] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2021
Spolku  Muzeum  Senetářov,  se  sídlem  Senetářov  30  v  částce
15 000,- Kč 

10]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Spolek  Muzeum
Senetářov, se sídlem Senetářov 30

11]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2021
SH  ČMS  –  Sbor  dobrovolných  hasičů  Senetářov,  se  sídlem
Senetářov 116 v částce 10 000,- Kč

12]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  SH  ČMS  –  Sbor
dobrovolných hasičů Senetářov, se sídlem Senetářov 116

13]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2021
pro Spolek „KDO“, se sídlem Krásensko 75 v částce 10 000,- Kč

14]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Spolek  „KDO“,  se
sídlem Krásensko 75

15]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2021
pro  Svaz  tělesně  postižených  v  České  republice  z.s.,  místní
organizace Kotvrdovice, se sídlem Kotvrdovice 114 v částce 3 000,- Kč

16]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Svaz  tělesně
postižených v České republice z.s., místní organizace Kotvrdovice,
se sídlem Kotvrdovice 114

17]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2021
pro Základní školu a mateřskou školu Podomí, se sídlem Podomí
155 v částce 20 000,- Kč

18]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Základní  školu
a mateřskou školu Podomí, se sídlem Podomí 155

19]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2021
pro Golis motorsport z.s., se sídlem Senetářov 99 v částce 10 000,- Kč

20]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Golis motorsport z.s., se
sídlem Senetářov 99  v částce 10 000,- Kč

21]schvaluje podání žádosti o dotaci z programu   Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021

22]schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora
rozvoje venkova Jihomoravského kraji pro  rok 2021 z Dotačního
titulu ,,Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
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     Svoz komunálního odpadu

Duben: 2, 16, 30                 Květen: 14, 28                  Červen: 11, 25

vybavenosti“  na výměnu  dveří a opravu dlažby  v budově Mateřské
školy Senetářov

23]schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  dotačního  programu
Jihomoravského  kraje  "  Podpora  rozvoje  v  oblasti  kultury
a  památkové  péče  v  roce  2021“  na  opravu  doškové    střechy
a opravu venkovních omítek budovy muzea

24]bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020
25]schvaluje  rozpočet obce Senetářov na rok 2021 v paragrafovém

členění, které tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu
26]schvaluje  účetní  závěrku  obce  Senetářov    a  zřízené  PO  MŠ

Senetářov  sestavené k 31.12 2020
27]schvaluje  převedení  zlepšeného  hospodářského  výsledku

Mateřské školy Senetářov za rok 2020 ve výši 36 700,52 Kč na účet
rezervního fondu č. 413

28]schvaluje nákupu šesti kusů nových vitrín, včetně úprav stěny do
maximální částky 40 000 Kč

29]neschvaluje  opětovnou  žádost  doplněné  dokumentace
o dodatečném povolení  terénních úprav,  stavbě zemního sklepa
a pojezdných ploch na parc.č. 1420/1, parc.č. 1420/2, parc.č. 1421,
parc.č. 1422, parc.č. 1423 a parc.č. 1424/1 vše v k.ú. Senetářov pro
pana O.F.

30]schvalu je  bezúplatný  převod  vozid la  VOLKSWAGEN
TRANSPORTER,  SPZ  7B61053  z  majetku  obce  Senetářov  do
majetku SDH

STATISTIKA OBYVATEL
K 1. lednu 2021 bylo v Senetářově evidováno 592 obyvatel, z toho 

285 mužů a 307 žen. V roce 2020 se narodilo 10 dětí – 6 holčiček a 4 
kluci. Přistěhovalo se 7 občanů a 6 odstěhovalo. Bohužel byl loňský rok 
vysoko v číslech úmrtí, z našich řad odešlo 9 občanů.

Průměrný  věk  obyvatel  je  38  let.  Nejstarší  občance  je  94  roků
a nejstaršímu občanovi 88  roků.
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Vážení rodiče, milé děti,
připravili  jsme  pro  Vás  zábavnou  stezku  s  tématem  Velikonoc. 

Jednotlivé  úkoly  budou  na  stezce  zveřejněny  od  30.  března  do
4. dubna 2021.

Čeká  na  Vás  trasa  s  jednotlivými  zastaveními,  kde  budou 
zveřejněny  tři  varianty  otázek  –  ORANŽOVOU  nejjednodušší  pro 
nejmenší děti; pro větší děti, ty mají barvu ZELENOU a složitější pro 
starší děti, které jsou označeny barvou ŽLUTOU. Před výběrem stezky 
je  nutno,  podle  věku  dítěte,  vybrat  vhodnou  obtížnost.  Zvolenou 
variantu nelze během plnění stezky měnit, neboť by Vám nevycházela 
tajenka správně. Na některých stanovištích se můžete o daném tématu 
dozvědět víc pomocí QR kódů. Je však nutné mít staženou nejnovější 
aplikaci  čtečky  kódů.  Na  každém  stanovišti  získáte  souřadnici 
správného  písmene  na  odpovědní  kartičce.  Získané  písmeno 
doporučujeme označit nebo zvýraznit. Čísla u písmen určují pořadí 
písmen v tajence. Odpovědní kartička bude k vyzvednutí v obchodě
u  paní  Petrželové  a  v  obchodě  u  pana  Sedláka.  Kartičku  můžete 
vyzvednout  také  na  obecním  úřadě,  a  to  i  v  době,  kdy  bude  úřad 
uzavřen, kartička bude vložena do desek u vchodových dveří obecního 
úřadu.  Kartičku  je  také možno  si  stáhnout  na webových  stránkách 
obce.

Na stezku  je  třeba si s sebou vzít kartičku s  tužkou a doplňovat 
získaná  písmena  ze  souřadnic  na  předtištěnou  kartu.  Seřazením 
písmen na konci vznikne tajenka. 

Na  všechny  děti,  které  absolvují  stezku  a  doplní  tajenku,  čeká 
sladká  odměna,  kterou  si  můžete  s  vyplněnou  kartičkou  přijít 
vyzvednout na velikonoční pondělí   5. dubna 2021 dopoledne v době 
od 9:30 do 11:00 hod. anebo odpoledne v době od 14:00 do 15:30 hod. 
do hasičské zbrojnice (vchod z boku budovy).

Nezapomeňte,  prosím,  dodržovat  všechna  pravidla.  Hezkou 
zábavu!

PODĚKOVÁNÍ
 Touto cestou chceme moc poděkovat našim sousedům, manželům 
Sedlákovým, za vzornou péči o naší rodinu. Velice si vaší pomoci 
vážíme.
      Rodina Kopřivova
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ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ SENETÁŘOV

pro školní rok 2021/2022

 

 

proběhne (příjem žádostí):

 

ve čtvrtek 6.května 2021:

 

·

 

od  7: 30

 

-

 

11:00

 

a od  12:30 -

 

17:00

  

v

 

MŠ Senetářov

 

v pondělí 10. května 2021:

 

· od  9:30

 

-

 

11:00

 

a od  16:00

 

-

 

17:00

 

v MŠ Senetářov

 

v úterý 11. května 2021:

 

· od  10:00

 

-

 

14:00

 

s sebou si vezměte: občanský průkaz; rodný list dítěte;                                                                   

žádost o přijetí potvrzenou pediatrem

 

vydávání formuláře - žádosti: 

 

Ve čtvrtek 22. dubna 2021:
 

· od  8:00 - 11:30 a od  15:30 - 17:00 

· na webových stránkách MŠ www.skolkasenetarov.cz 
· elektronicky po vyžádání na adrese:

 
info@skolkasenetarov.cz

   
· nebo v náhradním

 
termínu

 
po telefonické domluvě s ředitelkou

   tel.: 733 730 392

 Těší se na Vás kolektiv MŠ Senetářov

                                     

v

v

v

 

 

 

    

                                   

   

   

 

                

 

 

 

 

 

v
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 1 - 3 / 2021

5.1. Anna Matušková č.p. 78

ČEST JEJICH PAMÁTCE !

Blahopřejeme !!!

    18.12.   Taťána Fleková č.p. 59

  28.2. Marie Rybářová č.p. 93

  4.2. František Slouka č.p. 119

91 roků

70 roků

  3.1. Helena Jelínková č.p. 126

80 roků

Senetářovské listy leden – březen 2021, číslo 1, vydáno 1. dubna 2021. 
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 4 x ročně. V nákladu 
230 výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností v Senetářově. Vydává 

Obec Senetářov, Senetářov 116, 679 06 Senetářov, IČO: 00637203, tel. 
516 442 424, e-mail: epodatelna@seznam.cz.  Evidenční číslo MK ČR E 24104.  

Za obsahovou správnost ručí autoři. Tiskové chyby vyhrazeny.

    24.2.   Eva Zouharová č.p. 216

  26.3. Jaroslav Zukal č.p. 43

6.1. Josef Jančík č.p. 64

25.1. Jaroslav Pliska č.p. 151

4.2. Jan Jedlička č.p. 102

  26.3. Karel Rychlý č.p. 238

mailto:epodatelna@senetarov.cz
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