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SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

s blížícím  létem se postupně uvolňují opatření, která měla zpomalit 
nárůst nemocných Covidem–19. Současně si ale uvědomujeme, že při 
všech pozitivních zprávách  tady koronavirus stále zůstává a  ještě  tady
s námi určitě dlouhý čas bude. Proto ostražitost a bezpodmínečně velká 
ohleduplnost  lidí  vůči  druhým  bude  pro  další  týdny  a  možná  měsíce 
zásadní. 
     Opatření minulých  týdnů zatíží ekonomiku naší země a zásadně se 
dotkne také rozpočtu měst a obcí. Je velmi pravděpodobné, že i naše obec 
letos přijde o část svých příjmů z daní.   Jak veliký tento finanční propad 
bude, ukáže až čas. 

Nadále naše obec pokračuje na  rozpracovaných investičních akcích. 
Připravujeme výběrové  řízení na druhou etapu zpracování projektu na 
veřejné osvětlení. V květnu jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj  na  vypracování  územního  plánu,  na  kterém  se  nadále  pracuje.
V posledním čísle zpravodaje jsem rovněž uváděla, že jsme žádali o dotaci 
z Jihomoravského kraje na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu 
venkovské  zástavby  a  občanské  vybavenosti.  Jihomoravský  kraj  však 
veškeré dotace z důvodu propadu příjmů zastavil.
    Na  zasedání  zastupitelstva  byla  vybrána  společnost  pana  Petra 
Gottvalda, na sečení trávy a úklid travní hmoty na obecních pozemcích. Je 
to  pro  naši  obec  nová  situace,  proto  bych  chtěla  požádat  o  toleranci
a trpělivost, bude-li v některé části obce tráva posekána později. Znovu 
bych  chtěla  vyzvat  občany,  kteří  v  bezprostřední    blízkosti  veřejného 
prostranství,  cest  a  průchodů  pěstují  okrasné  a  ovocné  dřeviny,  které 
svými větvemi zasahují do těchto prostranství, aby provedli ořez těchto 
větví, které brání při údržbě zeleně.  Rovněž bych chtěla připomenout, že 
každou sobotu od 10:00 – 12:00 hod. je otevřen sběrný dvůr. Na tento 
sběrný  dvůr  se  odkládá  objemný  odpad  (kromě  stavební  suti
a  nebezpečného  odpadu),  takže  není  třeba,  aby  vedle  kontejnerů  na 
odpad umístěných v naší obci byl uložen odpad, který se do kontejnerů 
nevejde. Věřím, že každému z nás záleží na tom, v jak upraveném okolí 
žije. 

Po naší obci byly rozmístěny koše se sáčky na psí exkrementy. Někteří 
chovatelé  psů,  jsou  i  přes  tuto  snahu  obce  nadále  bezohlední
a  exkrementy  po  svých  psích  mazlíčcích  nesbírají.  Proto  bych  chtěla 
znovu připomenout, že úklid exkrementů je pro každého chovatele psa 
povinností.
   Přeji všem krásné, stále zdravé a bezpečné dny léta.

starostka obce Jana Sedláková



Vážení spoluobčané,
i v této složité době jsme dokázali uskutečnit několik akcí. Postupné 

uvolňování opatření nám umožnilo provádět stále rozsáhlejší činnosti.
Nejdříve jsme s dětmi provedli sběr odpadu v okolí Senetářova, poté 

jsme  zahájili  práce  na  dráze  100  m  překážek.  Tuto  jsme  zdárně 
dokončili a zbývá upravit okolí dráhy.

Také byly zbudovány nové schody vedle kabin. Další činností byl 
úklid půdy a sklepa v místní Mateřské škole a dále proběhl tradiční sběr 
železa, elektrospotřebičů a papíru.

Co se týká soutěží, ty se pomalu začínají rozbíhat a my zvažujeme 
přesun „Dětských nočních závodů“ na 22. 8. 2020.

Pokud  to  situace  dovolí,  uspořádáme  na  podzim  „Posezení
u burčáku“, datum bude včas zveřejněno.

V  tomto  čtvrtletí  zasahovala  výjezdová  jednotka  v  sobotu  20.  6. 
2020 – spadený strom Senetářov – Podomí.

Pro děti připravujeme účast na nočních závodech v Benešově Hoře 
ve  dnech  24.7.  -  26.  7.  Proběhne  zde  14.  ročník  závodů  Václava 
Maurice.

Na závěr přeji dětem o prázdninách hodně zážitků a pěkné počasí. 
Všem ostatním krásnou dovolenou.

Slova předsedů složek

Josef  Šenk
starosta SDH

Spolek Muzeum Senetářov

Vážení spoluobčané, 
dovolte,  abych Vás  seznámil  s  činností  našeho  spolku  za  první 

pololetí letošního roku.
Naši činnost jsme zahájili 10.1.2020 výborovou schůzí. Dále pak 

následovalo několik schůzek k zajištění naší činnosti. 
8.2.2020 jsme pro naše členy uspořádali Vepřové hody. V loňském 

roce jsme tuto akci uspořádali pro veřejnost. Z důvodu náročnosti jsme 
od tohoto upustili. Snad příští rok.

28.2.2020 se konala v klubovně Valná hromada spolku. Na  této 
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schůzi byla zhodnocena činnost za rok 2019 a vytyčen plán činnosti na 
rok 2020. Naši členskou základnu rozšířilo pět nových členů.

V polovině března byla nejen naše činnost pozastavena a dá se říct, 
až  do  dnešního  dne  koronavirem.  Mimo  jiné  jsme  měli  v  plánu 
uspořádat společně s hasiči Hodové posezení. Dále pak byly v plánu 
13.6.2020 již tradiční Gulášové slavnosti. 

Přesto jsme se snažili aby naše činnost neusnula.
22.5.2020 proběhla brigáda v lese na dovoz dřeva a ryglů, které 

budou použity na opravu stanovišť zemědělských strojů na zahradě 
muzea.

27.5.2020  jsme provedli úpravu  terénu po zbudované kanalizaci 
před prodejnou potravin.

13.6.2020  jsme  uspořádali  pro  členy,  jejich  rodinné  příslušníky
a  příznivce  spolku  výšlap.  Z  důvodu  nepříznivé  předpovědi  počasí 
jsme  zkrátili  trasu  a  upustili  od  návštěvy  větrného mlýna  v  Rudici. 
Suchou nohou  jsme  tak  navštívili Rudické  propadání. Po  prohlídce 
propadání Jedovnického potoka, jehož vody se propadají do hloubky 
90 metrů jsme došli do Jedovnic k rybníku Dymáku. Tam se uskutečnilo 
posezení  s  malým  občerstvením.  Této  akce  se  nás  zúčastnilo  30 
včetně dětí.

Opatření v souvislosti s koronavirem jsou uvolňovány, takže jsme 
se rozhodli uspořádat 8.8.2020 (po loňském nultém ročníku) I. ročník 
Srazu auto-moto veteránů. Programem nás bude provázet již tradiční
a  oblíbená  dvojice  moderátorů  Jarka  Vykoupilová  a  „DJ  Zdenda”.
V  programu  mimo  jiné  vystoupí  mistři  dřevorubeckého  sportu 
Timbersports – Show. Budou se vařit guláše, produkty z pícky a další 
bohaté občerstvení. Bližší program bude včas zveřejněn.

Tolik k naší činnosti za uplynulé období letošního roku. 
Všem přeji (věřím, že bez roušek) příjemné prožití období prázdnin

a dovolených.
Za Spolek Muzeum Senetářov

              Zouhar Antonín

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané,

rád bych Vás seznámil s činností organizace za uplynulé čtvrtletí.
V  dubnu,  jakmile  nám  první  vlna  rozvolnění  protivirových  opatření 
umožnila, jsme zorganizovali brigádu na ořez vrb, keřů i stromů v okolí 
rybníka u školky.
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Koncem května jsme měli domluvenou komentovanou skupinovou 
prohlídku arboreta u Křtin. Letošní Medardova kápě se ukázala v plné 
síle a odsunula termín prohlídky dvakrát tak, až nakonec ze samotné 
prohlídky sešlo. V historii organizace se to nestalo poprvé. Byly jsme 
však rádi za srážky a příznivé deštivé období. Vše rostlo před očima
a nabývalo na síle. Jen se více ve vlhku dařilo houbovým a plísňovým 
chorobám.

V úterý 23. června jsme zorganizovali brigádu na ořez stromů, keřů a 
živého  plotu  u  hřbitova.  Pokračovali  jsme  ořezem  zeleně  na  návsi
a živého plotu v parku. V nejbližších dnech dále plánujeme ostříhat živý 
plot lemující dětské hřiště na trávníkách, dětské hřiště v nové zástavbě 
a živý plot u obecního úřadu, včetně jeho chemického ošetření proti 
housenkám zavíječe.

Plánovaná  oslava  50.  výročí  založení  místní  organizace 
zahrádkářského  svazu  se  uskuteční  3.  a  4.  října  2020.  V  průběhu 
programu  oslav  se  uskuteční  výstava  nejen  vypěstovaného  ovoce
a zeleniny, ale rádi bychom také vystavovali různé rukodělné výrobky. 
Oznamujeme  termín  3.  a  4.  října  s  dostatečným  předstihem
a  spoléháme  na  mnoho  příspěvků  od  občanů  pro  různorodost
a rozmanitost výstavy.

Přeji Vám příjemné prožití letních měsíců, radost z růstu a dozrávání 
plodin a hojnost sklizně.

Za výbor ČSZ v Senetářově
Michal Zouhar

ŠKOLA a ŠKOLKA
Základní škola Podomí

„Škola  uzavřena  – mimořádné  opatření“  –  tento  zápis  se  denně 
objevoval  v  třídních  knihách  všech  ročníků  nejen  naší  školy  už  od 
11.března,  kdy  byly  kvůli  koronavirové  pandemii  školy  uzavřeny. 
Výuka se přesunula do virtuálního prostředí a probíhala přes internet.
V naší škole byl k výuce využíván především software, který škola již 
dříve  využívala  k  elektronické  evidenci,  klasifikaci  a  komunikaci. 
Během  celého  tohoto  období  byly  žákům  zasílány  úkoly,  které 
obsahovaly  výuková  videa,  prezentace,  kvízy,  testy  či  odkazy  na 
edukační  aplikace. Zadávání  probíhalo  jednotnou  formou s  týdenní 
pravidelností. V některých  ročnících a předmětech probíhala online 
výuka  živě,  ale  většinou  výuka  nabízela  dětem  (a  jejich  rodičům) 
časovou  flexibilitu.  Děti  si  mohly  práci  rozplánovat,  hospodařily  se 
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svým volným časem samy. Kdo byl šikovný a zvládnul  vše vypracovat 
dříve, mohl po zbytek týdne odpočívat. Z výsledků dotazníku, který byl 
v  období  distanční  výuky  zaslán  žákům  druhého  stupně  a  všem 
rodičům, vyplynulo, že tento způsob zadávání,   kvantita i náročnost 
úkolů  byly  přiměřené.  Distanční  výuka  probíhala  tedy  bez  větších 
komplikací, její efektivitu však prověří teprve čas.  Elektronizace výuku 
jistě značně modernizovala, pravděpodobně však nemohla v plné míře 
nahradit osobní účast žáků ve výuce.

Před    návratem  žáků  bylo  v  naší  škole  provedeno  několik 
technických  a  organizačních  opatření:  instalace  bezdotykových 
desinfekčních  automatů,  pořízení  dávkovačů  na  desinfekci
a  zásobníků  na  jednorázové  ručníky  do  všech  tříd,  pořízení 
ochranných  pomůcek,  pravidelná  desinfekce  povrchů    a  hlavně 
důmyslné  naplánování  bezpečného  chodu  školy,  který  byl  plně
v souladu s veškerými  protivirovými opatřeními.

Jako první se po rozvolnění vládních omezení do školy vrátili žáci 
devátého ročníku. Těm nejvíce chyběla příprava na přijímací zkoušky, 
které  byly  na  středních  školách  odsunuty  z  dubna  až  na  8.června. 
Návrat ovšem nebyl povinný,   a tak se 11. května do  lavic vrátilo 6 
žákyň 9.ročníku. Chodily do školy 4 dny v týdnu a  jejich výuka byla 
výhradně zaměřena na intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám – 
vyplatilo se, všechny   tyto žákyně byly přijaty ke studiu na zvolených 
středních školách. Výuka ostatních předmětů pro ně, stejně jako pro 
jejich  spolužáky,  kteří  se  těchto  příprav  osobně  nezúčastňovali,
i nadále probíhala na dálku. Po termínu přijímací zkoušky na střední 
školy  zůstala  distanční  výuka  pro  žáky  9.  ročníku  hlavní  formou 
vzdělávání, nadále se mohli setkávat ve škole se svými učiteli v rámci 
konzultačních hodin.

Ve  druhé  vlně  se  do  školy  vrátilo  54  žáků  prvního  stupně  (což 
znamená cca 60%).  Po dvouměsíčním odloučení od kamarádů se už 
všichni  do  školy  velice  těšili.  Organizační  a  bezpečnostní  opatření 
zpočátku  tato  očekávání  pravděpodobně  zklamala.  Děti  byly  totiž 
vyučovány v uzavřených skupinkách a jejich pohyb po škole byl značně 
omezen,  spojen  s  přísným dodržováním hygienických  opatření. Na 
druhou stranu byla výuka více než kdy jindy prokládána pobytem venku 
či doplňována aktivitami na žákovských  laptopech. Těchto počítačů 
vlastní škola 20 a získala je z projektu Šablony II. 

Třetí, poslední vlna rozvolňování, se  týkala žáků 6. – 8.  ročníku.
I tyto děti často nesly sociální izolaci velice těžce, a tak uvítaly, že se 
alespoň s některými svými spolužáky mohly od 8. června zase opět 
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Pozvání k této slavnostní chvíli přijala paní starostka Sedláková, která 
společně s námi se se školáky přišla rozloučit. Pomaloučku se s dětmi 
začínáme těšit na letní prázdniny, sluníčko a letní dovádění u vody.
Během uzavření MŠ, se nám podařilo uskutečnit několik důležitých 

věcí:
Byla uskutečněna  renovace zabezpečovacího  systému mateřské 

školy. Touto renovací  jsme získali nejen modernější zabezpečovací 
systém, ale především bezpečnější vstup do budovy, rodiče využívají 
vstup pomocí čipů, kdy nemusí zvonit na třídu, a tak pedagogové se 
mohou věnovat individuální činnosti s dětmi. Náklady renovace nám 
uhradil zřizovatel, kterému touto cestou velmi děkujeme.
V šatně dětí byly nainstalovány nové magnetické nástěnky, které 

nám prostředí vkusně vyzdobily. 
Místní hasičský sbor nám pomohl vyklidit půdní prostor, který byl 

zaplněn již nevyužívaným nábytkem. Vše jsme vyklidili a odvezli do 
sběrného dvora. Velmi moc děkuji všem, kteří se na tomto vyklízení 
podíleli.
S půdou souviselo nalezení mnoha pokladů v podobě písemností 

související  se  vznikem,  stavbou  atd.  budovy  MŠ,  všechny  tyto 
dokumenty byly odvezeny do státního okresního archivu v Blansku.
V  písemnostech  se  dochovali  i  náčrty  pozemků  kolem  budovy
v původní podobě. 
Mateřská  škola  zažádala  o  finanční  prostředky  z  projektu  výzvy 

č.2_20_080 a 02_20_081 (Šablony III operačního programu výzkum, 
Vývoj a vzdělávání), vyhlášeno MŠMT ČR. V rámci tohoto projektu, 
mateřská škola získá  finanční prostředky pro personální podporu – 
školní asistent.
Proběhl i tradiční sběr papíru, tentokrát nám 1 kontejner nestačil,

a tak jsme objednali druhý, který se také naplnil. Děkujeme tímto všem 
občanům, kteří nám se sběrem pomáháte. Za finanční prostředky, jsou 
dětem  koupeny  drobné  dárečky,  knihy  apod.  Děkuji  panu Milanovi 
Musilovi, manželům Renatě a Michalovi Zouharovým, kteří pomohli
s  výnosem  papíru  ze  sklepa  školky  do  kontejneru.  Vážím  si  jejich 
pomoci a spolupráce!
Mé  poděkování  patří  i  zaměstnancům  školy,  a  to  za  skvělou 

spolupráci po celý školní  rok, aktivní přístup k práci a výpomoci při 
akcích pořádané MŠ.
Všem Vám přeji krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku. V září 

se těším s mnohými z Vás na viděnou!
za kolektiv MŠ
Zdeňka Možná
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setkávat. Ani jim nevadilo, že se ve škole musely opět učit. Ostatně
–  dva  dny  v  týdnu,  kdy  byly  pro  každý  ročník  vypsány  termíny 
konzultací,    po  dobu  jednoho  měsíce  byly  pro  mnohé  příjemným 
zpestřením a možností ověřit si,  jak zvládli učivo zadávané v  rámci 
distanční výuky. Do lavic se v rámci konzultačních hodin vrátilo 45 žáků 
druhého stupně, tedy něco přes 60 %. 

Na školní rok 2019/2020, jehož závěr neprobíhal vůbec standardně, 
budeme  jistě  dlouho  vzpomínat.  Doufejme,  že  se  podobná  situace 
nebude v budoucnosti opakovat.

Již  nyní  se  těšíme  na  návrat  zbývajících  žáků,  ale  i  na  nové 
prvňáčky.S  nimi  se  všemi  bychom  se  měli  sejít  1.  září  2020  při 
slavnostním zahájení nového školního roku.

Mgr. Jitka Kocmanová

Pomalu  se  loučíme  se  školním  rokem,  který  nám přinesl mnoho 
změn.  V  září  došlo  ke  změně  ředitelky  a  sní  souvisely  i  některé 
organizační  změny,  nejen  pro  zaměstnance,  ale  i  rodiče  dětí 
navštěvující mateřskou školu. Většina změn, které v rámci organizace 
byly realizovány, si zaměstnanci, děti, ale i rodiče velmi rychle osvojili. 
V letošním roce, jako i v minulých letech, nechyběl pestrý program

v podobě společných akcích s rodiči (bramboriáda, dílničky, karneval), 
ale také kulturních a vzdělávacích akcí pro děti v MŠ (např. divadla, 
zdravověda,  malá  technická  univerzita,  muzikoterapie  apod.).
V jarních měsících s příchodem opatření vlády (která byla z důvodu 
pandemie)  nám  zasáhla  do  života  naší  školky.  Přišli  jsme  s  dětmi
o  jedno z nejhezčích období, které v MŠ společně prožíváme, a  to
o oslavu jarních svátků, ale i mnoho dalších akcí (svátek matek, Den 
Země, Sabat). Věřím, že v příštím školním roce si tyto akce náležitě 
společně užijeme.
K obnovení provozu mateřské školy došlo na konci  května. Toto 

období  si  s  dětmi  užíváme  i  když  musíme  dodržovat  mimořádná 
opatření. 
Ve čtvrtek 18.6. naši předškoláci skládali svoji první životní zkoušku 

= MALOU MATURITU, každý z nich prokázal znalosti ze všech oblastí, 
které u dětí v MŠ po celou jejich docházku rozvíjíme dle věkové úrovně 
(předmatematické představy, předčtenářská gramotnost, prostorová 
orientace,  zraková  percepce  a  sluchová  percepce).  Všichni  naši 
předškoláci v této zkoušce uspěli a byli pasováni na školáky. Domů na 
památku  si  donesli  nejen pamětní  list,  knihu,  ale  i  drobné dárečky. 

MŠ Senetářov
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Kostel svatého Josefa

Navazuji na předchozí článek ve zpravodaji před Vánocemi. Stavba 
kostela  byla  před  50ti  roky  v  plném  proudu  a  probíhala  jedna
z  nejnáročnějších  částí  –  zhotovení  betonové  skořepiny.  Pro  její 
budování  bylo  nutné  zhotovit  velmi  přesné  bednění.  Samotná 
betonová  skořepina má  tloušťku pouze  cca 10 – 12  cm.  Jak uvádí
P.  Vavříček,  sv.  Josef  nám  zajistil  tesaře  pana  Karla  Skotáka  ze 
Suchdola u Sloupu. Pan Skoták byl „čerstvý“ důchodce a přicházel na 
stavbu  denně  (dnes musíme napsat mimo neděle). Pracoval  podle 
plánů, kterým rozuměl, a ještě si je propracoval. Pracoval zdarma jako 
většina brigádníků. Jeho zásluhou bylo zhotoveno celé bednění. Lidé 
pracovali  pilně  a  stavba  kostela  pokračovala  velmi  rychle. 
Naplánované a vyprojektované práce byly splněny v předstihu a někdy 
se čekalo alespoň na telefonické pokyny na čem pracovat dále. 

Za pilnou práci i v nynější době patří díky mnoha brigádníkům. Od 
roku  2016  jsme  prováděli  předložení  schodů,  zhotovení  drenáží, 
vybudování nové kanalizace v řádu desítek metrů a přeložení všech 
chodníků. V letošním roce jsme dokončili chodník ze západní a severní 
strany.  Díky  všem  zúčastněným  za  pomoc  a  také  manželkám 
brigádníků za svačinový servis. 

Velkým problémem je však zatékání v průčelí kostela, ke kterému 
dochází již několik roků. V předchozích letech jsme realizovali některá 
dílčí opatření, bohužel zatékání se nám nepodařilo vyřešit, a proto nyní 
byly  zahájeny  práce  na  kompletní  výměně  krytiny.  Práce  bude 
realizovat  dodavatelsky  firma MIV  Trade  s.  r.  o.,  která  zvítězila  ve 
výběrovém  řízení.  Bude  použita  opět  hliníková  krytina.  Skladbu 
střešního  pláště  sestavila  firma  PREFA,  která  má  v  provádění 
hliníkových střešních krytin dlouholetou praxi.

Výměna krytiny bude finančně nákladná. Pro tento účel jsme založili 
sbírkový  účet  č.  5796256329/0800  a  prosíme  o  finanční  pomoc. 
Současný stav konta činí 135 tis Kč. Díky všem, kteří již přispěli, a to jak 
na  sbírkový  účet,  účet  farnosti  nebo  hotově.  Děkujeme  také  Obci 
Senetářov,  která  opravu  podpoří  částkou  200  tis.  Kč  a  také 
Jihomoravskému  kraji,  který  by měl  přispět  částkou  60  tis.  Kč. Dle 
rozpočtu  jsme předpokládali celkové náklady ve výši cca 1 mil. Kč, 
vysoutěžená  smluvní  cena  činí  nyní  849  tis.  Kč.  Po  odkrytí  části 
původní  krytiny  bude  ale  kvůli  stavu  podkladové  konstrukce  cena 
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Práce na dráze 100 překážek
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navýšena.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás prosíme o finanční 

pomoc  na  výměnu  střechy.  Kostel  v  naší  obci  je  svědectvím
a poděkováním našich předků za záchranu Senetářova. Zachovejme 
jej i dalším generacím. Pokud byste potřebovali více informací, mohu je 
poskytnout osobně. Kéž vše s pomocí sv. Josefa dobře zvládneme.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1) schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2) určuje  ověřovateli  zápisu  šestnáctého  zasedání  pana  Ondřeje 

Ševčíka a pana Josefa Šíbla a zapisovatelkou zápisu paní Magdu 
Vargovou.

3) odvolává usnesení č. 3/15/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 
Senetářov ze dne 24.02.2020

4) schvaluje rozpočet obce Senetářov na rok 2020 v paragrafovém 
členění

5) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020
6) schvaluje účetní závěrku obce Senetářov a zřízené příspěvkové 

organizace MŠ Senetářov sestavené k 31.12.2019
7) schvaluje  pana  Petra Gottvalda,  se  sídlem  kpt. Otakara  Jaroše 

125/10, 682 01 Vyškov,  IČ: 687 27 224 pro sečení  trávy a úklid 
travní hmoty v obci Senetářov pro rok 2020

8) zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy
o dílo s panem Petrem Gottvaldem, se sídlem kapitána Otakara 
Jaroše 125/10, 682 01 Vyškov, IČ: 687 27 224 na akci sečení trávy
a úklid travní hmoty v obci Senetářov

9) schvaluje udělení výjimky v počtu 28 dětí v MŠ Senetářov na dobu 

Za senetářovské
farníky Petr Zouhar
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určitou do 31.08.2021
10)schvaluje  zakoupení  zabezpečovacího  systému  na  budovu  MŠ 

Senetářov  od  společnosti  Petr  Hynek,  Bukovinka  197  v  částce
35003,- Kč  

11)neschvaluje vysazení listnatých stromů na parcele 1187/21 v k.ú. 
Senetářov v prostoru dětského hřiště

12)schvaluje  stavební  úpravy,  spočívajících  v  zhotovení  výplňové 
příčky ve vstupní chodbě budovy   č.p. 128, parc.č. st. 256 v k.ú. 
Senetářov,  panem  Petrem  Zouharem,  Lipovec  93    z  vlastních 
zdrojů

13)bere na vědomí výměnu vratových křídel na vjezdu do hasičské 
zbrojnice

14)schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. 123/75
v k.ú. Senetářov.

15)schvaluje minimální prodejní cenu pozemku parc.č. 123/75 v k.ú. 
Senetářov ve výši  500,- Kč/m2

16)neschvaluje prodej pozemku parc.č. 121/4 v k.ú. Senetářov
17)souhlasí s realizací projektu Kompostování v obcích Jižní Moravy II. 

na svém katastru. Realizátorem projektu je Sdružení měst a obcí 
východní Moravy,  tř. T. Bati 5146, Zlín,  IČO: 45659168. Projekt 
bude předložen s žádostí o dotaci v rámci Operačního programu 
životní prostředí. Projekt bude realizován pouze v případě přidělení 
dotace.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1) schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2) určuje  ověřovateli  zápisu  sedmnáctého  zasedání  pana  Romana 

Kyjovského  a  pana  Josefa  Šíbla  a  zapisovatelkou  zápisu  paní 
Magdu Vargovou.

3)  uděluje  souhlass  celoročním  hospodařením  obce  Senetářov
a schvaluje závěrečný účet obce Senetářov za rok 2019 bez výhrad

4) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020
5) schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 1/2020,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6) schvaluje,  aby  cenová  nabídka  evidována  pod  číslem  jednacím 

SEN  737/2020  byla  zařazena  a  akceptována  při  prodeji 
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Řád veřejného pohřebiště

Od 1.  září  nabude účinnosti  nový Řád veřejného pohřebiště  v obci 
Senetářov. Úplné znění Řádu veřejného pohřebiště bude vyvěšeno na 
vývěsce u vstupu na hřbitov a na webových stránkách obce. 

Upozorňujeme občany na některé z povinností spojených s užíváním 
hrobových míst:
- všichni  zemřelí  nezávisle  na  místě  úmrtí  mohou  být  na  veřejném 

pohřebišti  v  obci  Senetářov  pohřbeni,  ale  pouze  se  souhlasem 
provozovatele  pohřebiště. Nejpozději  den  před  přijetím  lidských 
pozůstatků je potřeba předložit na Obecní úřad Senetářov kopii 
Listu o prohlídce zemřelého.

- k  uzavření  smlouvy  o  nájmu  hrobového místa  je  zájemce  o  nájem 
povinen poskytnout pronajímateli pohřebiště zejména tyto údaje: 

a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky 
jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí, 

b)  list o prohlídce zemřelého 
c) údaje  o  jiných  lidských  pozůstatcích  v  rozsahu  identifikace  jiných 

lidských pozůstatků, datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských 
ostatků  na  pohřebiště  včetně  jejich  exhumace,  určení  hrobového 
místa,  hloubky  pohřbení,  druhu  rakve,  vložky  do  rakve  nebo 
transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě 
vsypu i místo jejich uložení,  

d) záznam o nebezpečné nemoci, pokud  lidské pozůstatky,  které byly 
uloženy do hrobu, byly touto nemocí nakaženy, 

e)  jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce 
hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název 
nebo  obchodní  firmu,  sídlo  a  identifikační  číslo  osoby  nájemce 
hrobového místa, jde-li o právnickou osobu, 

f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů
o změně smlouvy, 

g) údaje  o  náhrobku  a  hrobovém  zařízení  daného  hrobového  místa, 
včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce
a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození. 

h) jméno,  příjmení,  adresu  místa  trvalého  pobytu  a  další  kontakty  na 
osoby,  které  budou  po  smrti  nájemce  na  základě  určené 
posloupnosti pokračovat v nájmu.

- nájemce  je  povinen  vlastním  nákladem  zajišťovat  údržbu 
hrobového místa  a  hrobového  zařízení  v  rozsahu  stanoveném 
smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem: 

a) nejpozději  do  3  měsíců  od  pohřbení  do  hrobu  zajistit  úpravu 
pohřbívací plochy hrobového místa, 
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části pozemku parc.č. 123/75 v k.ú. Senetářov
7) schvaluje prodej  části  pozemku parc.č.  123/75 v  k.ú. Senetářov 

panu  M.Z.  za  cenu  820,-  Kč/  m2  s  tím,  že  kupující  uhradí 
geometrický plán a veškeré poplatky s prodejem pozemku spojené

8) zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Kupní 
smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 123/75 v k.ú. Senetářov
a panem M.Z.

9) schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 183, parc.č. st. 
255 v k.ú. Senetářov o výměře 100m2 v ceně 255,30Kč/m2 pro 
firmu SYNCO METAL s.r.o., U Lihovaru 495 na dobu určitou od 
01.07.2020do 31.12.2020

10)souhlasí  se  zařazením  svého  správního  území  do  území 
působnosti MAS Moravský kras z.s. v období 2021- 2027 a souhlasí 
s přípravou komunitně vedené integrované strategie území MAS 
Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na svém území

11)schvaluje  vypracování  projektové  dokumentace  veřejného 
osvětlení II.etapa

12)schvaluje  komisi  na  výběr  zhotovitele  na  akci  ,,Projektová 
dokumentace veřejného osvětlení II.etapa“ ve složení Milan Musil, 
Ondřej Ševčík, Jana Sedláková, náhradník Petr Varga

13)zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy
o  dílo  na  akci  ,,Projektová  dokumentace  veřejného  osvětlení 
II.etapa“

14)bere na vědomí jmenování krizového štábu ve složení Milan Musil, 
Martin Pospíšil, Jana Sedláková, Ondřej Ševčík, Petr Varga

Termíny vývozu popelnic:

Červenec: 10, 24 Srpen: 7, 21       Září: 4, 18
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75 roků

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 04 - 06 / 2020

Blahopřejeme !!!

   31.3. Radim Zábojník č. 61

 22.6. Hana Jelínková č. 47 

 3.5. Jarmila Rybářová č. 35  

 19.4. Anna Sedláková č. 37 

  3.5. Ludmila Sotolářová č. 3 

80 roků  22.5. Olga Kocmanová č. 91  

 23.6. Antonín Ševčík č. 107  

 27.6. Olga Zukalová č. 143  

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

Za obsahovou správnost odpovídají autoři.
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b) zajistit,  aby  plocha  hrobového  místa  nezarůstala  nevhodným 
porostem,  který  by  narušoval  svým  vzhledem  okolí,  průběžně 
zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl 
květenství  (vymetání  trav),  jakož  i  průběžně  zajišťovat  údržbu 
hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil 
užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob, 

c) odstranit  včas  znehodnocené  květinové  a  jiné  dary,  odpad
z  vyhořelých  svíček  a  další  předměty,  které  narušují  estetický 
vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového 
místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

- nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení 
pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo 
majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty 
uvedené  ve  výzvě  provozovatele,  je  provozovatel  pohřebiště 
oprávněn  zajistit  bezpečnost  na  náklady  a  riziko  nájemce 
hrobového místa.

- při  užívání  hrobového  místa  je  nájemci  zakázáno  manipulovat
s  lidskými  ostatky.  Se  zpopelněnými  lidskými  ostatky  může 
nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím 
provozovatele.

- po  zániku  nájmu  se  lidské  ostatky  nezpopelněné  i  zpopelněné 
ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým 
nájemcem budou tyto  lidské ostatky v průběhu nového pohřbení 
uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna 
hrobu,  uloží  se  lidské  ostatky  do  společného  hrobu  téhož 
pohřebiště.

- na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím 
písemným  povolením  provozovatele  pohřebiště.  Provozovatel 
může  nájemci  přikázat  odstranění  vysazené  dřeviny  bez  jeho 
souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce 
hrobového místa.
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