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Vážení spoluobčané,
letošní horké léto pomalu střídá barevný podzim. Je to krásné období, 

kdy  se  příroda  vybarvuje  do  těch  nejrůznějších  barev,  kdy  sklízíme 
zemědělské plodiny, a  je  to  taky čas, kdy už   očekáváme chladnější 
počasí, podzimní deště a plískanice. Pomalu začíná opadávat  listí ze 
stromů a ranní teploty se jen neochotně posouvají do teplejších hodnot. 

Během letních měsíců pokračovaly opravy a dokončovací práce po 
výstavbě  kanalizace.  Mezi  nejvíce  problematické  náležela  oprava 
komunikace, chodníků a zelených prostor v lokalitě Trávníky, kde byla 
stále  neodvezená  hromada  uložené  zeminy  pod  zemědělským 
družstvem,  nepřipravené  podloží  na  položení  asfaltového  povrchu
a spoustu dalších navazujících prací. Po dokončení všech prací budou 
Trávníky  patřit  k  dalším  opraveným  lokalitám  v  obci.  Chtěla  bych 
poděkovat  všem občanům,  kteří  zde  bydlí,  za  velkou míru  trpělivosti
a tolerance.

Mezi dokončené akce můžeme zařadit opravu místní komunikace
v Chaloupkách a komunikace k bytovkám.   Rovněž je také dokončena 
oprava komunikace u mateřské školy a práce na zpevněných plochách
u muzea, kde je požádáno o kolaudaci. V  červenci se uskutečnila oprava 
sociálního  zázemí  bytu  v  areálu  průmyslové  zóny  a  během  srpna 
probíhala  oprava  jižní  strany  hřbitovní  zdi.  V  těchto  dnech  byla  také 
dokončena  demolice domu č.p. 45. 

V říjnu  je naplánovaná  ještě oprava chodníků v obou směrech na 
Kotvrdovice.  

Na  zasedání  zastupitelstva  bylo  schváleno  osazení  živým  plotem 
dětské hřiště na Trávníkách, protože původní dřevěné již nebylo možné 
opravit.

V srpnu přibyla do vozového parku sboru dobrovolných hasičů nová 
velkokapacitní  cisterna  a  v  září  schválil  Řídicí  orgán  Integrovaného 
regionálního operačního programu proplacení dotace.
     Každé stanoviště  s  tříděným odpadem bylo posíleno o další  žlutý 
kontejner na plast. 

U telefonní budky byl přistaven i modrý kontejner na papír. V nebližší 
době bude u mateřské školy umístěn kontejner na textil, kde se může 
vhazovat oblečení,  textilie, boty, hračky, peřiny, deky, polštáře, knihy, 
batohy a kabelky.

Přeji  všem hezký  podzim,  ještě  alespoň  chvíli  „babí“  léto  a  všem 
školákům úspěšný nový školní rok.
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Starostka obce
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Jana Sedláková
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Slova předsedů složek

Vážení spoluobčané,
již  poněkolikáté  o  prázdninách  odjíždíme    na  Šumavu,  kde  se 

zúčastňujeme nočních  závodů  v Benešově Hoře.  Letos  to  byl  také
3-denní výlet ve dnech 27. 7. - 29. 7. 

V pátek jsme navštívili Aquapark Praha a Krokodýlí ZOO Protivín,
v sobotu jsme se zapotili v lanovém centru Zadov a odpoledne jsme 
odjeli do Návštěvnického centra Srní, kde se nachází Vlčí výběh. Večer 
nás už čekaly noční závody, kde jsme obsadili 1. místo. V neděli jsme 
jeli fandit na závody VCB Černovice a pak odjeli domů.

V období prázdnin se zúčastnilo družstvo žen – tým A a B a také 
družstvo mužů závodů Velké ceny Blanenska.

Celkově družstvo žen A obsadilo v  letošním ročníku Velké ceny 
Blanenska 6. místo, ženy B obsadily 10. místo a muži 22. místo. 

V sobotu 15. 9. 2018 proběhla v Kotvrdovicích soutěž mužů a žen,
v obou kategoriích naše družstva zvítězila.

O prázdninách začala druhá část soutěží Okresní ligy mládeže, kde 
starší žáci vykročili rázně za umístěním na stupních vítězů.

25. 8. - Šošůvka  – starší 3. místo,  mladší 1. místo
1. 9. - Borotín – starší  2.  místo,  mladší  9.  místo
2. 9. - Těchov - starší 2. místo, mladší  10. místo
9. 9. - Sychotín - starší 2. místo,  mladší  5. místo 
22.9. - Sebranice - starší 1. místo, mladší 9. místo

Výjezdy:
   8.7. - požár trávy v Jedovnicích
30.7. - požár lesa u Senetářova
31.7. - požár pole Lipovec-Marianín
   2.8. - požár pšeničného pole v Jedovnicích
   6.8. - požár lesa za Senetářovem
   8.8. - spadený strom Senetářov - Trávníky
13.8. - technická pomoc - hmyz - Senetářov
22.8.  -  požár  lesa  Ruprechtov  u  zemědělského  družstva  (planý 

poplach)
30. 8. - technická pomoc - hmyz - Ruprechtov
11. 9. - požár v kempu Olšovec Jedovnice (planý poplach)
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13. 9. - požár Ruprechtov
Jak  jste možná  již  zaregistrovali,  naše  výjezdová  jednotka  byla 

vybavena  novou  cisternou  SCANIA.  Z  tohoto  důvodu  probíhalo 
častější seznámení s technikou a také ověřování dostupnosti techniky 
do různých míst katastru obce Senetářov. Proto jsme byli nuceni vjet
i na soukromé pozemky. Děkujeme za pochopení.

Pro poslední čtvrtletí letošního roku připravujeme:
 14. 10. - svěcení nové cisterny (toto proběhne cca v 10.00 h pro Mši 
svaté,  připraveno  posezení  v  hasičce  s  doprovodným  programem, 
13:00 hod. malá ukázka a prohlídka cisterny)
 24. 11. - Kateřinská zábava
   1. 12. - rozsvícení vánočního stromu
sběr železného šrotu a papíru
Na všechny kulturní akce Vás srdečně zveme.

Na  závěr  chci  popřát  všem  krásný  podzim  a  bohatou  úrodu  ze 
zahrádky.

Josef Šenk
 starosta SDH
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ŠKOLA a ŠKOLKA

Informace z mateřské školy
Ve  školním  roce  2018-2019  bude  naši  mateřskou  školu 

navštěvovat 24 dětí. Letos máme pět předškoláků.
Od září máme v MŠ novou školnici, je to paní Erika Mazurová ze 

Senetářova.
I  tento  rok  si můžete  v  tělocvičně mateřské  školy  zacvičit  jógu. 

Cvičitelka  paní  Jitka  Pavlíčková  se  na  vás  bude  těšit  každé  úterý
v 18.00h.

Pro děti i v letošním roce plánujeme spoustu akcí jako je dlabání 
dýní,  pečení  koláčů,  návštěva  Mikuláše,  adventní  podvečer, 
vystoupení u doškové chaloupky, karneval, oslava Dne matek a Dne 
dětí, focení, divadelní představení, výlety blízké i daleké a další. Při 
některých akcích rádi uvítáme pomoc rodičů.

MŠ Senetářov má ve svém vzdělávacím plánu i environmentální 
výchovu. Snažíme se, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k přírodě, aby 
se pobyt venku stal jejich denní potřebou a začaly si uvědomovat svou 
odpovědnost vůči životnímu prostředí. Proto se snažíme být s dětmi 
venku co nejdéle a téměř za každého počasí. Děti se na školní zahradě 
starají o záhon zeleniny,  jahod, bylinek, pomáhají při sklizni ovoce. 
Letos se s dětmi pokusíme na zahradě vytvořit „hmyzí hotel“ a budeme 
pozorovat kdo se nám v něm ubytoval.

Naše  školka  dbá  na  zdravé  stravování.  Paní  kuchařka  jezdí  na 
školení  a  zařazuje  do  jídelníčku  zdravá  a  výživově  hodnotná  jídla,
u dětí tak budujeme zdravé stravovací návyky.

Mateřskou  školu  můžete  podpořit  tím,  že  přinesete  starý  papír
a hliník, z  těchto peněz pak můžeme dětem nakoupit drobné dárky
a odměny k různým příležitostem, děkujeme.

Za MŠ Marie Nesrovnalová

Základní škola a mateřská škola Podomí
Když se děti na konci června loučily se školou, nikdo netušil, že je 

budou i po prázdninách čekat stejně vyhřáté a prosluněné třídy. Mnoho 
z nich by se jistě nadále věnovalo letním radovánkám, nicméně 3. září 
2018 byl zahájen nový školní rok a bez ohledu na venkovní teploty se 
práce v jednotlivých třídách postupně rozeběhly.   V první třídě se už 
zabydlelo třináct nových prvňáčků a jejich paní učitelka Mgr. Pavlína 

– 6 –

Hečová je postupně seznamuje se školou a učením. Několik nových 
žáků zasedlo do lavic i ve vyšších ročnících. Současný celkový počet 
žáků  se  ustálil  na  čísle  168  a  je  tak  srovnatelný  s  počtem  žáků
v minulých letech.

Výuka v naší  škole probíhá podle vzdělávacího programu Škola
s  rozhledem  do  kraje  i  do  života,  který  vychází  z  Rámcového 
vzdělávacího programu. S jeho obsahem se veřejnost může seznámit 
např.  na  školních  webových  stránkách.  Kromě  všech  povinných 
výstupů  je  v  naší  škole  kladen  větší  důraz  na  environmentální 
vzdělávání, máme rozšířenou výuku informatiky a cizí jazyky jsou u nás 
vyučovány již od prvního ročníku. 

Součástí tohoto vzdělávacího programu je také celá řada projektů, 
které se v naší škole pravidelně uskutečňují. Z těch, které nás čekají
v následujícím čtvrtletí, jsou to např.: plavání (od 17.9. – 3.a 4. třída), 
dny  zdraví  (říjen  –  všechny  ročníky),  sběr  starého  papíru  (říjen  – 
všechny ročníky + veřejnost), dopravní hřiště (říjen – 4. třída), adventní 
dílničky pro veřejnost  (15.12.).   Kromě  toho  jsou na celý školní  rok 
naplánovány  vycházky  a  expedice  do  blízkého  okolí,  výukové 
programy  v  některém  ze  středisek  ekologické  výchovy,  divadelní 
představení a výchovné koncerty, pro žáky 8. a 9. ročníku připravujeme 
na konec školního roku vodácký kurz.

Také  letos  bude  probíhat  spolupráce  se  zahraničními  školami 
(Ukrajina,  Polsko,  Itálie),  v  podzimních  a  zimních měsících  formou 
internetové komunikace a práce v projektovém prostředí Twinspace, 
na konci tohoto školního roku bychom rádi opět uvítali děti z Ukrajiny 
přímo u nás ve škole. 

Naši žáci bývají zapojováni také do projektů a soutěží, které jsou 
uskutečňovány v rámci sdružení škol Cirsium: Rubikon (26.-27.9., 6. 
tř.,  ZŠ  Ostrov  u  Macochy),Přespolní  běh(3.10.,  2.-7.  tř.,  Podomí), 
Prosaď se (25.10., 5.tř., ZŠ Ostrov u Macochy). V říjnu žáci 8. a 9. 
ročníku společně navštíví Burzu škol v SOU a SOŠ Sochorova Vyškov.
Naše škola se zapojila do projektu KaPoDaV – Podpora kariérového 
poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání 
 Jihomoravském kraji. Byli jsme vybráni mezi 60 spolupracujících škol
z  celého  Jihomoravského  kraje.    V  rámci  zapojení  do  jednotlivých 
klíčových  aktivit  dále  podpoříme  a    rozvineme  výuku  finanční 
gramotnosti,  v  rámci  aktivity  Globe  -  badatelství  si  žáci  prohloubí 
schopnosti   kreativně přistupovat k problémům, stanovovat hypotézy
a  hledat  řešení.  Program  pracuje  s  badatelsky  orientovaným 
vyučováním. V rámci pobytového  výukového programu Život v kostce, 
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Mgr. J. Kocmanová

který integruje témata finanční gramotnosti, podnikavosti a vzdělávání 
pro  udržitelný  rozvoj,  si  žáci  dále  prohloubí  své  vědomosti
a  dovednosti,  v  rámci  aktivity  Jedlá  zahrada  se  budou  ještě  více 
spolupodílet na využití školní zahrady. Projekt bude realizován v letech 
2018 - 2020. 

Přejeme všem našim žákům (nejen současným) hodně úspěchů ve 
školním roce 2018 -19. Těšíme se na setkání s veřejností na tradičních 
akcích školy a také na školním plese, který se uskuteční 11.ledna 2019. 
K tanci a poslech bude hrát skupina Prorock.

SEMKO

 Spolek SEMKO vyvíjí činnost podle svých stanov.
V současné době probíhají cvičení a rehabilitace v letním režimu. 
Dále pak půjčování různých pomůcek pro upevňování uzdraví.
 Některé aktivity Rady seniorů Jihomoravského kraje
v posledním období:
 - projekt implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. 
Probíhá jednání s garantkou Ministerstva práce a sociálních věcí 
pro Jihomoravská kraj paní Žižkovskou s cílem zjistit poslední 
stav zpracování dokumentu Jihomoravským krajem, 
 - program přeshraniční spolupráce Interreg OP AT-CZ. 
Hejtman JmK p. Šimek je informován o těchto aktivitách a slíbil 
podporu Radě seniorů JmK, prostřednictvím vyčleněné paní
J. Bisomové,
 - je rozpracován projekt „Seniorská obálka“ , kde by měli
senioři základní informace o svých nemocech, jaké berou  
léky a další
 - pokračuje se na přípravách Seniorského komunitního centra 
v Brně ( SKC)
 - probíhají pravidelná jednání na úrovni MMB a JmK.
 Rada seniorů organizovala studijní a poznávací pobyt na 
Vysočině (Tři studně), s návštěvou zámku Nové hrady a areálu 
Šiklův mlýn. Pobyt si každý hradil sám.                                                                                 

Zukal Jaroslav
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 7.8.2018
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu čtyřicátého osmého zasedání 

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

3] schvaluje havarijního pojištění nové Velkokapacitní požární cisterny 
pro  JSDH Senetářov  společností Hasičská  vzájemná pojišťovna, 
a.s. s nabídkou 61 428,-Kč/rok

4] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy 
na uzavření havarijního pojištění na novou Velkokapacitní požární 
cisternu pro JSDH Senetářov   se společností Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. 

5] schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018
6] schvaluje směrnici dle Nařízení EU č. 995/2010 – ,,Systém náležité 

péče obce Senetářov uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo 
jiné produkty ze dřeva“

7] schvaluje   provedení bouracích   prací   objektu RD – Senetářov
č.p. 45

8] schvaluje    komisi  na  výběr  zhotovitele    na  akci  ,,Bourací  práce 
objektu RD – Senetářov č.p 45 ,,ve složení   Antonín Ševčík, Milan 
Musil, Jana Sedláková, náhradník Petr Varga

9] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy 
na akci „Bourací práce objektu RD – Senetářov č.p 45“

10]schvaluje  odkup  pozemku  par.  č  506/5  o  výměře  408m2
v k.ú.Senetářov Obcí Senetářov

11]schvaluje cenu pro odkup pozemku parc.č. 506/5 v k.ú. Senetářov 
ve výši 20,-Kč/m2

12]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Kupní 
smlouvy  s  panem  O.F.  na  koupi  pozemku  parc.č.  506/5  v  k.ú. 
Senetářov

13]schvaluje zamítnutí vznesení odporu k rozhodnutí udělení penále 
pro firmu H3 Inženýrské stavby, spol.s.r.o. 
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14]schvaluje  pronájem  části  haly  parc.č.st.  244  v  k.ú.  Senetářov, 
budova č.p. 196 o výměře 66m2, za cenu 220,-Kč/m2/rok panu L.P. 
od 01.10.2018 na dobu neurčitou

15]schvaluje  pronájem  části  haly  parc.č.st.  252  v  k.ú.  Senetářov, 
budova čp. 187 o výměře 15m2, za cenu 250,-Kč/m2/rok, panu J.S. 
od 01.10.2018 na dobu neurčitou

16]schvaluje záměr směny části pozemku par. č 40/2 v k.ú. Senetářov 
o výměře 50m2 v majetku Obce Senetářov za parc.č. 205/15 v k.ú.  
Senetářov o výměře 96 m2 v majetku paní A.P.

17]schvaluje  souhlas  s  prodloužením  termínu  doby  použití
a vyúčtování dotace pro Římskokatolickou  farnost Jedovnice, se 
sídlem Kostelní  38,  679  06  Jedovnice  z  termínu  30.09.2018  na 
termín 30.11.2018

18]schvaluje zamítnutí vznesení odporu k rozhodnutí udělení penále 
pro firmu H3 Inženýrské stavby, spol. s.r.o. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 26.9.2018
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu čtyřicátého devátého zasedání 

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

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018
4] schvaluje  Smlouvu  o  bezúplatném  převodu  Projektové 

dokumentace  pro  územní  a  stavební  povolení  –  kanalizace 
Senetářov  do  majetku  Svazku  vodovodů  a  kanalizací  měst
a obcíBoskovice, se sídlem 17. listopadu 14, Boskovice

5] souhlasí s připomínkou manželů B.aJ.H. na změnu parc.č.123/103 
k.ú. Senetářov ze zeleně na objekty ostatních ploch

6] souhlasí  s  připomínkou  společnosti  Sentus  s.r.o.,  se  sídlem 
Senetářov  156  na  změnu  parc.č.st  333/1  a  parc.č.st.335  k.ú. 
Senetářov ze zóny zemědělské výroby na plochy bydlení majitelů 
provozoven, nebo jejich zaměstnanců

7] zamítá  připomínku  pana  O.F.  na  změnu  parc.č.  1420/1, 
1420/2,1422 a 1423 všechny k.ú. Senetářov z orné půdy na vodní 
plochu

8] zamítá připomínku pana O.F. na změnu na změnu parc.č. 1421 v 
k.ú. Senetářov z orné půdy na plochu pro bydlení 

9] zamítá prodej části pozemku parc.č. 123/54 v k.ú. Senetářov 
10]schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny 

Senetářov na parc.č. st. 252 v k.ú. Senetářov, v budově č.p. 187, 
místností v 1. poschodí, dveře č. 11 o výměře 27m2 v ceně 250,-
Kč/m2/rok  od  01.10.2018  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  dobou 
jeden měsíc pro pana L.S.

11]schvaluje  stavební  úpravy,  spočívající  ve  vybourání  dveří
o rozměru 1000 x 2000 mm v areálu průmyslové zóny parc.č. st. 244 
v k.ú. Senetářov, budova č.p. 196 v zadním  traktu budovy, čímž 
bude nahrazen větrací otvor o rozměru 1000x1000mm, panem L.P. 
s tím, že vše bude hrazeno z vlastních zdrojů nájemce

12]schvaluje pronájem venkovní plochy v areálu průmyslové zóny na 
parcele č. 515/1 v k.ú. Senetářov za halou č.p. 196 o výměře 12m2, 
v ceně 100,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 01.10.2018 pro pana 
L.P.

13]schvaluje  ukončení  pronájmu  části  haly  parc.č.st.244  v  k.ú. 
Senetářov,  budova  č.p.  196  o  výměře  66m2  panem  R.Ž.
k 30.09.2018



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 07 - 09 / 2018

Blahopřejeme !!!

 14.7. Adriana Chovancová č.p. 222

  6.7. Jiří Kyjovský č.p. 13370 roků

  12.9. Jan Mikšík č.p. 149

 2.8. Adéla Hedlová č.p. 8

15.7. Jan Gross  č.p. 15

20.7. Karel Štrait  č.p. 68

  5.8. Františka Štafová  č.p. 60

 18.9. Jana Zábojníková č.p. 61
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Volby do zastupitelstev obcí
Volby do obecních zastupitelstev jsou stanoveny na pátek 5. října

a sobotu 6.  října 2018.   První den začíná hlasování  v 14:00 hodin
a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 08:00 
hodin a končí v 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.

     Svoz komunálního odpadu

Říjen:  5, 9                  Listopad: 2, 16, 30                 Prosinec: 14, 28 

Modrý kontejner na papír
V  minulém  zpravodaji  jsme  informovali  o  přistavení  modrého 

kontejneru  na  papír  na  stanoviště  na  Trávníkách.  Jak  bylo  ve 
zpravodaji  uvedeno,  do  kontejneru  se  vhazují  například  časopisy, 
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy 
(vhazovat pouze bez vazby). Žádáme občany, aby papír do kontejneru 
vhazovali svázaný.
Děkujeme. 


