SLOVO STAROSTKY

Leden - březen 2022

Vážení spoluobčané,
před několika týdny jsme si ani nedokázali představit, jak se bezpečnostní
situace v Evropě může během krátké doby změnit. Nacházíme se v situaci,
jakou prožívala naše nejstarší generace. Válečný konflikt se odehrává jen
několik set kilometrů od našich domovů. Jak dopadne, si asi dnes těžko někdo
dovolí odhadnout, nicméně všichni si přejeme, aby co nejdříve skončil
a bezpečnostní situace v naší republice se dotkl, co možná nejméně.
V minulém zpravodaji jsem uváděla, že první akcí letošního roku bude
odbahnění tří vodních nádrží. Začátkem roku se uskutečnilo výběrové řízení
a byla vybrána společnost AQUEKO, spol. s r.o., s nejlevnější cenovou
nabídkou v částce 669 384,-Kč. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci
z Jihomoravského kraje ve výši 350 000,- Kč. Při podpisu smlouvy se
zhotovitelem jsme se dohodli, že voda z nádrží bude vypuštěna, alespoň po
dobu tří měsíců před samotnou realizací, aby obsah nádrží co nejvíce
vyschnul. O vypuštění nádrží se postaral sbor dobrovolných hasičů, za co jim
naleží poděkování.
Další investiční akcí letošního roku je odkanalizování areálu průmyslové
zóny. Do výběrového řízení bylo přihlášeno šest společností. Na zasedání
výběrové komise byla vybrána společnost Montáže inženýrských sítí
spol. s r.o. se sídlem v Protivanově, s nejlevnější cenovou nabídkou
2 145 045,- Kč. Rovněž byl na tuto akci na zasedání zastupitelstva vybrán
autorský a technický dozor, a to pan Petr Odehnal s cenovou nabídkou
30 000,- Kč.
Další akcí letošního roku jsou opravy omítek muzea. Na posledním
zasedání zastupitelstva byla na provedení oprav omítek schválena firma
pana Josefa Morkuse, s cenovou nabídkou 103 278,- Kč. Jak jsem již dříve
informovala, na tuto akci jsme obdrželi v loňském roce individuální dotaci od
Jihomoravského kraje ve výši 150 000,- Kč.
Při schvalování rozpočtu bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci na
vybudování autobusové čekárny naproti nástěnkám, kde především děti
čekají na autobusový spoj do školy do Podomí. Rovněž bylo odsouhlaseno
podání žádosti o dotaci na výstroj a výzbroj sboru dobrovolných hasičů.
V květnu bych vás chtěla pozvat na tradiční festival s vařením kotlíkového
guláše v zahradě muzea. Vystoupí místní mateřská škola a skupina revival
Michal David. Celým odpolednem bude provázet DJ Zdenda a moderátorka
Jarka Vykoupilová.
Závěrem děkuji všem, kteří dle svých možností pomáhají nejenom
s jarním úklidem svého okolí, ale i s celkovou péčí o místa, kde žijeme.
Přeji všem krásné jarní dny a příjemné prožití velikonočních svátků.

Starostka obce
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Jana Sedláková

Slova předsedů složek
Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí letošního roku je za námi. Tento rok jsme zahájili
8. ledna Výroční valnou hromadou sboru, kde byl mimo jiné schválen
plán činnosti na letošní rok. Tento plán je závazný pro všechny členy
sboru.
15. 1. bylo ve spolupráci s obecním úřadem odehráno divadelní
představení krásenských divadelních ochotníků. Připravili jsme opět
vyvýšené hlediště pro zlepšení kulturního zážitku.
19. 2. proběhla v Ostrově u Macochy Výroční valná hromada okrsku
Jedovnice.
26. 2. masopustní průvod
Děkujeme za účast v průvodu všem maskám, spoluobčanům za
občerstvení a dary. Potěšilo nás velké množství masek, které se blížilo
číslu 100.
19. 3. proběhlo „Hodové posezení“. Zahájení programu obstaraly
děti z mateřské školy, které vystoupily v krojích. Jejich představení bylo
moc pěkné a tematické. Poté se o zábavu postaral Komedianti na káře.
V průběhu odpoledne si děti mohly hrát v prostoru klubovny mladých
hasičů. Večer proběhla taneční zábava, na kterou jsme si připravili
malé překvapení v podobě vystoupení místních nadšenců
a odvážlivců. K tanci hrála skupina DUO APEIRON.
Myslím si, že toto posezení se jako celek povedlo. Proběhlo ve
spolupráci se spolkem Muzeum a obcí Senetářov.
Soutěže:
29. 1. – proběhla ve sportovní hale ve Svitávce halová štafeta
4x60m se Starým Lískovcem – Sportem – tento závod se uskutečnil
v rámci prvního kvalifikačního kola ZIMNÍHO HALOVÉHO
KVARTETA. Mladší žáci ve složení: Jan Hlaváček, František
Hlaváček, Jolana Hloušková a Šimon Zouhar obsadili 6. místo ze 17-ti
družstev. Dorost holky – Anna Musilová a Lea Štěpaníková 4. místo
z 10-ti družstev, dorost kluci – Filip Zouhar a Patrik Ševčík – 2. místo,
Šimon Gottvald a Stanislav Vintr – 4. místo a Jakub Šenk a Vojtěch
Hejč – 8. místo.
12. 2. – se konala halová soutěž v Raškovicích „Raškovický Rašák“.
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Zde obsadili mladší žáci 6. místo, starší žáci 7. místo, Filip Zouhar a Patrik
Ševčík 3. místo a Šimon Gottvald a Anna Musilová 2. místo.
Výjezdy:
30. 1. – odstranění spadeného stromu v lokalitě Kůlna Jedovnice
17. 2. – odstranění nahnutého stromu mezi Jedovnicemi a Křtinami
21. 3. – požár lesa ve Sloupě (6-ti hodinový zásah v těžkém terénu)
23. 3. – požár trávy v Kotvrdovicích
únor – březen – vypouštění rybníků (nádrží) v obci
Připravované akce:
Sběr železného šrotu, elektrospotřebičů a papíru – jakmile to bude
možné, budeme Vás informovat obecním rozhlasem.
Tyto datumy si zaznamenejte do kalendáře:
7. 5. – oslavy sv. Floriána
28. 5. – okresní kolo hry Plamen dorostu
29. 5. – Velká cena Blanenska (muži, ženy, dorost, veteráni)
25. 6. – noční dětské závody (připraveno vystoupení BUBBLE SHOW)
Na tyto akce bude připraveno bohaté občerstvení (makrele, hamburgery,
tortilly atd). Pro děti bude nachystán skákací hrad.
V těchto dnech Vám chci popřát hlavně pevné zdraví, čistou mysl,
trpělivost a pokud to půjde i dobrou náladu.
Josef Šenk
starosta SDH

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané,
tak jako každé zimní období poskytla i tato zima prostor pro
odpočinek a pro přípravu sil a vybavení na novou pěstitelskou sezónu.
V uplynulém čtvrtletí se uskutečnily dvě výborové schůze (30.1.
a 27.2.), na kterých jsme řešili organizační věci spolku a připravovali
plán činností spolku na následující období.
Využili jsme také možnosti podat si žádost na podporu činnosti
spolku z rozpočtu obce Senetářov na rok 2022. Chtěl bych jménem
výboru a členů spolku poděkovat Obci Senetářov za schválení
příspěvku ve výši 10 tis. Kč.
V pátek 18. března se uskutečnila výroční členská schůze, jejímž
hlavními body programu bylo zhodnocení roku uplynulého, předání
knih jubilantům, odsouhlasení plánu činností na rok 2022
a neopominutelný bod s občerstvením a degustací pálenek. Všechny
nás překvapila téměř 100% účast členů, mezi kterými byli i dva noví
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členové. V průběhu schůze, ale hlavně po ní se zasedací místností
obecního úřadu nesl příjemný ruch, který dával jasně najevo radost
z vzájemného setkání, neutichající vzájemnou diskuzi a myslím si, že
všem přispěl k dobré náladě.
Z plánu činností na následující období:
- ve spolupráci s hasiči provedeme ořezání topolů, stromů, keřů
a vrb u rybníka u MŠ
- provedeme řez ovocných stromů v zahradě MŠ
- v rámci dne otevřených dveří MŠ zorganizujeme akci s výukou
a možností uplést si vlastní velikonoční pomlázku
- provedeme pravidelnou jarní údržbu zelně a živých plotů na
obecních prostranstvích
- 7. května zorganizujeme zájezd na zahradnickou výstavu FLORIA
JARO 2022, Kroměříž
- v měsíci květnu nebo červnu zorganizujeme zájezd na divadelní
představení do Městského divadla v Brně
Přeji Vám příjemný start letošní pěstitelské sezóny a doufejme, že
bude rok 2022 příznivý a plodný tak, abychom mohli v období nárůstu
cen co nejvíce těžit z úrody a plodů vlastních zahrádek.
Za výbor ČSZ v Senetářově
Michal Zouha

ŠKOLA a ŠKOLKA

mohli opět společně od 7.2.2022 potkávat v plné síle.
V únoru nás čekaly další školní programy, jako například: Staň se
hrdinou - kdy jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o našem
zdraví. Navštívilo nás mobilní planetárium (program hrazen z MAS
Moravský kras), ve kterém jsme zhlédly pohádky: Se zvířátky do vesmíru,
Korálový útes, Život stromů, také nám pan lektor ukázal program o lidském
těle a dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o naší trávicí soustavě či celé
kostře. Mezi pohádkami se měly děti možnost občerstvit a protáhnout se.
Dětem jsme ve školce uspořádali zimní olympiádu (letos spíše
alternativní, neboť sněhu moc nebylo), ve které si děti vyzkoušely mnoho
sportovních dovedností a na konci olympiády získaly medaile. V dalších
dnech se děti společně s paní učitelkou zaměřily na smyslové vnímání,
kdy se pomocí svých smyslů učily, vnímat sami sebe, a spoustu důležitých
poznatků z okolí. Zakoušely spoustu legrace při sluchovém, zrakovém,
čichovém, hmatovém a chuťovém vnímaní.
Na přelomu února a března, jsme byli v plném proudu příprav na
karnevalové veselí, které se uskutečnilo v sobotu 5.3.2022. Karneval se
vydařil nejen zábavným a pestrým programem, ale i hojnou účastí dětí ze
Senetářova i okolních vesnic. Pro děti byla také připravena bohatá
tombola, dle věkové kategorie, díky které si každé z účastněných dětí
odneslo dáreček. Touto cestou děkujeme za spolupráci organizátorům,
zprostředkovatelům programu (Maják Vyškov) a také sponzorům, kteří
přispěli do tomboly věcnými dary. Děkujeme rodičům za štědré příspěvky
v podobě dobrovolného vstupného, výtěžek bude použit na herní prvek do
školní zahrady.
V měsíci březnu jsme se s dětmi zúčastnily programu na hodovém
posezení. Děti vystoupily s programem lidových písní, které tanečně
ztvárnily. Slavnostní nádech tohoto vystoupení vnesly kroje, do kterých
děti byly oblečeny. Dětem se vystoupení velice podařilo a sklidily nejen
velký potlesk, ale od pořadatelů dostaly malou odměnu a v MŠ je paní
učitelky ocenily nejen pochvalou, ale i zmrzlinovým pohárem.
V měsíci dubnu plánujeme Den otevřených dveří MŠ, který bude
doprovázen velikonočními dílničkami a děti si zde budou moci vytvořit
dekoraci či uplést pomlázku. Den otevřených dveří bude v neděli
10.4.2022 od 14:30hod. Touto cestou jste všichni srdečně zváni.

Školka
Po návratu z vánočních svátků jsme společně slavili příchod Tří králů.
Jako Tři Králové jsme navštívili zdejší kostel, umožnění návštěvy nám
zprostředkovala p. Zouharová. Děti tak získaly vizuální představu o tom,
co donesly Tři Králové Ježíškovi, jak to v Betlémě vypadalo. Cestou jsme
se zastavili na obecním úřadě a zazpívali písničku, která potěšila paní
účetní.
V zimě jsme se snažili využít, co nejvíce zimních radovánek. Jen jak to
bylo možné, děti si na školní zahradě užívaly sněhové pokrývky ke stavbě
sněhuláků, bunkrů či jen ke klouzání.
Během měsíce ledna k nám zavítala lektorka z MTU. Děti měly
možnost se stát staviteli věží, velmi se jim dařilo a byly od lektorky
pochváleny. Poslední lekce MTU, které děti měly hrazeny z MAP
Moravský kras, z.s. proběhly v měsíci březnu.
Bohužel na přelomu ledna a února naši mateřskou školu „navštívil“
Covid a dostali jsme se do karantény, onemocněla většina personálu
a dětí. Boj s touto nemocí jsme zvládli, situace se zlepšila a my jsme se

Ředitelka MŠ informuje rodiče:
- zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat:
- ve středu 4. května 2022 (příjem žádostí):
- od 7:00hod – 17:00hod v MŠ Senetářov
(na webových stránkách v sekci zápis bude umístěn rezervační systém, ve
kterém si zarezervujete svůj čas)
S sebou si vezměte: občanský průkaz, rodný list dítěte, žádost o přijetí
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potvrzenou pediatrem, souhlas se zpracováním osobních údajů
Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ a souhlas naleznete na
webových stránkách mateřské školy www.skolkasenetarov.cz. na kterých
zároveň najdete aktuální informace k zápisu. Sledujte prosím webové
stránky, neboť se informace mohou od uveřejnění ve zpravodaji lišit.
Formuláře si lze vyzvednout i v MŠ:
- ve čtvrtek 21. dubna 2022:
- od: 8:00hod - 11:30hod a od: 15:00hod - 16:00hod (šatna dětí nebo
v kanceláři školy)
- 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
za kolektiv MŠ Senetářov
Zdeňka Možná

pochvalovaly zpracování průřezem historií divadla s názvem Divadlo
nekouše.
Mravencovo desatero je název výukového programu ve středisku
ekologické výchovy Jezírko v Soběšicích. První a druhá třída jej
absolvovala 7. února 2022 a financován byl z projektu MAS Moravský
kras. Prostřednictvím her, rébusů, didaktických pomůcek a kreativních
činností se děti dověděly mnoho o mravencích a jejich dokonale
organizovaném společenství, které může v mnohém inspirovat i soužití v
lidské společnosti. Nejvíce se dětem líbila prolézačka umělým
mraveništěm.
Pro žáky 1. a 2. třídy jsme v souladu se školním vzdělávacím
programem, jako součást vzdělávacího oboru Tělesná výchova, zařadili
do výuky plavecký výcvik. Výuka plavání probíhá v naší škole od 1. do 4.
třídy v celkovém rozsahu 40 hodin. V letošním školním roce budou žáci
absolvovat celkem 10 lekcí. Výuku plavání pro naši školu zajišťují
kvalifikovaní cvičitelé Plavecké školy Tempo Vyškov v areálu Aquaparku
Vyškov.

Základní a mateřská škola Podomí
S nadějí jsme vstoupili do roku 2022 a naplánovali řadu akcí pro děti,
snažíme se o návrat k běžnému pestrému chodu školy:
Covidová situace v půlce ledna byla naštěstí v naší škole příznivá, a tak se
mohl uskutečnit pětidenní pobytový výukový program ve středisku
ekologické výchovy Chaloupky v Kněžicích (okr. Třebíč). Zúčastnili se ho
žáci pátého ročníku spolu se svou třídní paní učitelkou Jiřinou Královou
a vyučující předmětu environmentální praktikum paní učitelkou Dášou
Zouharovou. Prostřednictvím důmyslně promyšlených aktivit si děti
vyzkoušely, s čím se museli potýkat naši předkové před více než sto lety.
O tom, že si program s názvem Historie všedního dne žáci skutečně užili,
svědčí jejich článek a fotky na webových stránkách školy.
Pobytový lyžařský výcvikový kurz žáků 6. – 7. ročníku v proběhl také
v plánované podobě i termínu. Účastníci zdokonalovali svoje lyžařské
dovednosti na svazích Jeseníků ve ski areálu Ostružná od 16. do 21. ledna
2022. Sněhové podmínky byly ideální, a tak si všichni pobyt užili i navzdory
přetrvávajícím covidovým opatřením či drobným zraněním. Trochu
komplikovanější už to bylo s lyžařským kurzem pro žáky 1. stupně:
původní termín od 10. ledna byl zrušen kvůli covidem ochromenému týmu
instruktorů lyžařské školy ve ski areálu Olešnice na Moravě. Naštěstí se
podařilo sjednat náhradu v nejkratším možném termínu, a tak se ještě
koncem ledna kurz pro děti z 1., 2. a 3.třídy uskutečnil. Všichni naši malí
lyžaři se naučili ovládat lyže, jezdit na vleku a užili si krásných pět zimních
dnů na lyžích.
Krátce po pololetních prázdninách naši školu navštívili herci
z Divadélka pro školy v Hradci Králové. Jejich Písnička pro draka
vykouzlila úsměvy na rtech dětí z 1. – 4. třídy, starší děti si zase

Velký kus práce mají za sebou žáci devátého ročníku. Kromě
přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky, kterými se pilně
připravují k přijímacím zkouškám na střední školy, finišují s projektem
Extra třída. Především šest děvčat z této třídy, které se již delší dobu
aktivně podílejí na tvorbě školního časopisu - občasníku, se pustilo s chutí
také do tohoto dalšího projektu. Pod vedením paní učitelky Moniky
Knechtové se koncem loňského kalendářního roku v předmětech Svět
práce, Rozvoj osobnosti a Výchova k občanství věnovaly přípravě projektu
a grantové žádosti na vysněnou klubovnu v nově zrekonstruované
místnosti před jejich kmenovou třídou. Se svým návrhem se jim v lednu
podařilo uspět v grantovém řízení programu I-KAP na podporu
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Mezi další akce, které jsme v předcovidové době v tomto období
pravidelně organizovali, patří cyklus tří přípravných setkání pro budoucí
prvňáčky. Vloni o ně byli kvůli protipandemickým opatřením ochuzeni, ale
letos je hodláme opět našim budoucím žáčkům nabídnout. První z nich se
uskuteční už 17. března. Děti a jejich rodiče dostanou příležitost vyzkoušet
si plnění jednoduchých úkolů, poznat prostředí naší školy, seznámit se s
paní učitelkou budoucí první třídy. Druhou Pohádkovou školou bude zápis
pro školní rok 2022/23, který se uskuteční 7. dubna od 14:00 do 16:30 hod.
Termín poslední Pohádkové školy bude upřesněn v průběhu května.
V minulosti hojně navštěvované akce pro veřejnost školní ples a dětský
karneval jsme se rozhodli kvůli přetrvávajícím omezením neorganizovat.
Bylo by těžké dodržet veškerá stále platná opatření. Doufáme, že v
budoucnu se budou moci opět uskutečnit a vy nám zachováte svoji přízeň.

podnikavosti u žáků. Na realizaci svého projektu získali žáci 9. třídy částku
20 000,- Kč (ta byla využita zejména na nákup nábytku a doplňků do
klubovny), žákyně požádaly o příspěvek zřizovatele obec Podomí, projekt
byl podpořen také ze strany zřizovatele částkou 10 000 Kč (ta bude použita
na nákup stolních her a vybavení pro volnočasové využití). Věříme, že
nejen těmto deváťákům, ale i jejich následovníkům bude tato místnost
poskytovat příjemné prostředí pro relaxaci a kolektivní soužití.
Zatímco ve škole se nám život pozvolna vrací do starých kolejí, jinde se
lidé musí potýkat s problémy, které nikdo z nás neočekával. Naše škola v
minulosti aktivně spolupracovala s ukrajinskou školou v Rossoši
(Svaljavská oblast na západě Ukrajiny). Na tamní žáky a učitele jsme v
této těžké době nezapomněli. Sledujeme jejich situaci a jsme s některými z
nich v pravidelném kontaktu. Vyjadřujeme jim naši podporu a nabízíme
pomoc. V Rossoši jsou zatím všichni v pořádku, jsme s nimi domluveni, že
v případě ohrožení se ozvou a situaci budeme aktuálně řešit. S našimi
žáky o konfliktu na Ukrajině citlivě mluvíme. Humanitární pomoc v
současné době nejsme schopni nasměrovat přímo do Rossoše, jistě ji
však budou potřebovat, až se situace uklidní. Děkujeme rodičům našich
žáků i všem solidárním občanům naší země za podporu válkou
ohrožených oblastí.
Mgr. J. Kocmanová

Spolek Muzeum Senetářov
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností našeho spolku od
posledního vydání Senetářovských listů.
18.12.2021 jsme dle plánu činnosti uspořádali pro členy spolku
zabíjačku.
Činnost spolku v letošním roce jsme zahájili výborovou schůzí, která
byla zaměřena na přípravu Valné hromady, která se konala 14.1.2022.
Na této Valné hromadě byly přijati do našich řad dva noví členové.
K dnešnímu dni má náš spolek 26 členů. Dále byla zhodnocena činnost
spolku v roce 2021 a vytyčen plán činnosti na letošní rok.
V tomto plánu činnosti jsme si mimo jiné schválili uspořádat
v průběhu roku následující tři kulturní akce.
Společně s hasiči uspořádat Hodové posezení. Toto se
uskutečnilo 19.3.2022 v kulturním sále areálu průmyslové zóny v
Senetářově. Odpolední program byl zaměřen pro děti, při kterém
vystoupily mimo jiné také děti z MŠ Senetářov. Večer pak zahrála
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k tanci a poslechu hudební skupina DUO APEIRON.
S nezapomenutelnou kulturní vložkou vystoupili hasiči. Tímto chci
poděkovat hasičům jako hlavnímu organizátorovi za přípravu tohoto
posezení. Věřím, že spolupráce našeho spolku s hasiči bude
i v budoucnu pokračovat.
Další nejbližší akcí budou 21.5.2022 Senetářovské gulášové
slavnosti v zahradě místního muzea. Tuto akci pořádáme společně
s Obcí Senetářov. Tuto akci bude již tradičně moderovat Jarka
Vykoupilová a DJ Zdenda. V doprovodném programu vystoupí děti MŠ
Senetářov, Revival Michal David. Nebudou chybět také soutěže pro
děti, skákací hrad, malování na obličej……..Připraveno bude také
bohaté občerstvení, včetně frgálů přímo z venkovní pece. Jste srdečně
zváni.
Třetí kulturní akcí bude III. ročník Srazu auto-moto veteránů. Tato
akce je v plánu na 13.8.2022 v zahradě místního muzea. Blíže k této
akci v příštím vydání Senetářovských listů.
V současné době provádíme brigády za účelem úklidu venkovních
prostor a zahrady muzea.
Tolik alespoň v krátkosti k naší činnosti.
Závěrem chci poděkovat a to nejen členům, ale také všem
příznivcům, kteří se jakoukoli měrou na naší činnosti podíleli.
za Spolek Muzeum Senetářov
Antonín Zouhar

AC Senetářov
Rádi bychom vás v krátkosti informovali o tom, jaké činnosti plánuje
náš obnovený spolek Atletický klub Senetářov (AC Senetářov) v tomto
roce uskutečnit. Stejně jako v předchozím roce se chystáme absolvovat
několik dálkových turistických pochodů, dále uspořádáme letní turnaj
v malé kopané a plánujeme se také zaměřit na práci s dětmi a na rozvoj
jejich základních pohybových aktivit.
Na jaře bychom rádi chtěli vyzkoušet organizaci pravidelného cvičení
pro děti (cca 4-8 let). Představou je, že by cvičení jako takové, bylo spíše
atletickou a pohybovou průpravou pro děti formou různých her a cvičení
s tím, že by se následně děti s rodiči rozhodli, kterou ze sportovních cest
se dále vydají. Celá koncepce cvičení je v přípravě a detailní informace
dáme včas vědět, jen využijeme těchto řádků k průzkumu zájmu: zájemci
se mohou hlásit přímo u Michala Zouhara (Senetářov 216) nebo emailem
na registrace@acsenetarov.cz.
– 10 –

V letošním roce by se někteří členové stejně jako v předchozích letech
v průběhu května nebo začátkem června rádi zúčastnili pochodu
Brněnské vokruch vokolo Štatlu, kdy je cílem ujít stokilometrovou trasu
okolo Brna ideálně do 24 hodin. Loni se to podařilo, tak snad nám i letos
budou dobře sloužit nohy a donesou nás do cíle.
Začátkem srpna dále plánujeme uspořádat druhý ročník fotbalového
turnaje v malé kopané. Prvního ročníku se zúčastnilo pět týmů a akce to
byla podařená. Letos počítáme se zachováním podobného počtu týmů
a podobného formátu turnaje. Pokud někdo plánuje sestavit a účastnit se
s vlastním týmem, jste vítáni a neváhejte se na nás včas obrátit.
To jsou ve zkratce činnosti, které bychom chtěli v roce 2022
podniknout. Je možné, že se v průběhu roku naskytne příležitost zúčastnit
se nějaké nové a zajímavé sportovní výzvy. O našich aktivitách v průběhu
roku budeme postupně informovat.
Roman Kuběna

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 28.12.2021
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli třicátého třetího zasedání pana Josefa Šíbla
a pana Romana Kyjovského a zapisovatelkou zápisu paní Magdu
Vargovou
3] schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na
spolufinancování sítě sociálních služeb s Městem Blansko, se
sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
4] schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021
5] uděluje souhlas s přijetím věcného daru čističky vzduchu od
společnosti Clean and Healt s.r.o., se sídlem Holešovská 1691,
769 01 Holešov pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Senetářov, se sídlem Senetářov 74, 679 06 Senetářov
6] uděluje souhlas Mateřské škole Senetářov, okres Blansko,
příspěvková organizace s podáním Žádosti o nadační podporu na
obnovu/vybudování zahrady školy, a to do Grantové výzvy 2021
vyhlášené v programu Zahrada hrou Nadací Proměny Karla
Komárka, se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČ: 27421538, zřizovatel současně prohlašuje, že byl školou
s projektem obnovy zahrady školy seznámen a souhlasí s ním.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 23.2.2022
Zastupitelstvo obce Senetářov:
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1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli třicátého čtvrtého zasedání pana Milan Musil
a pana Antonína Ševčíka a zapisovatelkou zápisu paní Magdu
Vargovou
3] bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021
4] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2022
pro Golis motorsport z.s., se sídlem Senetářov 99 v částce 10 000,- Kč
5] schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Golis motorsport z.s., se
sídlem Senetářov 99
6] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2022
pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Senetářov, se sídlem
Senetářov 116 v částce 10 000,- Kč
7] schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Senetářov, se sídlem Senetářov 116
8] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2022
pro Základní školu a mateřskou školu Podomí, se sídlem Podomí
155 v částce 20 000,- Kč
9] schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Základní školu
a mateřskou školu Podomí, se sídlem Podomí 155
10]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov pro rok 2022
pro Spolek „KDO“ – Krásenští divadelní ochotníci, se sídlem
Krásensko 75 v částce 10 000,- Kč
11]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Spolek „KDO“
– Krásenští divadelní ochotníci, se sídlem Krásensko 75
12]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov pro Svaz
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace
Kotvrdovice, se sídlem Kotvrdovice 114 v částce 3 000,- Kč
13]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Svaz tělesně
postižených v České republice z.s., místní organizace Kotvrdovice,
se sídlem Kotvrdovice 114
14]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov pro rok 2022
Spolku Muzeum Senetářov, se sídlem Senetářov 30 v částce
10 000,- Kč
15]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Spolek Muzeum
Senetářov, se sídlem Senetářov 30
16]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov pro rok 2022
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, se sídlem
Senetářov 105 v částce 10 000,- Kč
17]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu, se sídlem Senetářov 105
18]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov pro rok 2022
organizaci JUNÁK – český skaut, středisko Jedovnice, z.s. se
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sídlem Palackého 300, Jedovnice v částce 10 000,- Kč
19]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro organizaci JUNÁK
– český skaut, středisko Jedovnice, z.s. se sídlem Palackého 300,
Jedovnice
20]schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022
21]schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora
rozvoje venkova Jihomoravského kraje z titulu „Výstavba, obnova
a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti“ na umístění
autobusové čekárny
22]schvaluje neinvestiční příspěvek pro rok 2022 ve výši 460 000,- Kč
pro Mateřskou školu Senetářov, příspěvkové organizace, se sídlem
Senetářov 74
23]schvaluje rozpočet obce Senetářov na rok 2022 v paragrafovém
členění dle předloženého návrhu s tím, že celková výše
předpokládaných příjmů je navržena ve výši 12 189 600 Kč, celková
výše předpokládaných výdajů je navržena ve výši 18 928 600 Kč
včetně splátky úvěru a schodek ve výši 6 739 000 Kč bude kryt
z přebytku hospodaření z minulých let
24]schvaluje účetní závěrku obce Senetářov sestavenou k 31.12.2021
25]schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Senetářov, příspěvkové
organizace, se sídlem Senetářov 74 sestavenou k 31.12.2021
26]schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 3/SOV/2022 mezi obcí Senetářov
a Muzeem Blanenska, příspěvková organizace, se sídlem Zámek
1/1, Blansko
27]schvaluje Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních
nemovitostí k silnicím – sjezdy mezi obcí Senetářov a Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno
28]schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku
Mateřské školy Senetářov za rok 2021 ve výši 20 832,06 Kč na účet
rezervního fondu č. 413
29]bere na vědomí nejvhodnější nabídku na akci „Odbahnění vodních
nádrží v obci Senetářov“ firmu AQUEKO, spol. s r.o. se sídlem
Lavičky 122, Velké Meziříčí, IČ:45476691 ve výši 553 210,- Kč bez
DPH
30]schvaluje pronájem obecního sálu v nemovitosti čp. 180
v Senetářově ve výši: malý sál 1 000,- Kč včetně DPH/den; střední
sál 3 000,- Kč včetně DPH/den a velký sál 4 000,- Kč včetně
DPH/den, a to s účinností od 01.07.2022.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 16.3.2022
Zastupitelstvo obce Senetářov:
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1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli třicátého pátého zasedání pana Josefa Šíbla
a pana Romana Kuběnu a zapisovatelkou zápisu paní Magdu
Vargovou
3] schvaluje Smlouvu o dílo na akci „KANALIZACE v areálu
průmyslové zóny – Senetářov“ mezi Obcí Senetářov a společností
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 199,
Protivanov
4] souhlasí s výkonem technického dozoru na akci „KANALIZACE
v areálu průmyslové zóny Senetářov“ s nejlevnější cenovou
nabídkou 30 000,- Kč od pana Petra Odehnala, se sídlem Zahradní
676, Jedovnice
5] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy
o výkonu činnosti autorského a technického dozoru na akci
„KANALIZACE v areálu průmyslové zóny Senetářov“ s nejlevnější
cenovou nabídkou 30 000,- Kč s panem Petrem Odehnalem,
Zahradní 676, Jedovnice
6] schvaluje vyvěšení záměru bezúplatného převodu pozemků parc.č.
1498/4 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Senetářov a parc.č.
1498/5 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Senetářov
7] schvaluje ukončení nájmu k 31.05.2022 z venkovních prostor
v areálu průmyslové zóny parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov o výměře
12 m2 s panem P.K.
8] schvaluje pana Josefa Morkuse, Trnávka 1 na provedení opravy
omítek na budově Muzea tradičního bydlení a perleťářství
v Senetářově s cenou nabídkou 103 278,- Kč
9] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy
na provedení opravy omítek na budově Muzea tradičního bydlení
a perleťářství Senetářov s panem Josefem Morkusem, Trnávka 1
10]schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022

STATISTIKA OBYVATEL
K 1. lednu 2022 bylo v Senetářově evidováno 588 obyvatel, z toho
285 mužů a 303 žen. V roce 2021 se narodilo 6 dětí – 3 holčičky a 3
kluci. Přistěhovalo se 7 občanů a 7 se odstěhovalo. Z našich řad odešlo
7 občanů. Průměrný věk obyvatel naší obce je 39 let. Nejstarší
občance je 95 roků a nejstaršímu občanovi 89 roků.
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Svoz komunálního odpadu
Duben: 1, 15, 29

Květen: 13, 27

Červen: 10, 24

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v úterý 12. dubna 2022
v době od 16.15 h do 16.45 h. Stanoviště sběru bude u výdejny
Zásilkovny na Trávníkách. 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.

Jubilanti 1 - 3 / 2022
92 roků

3.1. Helena Jelínková č.p. 126

85 roků

7.3. Helena Formánková č.p. 67

75 roků

18.1. Růžena Pernicová č.p. 130

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov
pořádají

Senetářovské gulášové slavnosti
v zahradě muzea Senetářov
21.5.2022
Celým odpolednem nás bude provázet již tradičně moderátorka
Jarka Vykoupilová a DJ Zdenda.
Nebudou chybět soutěže pro děti a dospělé, pro děti skákací hrad,
malování na obličej…...
13:00
14:00

16:00
17:00

14.1. Jakub Ševčík č.p. 135

Blahopřejeme !!!

zahájení - představení soutěžících ve
vaření kotlíkových gulášů
doprovodný program:
- vystoupení MŠ Senetářov
- Revival Michal David
vyhlášení vítěze ve vaření kotlíkového guláše
posezení s hudbou

V průběhu celého odpoledne bohaté občerstvení: pivo,
limo, produkty z udírny, párek v rohlíku, koláče přímo z
venkovní pece……….
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Senetářovské listy leden – březen 2022, číslo 5, vydáno 8. dubna 2022.
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.
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