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Vážení spoluobčané,
rok 2022   pomalu přešel do své druhé   poloviny, což znamená, že tu 

máme letní prázdniny.   Proti předešlým rokům,  jsme se zdánlivě vrátili
k normálnímu životu, nicméně   dopady aktuální mezinárodní situace si 
postupně začínají vybírat svou tvrdou daň a o tom,  že se budeme muset 
uskromnit, se mluví už delší dobu a tak nějak s tím i počítáme, nicméně 
reálná skutečnost je pro mnohé zničující. Bohužel to nevypadá na obrat
k lepšímu, a tak bude dobré se připravit na opravdu horší časy. 

V minulém vydání zpravodaje jsem informovala, o společnosti, která 
byla  vybrána  na  odbahnění  vodních  nádrží.  V  současné  době  jsou  již 
nádrže zbaveny sedimentu a uzavřeny.

U střední nádrže byla začátkem června vyspárovaná hráz, takže se 
uzavírala jako poslední. Lekníny z této   nádrže jsou ponořené   ve vodě
a jakmile  se nádrž zaplaví, budou opět vráceny zpět. O vypuštění nádrží
a opětovném  uzavření, odebrání a uskladnění leknínů  se postaral sbor 
dobrovolných hasičů, za co jim naleží velké poděkování. 

Koncem  června  zahájí  společnost  Montáže  inženýrských  sítí  spol.
s r.o. stavební práce na odkanalizování areálu průmyslové zóny.

V květnu byly provedeny opravy omítek na budově muzea.
V  letošním  roce  jsme  při  podávání  žádostí  o  dotace,  jak  na 

autobusovou zastávku, tak na výstroj a výzbroj sboru dobrovolných hasičů 
nebyli úspěšní a dotace nám přiděleny nebyly. Zastupitelstvo na svém 
zasedání rozhodlo autobusovou zastávku uhradit z rozpočtu obce a na 
posledním  zasedání  zastupitelstva  byla  vybrána  společnost  pana 
Jaroslava Grice  s  nejnižší  cenovou  nabídkou  v  částce  42  887,-Kč  na 
zhotovení podkladních vrstev pro ukotvení čekárny, která bude stejného 
typu jako ostatní čekárny umístěné v naší obci.  Cena autobusové čekárny 
je stanovena na 89 171,- Kč, celkový rozpočet této akce je 132 058,-Kč.

Chtěla bych poděkovat svazu zahrádkářů za ořez živého plotu u hřiště 
v  nové  zástavbě  a  u  hřbitova  a  údržbu  ovocných  stromů  v  zahradě 
mateřské školy. Rovněž děkuji za ořez topolů,  u mateřské školy, který byl 
proveden ve spolupráci zahrádkářů se sborem dobrovolných hasičů.

Poděkování  náleží  také    paní  ředitelce  a  zaměstnancům mateřské 
školy za den otevřených dveří v budově mateřské školy. 

Také děkuji spolku Muzeum za pomoc při údržbě muzea a přilehlé 
zahrady.

Přeji  Vám  všem  klidné  prožití  letních  prázdnin,  spoustu    nových
a neopakovatelných zážitků při letních výletech a dovolených.
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Slova předsedů složek

Vážení spoluobčané,
toto čtvrtletí jsme zahájili oslavami sv. Floriána, které  proběhly 7. 5.  

v prostorách nové dráhy. Na programu byla zábava pro děti – skákací 
hrad. Děti si mohly vyzkoušet hašení požáru pomocí džberovek a do 
této činnosti byli zapojeni i rodiče.

Dětem začala série závodů s vodou 7. 5. ve Vavřinci, dorost se 
ženami zahájil  sezonu první soutěží v  rámci Velké ceny Blanenska
 22. 5. na Žernovníku.

V sobotu 21. 5. proběhlo jarní kolo hry Plamen žáků. Zde závodilo 
pouze družstvo starších a obsadilo 3. místo. V sobotu 28. 5. proběhlo 
okresní kolo této hry v kategorii dorost u nás. Družstvo dorostenců si 
vybojovalo postup do krajského kola, které proběhlo 5. 6. ve Znojmě
a i zde dorostenci uspěli. Tímto postoupili na Mistrovství ČR do Ústí 
nad Labem, které se bude konat 2. 7. Budeme jim držet palce a přát 
hodně štěstí!

S dětmi jsme od května začali jezdit Okresní ligu mládeže Blansko
a Okresní dětskou ligu Prostějovska. Výsledky průběžně zveřejňujeme 
na nástěnce u obecního úřadu.

29. 5. proběhlo 2. kolo Velké ceny Blanenska mužů, žen, veteránů
a dorostu v Senetářově. Zúčastnilo se ho okolo 40-ti družstev. Ženy 
obsadily 2. místo, vyhrály holky ze Žernovníku.

V kategorii muži zvítězil také Žernovník a v kategorii dorost zvítězilo 
domácí družstvo s časem 15:53 s. 

25. 6. se konal již XI. ročník nočních dětských závodů. Kategorie 
mladších se zúčastnilo 19 družstev a vyhrálo družstvo ze Šošůvky,  
kategorie  starších  se  zúčastnilo  21  družstev  a  vyhrálo  družstvo  ze 
Sychotína,  které  porazilo  o  1  setinu  domácí  tým. Mezi  kategoriemi 
proběhlo vystoupení Buble – show. Podle reakcí dětí se velmi líbilo. 
Tímto  bych  chtěl  poděkovat  všem,  kteří  se  na  přípravě,  průběhu
a úklidu všech závodů podíleli. Také chci poděkovat spoluobčanům za 
pochopení a toleranci.

Nově  začalo  opět  fungovat  družstvo  našich  nejmenších  dětí  – 
přípravky. Schází se každý pátek od 16 – 17 hodin. V případě zájmů se 
informujte.

Slova předsedů složek
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Vážení spoluobčané,
dovolte  mi,  abych  Vás  seznámil  s  činností  spolku  za  uplynulé 

čtvrtletí.
Ve čtvrtek 7. dubna jsme měli brigádu na odklizení hasiči ořezaných 

topolů u mateřské školy. Současně proběhl  jarní ořez vrb u rybníka
a zastřižení stromů a keřů v jeho okolí. Část z nás provedla jarní řez 
ovocných stromů na zahradě školky. 

Týden před velikonocemi, v neděli 10. dubna, jsme se podíleli na 
programu dne otevřených dveří v Mateřské škole Senetářov, kde jsme 
v  průběhu  pohodového  odpoledne  zorganizovali  akci  na  pletení 
velikonoční  pomlázky.  K  možnostem  vytvořit  si  různé  velikonoční 
dekorace  jsme  přispěli  především  chlapcům  a  tatínkům  být  řádně
a včas připraveni na Velikonoční pondělí. 

V  neděli  24.  dubna  proběhla  výborová  schůze,  na  které  se 
organizačně řešily blížící se plánované kulturní akce:

- červnový zájezd na divadelní představení, které se nakonec pro 
malý zájem neuskutečnilo. Plánujeme nabídku na zájezd na divadlo 
zopakovat  na  podzim.  V  hledáčku  máme  představení  Lakomec
v hlavní roli s Bolkem Polívkou.

- zájezd na zahrádkářskou výstavu Floria jaro v Kroměříži. Zájezdu 
na výstavu se v neděli 8. května zúčastnilo 30 občanů a dle ohlasu šlo

ZAHRÁDKÁŘI

Proběhl také tradiční sběr železa, elektrospotřebičů a papíru. Dále 
jsme s dětmi provedli sběr odpadků v okolí Senetářova.

Výjezdy:
24. 6. – cvičení – požár MŠ Senetářov
24. 6. – požár lesa Sloup

Naše jednotka plnila bambi vak zavěšený pod vrtulníkem. Tohoto 
požáru se zúčastnilo okolo 50 výjezdových jednotek.

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

Pro děti připravujeme účast na nočních závodech v Benešově Hoře 
ve dnech 29. 7. – 31. 7.

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

 starosta SDH



– 6 –

vyrobí nějakou pěknou dekoraci a vyzdobí si pokoj či vchodové dveře
u svého domu. Do příprav se také zapojil spolek Zahrádkáři Senetářov, 
kterým děkujeme za program s pletením pomlázky. Tento den se velice 
vydařil, svojí návštěvou nás poctili bývalí zaměstnanci MŠ a ředitelky 
okolních  škol,  kteří  se  především  přišli  podívat  na  zrekonstruované 
prostory MŠ.

Dětem  se  také  velmi  líbil  čarodějnický  den.  Celé  dopoledne  jsme
s  dětmi  byli  převlečeni  za  čarodějnice  či  čaroděje  a  strávili  jej
v čarodějném stylu, kdy  jsme si  také uvařili  lektvar z různých bylinek. 
Odpolední dobu jsme s dětmi a rodiči trávili na školní zahradě, kde byla 
pro děti připravena různá stanoviště s úkoly. Na závěr akce jsme založili 
oheň a společně opekli párek, který byl pro děti odměnou za zvládnuté 
úkoly.

K letošnímu zápisu bylo podáno 10 žádostí, z toho bylo vyhověno 8 
žádostem. Kapacita MŠ je naplněna na 26 dětí. Dále byl také uskutečněn 
zápis  pro  ukrajinské  děti.  Během  měsíce  června  probíhal  adaptační 
měsíc  nových  dětí,  kdy  děti  se  svými  rodiči  nahlédli,  v  odpoledních 
hodinách, do programu školky a také si zde pohráli. 
Ke  dni  dětí,  jsme  připravili  výlet  do  ZOO  Vyškov,  kde  byl  pro  děti 
připraven dopolední program pod vedením paní ošetřovatelky. Děti si 
díky programu nakrmily velbloudy, koně, ovečky, kozy, lamy a lemury. 
Dále  si  pochovaly  králíčky  a  prohlédly  si  selský  dům.  Dozvěděly  se 
spoustu zajímavostí o domácích zvířatech. 

Jelikož se budeme loučit s předškolními dětmi, připravili jsme pro naše 
předškoláky  možnost  přespání  ve  školce.  Celý  večer  se  odehrával
v pirátské atmosféře. Pro děti byly připraveny mapy, podle kterých se 
snažily najit poklad. Cesta vedla po obci v blízkosti MŠ, na které plnily 
různé úkoly. Za každý splněný úkol získaly díl obrázku, který musely 
poskládat. Při posledním úkolu děti dostaly poslední díl obrázku a tím 
zjistily místo  pokladu. Večer  na  děti  čekala  i  diskotéka. Při  sobotním 
ukončení přespávací akce děti získaly diplom za svoji statečnost. 

Na jedné ze stezek však děti v hledání indicií a dalších úkolů, čekalo 
zklamání, neboť někdo z občanů nachystané věci k plnění úkolů odnesl
i přesto, že stezka byla označena, komu patří, dané pomůcky tam byly 
dány na nezbytně nutnou dobu (cca v časovém horizontu 1hodiny). Paní 
učitelka  Golisová  se  dala  do  velké  pátrací  akce  a  naštěstí  se  vše 
vysvětlilo a naše pomůcky s úkolem jsme s dětmi mohli splnit. Prosím 
tímto občany, aby byly ohleduplní a označenou stezku s věcmi příště 
ponechaly na místě.

Koncem  června  byli  naši  předškoláci  pasováni  na  školáky. 
Programem nás provedli Komedianti na Káře z Lipovce. Děti společně
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o vydařenou akci. Počasí přálo a v průběhu výstavy si bylo možné 
prohlédnout  a  zakoupit  různé  druhy  užitkových  i  okrasných  rostlin, 
zahrádkářského vybavení a vyslechnout si rady zkušenějších.
Poslední  naší  akcí  uplynulého  čtvrtletí  byl  ořez  živých  plotů  na 

veřejných  prostranstvích  obce,  především  v  okolí  dětských  hřišť
a u hřbitova. Brigáda se uskutečnila  ve středu 15. 6. Brigáda, díky 
potěšujícímu zájmu o účast z řad členů spolku, proběhla velmi rychle
a v příjemné atmosféře.  Jen v  teplém podvečeru  zklamal nápojový 
technik.
Závěrem  mi  dovolte  Vám  popřát  příjemné  prožití  následujících 

měsíců, radost z úrody na zahrádkách i plodů vlastní práce a poklidně 
prožitý čas prázdnin a dovolených.

ŠKOLA a ŠKOLKA

Za výbor ČSZ v Senetářově 
      Michal Zouhar

Školka
Pomalu se loučíme s uplynulým školním rokem 2021/2022, který byl 

po stránce vzdělávací, kulturní a společných akcí s rodiči velmi vydařený. 
Díky projektu MAP II - bylo čerpáno pro výchovu a vzdělávání dětí celkem 
14 akcí; pro pedagogy využity 2 sdílení dobré praxe.

Začátkem dubna si děti vyrobily Morenu, připomněly si tím zvyk, který 
se dochoval už z předkřesťanských dob. Figuríně symbolizující zimu se 
říkalo  různě  –  Morena,  Mařena  či  Smrt.    Morenu  si  děti  vyrobily
z přírodnin a společně s paní  ředitelkou  ji odnesly za naši obec, aby 
vyhnaly zimu a přivítaly jaro, na které se velice těšily.

V letošním roce jsme se společně s MŠ Studnice střídali v návštěvě za 
vzdělávacím  programem  či  divadlem.  Další  akcí,  která  nás  v  dubnu 
čekala, byla pohádka O první pomoci, kde se děti s poslechem pohádky 
vtáhly do děje a vyzkoušely si různé ošetření, které bylo za pomoci paní 
ze zdravotnictví nasimulováno a děti se sami snažily situaci vyřešit a dítě 
ošetřit. Dětem se program velice  líbil a povídaly si, co se komu dříve 
přihodilo a jak byly ošetřeny.

S blížící se dobou Velikonočních svátků jsme v naší mateřské škole 
uspořádaly Den otevřených dveří, který byl doprovázen jarním tvořením 
pro děti. Děti se těšily, že si za pomoci svých maminek, tatínků či babiček 
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Základní a mateřská škola Podomí 
Letos  na  jaře  se  opět  mohla  v  Základní  škole  a  mateřské  škole 

Podomí uskutečnit řada akcí, které kvůli koronaviru vloni nebyly nebo 
byly omezeny. 

Na začátku dubna se po dvou letech konala Noc s Andersenem. Tato 
tradiční akce  je zaměřena na  rozvoj čtenářských dovedností u dětí a 
jejich pozitivního vztahu ke knihám. Letošního literárního nocování se 
zúčastnilo 40 malých čtenářů z 2. až 5. třídy. S sebou si přinesli svoji 
oblíbenou knihu a chuť strávit  společně dobrodružnou noc. Tématem 
letošního  ročníku  byly  v  naší  školní  knihovně  příběhy Rychlých  šípů
a tvorba Jaroslava Foglara. 

Konala se řada soutěží a turnajů, kde měla podomská škola svoje 
zastoupení:  naši  sportovci  ze  2.  –  5.  třídy  se  zúčastnili  Štafetového 
poháru ve Vyškově. Ve škole proběhl Turnaj ve stolním tenise pro první
i druhý stupeň. Uskutečnila se školní kola recitační a pěvecké soutěže, 
vítězové nás pak úspěšně reprezentovali na pěvecké soutěži Jedovnická 
kuňka. Druhé místo obsadilo družstvo našich mladších žáků ve Vyškově 
na  Poháru  rozhlasu,  kde  se  jim  podařilo  nasbírat  dostatek  bodů

s  pasováním  obdržely  i  dárečky  na  rozloučenou.  S  dětmi  se  přišla 
rozloučit také paní starostka. V letošním školním roce odchází do 1. třídy 
9  dětí.  Z  toho  jedno  předškolní  dítě,  které  bylo  na  IV  (individuálním 
vzdělávaní).  Děkujeme  všem  rodičům,  kteří  svou  pomocí  přispěli
k  uspořádání  slavnostního odpoledne  (zařízení  občerstvení,  grilování 
atd.).

V letošním roce byla také navázána spolupráce s MŠ a ZŠ Podomí. 
Koncem června na naše předškoláky čekal v ZŠ Podomí - den prvňákem. 
Děti navštívily základní školu, kde byl pro ně připraven za pomoci dětí
z deváté třídy program, mohly také shlédnout výuku, která je za nedlouho 
čeká. 

Ve  spolupráci  s  místním  hasičským  sborem  jsme  uspořádali 
poplachové cvičení v MŠ. Děkuje hasičům za spolupráci a program pro 
děti. 
Bohužel  při  podání  žádosti  o  dotaci  na  obnovení  školní  zahrady
v letošním roce jsme neuspěli, i tak nadále plánujeme hledat další možné 
dotační tituly, abychom zahradu mohli opravit. Začali  jsme svépomocí
a  zatím  do  naší  školní  zahrady  přibyl  pocitový  chodníček  a  hmyzí 
domeček. Dále také byl z kmenu po třešni, kterou už jsme museli nechat 
odstranit, vyřezán herní prvek – krteček.

Rádi bychom poděkovali p.Sehnalovi - za zajištění a úpravu dřeva na 
herní prvky, p.Kopřivové - za pravidelné dodávky papíru na kreslení pro 
děti, p.Golisovi  - za vyřezání herního prvku  (krtek) na školní zahradě
a drobné opravy a úpravy herních prvků,  které  jej  vyžadují  z důvodu 
opotřebení. P. Kuncové za přípravu občerstvení ke dni otevřených dveří. 
Poděkování také patří těm, kteří nás zásobili papírem při pořádání sběru. 
Díky tomu bylo celkem vybráno za školní rok 6,520tun papíru, obsadili 
jsme 5. místo v přepočtu na jednoho žáka 271,67kg, získali jsme věcné 
odměny  v  hodnotě  5.000,-Kč,  které  nám  byly  předány  28.6.2022
a finanční prostředky v hodnotě 7.920,-Kč, které jsou využity na nákup 
knih,  didaktických  pomůcek,  drobných  dárků  dětem  k  narozeninám, 
knihy/šerpy/pamětní  listy  předškolákům  na  rozloučenou,  VV materiál 
apod.

Všem Vám  přejeme  krásné  prázdniny  plné  sluníčka  a  odpočinku.
V září se těšíme s mnohými z Vás na viděnou!

   za kolektiv MŠ Senetářov
    Dis. Veronika Golisová 
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Spolek Muzeum Senetářov

Vážení spoluobčané,
nyní Vás alespoň v krátkosti seznámím  s činností našeho spolku od 

posledního vydání Senetářovských listů a s plánem činnosti na další 
období.

Naše činnost byla v tomto období zaměřena především na přípravu 
a  zajištění  Gulášových  slavností,  které  jsme  již  tradičně  pořádali 
společně  s  Obcí  Senetářov.  Této  akci  předcházelo  několik  brigád
a členská schůze k přípravě a zajištění této akce, která se uskutečnila

poznávat  nedaleké  přírodní  krásy  do  Moravského  krasu  s  propastí 
Macocha a nejnavštěvovanější Punkevní jeskyní. Třeťáci  lépe poznali 
svoji vesnici i okolní spádové obce v rámci projektu Místo, kde žiji. Žáci 
čtvrtého  ročníku  se  vydali  za pokladem do krásenského Údolí  věčné 
žízně, páťáci poznávali region při expedicích v Rakoveckém údolí, v údolí 
Malé  Hané  a  v  Rudici.  Žáci  šestého  ročníku  vyrazili  do  Štramberka
a  sedmáci  na  kolech  do  lanového  centra Velká  dohoda.  Taktéž  žáci 
osmého  ročníku  jeli  na  kolech  tímto  směrem,  v  Ostrově  u  Macochy 
absolvovali výukový program Život na vápenci. 

Celý první stupeň se na jaře chystal do divadla. Tři nejmladší ročníky 
zhlédli v květnu v divadle Radost krásné hudební představení Operky
s písničkami Z. Svěráka a J. Uhlíře. Představení Pinocchio, na které se 
do téhož divadla chystali žáci čtvrtého a pátého ročníku, bylo bohužel
z  důvodu  nemoci  zrušeno,  ale  děti  nepřišly  zkrátka  –  zaměstnanci 
divadla Radost  je provedli zákulisím a technickým zázemím, umožnili 
dětem  nakouknout  do  šaten,  maskérny  i  kostymérny,  mohly  si 
vyzkoušet, jaké to je na pódiu a zhlédly alespoň ukázku z představení,
o které přišly. 

Budoucí  prvňáčci  si  na  poslední  Pohádkové  škole  připomněli 
šikovného chlapíka Ferdu mravence. Zvládli splnit veškeré připravené 
úkoly,  a  tak  po  prázdninách,  během  nichž  si  mají  obstarat  poslední 
potřebné školní pomůcky, je mezi námi rádi přivítáme. 

Současným  žákům,  rodičům  i  všem  ostatním  přejeme  příjemné 
prožití prázdnin. Nenastane-li nějaká neočekávaná situace, nový školní 
rok  2022/23  bude  zahájen  slavnostním  shromážděním  v  tělocvičně 
Základní školy a mateřské školy Podomí ve čtvrtek 1. září 2022. 

Mgr. J. Kocmanová
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v  několika  atletických  disciplínách  a  uspět  v  konkurenci  deseti  škol
z Vyškovska. Smíšené družstvo deváťáků se zúčastnilo volejbalového 
turnaje ve Sloupu, přátelského turnaje v přehazované v Lipovci, chlapci
z druhého stupně bojovali na turnaji v malé kopané ve Vyškově. Úspěšné 
byly všechny naše výpravy na vědomostní soutěže Malá Cirsiáda  (5. 
třída) a Velká Cirsiáda (6. - 9. třída), kde naši žáci bodovali v českém
a  anglickém  jazyce, matematice  a  informatice.  Výsledky  jednotlivých 
soutěží najdete na školních internetových stránkách či na nástěnkách ve 
vestibulu školy. Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a vítězům gratulujeme.

Výuka ve  většině  tříd byla opět  obohacována o exkurze,  výukové 
programy,  projekty  a  terénní  výzkumy. Velmi  pestré  to měli  na  konci 
školního  roku  zejména  deváťáci,  kteří  se  zúčastnili  několika  exkurzí, 
projektů, vypomáhali s organizací akcí pro nižší ročníky, nadále pracovali 
na školním časopise, zodpovědně zpracovali a bravurně prezentovali 
vlastní  témata  v  projektu  Malá  maturita  a  sami  přišli  s  nápadem 
zorganizovat projektové dny. Byli  tedy na exkurzi  v hotelu Panorama
a v organizaci Piafa ve Vyškově, spolu s osmáky absolvovali literárně-
historickou exkurzi do Prahy. V rámci projektových dnů připravili pro první 
stupeň  soutěžní  dopoledne  u  příležitosti  MDD,  které  bylo  navíc 
motivováno pohádkovými a  filmovými hrdiny. Konaly se také Barevný 
den, Den vlajek, vtipně pojaté bylo téma Češi na dovolené a v posledním 
týdnu  školy  díky  nim  všichni  dostali  prostor  pro  vlastní  kreativitu  při 
tématu Den bez batohů. Prvňáčkům připravili Pasování na čtenáře a byli 
skvělými hostiteli i pro návštěvy předškoláků z MŠ v Senetářově a MŠ 
Podomí. Bez asistence deváťáků by se nemohl uskutečnit ani branný 
den,  kde  vypomáhali  s  přípravou  a  organizací  úkolů  na  jednotlivých 
stanovištích. V posledních týdnech si tedy plně vynahradili vše, o co byli 
díky koronaviru ochuzeni.

Také jiné třídy ale nezahálely: konal se plavecký výcvik, jenž kromě 
prvňáků a druháků absolvovali i žáci pátého ročníku, kteří o svých deset 
lekcí v minulém školním roce přišli (2. ročník kromě stanovených 10 lekcí 
také navíc nahrazoval loňský výpadek). Žáci čtvrtého ročníku letos bez 
problémů zvládli složení řidičských zkoušek na kolo na dopravním hřišti 
ve Vyškově. Tři ročníky prvního stupně si užívaly program vyškovského 
posádkového armádního útvaru, který spolu s ostatními složkami státní 
správy zorganizovali vojáci pro základní a mateřské školy u příležitosti 
MDD.  Za zvířátky do ZD družstva v Krásensku a na statek u Senetářova 
se vypravili prvňáci s druháky. V první třídě proběhl výukový program 
Veselé  zoubky  a  již  výše  zmiňované  pasování  na  čtenáře.  Na  konci 
školního roku potom prvňáci s druháky a svými paními učitelkami vyjeli
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 11.5.2022
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] 2022 určuje ověřovateli třicátého šestého zasedání pana Ondřeje 

Ševčíka a pana Antonína Zouhara a zapisovatelkou zápisu paní 
Magdu Vargovou

3] schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1498/4 ostatní plocha

21.5.2022 v zahradě místního muzea. Zúčastnilo se 9 soutěžních týmů 
ve vaření gulášů. Všechny týmy vařily za  daných pravidel a produktů. 
Celkovým vítězem (jak podle návštěvníků, tak i odborné poroty) se stal  
tým  hasičů  z  Kobylnice.  V  doprovodném  vystoupily  děti  z  MŠ 
Senetářov. Za přípravu a samotného   vystoupení patří poděkování 
vedení MŠ. Dále vystoupil Revival Michal David a kapela Grilko. Děti 
se mohly vydovádět na skákacím hradě a měly možnost se zkrášlit 
malováním na obličej. Již tradičně se pekly frgále ve venkovní peci. 
Celým  odpolednem  nás  provázela  také  již  tradičně  moderátorská 
dvojice  Jarka  Vykoupilová  a  DJ  Zdenda.  Počasí  nám  přálo, 
občerstvení bylo zajištěno, takže nechám na každém z Vás účastníků 
zhodnocení této akce.

V současné době je naše činnost zaměřena na další akci, kterou 
jsme si vytyčili v plánu činnosti na letošní rok. Touto akcí je III. ročník 
srazu  Auto-moto  veteránů,  který  se  uskuteční  13.8.2022  v  areálu 
místního  muzea.  Hlavním  hostem  bude  účastník  dakaru  Ondřej 
Klymciw  se  škodou  130LR,  který  účastníky  srazu  seznámí
a pobeseduje s nimi o tom jak tyto závody probíhají a určitě prozradí 
také něco ze zákulisí těchto závodů. Moderovat tuto akci bude opět 
Jarka Vykoupilová a DJ Zdenda. Viz. přiložený plakát.

 Dále bychom chtěli uspořádat výšlap (zatím neurčený cíl) pro členy 
a příznivce spolku včetně dětí a uspořádat zájezd pro členy spolku.
O plánovaných akcích a dalších aktivitách našeho spolku Vás budeme 
informovat v příštím vydání Senetářovských listů.

Přejeme Všem spoluobčanům příjemné prožití období dovolených 
a dětských prázdnin.

za Spolek Muzeum Senetářov
        Antonín Zouhar
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o  výměře  12  m2  v  k.ú.  Senetářov  a  p.č.  1498/5  ostatní  plocha
o výměře 3 m2 v k.ú. Senetářov pro Jihomoravský kraj, Žerotínovo 
nám. 449/3, Brno

4] schvaluje Darovací smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p.č. 
1498/4  a  p.č.  1498/5  v  k.ú.  Senetářov  pro  Jihomoravský  kraj, 
Žerotínovo nám. 449/3, Brno

5] schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022
6] souhlasí s ukončením pronájmu nebytových prostor na parc.č.st. 

244 v k.ú. Senetářov o výměře 32m2 společností ALUMISTR SE, se 
sídlem U Výzkumu 603, Hrušovany u Brna k datu 30.06.2022

7] schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 196, parc.č. st. 
244 v k.ú. Senetářov o výměře 32 m2 v ceně 244,60 Kč/m2/rok na 
dobu neurčitou s panem J.Š. od 01.07.2022

8] schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 187, místnost č. 
8, parc.č. st. 252 v k.ú. Senetářov o výměře 35 m2 v ceně 255,30 
Kč/m2/rok  na  dobu  neurčitou  pro  společnost  RAPTOR  ARMAS 
s.r.o., se sídlem Lidická 700, Brno od 01.06.2022

9] schvaluje udělení  souhlasu  se  zbudováním  trezorových dveří  do 
pronajímané  místnosti  č.  8,  budovy  č.p.  187  pro  společnost 
RAPTOR  ARMAS  s.r.o.,  se  sídlem  Lidická  700,  Brno  s  tím,  že 
náklady  spojené  se  zbudováním  trezorových  dveří  si  nájemce 
uhradí ze svých vlastních zdrojů

10]schvaluje výstavbu autobusové zastávky „U Jednoty“ do maximální 
výše 150 000,- Kč s tím, že autobusová čekárna bude typ MINI/UZ 
dodaný firmou Vendula Kyščiaková Nosálková, se sídlem Dvorská 
336/7, Zábřeh, IČ: 731 00 862

11]schvaluje  počet  členů  zastupitelstva  obce  Senetářov  pro 
následující volební období v počtu 9 zastupitelů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8.6.2022
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  třicátého  sedmého  zasedání  pana  Antonína 

Ševčíka a Mgr. Romana Kuběnu, zapisovatelem zápisu pana Petra 
Vargu

3] uděluje  souhlas  s  celoročním  hospodařením  obce  Senetářov
a schvaluje závěrečný účet obce Senetářov za rok 2021 bez výhrad

4] schvaluje  Smlouvu  o  jednorázovém  příspěvku  na  provozování 
kanalizace se společností SENETEKO s.r.o., se sídlem Senetářov 
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     Svoz komunálního odpadu

Červenec: 8, 22                 Srpen: 5, 19                  Září: 2, 16, 30

 2.7. MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16, 774 710 550
  3.7. MUDr. Beranová Alžběta, Blansko, Gellhornova 9, 735 056 656
  5.7. MUDr. Hanáková Jitka, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
  6.7. MUDr. Ševčíková Radomíra, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 454
  9.7. MUDr. Hošáková Kateřina, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
10.7. MUDr. Houdková Radka, Blansko, Pražská 1b, 731 144 155
16.7. MUDr. Chatrný Martin, Boskovice, Lidická 8, 734 231 260
17.7. MUDr. Jaklová Eva, Boskovice, Smetanova 24, 516 454 046
23.7. MDDr. Veselý Petr, Letovice, Masarykovo náměstí 162/38, 792 325 591
24.7. MDDr. Javorská Aneta, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 455
30.7. MUDr. Jílková Stanislava, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786
31.7. MUDr. Kopáčková Drahomíra, Letovice, A. Krejčího 1a, 516 474 369

  6.8. MUDr. Kraml Pavel, Boskovice, Růžové nám. 16, 733 644 499
  7.8. MUDr. Paděrová Miroslava, Šebetov 117, 733 644 499
13.8. MUDr. Žilka Vlastimil, Benešov 19, 516 467 313
14.8. MUDr. Kulhánková Emilie, Křtiny, Zdrav. středisko, 516 414 291
20.8. MUDr. Kupková Jarmila, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 457
21.8. MUDr. Kutlíková Tatiana, Boskovice, Růž. náměstí 2345/12, 602 882 007
27.8. MUDr. Loskot Pavel, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210
28.8. MDDr. Javorská Aneta, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 455

Lékařská služba první pomoci stomatologická
Služba je poskytována o sobotách, nedělích a ve svátky v době od 8.00 do 

13.00 hodin.
Aktuální  rozpis  služeb  naleznete  níže.  Mimo  výše  uvedenou  dobu  je 

služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. +420 545 538 
111. 

Úrazová nemocnice v Brně službu zajišťuje ve všední dny od 18.00 hodin 
do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 do 20.00 hodin.
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177
5] schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. Sb. 4/2022 mezi Obcí Senetářov

a Muzeem regionu Boskovicka, příspěvková organizace, se sídlem 
Hradní 1, 680 01 Boskovice

6] schvaluje  vícepráce  na  akci  Odbahnění  vodních  nádrží  v  obci 
Senetářov v částce 83 894,38 Kč včetně DPH

7] schvaluje Dodatek ke Smlouvě mezi Obcí Senetářov a společností 
AQUEKO, spol. s r.o. se sídlem Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, 
okres  Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČO: 45476691

8] schvaluje  zhotovení  plynovodní  přípojky  k  budově  č.p.  118 
společností  Montáže  inženýrských  sítí,  spol.  s  r.o.,  se  sídlem 
Sokolská  199,  798  48  Protivanov,  IČO:  43389554  s  cenovou 
nabídkou 30 119,- Kč bez DPH

9] schvaluje  zhotovení  podloží  autobusové  čekárny  panem 
Jaroslavem Gricem, Senetářov 42 s cenovou nabídkou 42 887,- Kč 
včetně DPH

10]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/rok pro 
firmu SYNCO METAL, s.r.o.,  se sídlem U Lihovaru 495, 679 21 
Černá  Hora,  IČO:  63490633  dobu  určitou  od  01.07.2022  do 
31.12.2022

11]schvaluje  bezúplatný  převod  pozemku  parc.č.  122/30  v  k.ú. 
Senetářov, od současných majitelů manželů H. a L.Š. na pana L Š. a 
paní M. T. s tím, že náklady spojené s převodem pozemku budou 
hrazeny žadatelem

12]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy
o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 122/30 v k.ú. Senetářov, 
od současných majitelů manželů H. a L.Š. na pana L.Š. a paní M.T.

13]neschvaluje  záměr  prodeje  části  pozemků  parc.č.  1021,  parc.č. 
331, parc.č. 332/2, parc.č. 333/3 vše v k.ú. Senetářov

14]schvaluje  společnost  SMS-služby  s.r.o.  se  sídlem  V  rovinách 
934/40,  Podolí,  140  00  Praha  4,  IČO:  06784771  na  zpracování 
výběrového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace na 
společné územní a stavební řízení pro novou výstavbu“ s cenovou 
nabídkou 16 940,- Kč včetně DPH

15]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy 
na zpracování výběrového řízení na akci  „Zpracování projektové 
dokumentace  na  společné  územní  a  stavební  řízení  pro  novou 
výstavbu“ se společností SMS-služby s.r.o. se sídlem V rovinách 
934/40, Podolí, 140 00 Praha 4, IČO: 06784771
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 4 - 6 / 2022

  29.4. Ludmila Kakáčová č.p. 70

90 roků

70 roků

  7.6. Ludmila Hladůvková č.p. 126

75 roků

Senetářovské listy duben – červen 2022, číslo 6, vydáno 4. července 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.

  14.5. Alena Solaříková č.p. 170

 30.5. Karel Matuška č. 85 

    6.6. Marie Šimoníková č. 97 
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