SLOVO STAROSTKY

Říjen - prosinec 2021

Vážení spoluobčané,
letošní rok ukrajuje poslední dny. Končí rok, který byl pro všechny
opět jiný, mimořádný, složitý a těžký. Stávající stav zřejmě potrvá ještě
dlouhou dobu, a zatím to nevypadá, že bude vše alespoň trochu jako
dříve. Všichni se musíme vypořádávat s věcmi, které jsou nové,
a naopak jsme museli řadu věcí a činností, které pro nás byly
samozřejmostí, opustit. Zbývá nám jen být trpěliví, ohleduplní a věřit, že
se situace zlepší a snažit se udržet dobrou náladu.
První investiční akcí příštího roku je plánované odbahnění tří vodních
nádrží v naší obci. V současné době se připravuje výběrové řízení na
zhotovitele. Na zpracování projektové dokumentace na odbahnění nám
byla přidělena dotace ve výši 90 000,-Kč a na samotné odbahnění
vodních nádrží jsme obdrželi dotaci v částce 350 000,-Kč.
Koncem října byl přeložen hřeben střechy muzea, příští rok bude
provedena oprava omítek. S žádostí o individuální dotaci na tyto opravy
jsme byli úspěšní, obdrželi jsme 150 000,-Kč.
Na podzim jsme se zúčastnili jednání se společností E.ON Energie,
a.s., ohledně uložení kabelů a obnovy nízkého napětí do země a s tím
i spojené vybudování nového veřejného osvětlení. Z důvodu
rozsáhlejších úprav v projektové dokumentaci a koordinaci se správou
a údržbou silnic, která připravuje opravu komunikace přes naši obec, se
odsouvá i samotná realizace první etapy na rok 2023. Stávající veřejné
osvětlení je na hranici své životnosti, řešíme stálé opravy a některé světla
již opravit nejdou. Chtěla bych vás požádat o toleranci a pochopení, že
není možné z hlediska nákladů, objednávat technické služby kvůli
výměně jedné lampy, ale vždy s větším počtem opravovaných lamp.
Další plánovanou investiční akcí příštího roku je odkanalizování
areálu průmyslové zóny.Koncem roku se začne připravovat výběrové
řízení, a pokud se vybere zhotovitel, s odkanalizováním začne brzy na
jaře.
Na závěr děkuji za celoroční práci zaměstnancům obce
a zastupitelům obce, děkuji sboru dobrovolných hasičů za odstranění
křovin v okolí areálu průmyslové zóny a za celoroční pomoc na obci,
všem spolkům a organizacím přeji, aby svoji činnosti mohli realizovat
v novém roce v plném rozsahu.
Přeji vám i v této složité době kouzelné vánoční svátky, prožité v klidu a
naplněné radostí. Ať pod stromečkem najdete především naději,
optimismus, zdraví a štěstí tolik potřebné nejen v těchto dnech, ale
i v roce nadcházejícím.
starostka obce Jana Sedláková
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Slova předsedů složek
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a tímto bych chtěl připomenout činnost našeho
sboru v uplynulém čtvrtletí.
I letošní rok byl vzhledem k omezením, která nastala, na pořádání
akcí chudý. Mohli jsme uspořádat pouze 1 akci pro veřejnost, a to
„Posezení u burčáku“. Děti a dorostenci zde předvedli ukázku
požárního útoku a vybraní jedinci ukázku disciplíny 100 m překážek
v různých kategoriích. Potěšil nás Váš zájem a Vaše účast.
Po sportovní stránce byl letošní rok o něco bohatší. Začátkem
prázdnin se rozběhla Velká cena Blanenska. Zde nás reprezentovala
družstva žen a dorostenců (mužů). Na závěrečném vyhlášení, které
proběhlo v Černovicích 20. 11. 2021 obsadili v konečném hodnocení
dorostenci 1. místo a ženy obhájily 2. místo.
Naše děti a dorostenci se díky pochopení zástupců Prostějovské
ligy mohli této soutěže zúčastnit. Po rozpačitém začátku se naše
družstva chytla a zopakovala loňský výsledek. V celkovém hodnocení
obsadili starší žáci „A“ a dorostenci 1. místo, starší žáci „B“ dělené 3.
místo a mladší žáci 2. místo.
K výčtu úspěchů patří i účast našeho dorostence Filipa Zouhara na
Mistrovství ČR v Zábřehu na Moravě, které se konalo 5. 7. 2021.
V disciplíně dvojboj obsadil s časem 16:90 s 5. místo, ve stovkách
s časem 18:68 s 7. místo a celkově vybojoval 5. místo.
Všem chci poděkovat za vzornou přípravu a reprezentaci.
Výjezdová jednotka se zúčastnila pomoci po ničivém tornádu v obci
Hrušky (okres Břeclav) ve dnech 26. 6. – 29. 6. 2021 a také v obci
Mikulčice (okres Břeclav) dne 8. 7. 2021.
Dále se zúčastnila krajského námětového cvičení, které proběhlo
v Jedovnicích 5. 11. 2021. Cvičení bylo zaměřeno na hromadnou
dopravní nehodu.
Výjezdy:
- 17. 10. – zahoření les Jedovnice (nad kempem)
- 1. 11. - spadená větev u Kojálu
Na podzim se opět uskutečnil sběr železného šrotu, sběr
elektrických spotřebičů a papíru.
Z důvodu vládních opatření se neuskutečnila Kateřinská zábava
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a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Výroční valná hromada proběhne 8. 1. 2022 (dle vládních nařízení).
Program bude upřesněn v pozvánkách.
Na 1. čtvrtletí příštího roku připravujeme (dle vládních nařízení):
- 22. 1. 2022 – divadelní představení
- 26. 2. 2022 – Masopust (taneční zábava)
březen - společně se sdružením Muzeum Hodové posezení
Vzhledem k tomu, že při posledních ročnících nám nepřálo počasí,
rozhodli jsme se tuto akci přesunout do kulturního sálu v Senetářově.
Připravíme doprovodný program, vše bude upřesněno v pozvánkách
a plakátech.
Na závěr bych chtěl dětem popřát splněná přání a krásné dárky
a dospělým klidné a pohodové vánoční svátky. Nový rok ať je lepší než
byl starý.
Josef Šenk
starosta SDH

Spolek Muzeum Senetářov
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností našeho spolku za poslední
čtvrtletí letošního roku.
I přes epidemická opatření, která se stále zpřísňují a omezují
činnost nejen našeho spolku jsme v činnosti pokračovali při zachování
zákonem stanovených podmínek.
Za toto období proběhlo několik brigád a schůzí k zajištění plánu
činnosti, který jsme si vytyčili na Valné hromadě spolku.
Jedním z bodů bylo také uspořádání zájezdu pro členy spolku.
Tento zájezd se uskutečnil nejen pro členy spolku, ale také pro jejich
rodinné příslušníky v sobotu 2. října. I přes odhlášení některých
účastníků z důvodu nemoci byla účast celkem 34 osob včetně dětí.
Naším cílem byla návštěva Retro muzea na statku v Dolních
Heršpicích a hradu Veveří. V rozsáhlém Retro muzeu na statku jsme
měli možnost prohlédnout si staré zemědělské stroje, auto veterány,
vybavení starých prodejen potravin, řeznictví, sbírky hraček, vysavačů,
rádií, televizorů,vybavení školních tříd a řadu dalších zajímavých
sbírek z dřívější doby. Po této zajímavé prohlídce jsme pokračovali na
hrad Veveří. Prohlídku z důvodu epidemických opatření jsme
absolvovali na dvě skupiny. Dobu při čekání na vstup jsme za krásného
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slunečného počasí využili k malému občerstvení a poslechu
vystoupení country kapely. Po prohlídce hradních místností a nádvoří
jsme odjeli domů. Zájezd jsme ukončili posezením v klubovně. Dle
ohlasu účastníků zájezdu byla tato sobotní akce hodnocena kladně.
O tom co se nám případně podaří uskutečnit do konce letošního
roku vás budeme informovat v příštím vydání Senetářovských listů.
Výhled nejen naší činnosti na počátek příštího roku při dnešních
epidemických opatření není však nijak optimistická. Tolik k naší
činnosti za uplynulé období.
Závěrem chci poděkovat všem příznivcům za podporu naší činnosti
v průběhu celého roku. Všem spoluobčanům přeji šťastné a veselé
prožití svátků vánočních. Do nového roku pak hlavně zdraví.
Za Spolek Muzeum Senetářov
Zouhar Antonín

ŠKOLA a ŠKOLKA
Základní škola Podomí
Máme za sebou první čtvrtletí školního roku 2021/2022. Již od
samého začátku bylo pravděpodobné, že ani tento školní rok nebude
klidný a bude poznamenán koronavirovou pandemií. Uplynulé dva
školní roky značně změnily formy a ovlivnily výsledky vzdělávání (a to
nejen v naší škole). Jen těžko si mnozí žáci opět zvykali na intenzivní
tempo prezenční výuky. Dokud to bylo možné, bylo snahou vyučujících
co nejefektivněji využít každé hodiny k doplnění zameškaného učiva.
Nemocnost a sílící vlna pandemie však postupně začala zasahovat i do
řad našich učitelů a žáků, a tak musela v listopadu jedna z tříd prvního
stupně opět přejít na distanční výuku. V ostatních třídách sice také
několik dětí muselo z důvodu akutního onemocnění či nařízené
karantény zůstat doma, naštěstí výuka mohla stále probíhat s osobní
účastí dětí ve škole. Situaci, která se mění každým dnem, s napětím
sledujeme.
Mnoho tradičních akcí, které obvykle v podzimních měsících
probíhají, se uskutečnit nemohlo. Patří mezi ně soutěže a projekty, při
nichž dochází k setkávání žáků z různých škol a nemohou tam být
řádně dodržena protiepidemiologická opatření. V naší škole se
v uplynulém období podařilo zrealizovat alespoň několik školních
projektů: zdárně proběhl plavecký kurz žáků 3. a 4. ročníku, ve třídách
druhého stupně se v každém měsíci jedenkrát uskutečnily besedy
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s anglicky mluvícím lektorem, žáci devátého ročníku navštívili
Robotiádu a zúčastnili se exkurze v SPŠ Jedovnice, absolvovali
projektovou výuku zaměřenou na finanční gramotnost s názvem „Pan
Zdědil a pan Zdražil“. Ve čtvrté třídě se formou projektové výuky
dovídali žáci o pravěku, prvňáci měli vyučováni oživeno
halloweenským dnem a několikatýdenní návštěvou skřítka
Podzimníčka. Sedmáci vyrazili na zeměpisnou projekci cestovatele
Adama Lelka, který dětem vyprávěl o Madagaskaru čili příběh
pradávné Lemurie. Žáci 8. třídy vyrazili do Brna, kde absolvovali
historický program Zbořme hradby organizovaný MZM Brno. V den
státního svátku 17. listopadu připravili dobrovolníci ze 7. až 9. ročníku
pro žáky prvního stupně a děti z MŠ stezku odvahy „Za strašidly
z Rajáku“. Na začátku prosince potom žáci devátého ročníku zajistili
návštěvu Mikuláše s jeho družinou ve všech nižších ročnících i v MŠ.
O některých těchto akcích informují autenticky přímo samotní žáci na
stránkách Podomského školopisu – časopisu, který v elektronické
podobě rozesílá redakce prostřednictvím e-mailu všem rodičům
a žákům.
V nejbližších týdnech a měsících mají mnozí vyučující v plánu
uskutečnit řadu akcí a všichni doufáme, že se budou moci uskutečnit.
Věříme, že v lednu bude nejen vhodné počasí, ale také příznivá
epidemiologická situace a podaří se zrealizovat oba lyžařské kurzy (jak
pro 1. stupeň v Olešnici na Moravě, tak pro 2. stupeň v Jeseníkách).
Páťákům přejeme, aby mohli strávit týden na výukovém programu ve
Středisku ekologické výchovy Chaloupky na Vysočině. S veřejností se
budeme těšit na setkání na školním plese, který by se měl uskutečnit
tentokrát později – až 19. března 2022 (snad se do té doby koronavirus
unaví).
V předvánočním čase jsme letos bohužel nemohli zorganizovat
veřejností oblíbené Adventní dílny ani s tím spojené vystoupení našich
žáků a charitativní bazárek.
Pro žáky 9. ročníku bývá na základě Školního vzdělávacího
programu vyhrazen předvánoční čas k seznamování se s globálními
problémy. Žáci jsou v rámci předmětu Člověk a příroda vedeni
k úvahám o humanitární pomoci. Jelikož se letos nebude moci
uskutečnit charitativní bazárek, který v minulých letech deváťáci
organizovali v rámci Adventních dílen a jehož výtěžek věnovali na
vybraný charitativní projekt, rozhodli se letošní deváťáci vyhlásit
virtuální humanitární sbírku po vzoru loňských absolventů. Vybrali si
dva projekty, které by rádi podpořili a prosí tak všechny o finanční
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příspěvek. Každého dárce hodlají odměnit drobným dárečkem, který
bude zaslán poštou na adresu vyplněnou přispěvatelem. Svoje výzvy
i veškeré informace pro případné přispěvatele uveřejnili žáci devátého
ročníku v aktuálním čísle Podomského školopisu, který najdete ve své
e-mailové schránce či na internetových stránkách školy. Citace výzev:
Z důvodu blížících se vánočních svátků jsme se my, jakožto žáci 9. třídy ZŠ
a MŠ Podomí, rozhodli jako náhradu za každoroční charitativní "Bleší trh"
uspořádat sbírku tímto způsobem. Vybrali jsme si dva projekty, které jsou
našim srdcím nejbližší. Budeme velice rádi, pokud nás v naší snaze podpoříte
prostřednictvím níže uvedených dárcovských výzev.
1. Ahoz Na Kopečku z. s. (https://www.ahoznakopecku.cz/) je spolek, který
nabízí bezpečný domov pro zvířata, která byla zachráněna z nevyhovujících
životních podmínek, byla zanedbávaná nebo dokonce týraná. Tuto sbírku jsme
uspořádali, abychom těmto zvířatům pomohli najít nový milující domov, kde
dožijí svůj život šťastní a spokojení, opečovávaní a s plnými bříšky. (Odkaz
najdete na stránkách Školopisu).
2. Piafa Vyškov, z. ú. (http://piafa.cz/) je spolek, který nabízí sociální služby
a zejména rehabilitace a terapie dětem ve věku od miminek do patnácti let.
Tuto sbírku jsme uspořádali, abychom pomohli nám blízkému spolku dále
provozovat jejich aktivity, neboť celé budoucí fungování spolku Piafa je
aktuálně ohroženo následky pandemické situace. (Odkaz najdete na stránkách
Školopisu). Budeme moc rádi, když se rozhodnete alespoň malou částkou
přispět do jedné z vybraných sbírek.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do
roku 2022.
Mgr. Jitka Kocmanová

MŠ Senetářov
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili v nově zrekonstruovaném prostředí.
Touto cestou děkujeme obci Senetářov, za poskytnutou dotaci na opravu
vnitřních prostor. Dále pak panu Kaldovi, Kyjovskému, Dvořákovi za
veškeré opravy v budově a spolupráci. Dále také personálu MŠ za dohled
při stavbě a následný úklid vnitřních prostor před zahájením školního roku.
Nemalé poděkování patří i z řad rodičů, kteří pomáhali při přípravách na
danou rekonstrukci nebo následně při sestavení třídy po rekonstrukci.
Jakmile nám to současná situace dovolí, rádi uspořádáme Den
otevřených dveří, abyste si mohli školku sami prohlédnout.
V letošním školním roce je přihlášeno 24 dětí a z toho 10 dětí plní
povinné předškolní vzdělávání. Pro jedno dítě je schválen Individuální
Vzdělávací Plán (vzdělávání v domácím prostředí), jehož součástí je
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ověření znalostí mateřskou školou.
Děti první školní den čekalo seznámení se s novými kamarády
a uspořádáním třídy. Nově byly pro děti připraveny hrací koutky, které plní
svoji funkci při následném vzdělávání. Děti v rámci hry ve svém vybraném
koutku rozvijí své schopnosti a dovednosti na zvolené téma (děti si téma
volí dle svých zájmů a potřeb) a snaží se více zdokonalovat ve svém
prožitkovém vnímaní. V tento slavnostní den se s dětmi přišla přivítat paní
starostka, která jako každý rok přichází se sladkou pozorností. Následná
adaptace tak proběhla bez větších obtíží.
Ve vzdělávání dětí se především zaměřujeme na samostatnost.
V rámci změn v denním režimu dětí byla zavedena postupná svačinka.
Vede děti k pochopení, že je čas na svačinku, ale mohou ještě chvíli vytrvat
u své hry a hlídat si znamení, které ukazuje na blížící se konec svačiny.
Děti si také sami chystají příbor s talíři a uklízejí po sobě. Tímto se snažíme
vést děti k samostatnosti, odpovědnosti za své rozhodování, ale i vnímání
potřebných věcí, které nejsou samozřejmostí, ale vyžadují určité úsilí.
Ve školním roce děti čeká mnoho zajímavých kulturních
a vzdělávacích akcí. Po dobu 6 měsíců je pro předškolní děti
organizována– „škola hrou“, kde si děti pod vedením paní ředitelky zkouší
různé vzdělávací úkoly za přítomnosti zákonných zástupců.
Hned v září si děti mohly donést svoji oblíbenou hračku, kterou ostatním
představily a cítily se lépe, když držely v náručí něco svého. Proběhlo
divadelní představení Tetiny, kterého se účastnila i MŠ Studnice v rámci
vzájemné spolupráce. Zahájili jsme projektové dny MTU, které nám jsou
financovány z projektu MAP Moravský kras. Děti se zde stávají např.
malými architekty, inženýry a společně zkoumají dění v této sféře.
Z projektu MAP Moravský kras, máme možnost čerpat finanční
prostředky nejen ke vzdělávacím činnostem pro naše děti, ale
i pedagogy. V rámci tohoto projektu probíhají konkrétní aktivity na podporu
rozvoje projektových dnů, společných aktivit se subjekty podporujícími
vzdělávání – knihovny, aj. Pedagogičtí pracovníci zapojených škol
v projektu mohou využívat praktické workshopy v podporovaných
oblastech, po celou dobu realizace projektu probíhá sdílení zkušeností
mezi školami a vzájemné návštěvy pedagogů ve výuce s cílem výměny
zkušeností a profesního rozvoje pedagogů. Realizace projektu MAP je
významná také z hlediska plánovaných investic ve školách, kdy
zřizovatelé mohou získat finanční prostředky z evropských fondů pouze
na investiční projekty, které jsou zařazeny ve strategickém plánu MAP.
Z tohoto projektu také využíváme podporu speciálního pedagoga, který je
v MŠ nápomocen především pedagogickým pracovníkům s konzultací
výchovných a vzdělávacích obtíží u dětí. Současně se na něj mohou
obrátit i rodiče dětí. Spolupracujeme i s SCP Brno, Veslařská, kde nám
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paní logopedky zprostředkovaly logopedickou depistáž, ve spolupráci
s PPP Blansko chystáme pro naše děti s povinnou předškolní docházkou
depistáž školní zralosti. Výsledky depistáží jsou pro nás důležitou zpětnou
vazbou pro naši další práci s dětmi.
V letošním roce jsme navázali spolupráci s MŠ Studnice, se kterou se
střídáme v návštěvnosti za účelem společného zhlédnutí divadla či
vzdělávacího projektu. Uskutečnili jsme společně s rodiči odpolední akci DÝŇOBRANÍ. Kde nás čekala ochutnávka pokrmů z dýně od rodičů
a následné vyhodnocení a ocenění toho nejlepšího pokrmu. Na děti čekal
doprovodný program v rámci plnění různých úkolů a v neposlední řadě
i vydlabávání dýně.
Na začátku listopadu nás navštívila paní K. Veselá, která se věnuje
Muzikohrátkám. Pro děti měla připravený krásný pohádkový příběh
doprovázený hudbou. Začala vyprávět pohádku O podzimním lese. Každé
zvíře, strom, potok, vítr, déšť,… měl svou vlastní hudbu. Děti příběh
dokázaly vnímat a soustředily se, jakým zvukem k nám země mluví. Děti
měly také možnost si zahrát na zvolený hudební nástroj. Na začátku, byly
seznámeny, jak se mají k nástroji chovat. Poté si vybraly nástroj a za
doprovodu bubnu hrály v daném rytmu, až do úplného vypnutí. Děti si také
vyzkoušely prožitkové zapnutí a vypnutí svého vybraného nástroje, kdy
instruktorka mrkla na dítě a ono začalo hrát, poté poukázáním rukou, když
dlaň přitáhla k tělu, dítě hrát přestalo. Všechny děti začaly vnímat hudbu
a soustředily se na její zvuk.
Získaly jsme také možnost zúčastnit se dopoledního výletu do
vzdělávacího centra – Lipka. Celým programem nás provázela larva
brouka tesaříka, děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o stromech
a dřevě. Hádaly, které věci jsou ze dřeva, pozorovaly larvy a brouky
tesaříky pod mikroskopem a lupou, na velkém modelu hledaly, kde se kácí
stromy a kde se řežou desky, mohly si prolézt modelem mraveniště.
Viděly, jak se roztápí v kamnech, na kterých si upekly a následně i snědly
vlastnoručně připravenou bramborovou placku. Program pokračoval
i venku, kde si děti zahrály pohybové pexeso - ve dvojicích hledaly v lese
stejný předmět, který dostaly od lektorky. Po skončení programu jsme si
ještě prohlédli celý areál - živé ploty z různých dřevin, prosklený
kompostér, naučná tabule o kůrovci, jezírko. Měli jsme i trochu času na
dovádění na malém dětském hřišti.
Bohužel nám současná situace neumožnila vystupování u rozsvícení
vánočního stromečku. Toto vystoupení plné básniček, pohybového tance
či písniček předvedly děti, alespoň svým rodičům za schválených
protiepidemických podmínek v adventní době na školní zahradě.
Také jsme, jako v loňském roce, museli zrušit společné akce s rodiči.
Letošní vánoční dílničky jsme společně s dětmi strávili v dopoledních

hodinách v MŠ. Děti si upekly vánočku a vyrobily spoustu krásných
vánočních ozdob, které si odnesly do svých domovů.
K předvánočním tradicím patří, návštěva sv. Mikuláše nejen
v domovech dětí, ale i v MŠ. Letos nás sv. Mikuláš navštívil s andělem
a čerty, děti za odměnu a odvahu dostaly, jako každý rok balíček nejen se
sladkou dobrotou, ale i zdravým mlsáním. K dalším tradičním přípravám
na vánoční svátky patří pečení cukroví. Děti s učitelkami pekly perníčky,
vanilkové rohlíčky a linecké cukroví - naši školku, tak provoněla vánoční
atmosféra. Společnými silami jsme ozdobili vánoční stromeček a s dětmi
se těšíme na oslavu „Štědrého dne“ s nadílkou.
Společně jsme se s dětmi také domluvili, že nejen o Vánocích, je pěkné
dělat dobré skutky a radost ostatním lidem. A tak se děti pustily do
vytváření vánočních přáníček, které jsme společně našim starším
spoluobčanů roznášely při vycházkách do schránek. Věříme, že taková
maličkost naše spoluobčany potěší a podpoříme tak mezigenerační
soužití s občany Senetářova.
Z našich letošních úspěchů:
Společně s dětmi jsme se zapojili do soutěže o čističku vzduchu, která
bude užitečným pomocníkem vůči dětským virům, ale i dětem s alergiemi.
Podmínky soutěže bylo nakreslit libovolnou technikou obrázek čisté
přírody. Do soutěže byl vybrán obrázek Michalky Kuncové, který obdržel
nejvíce hlasů od rodičů z MŠ. V soutěži jsme čističku AIR FIGHT vzduchu
vyhráli a naše MŠ ji obdrží od firmy CLEAN AND HEALTH darem
v hodnotě 36.000,-Kč. Máme s dětmi z našeho úspěchu obrovskou radost.
Co se chystá:
Byla vyhlášena grantová výzva „Zahrada hrou“, kterou vyhlásila nadace
Proměny Karla Komárka. Zkusíme o tuto dotaci požádat, abychom získali
finanční prostředky k rekonstrukci zahrady. Rekonstrukce zahrady
potřebuje větší investici, naší snahou je pomalými kroky zahradu dětem
vylepšovat a vytvářet i při pobytu venku podnětné prostředí nejen ke hře,
bádání, ale i poznávání a učení.
Všem občanům Senetářova přejeme klidné prožití Vánočních svátků
v rodinném kruhu a Nový rok ať nám přinese jen samou radost, klid,
pohodu a hlavně zdraví.
Těšíme se na společná setkání s Vámi
Za kolektiv mateřské školy
Dis. Veronika Golisová
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ZAHRÁDKÁŘI

Jménem výboru a členů organizace bych chtěl poděkovat Obci
Senetářov za finanční podporu činností našeho spolku i za substituci
některých našich činností v péči o obecní zeleň v uplynulém roce.
Přeji Vám pokojné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a klid.
Do následujícího roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, radost z maličkostí
každého dne a vše dobré

Vážení spoluobčané,
uplynulé období lze pro naši organizaci charakterizovat jako
aklimatizační. Spolek i výbor se vzpamatoval z nečekaného odchodu
předsedy a navrátil se k realizaci obvyklých činností.
V polovině září se konala výborová schůze, na které byl dohodnut
termín pro konání členské „volební“ schůze a plán činností do konce
roku. Děkujeme spolku Muzeum za zapůjčení klubovny pro výborové
schůze.
Ve čtvrtek 30. září jsme zorganizovali brigádu na ořez keřů a stromů
na trávníkách a zastřihli jsme také živý plot a túje na hřbitově.
Svolaná členská schůze se uskutečnila v pátek 15. října tradičně
v zasedací místnosti obecního úřadu. V průběhu programu schůze byl
novým předsedou Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Senetářov zvolen pan Ivo Matuška. Současně došlo ke
schválení všech souvisejících administrativních změn v organizaci.
Volbou byl také doplněn výbor organizace o jednoho nového člena. Na
závěr schůze byl prostor pro vzájemnou diskuzi v průběhu občerstvení
a především při tradiční degustaci ovocných pálenek.
Všechny administrativní změny ve spolku, organizaci návštěvy
divadla a přijetí nových členů jsme ještě projednali na výborové schůzi
dne 31. 10.
Mezi členy spolku a jejich rodinné příslušníky byla rozdistribuována
pozvánka na plánovanou návštěvu divadelního představení
Městského divadla v Brně - muzikálu Pretty Women konaného v sobotu
4. prosince. Prvotní zájem o představení byl veliký a podařil se nám
naplnit celý autobus. Jenže po zakoupení vstupenek byla proti
návštěvě některých z přihlášených účastníků náhlá změna
protiepidemických opatření. Po zpřísnění protiepidemických podmínek
polovina z přihlášených zájemců nesplňovala podmínky pro vstup osob
do divadla. Byli jsme nuceni nastalou situaci s již zakoupenými
vstupenkami řešit. Díky vstřícnosti divadla bylo možné vstupenky vrátit
a finance za vrácené vstupenky bude možné v budoucnu využít.
Nakonec se muzikálu Pretty Women účastnilo 20 osob. Samotný
muzikál vycházející ze známého stejnojmenného amerického filmu byl
pro diváka nenáročný, odreagující a odpočinkový. Měl jsem dojem, že
po rychle plynoucích třech hodinách představení každý z účastníků
odjížděl dobře naladěn a s pocitem, že se mohl po delší době kulturně
vyžít a zpestřit si dny koronavirové etapy svého života.

Vážení spoluobčané,
Rok 2021 se nezadržitelně blíží ke svému konci a my bychom se rádi
podělili o pár informací z akcí, které se v tomto roce uskutečnily. Byly to
především dálkové pochody a také jeden fotbalový turnaj. Celkem se
jednalo o čtyři následující akce.
V pátek 28. května navečer jsme ze Střelic vyrazili ve čtyřčlenné
skupince na Brněnské vokruch vokolo Štatlu ... aneb 100 kiláků za den.
Jde o okruh kolem Brna v délce 100 kilometrů, který se účastníci snaží
ujít během 24 hodin. Poslední roky se díky pandemické situaci
a různým opatřením nestartuje hromadně, ale každá skupina vychází
podle sebe a poté zaznamenává čas průchodu jednotlivými kontrolami.
Po zkušenostech z předchozího roku, kdy už jsme tuto stovku jednou
došli, se nám to podařilo i letos, a to přibližně za 22 hodin.
V sobotu 21. srpna jsme pak pořádali 1. ročník fotbalového turnaje
na senetářovském hřišti. Za pěkného počasí se ho zúčastnilo pět týmů,
které se nakonec umístily v tomto pořadí: 1. Božkov Warrirors, 2.
Senetářov, 3. Odpadlíci, 4. Houslice a 5. Krásensko. Domníváme se,
že to byla vydařená akce, a v příštím roce se na ni budeme snažit
navázat.
V pátek 3. září večer jsme se vydali v pětičlenné skupině na pro nás
neznámou trasu pochodu s názvem Stovka Podyjím. Pochod má sice
v názvu stovku, ale trasa měří kolem 110 kilometrů, takže je to slušný
zápřah. Část trasy vede i Rakouskem. I díky vcelku vysokým zářijovým
teplotám a velkému převýšení tratě jsme nakonec tento pochod
nedokončili. Zakončili jsme ho přibližně na 94. kilometru, kdy jsme
v sobotu navečer dorazili do pivovaru v Hnanicích a po konzumaci
místního kvalitního moku značky Wolfgang a značné únavě jsme
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Za výbor ČSZ v Senetářově
Michal Zouhar

AC Senetářov

naznali, že už pokračovat nebudeme a necháme se odvézt domů.
Poslední letošní akcí, která stojí za zmínku, byla Křtinská
padesátka, která se konala v sobotu 2. října. Této akce jsme se
zúčastnili tři. Jde se po pěkných trasách na Blanensku a je to příjemný
výšlap, který můžeme všem jen doporučit. Pro zájemce je k dispozici
i stokilometrová verze pochodu, která startuje již v pátek večer a je
třeba ujít dva stejné okruhy.
Závěrem bychom vám rádi popřáli příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce. Nezapomeňte si také
o Vánocích mezi všemi těmi kapry, bramborovými saláty a sladkostmi
udělat s rodinou nějakou tu pěknou procházku, klidně i delší.:-)
Roman Kuběna

Mapa trasy pochodu Brněnský vokruch vokolo Štatlu pro ilustraci
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 8.9.2021
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1) schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2) určuje ověřovateli zápisu třicátého zasedání pana Ondřeje Ševčíka
a pana Romana Kyjovského a zapisovatelkou zápisu paní Magdu
Vargovou
3) ověřuje že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, souhlasí
s předloženým návrhem Územního plánu Senetářov a výsledky
jeho projednání, včetně způsobu zohlednění podmínek vyplývajících
ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí,rozhoduje
o uplatněných námitkách a vydává Územní plán Senetářov formou
opatření obecné povahy
4) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021
5) schvaluje podání žádosti o individuální dotaci JMK 2021 na opravu
doškové střechy a opravu venkovních omítek budovy Muzea
tradičního bydlení a perleťářství
6) schvaluje vyloučení z hlasování pana A.Š. o pronájem venkovní
plochy v areálu průmyslové zóny
7) schvaluje nájem venkovních prostor v areálu průmyslové zóny
parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov o výměře 15 m2, v ceně 102,10
Kč/m2, pro pana A. Š. na dobu určitou od 09.09.2021 do 31.08.2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.10.2021
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1) schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2) určuje ověřovateli zápisu třicátého prvního zasedání pana Antonína
Zouhara a pana Milana Musila a zapisovatelkou zápisu paní Magdu
Vargovou
3) schvaluje opravy vjezdové brány do areálu průmyslové zóny včetně
modernizace otevírání brány mobilním telefonem firmou Brány –
Vrata Přikryl, Jaromír Přikryl, Pražská 76, Letovice, IČ: 64342433 do
maximální částky 50 000,- Kč
4) schvaluje opravy buňky na sběrném dvoře firmou Petr Mikoláš,
Lipovec 328, IČ: 65778049 do maximální částky 40 000,- Kč
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5) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021
6) schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7) schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
8) schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje v rámci dotačního programu: Podpora boje proti suchu,
zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území
Jihomoravského kraje v roce 2021 č. JMK 073352/21/OR
9) schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje v rámci dotačního programu: Podpora boje proti suchu,
zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území
Jihomoravského kraje v roce 2021 č. JMK 073323/21/OR
10)schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji
11)schvaluje bezúplatný převod zemědělského pozemku parc.č. 515/4
v k.ú. Senetářov o výměře 3 063 m2 od Státního pozemkového
úřadu
12)schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. 1088, 1128, 1156,
1165, 1340, 1341, 1397, 1406, 1477, 1019, 1479, 1487, 1543, 1104,
1113, 1211, 1251, 1291, 1296, 1559, 1004, 1202/1, 1321/1,
1187/39, 1182/5, 1130 vše v k.ú. Senetářov
13)schvaluje vyřazení Územního plánu obce Senetářov schváleného
usnesením zastupitelstva obce dne 31.05.2006 pod číslem
usnesení 6 z majetkové evidence obce Senetářov
14)schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2206 o závazných
částech územního plánu obce Senetářov
15)neschvaluje změnu územního plánu obce na parc.č. 1463, 1464,
1465, 1464, 1467, 1468, 1469 a 1471 vše v katastrálním území
Senetářov na využití pozemků pro umístění fotovoltaické elektrárny
16)schvaluje společnost Rozvojová agentura zlínského kraje na
zpracování výběrového řízení na akci „Odbahnění vodních nádrží
v obci Senetářov“ s cenovou nabídkou 21 000,- Kč
17)zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy
o dílo s firmou Rozvojová agentura zlínského kraje, IČ: 228 20 671
na administraci veřejné zakázky „Odbahnění vodních nádrží v obci
Senetářov“
18)schvaluje komisi na výběr zhotovitele na akci „Odbahnění vodních
nádrží v obci Senetářov“ ve složení Milan Musil, Antonín Ševčík,
Antonín Zouhar, Martin Pospíšil, Jana Sedláková a náhradník Petr
Varga
19)schvaluje komisi pro posouzení žádosti o dotaci z rozpočtu obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 8.12.2021
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1) schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2) určuje ověřovateli zápisu třicátého druhého zasedání pana
Antonína Zouhara a pana Antonína Ševčíka a zapisovatelkou
zápisu paní Magdu Vargovou
3) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
150 000,- Kč na projekt Oprava muzea perleťářství za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje
4) schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č JMK074038/21/OK
5) schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK
6) schvaluje finanční částku na služby sociální prevence ve výši
10 500,- Kč
7) schvaluje finanční částku na služby sociální péče ve výši 59 500,- Kč
8) schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Projektová dokumentace
veřejného osvětlení – I. etapa“ mezi Obcí Senetářov a společností
ELING s.r.o.
9) schvaluje pronájem pozemků parc.č. 1004, 1019, 1088, 1104, 1113,
1128, 1130, 1156, 1165, 1182/5, 1187/39, 1202/1, 1211, 1251, 1291,
1296, 1321/1, 1340, 1341, 1397, 1406, 1477, 1479, 1487, 1543
a 1559 vše v k.ú. Senetářov
10)schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků mezi Obcí
Senetářov a společností Sentus, s.r.o. se sídlem Senetářov 156
11)schvaluje Pachtovní smlouvu č. 639 mezi Obcí Senetářov
a společností Sentus, s.r.o. se sídlem Senetářov 156
12)schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 až 2024
13)schvaluje rozpočtové provizorium Obce Senetářov pro rok 2022
14)schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Senetářov,
okres Blansko, příspěvkové organizace, Senetářov 74 na roky
2023 – 2025
15)schvaluje Rozpočet Mateřské školy Senetářov, okres Blansko,
příspěvkové organizace, Senetářov 74 na rok 2022 v částce
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Senetářov na rok 2022 ve složení Magda Vargová, Antonín Ševčík,
Ondřej Ševčík
20)schvaluje zbudování nádrže na vodu ve sportovním areálu Sborem
dobrovolných hasičů Senetářov.

2 930 000,- Kč
16)schvaluje Směrnici spisového a skartačního řádu obce Senetářov
17)bere na vědomí společnost HANDL s.r.o., se sídlem Uhřice 10,
Nesovice, IČ: 27708047 na zpracování výběrového řízení na akci
„KANALIZACE v areálu průmyslové zóny Senetářov“ s cenovou
nabídkou 18 000,- Kč bez DPH a bere na vědomí komisi na výběr
zhotovitele na akci „KANALIZACE v areálu průmyslové zóny
Senetářov“ ve složení Martin Pospíšil, Jana Sedláková, Ondřej
Ševčík, Petr Varga, Antonín Zouhar, náhradník Milan Musil
18)schvaluje navýšení odměn za práce uzavřené na základě dohody
o provedení práce a dohody o pracovní činnosti ze 100,- Kč na 110,Kč/hod., a to od 01.01.2022
19)schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 183, parc.č. st.
255 v k.ú. Senetářov o výměře 100 m2, v ceně 255,30 Kč/m2, pro
firmu SYNCO METAL s.r.o., se sídlem U Lihovaru 495, Černá Hora
na dobu určitou od 01.01.2022 do 30.06.2022
20)schvaluje nájem venkovních prostor v areálu průmyslové zóny na
parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov o výměře 12 m2 v ceně 102,10
Kč/m2/rok od 09.12.2021 na dobu neurčitou pro pana P.K.
21)schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 180, místnost č.
209, parc. č.st. 243 v k.ú. Senetářov o výměře 19,5 m2 v ceně 296,10
Kč/m2/rok pro paní P.R.
22)schvaluje pořádání soutěže SDH okresního kola hry Plamen ve
sportovním areálu v termínu říjen 2022
23)schvaluje pořádání soutěže SDH okresního kola hry Plamen ve
sportovním areálu v termínu květen 2022
24 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou ke schválení
rozpočtového opatření v závěru roku 2021 s tím, že na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce budou zastupitelé s rozpočtovým
opatřením seznámeni.
25)schvaluje ponechání cen nájemného a služeb spojených s nájmem
nebytových prostor ve výši roku 2021.

Místní poplatek za komunální odpad
V návaznosti na novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
byla zastupitelstvem obce schválena obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za svoz
a likvidaci komunálního odpadu). Tento poplatek jsou povinni zaplatit všichni
občané, kteří mají v naší obci trvalý pobyt, včetně cizinců s povoleným trvalým
pobytem nebo pobývajících v ČR přechodně po dobu delší než 3 měsíce
a také ti, kteří mají v obci rekreační objekt, rodinný dům nebo byt, ve kterém
není nikdo hlášen k pobytu. Sazba poplatku je stanovena na 500,- Kč/rok/
občan nebo nemovitost. Poplatek je splatný buď jednorázově do 30. června
kalendářního roku a nebo ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. června
a do 30. října kalendářního roku. Osvobození od platby poplatku jsou děti do 3
let (včetně roku, kdy dovrší 3 let).
Od poplatku jsou osvobozeni také občané, kteří mají trvalý pobyt v naší
obci, ale žijí v jiné obci, kde platí poplatek za komunální odpad. Žádáme
všechny občany, kterých se to týká, aby tuto skutečnost nahlásili na obecní
úřad, a to nejpozději do 15. ledna každého kalendářního roku s tím, že je třeba
doložit nárok na osvobození (např. příjmový pokladní doklad z obecního
úřadu o zaplacení poplatku z jiné obce). Pokud doklad nebude včas doložen,
nárok na osvobození zaniká!!!
Dle novely zákona o odpadech je v letošním roce stanoven limit směsného
komunálního odpadu 200 kg na občana a rok. V případě, že je tento limit
překročen, navyšuje se cena za skladovací poplatek. Tento limit na občana je
v roce 2022 snížen na 190 kg na občana a rok. Tímto žádáme všechny
občany, aby důsledně třídili odpady, protože navíc, pokud odpady uložené
v jednotlivých nádobách (sklo, plast…), jsou znečištěny příměsí jiného
odpadu, tak si svozová firma účtuje další náklady na odstranění tohoto
odpadu dle ceníku. Pro informaci, za rok 2021 byla z rozpočtu obce na
odpadové hospodářství vynaložena částka 524 300,- Kč, což vychází
přibližně na 860,- Kč/občan/rok.

Svoz komunálního odpadu
Leden: 7, 21

Únor: 4, 18

Březen: 4, 18

Poslední svoz komunálního odpadu se v letošním roce i přesto, že je
svátek, uskuteční 24.12.2021.
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Pozvánka na prohlídku betléma
v kostele sv. Josefa v Senetářově na Štědrý den 24. 12. a to od 13 do
16 h. K dispozici bude také Betlémské světlo (pokud by se někomu
nepodařilo jej uchovat od návštěvy skautů).

Milí přátelé Tříkrálové sbírky,
už 22. rokem přináší skupinky Tří králů do vaší obce zvěst o narození Krista
při tříkrálovém koledování. Věříme, že Tříkrálová sbírka za dodržení
hygienických opatření proběhne letos tradičně. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
a především požehnání do roku 2021 budou přinášet koledníci do vašich
domovů od 1. do 16. ledna 2022.
Dary z Tříkrálové sbírky využíváme na to, abychom klientům nabízeli stále
lepší služby i na okamžitou pomoc jednotlivcům. Díky vaší podpoře v loňské
online Tříkrálové sbírce jsme mohli například zaplatit desetiletému chlapci
s vážnou nemocí kostí kompletní terapii nebo doplatit vícemístné auto pro lidi
s postižením, které jsme využívali také na cesty do oblastí postižených
tornádem.
Také výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 věnujeme lidem v akutní krizi a rozvoji
charitních služeb. V následujícím roce bychom se chtěli ještě víc zaměřit na
individuální pomoc lidem, kteří se dostanou do těžké finanční situace
například z důvodu energetické krize, pandemie covidu nebo zdravotních
a dalších důvodů.
Z letošní Tříkrálové sbírky dále podpoříme práci Mobilního hospice sv.
Martina a seniory, zdravotně postižené i rodiny s dětmi v regionu. Další část
výtěžku věnujeme na nákup aut na cesty pečovatelek a zdravotních sester do
domovů lidí na Blanensku a na podporu Charitní záchranné síti, díky které
můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná
pomoc.
Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit a koledníky
s kasičkou nezastihnete, můžete přispět přes webové stránky
www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2022 nebo přímo na účet Tříkrálové
sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro podporu
Charity Blansko.
Sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální
informace a buďte s námi. Velmi děkujeme všem lidem, kteří vlídně přijmou
koledníky a sbírku podpoří. Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním,
kteří se na sbírce podílí a nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.
Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko
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17.9. Nataša Fajglová č. 104
18.10. Olga Kocmanová č. 91

11.9. Barbora Grossová č. 60
2.11. Prokop Zouhar č. 229

Blahopřejeme !!!

Jubilanti 10 - 12 / 2021
95 roků
93 roků
85 roků

29.12. Božena Kuncová č. 76

80 roků

25.12. Ladislav Nejezchleb č. 148

1.10. Věra Matušková č. 94
11.11. Marie Grosová č. 21
31.12. Jarmila Zukalová č. 43

75 roků

17.10. Richard Kakáč č. 70
30.10. Vratislav Jekl č. 22
26.10. Růžena Nováková č. 34

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
Senetářovské listy říjen – prosinec 2021, číslo 4, vydáno 22. prosince 2021.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 4 x ročně. V nákladu
230 výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností v Senetářově. Vydává
Obec Senetářov, Senetářov 116, 679 06 Senetářov, IČO: 00637203, tel.
516 442 424, e-mail: epodatelna@seznam.cz. Evidenční číslo MK ČR E 24104.
Za obsahovou správnost ručí autoři. Tiskové chyby vyhrazeny.
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