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Vážení spoluobčané,
poslední dobou nás ze všech stran obklopují jen špatné zprávy. Od 

12. března vyhlásila Vláda ČR na 30 dní nouzový stav. Postupně se 
zavíraly školy, kulturní zařízení, obchody, omezil se volný pohyb osob 
a od 19. března smíme ven jen s ochranou obličeje. Většina z nás tato 
opatření  chápe  a  uvědomuje  si  hrozbu  koronavirové  pandemie. 
Nicméně  doba  je  natolik  hektická,  že  zde  nemá  cenu  zveřejňovat 
aktuální  informace,  protože  ty  budou  v  době  tisku  zpravodaje 
pravděpodobně překonané. Co však bude platit i na začátku dubna, 
kdy  čtete  tyto  řádky,  je  fakt,  že  nebezpečí  závažného onemocnění 
zvedlo vlnu dobrovolnictví a pomoci potřebným. Ten, kdo může, šije 
roušky,  protože  je  jich  stále  nedostatek.  Obec  shromažďuje  od 
dobrovolnic roušky a předává je dál.   Všichni darují svůj čas a energii 
pro pomoc bližnímu. A to mě nesmírně těší, právě v této nelehké době. 
Chtěla  bych  poděkovat,  všem  šikovným  švadlenám,  které  tímto 
pomohly. Velmi si jejich práce i darů vážíme. Stále platí nabídka pro 
starší  nebo  osaměle  žijící,  kteří  potřebují  pomoc  s  nákupem  nebo 
dalšími nezbytnostmi, aby se obrátili na obecní úřad.

V předposledním vydání zpravodaje jsem informovala, že hledáme 
zájemce o sekání travního porostu na naší obci. Z řad občanů však 
nikdo  neprojevil  zájem,  z  toho  důvodu  jsme  oslovili  tři  společnosti 
zabývající se touto činností, aby podali cenovou nabídku. V současné 
době čekáme na uvolnění krizového opatření, kdy je uloženo územním 
samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je 
to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu. 
Po zmírnění opatřeních zastupitelstvo obce   rozhodne o firmě, která 
bude v naší obci tuto činnost vykonávat. 

Začátkem roku jsme podali žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje 
na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby
a  občanské  vybavenosti  a  na  zpracování  územního  plánu.  Na 
zpracování  územního  plánu  jsme  podali  žádost  o  dotaci  i  na 
Ministerstvo pro místní rozvoj.

V současné době společnost ELING CZ s.r.o. zpracovává projekt 
na veřejné osvětlení a společnost KT architekti – Ing. arch. Pavel Klein 
pokračuje na vypracování územního plánu.

Přeji všem prožití nadcházejících velikonočních svátků ve zdraví
a v klidu. 
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Slova předsedů složek

Vážení spoluobčané,
první  čtvrtletí  letošního  roku  je  za  námi.  Tento  rok  jsme  zahájili

11. ledna Výroční valnou hromadou sboru, kde byl mimo jiné schválen 
plán činnosti na letošní rok. Tento plán je závazný pro všechny členy 
sboru. 

18. 1.   bylo ve spolupráci s obecním úřadem odehráno divadelní 
představení  krásenských  ochotníků.  Připravili  jsme  opět  vyvýšené 
hlediště pro zlepšení kulturního zážitku.

8. 2.  proběhla v Lipovci Výroční valná hromada okrsku Jedovnice. 
Po dlouhých letech se vzdal funkce starosty okrsku Jedovnice Antonín 
Zouhar č. 31. Děkujeme mu za spoustu odvedené práce.

22.  2.  masopustní  průvod  a  večer  obřad  pochovávání  basy
a  taneční  zábava.  Děkujeme  za  účast  v  průvodu  všem  maskám, 
spoluobčanům za občerstvení a dary.

Největší  zásluhu  na  vydařené  akci  má  Antonín  Ševčík  ml., 
poděkování patří také všem, kteří tuto akci zajišťovali.

Od  11.  března  naši  republiku  postihla  také  mimořádná 
opatření, týkající se aktuální epidemie COVID-19. 

Z  tohoto  důvodu  jsme  byli  nuceni  zrušit  Hodové  posezení
a  pravděpodobně  podobný  osud  čeká  Hasičskou  pouť  Křtiny
a Oslavy sv. Floriána. 

Nejisté je také konání 2. kola Velké ceny Blanenska mužů a žen 
v Senetářově, které mají proběhnout na konci května. 

Budeme  rádi,  když  nám  situace  dovolí  uspořádat  „Dětské 
noční závody“ na konci června.

Ze stejného důvodu jsme se také nezúčastnili žádných závodů 
v  uzlování  a  nezbývá  než  čekat,  jak  se  situace  vyvine  a  nám 
umožní minimálně trénovat.

Sběr železného šrotu, elektrospotřebičů a papíru – jakmile to 
bude možné, budeme Vás informovat obecním rozhlasem.

V těchto dnech Vám chci popřát hlavně pevné zdraví, čistou 
mysl, trpělivost a pokud to půjde i dobrou náladu.
 

Slova předsedů složek
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Rád  bych  Vás  ve  stručnosti  seznámil  s  činností  organizace  za 
uplynulé čtvrtletí.

V pátek 14. února proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Senetářově výroční členská schůze. Za účasti  téměř všech členů 
organizace byl předsedou Václavem Vintrem zhodnocen uplynulý rok 
a byly naplánovány činnosti roku současného. Z dokumentu s textem 
výroční  zprávy  za  rok  2019  se  neplánovaně  vytratil  jeden  list. 
Přítomným to nevadilo a čas s pomocí předsedy využili k vzpomínkám 
na realizované činnosti v roce minulém a k diskuzi nad plánem činností 
na  rok  2020.  Uvidí  se,  kolik  z  naplánovaných  činností  se  podaří
s ohledem na současnou situaci zrealizovat, například akce na pletení 
velikonoční  pomlázky  se  neuskuteční.  Následovala  krátká  zpráva
o hospodaření organizace a předání inspirativní a naučné zahradnické 
literatury  jubilantům z  řad členů. Členská základna má aktuálně 24 
členů,  a  to  včetně  tří  nových  členů,  pro  které  byla  výroční  schůze 
premiérou  a  prověrkou  při  tradiční  degustaci  ovocných  pálenek.
V letošní degustaci se mezi 11 vzorky objevily i dva vzorky s netradiční 
kvasnou surovinou (řepa a jahody), ale až na výjimky se je podařilo 
všem uhádnout. 

V letošním roce si místní organizace připomíná významné výročí,
a to 50 let od svého založení. Samotná oslava ještě nemá jasné obrysy, 
ale  plánujeme,  že  pravděpodobně  na  podzim  letošního  roku 
zorganizujeme pro občany posezení, kde se bude možné poohlédnout 
do  historie  činností  organizace  formou  foto  vzpomínek  a  video 
záznamů. Můžeme k tomu využít paměti několika stále aktivních členů, 
kteří  byli  u  zrodu  a  založení  organizace.  V  rámci  doprovodného 
programu bychom rádi  také po cca 10  letech zorganizovali výstavu 
ovoce a zeleniny.

Plán činností na následující čtvrtletí:
- zorganizujeme  brigádu  na  ořezání  vrb  u  rybníku  u  školky,  na 
zakrácení topolů a prořezání zeleně v okolí rybníku a před školkou
- začátkem května plánujeme zorganizovat prohlídku s průvodcem 
do Arboreta Křtiny
- na živých keřích a plotech ze Zimostrázu vždy zeleného (buksusu) 
na prostranství obce provedeme ochranný postřik proti  housenkám 
Zavíječe  zimostrázového.  Doporučujeme  majitelům  živého  plotu

ZAHRÁDKÁŘI
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Perníkové  chaloupce,  Neposlušných  kůzlátkách,  Sněhurce,  Popelce
a mnoho dalších jsou stále v zájmu našich nejmladších čtenářů.

V  příštím  školním  roce  bychom  rádi  uspořádali  projekt  „Babičko, 
dědečku  pojďte  nám  číst  „,  kde  bychom  se  pravidelně  scházeli
s prarodiči, kteří by dětem do školky přišli přečíst pohádku či příběh. Pro 
děti  to  bude nejen  zpestření,  ale  zároveň podpoříme mezigenerační 
soužití.

Bohužel  s  událostmi  spojenými  s  březnem,  které  zasáhly  celou 
Českou republiku, jsme byli k těmto okolnostem také nuceni přihlédnout 
a  provoz  MŠ  Senetářov  přerušit.  Však  pracovníci  při  uzavření  MŠ 
nezahálí a věnují se  řádnému úklidu, desinfekci a dalším potřebným 
pracím, které je třeba udělat, než budeme moci opět otevřít a s radostí 
děti  v  MŠ  přivítat,  již  nyní  je  nám  bez  dětského  smíchu
a štěbetání smutno.

Ráda  bych  informovala  rodiče,  kteří  se  v  letošním  školním  roce 
chystají  k  zápisu pro školní  rok 2020/2021.Formulář  žádosti  o přijetí 
d í tě te   do  MŠ  naleznete  na  webových  s t ránkách  MŠ 
www.skolkasenetarov.cz.

Aktuální  informace  k  zápisu  sledujte  na  webových  stránkách 
mateřské školy, neboť se mohou lišit od pozvánky, kterou do zpravodaje 
přikládám, na základě vývoje situace a nařízení vlády ČR, která se nám 
ještě mohou změnit!

Přeji všem krásné jarní dny a pevné zdraví!

Základní a mateřská škola Podomí 
Letošní jaro přineslo nebývalé okolnosti, které   nepříjemně ovlivnily 

chod mnoha institucí, naši školu nevyjímaje. Všech 165 žáků, z nichž 
většina  je  z  Podomí  či  okolních  spádových  obcí:  Krásenska, 
Ruprechtova a Senetářova, muselo na základě rozhodnutí Ministerstva 
zdravotnictví o mimořádných opatřeních v souvislosti s šířením virových 
onemocnění, zůstat od 11. března doma. 

Naštěstí byl v letošním školním roce zaveden elektronický systém 
dmSoftware (nabízející mimo jiné pro žáky od 3. ročníku elektronickou 
žákovskou knížku), který je v době karantény a mimořádných opatření 
využíván  ke  komunikaci  s  rodiči  i  žáky,  a  tak  díky  jemu mohou  být 
jednotnou formou zadávány dětem úkoly i v průběhu uzavření školy.

Nejen  komunikace  s  rodiči  a  žáky,  ale  také  běžná  výuka  byla
v  tomto  školním  roce  výrazně  modernizována.  Z  projektu  OP  VVV 
Šablony  II.  byly  pořízeny  žákovské  laptopy,  které  byly  v  různých 

   za kolektiv MŠ Senetářov
    Zdeňka Možná 
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z buksusu k pravidelnému monitorování výskytu housenky, která  je 
schopna v poměrně rychlém čase zkonzumovat lístky rostliny a tím ji 
zahubit. Jedinou prozatím osvědčenou metodou obrany proti tomuto 
škůdci je důkladný chemický postřik přípravkem Lepinox plus.

Přeji Vám příjemný start letošní pěstitelské sezóny. Nepodléhejme 
virovému  pesimismu,  dodržujme  a  respektujme  doporučení
a  především  si  užívejme  možností  venkova  a  blízkosti  kontaktu
s přírodou nejen v okolí našich domovů. Doufejme, že bude rok 2020 
příznivý  a  plodný  tak,  abychom měli  v  průběhu  celého  roku  radost
z  úrody,  a  abychom  měli  v  rámci  podzimní  výroční  výstavy  co 
vystavovat.

Za výbor ČSZ v Senetářově 
      Michal Zouhar

Zima  si  s  námi  pohrávala  a  my  využívali  i  té  nejmenší  sněhové 
nadílky k hrám a klouzání, abychom si zimy a radovánek s ní spojených, 
alespoň trochu užili.

Prožili jsme společně návštěvu u myslivce na hájovně v Krásensku, 
kde jsme se nejen seznámili s životem lesních zvířat, ale mohli  jsme 
některé  z  nich  vidět  zcela  zblízka  např.  psíka  mývalovitého,  lišáka 
Felixe, bažanty, srnečku, ale také jsme si pohladili a nakrmili domácí 
zvířátka např. králíky, morče, ovce s beranem. Při sněhové nadílce jsme 
pozorovali stopy zvířat nejen na naší školní zahradě, ale i při vycházkách 
v polích, parku i lese.

Na přelomu února a března  jsme byli  v plném proudu příprav na 
karnevalové veselí, které se uskutečnilo v sobotu 7.3.2020. Karneval se 
vydařil nejen zábavným a pestrým programem, ale i hojnou účastí dětí 
ze  Senetářova.  Touto  cestou  děkuji  za  spolupráci  nejen 
spoluorganizátorům, ale i rodičům a podnikatelům za věcné či finanční 
dary do tomboly, která byla opravdu bohatá.

Společně  jsme  prožili  týdny  s  tématem  „Cestou  pohádkovým 
klubíčkem“, kde jsme nejen poznávali pohádky dramatizací a četbou. 
Děti si v těchto dnech do školky přinášely svou oblíbenou knihu, ze které 
jsme si společně četli úryvky ze známých i neznámých pohádek. Děti 
nám pohádky dovyprávěly, rozšiřovaly a procvičovaly si tak jazykovou 
pregramotnost.  České  klasické  pohádky,  jako  O  Červené  Karkulce, 

Školka

mailto:josef.vagner@vasbo.cz
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předmětech a v různých ročnících často využívány. Již na prvním stupni 
jsou  žáci  schopni  pracovat  se  vzdělávacími  programy  a  aplikacemi, 
informatika se v naší škole učí už od pátého ročníku a jako samostatný 
předmět máme v šesté třídě i psaní na počítači. Toto kladně hodnotí naši 
absolventi při přechodu na střední školy a zkušenosti tímto způsobem 
nabyté se hodí i při výuce na dálku. 

Probíhá-li výuka bez omezení, dojíždí do ZŠ v Podomí také několik 
dětí,  jejichž  bydliště  je  v  Kotvrdovicích  či  dokonce  v  Nivě.  Většinou 
rodiče volí pro svoje děti školu, která je nejblíže jejich domovu, avšak 
někteří se řídí i jinými faktory, jako je prostředí a technická vybavenost 
školy,  kvalita  výuky  či  její  zaměření.  Naše  škola  má  podtitul  svého 
školního  vzdělávacího  programu,  který  charakterizuje  nejen  její 
situování v krajině, ale také filozofii výuky: „Škola s rozhledem do kraje
i  do  života“.  Snažíme  se  děti  vést  ke  kladnému  vztahu  ke  svému 
rodnému kraji, ve výuce se zaměřujeme na dovednosti, které děti ve 
svém životě nejvíce využijí a přizpůsobujeme výuku moderním trendům i 
potřebám dnešní doby.   O výsledcích svědčí úspěchy našich žáků při 
přijímacích řízeních na střední školy či soutěžích.

Žádaná je v dnešní době také výuka jazyků. Angličtinu se děti v ZŠ 
Podomí učí už od prvního ročníku. Nejprve formou audio-orálního kurzu, 
který je zprvu zaměřen na porozumění a komplexní vnímání angličtiny 
prostřednictvím písniček, básniček a her, postupně se děti seznamují i s 
psanou podobou jazyka – nejprve pasivně, teprve ve třetím ročníku se 
děti učí samostatně jazyk využívat v mluvené i psané podobě. Tento 
postup  vychází  z  toho,  jak  se  děti  učí mateřský  jazyk.  Vědomosti  a 
jazykové  dovednosti  z  angličtiny  mohou  žáci  aktivně  uplatňovat  v 
projektech, soutěžích či  při výjezdních pobytech, které  bývají žákům 7. 
– 9. ročníků pravidelně nabízeny. Poznávací jazykový kurz do Anglie se 
měl uskutečnit  letos v květnu – ale s ohledem na situaci v Evropě jsme 
jej museli odložit. V osmém ročníku žákům přibývá druhý cizí jazyk – 
němčina. Kromě toho při škole funguje také kroužek francouzštiny.

Již třetím rokem se naši prvňáčci učí psát nespojitým písmem, které 
vychází z písma tiskacího a obklopuje nás na každém kroku. Spojité 
(psací)  písmo  dnešní  generace  již  tolik  nevyužívá  a  považuje  za 
starodávné. Děti se jej učí číst a napodobovat ve vyšších ročnících, ale  
dobrovolně je využívají pouze příležitostně. 

Kromě  těchto  specifik  školního  vzdělávacího  programu  máme
v naší škole vypracovaný i zajímavý plán dalších akcí. Jednou za dva 
roky  nabízíme  našim  žákům  možnost  zúčastnit  se  lyžařského 
výcvikového  kurzu.  I  přes  nepříznivé  počasí  letošní  zimy  se  nám 
podařilo  úspěšně  zorganizovat  jak  nepobytový  lyžařský  kurz
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v Hodoníně u Kunštátu (pro žáky 1. – 4. ročníku), tak pobytový kurz (pro 
žáky 6. a 7. ročníku), který se konal ve ski-areálu Paprsek na pomezí 
Rychlebských hor, Hrubého Jeseníku a Kralického Sněžníku. Oba tyto 
kurzy  se  uskutečnily  v  lednu  a  přinesly  žákům  vynikající  výsledky 
lyžařské výuky i mnoho krásných zážitků.

Dlouhodobě se aktivně zapojujeme do meziškolních, nebo dokonce 
mezinárodních projektů.  

Ve dnech 28. října – 2. listopadu 2019 navštívilo naši školu 12 děvčat 
z  ukrajinské  školy  v  Rosoši,  se  kterou  dlouhodobě  spolupracujeme
v  rámci  projektu  podporovaného  Lipkou  a  Jihomoravským  krajem. 
Děvčata  se  v  rámci  kroužku  českého  jazyka učí  český  jazyk hodinu 
týdně,  a  tak  týden  strávený  v  české  rodině  přispěl  nejen  k  rozvoji 
jazykových  schopností  a  dovedností  dívek,  ale  také  k  bližšímu 
seznámení se s naší kulturou a stylem života. Dívky navštívily mnoho 
památek  a  zajímavých  nedalekých  míst,  o  kterých  se  pečlivě  vedly 
záznamy. Na závěr pobytu prezentovaly své práce, na kterých po celý 
týden usilovně pracovaly. Děti zpracovávaly cestovatelský deník, kam si 
zapisovaly své zážitky z cest, a reportáž na zvolené téma. Společná 
páteční večeře byla milým rozloučením s celým týdnem, který české
a ukrajinské děti společně prožily. V sobotu strávily děti den v rodinách
a v odpoledních hodinách se vydaly na cestu zpět do Rosoše. 

V  podzimním  kole  byl  oceněn  náš  loňský  eTwinningový  projekt 
Fromfairytale to Europe, v rámci něhož spolupracovali v loňském roce 
žáci druhých  tříd  tří evropských škol a získal nejen národní certifikát 
Quality label, ale protože byl stejně vyhodnocen i národními středisky
v  ostatních  zemích,  získali  jsme  dokonce  certifikát  evropský.  Také
v tomto roce probíhá mezinárodní spolupráce prostřednictvím internetu. 
Letošní projekt je motivován pohádkou o Malence od Hanse Christiana 
Andersena.  Jedná  se  o  tzv.  STEAM  projekt  (Science,  Technik, 
Environment,  Art,  Math),  a  děti  se  v  něm  učí  komunikovat
v anglickém jazyce, pracují s počítači, proběhlo mapování vodních ploch 
v okolí, navštívily les, vytvářely pixelové obrázky, učily se pracovat s QR 
kódy a mnohé další. Jedním z výstupů tohoto projektu měl být květinový 
záhon,  který  jsme vlastními  silami měli  vytvořit Malence na  školních 
zahradách jednotlivých škol. Ten měl mít tvar Evropy a jednotlivé země 
měly  být  znázorněny  charakteristickými  kytkami.  Díky  mimořádným 
opatřením ve školách zúčastněných zemí a celkové situaci ve světě s 
největší  pravděpodobností  letos  nestihneme  vypěstovat  všechny 
plánované  květiny,  a  tak  zřejmě  budeme  muset  dokončení  tohoto 
projektu  odsunout  či  plán  pozměnit.  Momentálně  alespoň  na  naše 
partnery  myslíme  (především  na  ty  v  Itálii)  a  přejeme  jim  zdárné 
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zvládnutí situace.
Běžná výuka bývá systematicky doplňována výukovými programy

a vzdělávacími akcemi: konaly se preventivní besedy s hasiči, výukové 
programy  na  téma  kyber  bezpečnost  a  ekologické  zacházení
s odpady, dále potom sportovní a  literární  soutěže,  recitační  soutěž, 
školní  i  okresní  kola  olympiád  z  přírodopisu,  anglického  a  českého 
jazyka. V českém jazyce naši žáci dosáhli skvělých výsledků, žákyně  8. 
třídy postoupila dokonce do krajského kola.   Žáci 8. a 9. třídy navštívili
v rámci projektového dne SOŠ a SOU Sochorova Vyškov. Páťáci byli na 
týdenním  vzdělávacím  programu  ve  středisku  ekologické  výchovy 
Chaloupky  na  Vysočině,  šesťáci  zase  ve  SEV Rychta  v  Krásensku.   
Neplatí-li  zrovna  mimořádná  opatření,  probíhá  pravidelně  výuka 
plavání: žáci 3. a 4. ročníku absolvovali desetitýdenní kurz na podzim
a od března se tohoto kurzu zúčastňují i žáci 1. a 2. třídy. Kurz by měl mít 
deset  lekcí  a  lekce,  které  kvůli  koronaviru  neproběhly,  by  měly  být 
nahrazeny dodatečně.

Jednou z nejvýraznějších proběhlých akcí bylo v předvánočním čase 
Adventní  odpoledne,  které  se  konalo  v  sobotu  7.  prosince  2019. 
Návštěvníci mohli  nejen  obdivovat  krásnou  vánoční  výzdobu  z  prací 
našich žáků, ale jak   je již tradicí, také si sami mohli lecco vyrobit na 
adventních  dílničkách  či  nasát  vánoční  atmosféru  při  podvečerním 
vystoupení. V lednu se potom konal školní ples, na kterém předtančovali 
naši nejstarší žáci a jehož výtěžek je určen na investice ve prospěch 
žáků. V neděli 1. března se konal dětský karneval ve šmoulím stylu. I na 
této akci se organizačně podíleli deváťáci, kteří tímto dokázali, že jsou 
připraveni se v životě postavit kdejaké výzvě a patří jim za to velké díky.

Doufáme,  že  i  přes  překážky,  které  přinesla  opatření  proti  šíření 
koronaviru v České republice,  budou také letos naši absolventi úspěšní 
v přijímacím řízení a že budou přijati na školy podle svého výběru. Místo 
nich v ZŠ Podomí příští  rok přivítáme budoucí prvňáčky, kteří  již byli
i s rodiči pozváni na cyklus přípravných setkání Pohádková škola. První 
z těchto setkání úspěšně proběhlo těsně před zavedením současných 
opatření začátkem března. Termín zápisu k povinné školní docházce 
pro školní rok 2020/2021 proběhne v měsíci dubnu, o termínu i formě 
zápisu budou rodiče včas informováni.

Také  o  všech  dalších  změnách,  opatřeních,  plánovaných  akcích
a  událostech  budou  žáci  a  rodiče  informování  nejen  prostřednictvím 
dmSoftwaru,  ale  také  prostřednictvím  našich  webových  stránek: 
www.zspodomi.cz  či  obvyklých  komunikačních  cest  v  jednotlivých 
obcích.                                                           

Mgr. J. Kocmanová
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Skautský oddíl
Čtvrtstoletí skautského oddílu v Senetářově jsme oslavili bálem

Skautská  vlajka,  totem,  stan  a  několik  smrčků.  Tak  vypadala 
netradiční  výzdoba  kotvrdovské  orlovny  v  únoru,  kdy  jsme  oslavili 
pětadvacáté  narozeniny  oddílu.  Pozváni  byli  všichni,  kdo  jím  za 
uplynulé čtvrtstoletí prošli spolu s rodiči našich bývalých i současných 
členů.

Bál  zahájil  vůdce  oddílu  Petr  Zouhar  symbolickým  zaseknutím 
sekery do špalku, podobně jako zahajujeme dny na letních táborech. 
Následovalo  předtančení  v  podání  našich  vedoucích.  K  tanci  nám 
zahráli  celkem  tři  kapely,  všechny  alespoň  z  části  tvořené  skauty
z našeho střediska Jedovnice. Skupina Třetí podání ples zahájila, dále 
zahrála  kapela  Ad  Libitum,  v  níž  hrají  naši  kotvrdovští  členové
a  nakonec  se  předvedla  skupina  složená  z  mladých  jedovnických 
skautů Fantom.

V  průběhu  celého  bálu  mohli  příchozí  nahlédnout  do  starých 
oddílových kronik nebo se podívat na fotografie zachycující celou dobu 
trvání  oddílu.  Pamětníci  mohli  zavzpomínat  na  zážitky  z  táborů
a  výprav,  zatímco  zbylí  plesající  se mohli  pokusit  identifikovat  své 
známé na fotografiích.

Na  hosty  čekalo  také  několik  soutěží  a  dvě  scénky  zachycující 
humorné události z našich táborů. O půlnoci pak vůdce oddílu nakrojil 
dort,  který  byl  symbolicky  rozdělen  mezi  bývalé  vůdce  oddílu
a všechny, kteří se podíleli na jeho fungování za celou dobu jeho trvání. 

Modrý štít v Jedovnicích
V  posledním  únorovém  týdnu  jsme  se  spolu  se  skauty

z jedovnického střediska již po deváté zúčastnili hry Modrý štít, která je 
inspirovaná obdobím komunistické totality. Děti se při páteční noční hře 
v  Jedovnicích  vžili  do  role  skautského odboje,  který  se  snaží  složit 
protikomunistický  informační  leták.  Vůdce  skautského  odboje  stihl 
jednotlivé části  letáku schovat před tím, než ho zatkla komunistická 
Státní bezpečnost. 

V  průběhu  hry  se  tak  děti  musely  skrývat,  luštit  šifry  a  hledat 
schované mrtvé schránky označené modrým štítem s českým lvem – 
symbolem inspirovaným názvem skutečné protikomunistické odbojové 

http://www.zspodomi.cz
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 10.2.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  čtrnáctého  zasedání  pana  Romana 

Kyjovského a pana Antonína Zouhara a zapisovatelkou zápisu paní 
Magdu Vargovou.

3] schvaluje  finanční  částku  na  služby  sociální  prevence  ve  výši
10 500,-Kč

4] schvaluje finanční částku na služby sociální péče ve výši 59 500,-Kč
5] schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních 

služeb mezi Obcí Senetářov a Městem Blansko
6]  schvaluje  inovaci  alarmového  systému v budově Mateřské  školy 

Senetářov. 
7] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 

Spolku SEMKO, se sídlem Senetářov 43 v částce 10 000,- Kč
8]  schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Spolek  SEMKO,  se 

sídlem Senetářov 43
9] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 pro 

organizaci  JUNÁK  –  český  skaut,  středisko  Jedovnice,  z.s.  se 
sídlem Palackého 300, Jedovnice v částce 10 000,- Kč

10]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2020 pro organizaci 
rok 2020 pro organizaci JUNÁK – český skaut, středisko Jedovnice, 
z.s. se sídlem Palackého 300, Jedovnice

11]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 
pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, se sídlem 
Senetářov 39 v částce 10 000,- Kč

12]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Senetářov na rok 2020 

organizace, která působila v  roce 1948 na Blanensku. Účastníci se 
museli mít na pozoru, neboť StB byla po zatčení skautského vůdce
v pohotovosti a sledovala veškerou činnost. Do role příslušníků StB
a lidových milicí se měli možnost vžít hráči a vedoucí starší 15 let.

Nejzdatnějším skupinkám se  i přes obtíže podařilo najít všechny 
mrtvé schránky a úspěšně složit protikomunistický  leták protestující 
proti komunistické diktatuře.

Za 7. skautký oddíl Ampetu-wi
      Laďa Zouhar
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pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, se sídlem 
Senetářov 39

13]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 
pro Spolek Muzeum Senetářov, se sídlem Senetářov 30 v částce
20 000,- Kč

14]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Senetářov na rok 2020 
pro Spolek Muzeum Senetářov, se sídlem Senetářov 30

15]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 
pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů, se sídlem Senetářov 116 
v částce 10 000,- Kč

16]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Senetářov na rok 2020 
pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů, se sídlem Senetářov 116

17]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 
pro Spolek „KDO“, se sídlem Krásensko 75 v částce 10 000,- Kč

18]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Senetářov na rok 2020 
pro Spolek „KDO“, se sídlem Krásensko 75

19]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 
pro  Svaz  tělesně  postižených  v  České  republice  z.s.,  místní 
organizace Kotvrdovice, se sídlem Kotvrdovice 114 v částce 3 000,- Kč

20]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Senetářov na rok 2020 
pro  Svaz  tělesně  postižených  v  České  republice  z.s.,  místní 
organizace Kotvrdovice, se sídlem Kotvrdovice 114

21]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 
pro Základní školu a mateřskou školu Podomí, se sídlem Podomí 
155 v částce 20 000,- Kč

22]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Senetářov na rok 2020 
pro Základní školu a mateřskou školu Podomí, se sídlem Podomí 
155

23]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 
pro  Římskokatolickou  farnost  Jedovnice,  se  sídlem  Kostelní  38, 
Jedovnice v částce 200 000,- Kč

24]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Senetářov na rok 2020 
pro  Římskokatolickou  farnost  Jedovnice,  se  sídlem  Kostelní  38, 
Jedovnice

25]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 
pro Golis motorsport z.s., se sídlem Senetářov 99 v částce 10 000,- Kč

26]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Senetářov na rok 2020 
pro Golis motorsport z.s., se sídlem Senetářov 99

27]schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora  jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 
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Sběr a svoz nebezpečného odpadu
 Obecní úřad Senetářov ve spolupráci s firmou SUEZ CZ a.s. pro 
Vás zajistil sběr a svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné odpady 
budou odebírány vyškoleným pracovníkem. V naší obci se tento sběr 
uskuteční ve středu 20. května 2020 v době od 15:40 do 16:00 hodin, 
stanoviště sběru bude 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.

NABÍDKA KOMPOSTÉRŮ
Ministerstvo životního prostředí vypsalo dotaci v rámci Operačního 

programu  životní  prostředí  na  předcházení  vzniku  biologicky 
rozložitelných  komunálních  odpadů  prostřednictvím  domácích 
kompostérů  pro  občany.  Dotace  činí  až  85%  ceny  domácího 
kompostéru. Rádi bychom se k  tomuto projektu připojili,  a proto se 
obracíme na Vás občany, zda máte o kompostéry zájem. 

Kontejnery na biologický odpad přistavené ke sběrnému dvoru jsou 
neustále plné a jejich kapacita nevyhovuje potřebám obce. Spousta 
biologicky  rozložitelného  komunálního  odpadu  je  vyhazována  do 
směsného komunálního odpadu, a proto navrhujeme možnost zapojit 
se do projektu kompostování v obcích jižní Moravy. Plastové nádoby
o objemu 1 000 l a 2 000 l slouží především ke kompostování trávy
a  listů,  ale  i  drobného odpadu  rostlinného původu –  zbytky pečiva, 
obilnin, ovoce, zeleniny atd. 

Obracíme  se  na Vás  s  dotazníkem,  zda  o  uvedené  kompostéry 
máte zájem. Podklady k dotaci  je nutné zpracovat do konce května
s  tím, že výsledek zda nám dotace bude či nebude přidělena bude 
znám do konce roku 2020 a případná dodávka samotných kontejnerů 
by byla  realizována na  jaře  roku 2021. V případě přidělení  dotace, 
budou kompostéry pro občany zcela zdarma. Předpoklad 85 % ceny 
kompostérů z dotace zbývající část z rozpočtu obce. Na každý trvale 
obydlený dům je možné požádat o  jeden kus kompostéru o objemu
2 000 l nebo o dva kusy kompostérů o objemu 1 000 l. V případě, že 
máte o kompostéry zájem, zdvořile Vás žádáme o vyplnění dotazníku
a jeho odevzdání na obecní úřad Senetářov nejpozději do 15. května 
2020. Projekt bude realizován pouze v případě přidělení dotace.
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2017 – 2020, pro rok 2020   
28]schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora 

rozvoje venkova Jihomoravského kraje Dotačního titulu č. 3  Dotace 
na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby 
a občanské vybavenosti 

29]schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  dotačního  programu 
Jihomoravského  kraje  „Dotace  obcím  na  zpracování  územních 
plánů 2020“

30]schvaluje   výkup pozemku parc.č. 506/1 v k.ú. Senetářov, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 205 m2 za cenu 20,- Kč/m2

31]schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Senetářov a manželi P.a J.G.
a manželi P.a P. K.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 24.2.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  patnáctého  zasedání  pana  Antonína 

Ševčíka a pana Milana Musila a zapisovatelkou zápisu paní Magdu 
Vargovou

3] schvaluje  rozpočet obce Senetářov na  rok 2020 v paragrafovém 
členění

4] schvaluje  návrh  rozdělení  zlepšeného  hospodářského  výsledku 
Mateřské školy Senetářov, příspěvkové organizace za rok 2019 ve 
výši 40 558,50 Kč na rezervní fond účet č. 413000

5] schvaluje zřízení spořicího účtu u České spořitelny a.s.
6] schvaluje  zbudování  nového  povrchu  překážkové  dráhy

v  prostorách  bývalého  fotbalového  hřiště,  vedle  multifunkčního 
hřiště sdružením SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Senetářov. 
Nový povrch bude převážně z gumové zámkové dlažby s tím, že 
mezi  jednotlivými dráhami bude zámková dlažba betonová. Tyto 
dráhy  si  vybudují  na  vlastní  náklady  a  po  skončení  životnosti 
povrchu bude prostor uveden do původního stavu.

     Svoz komunálního odpadu

Duben: 3, 17                  Květen: 2, 15, 29                 Červen: 12, 26
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Pro vlastní potřebu vydává obec Senetářov. 
Vychází 4x ročně, neprodejné.

Za obsahovou správnost odpovídají autoři.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 1 - 3 / 2020

1.2. Rybář Josef č.p. 35

ČEST JEHO PAMÁTCE !

Blahopřejeme !!!

    16.2.   Rozálie Bartošovská č.p. 37

  22.1. Ludmila Sotolářová č.p. 3

  29.1. Josef Jančík č.p. 64

99 roků

85 roků

  3.1. Helena Jelínková č.p. 12690 roků
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