
Červenec�-�září�2019

Vážení spoluobčané,
v  pondělí  2.  září  opět  zazněl  školní  zvonek  a  pro  všechny  žáky

a studenty začal nový školní rok. Po slunečném a teplém létě, kdy jsme si 
užívali  krásných  dnů  v  přírodě,  u  vody  nebo  na  cestách  za 
dobrodružstvím, nastává čas návratu nejen do školních lavic.  

Během  léta  byla  dokončena  oprava  poslední  strany  hřbitovní  zdi
a v průběhu měsíce září se uskutečnila demolice rodinného domu č. p. 
121.  Na  posledním  zasedání  zastupitelstva  obce  byla  odsouhlasena 
oprava vjezdu a vchodu do budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice. 
Tato oprava je v současné době nezbytností, a to z důvodu poškození 
stávajících dlažebních kostek. Byly osloveny 3 firmy na podání cenové 
nabídky. Na obecní úřad byla doručena jen jedna nabídka, a to od firmy 
pana Jaroslava Grice s finanční částkou 223 529,-Kč. Oprava by měla 
být provedena do konce listopadu.

Posledních pět let se o sekání travního porostu na naší obci staral pan 
Pavel  Pospíšil.  Letošní  rok  tuto  činnost  vykonával  naposledy.  Touto 
cestou bych chtěla panu Pospíšilovi za jeho obětavou práci poděkovat. 
Rovněž bych chtěla vyzvat občany, kteří by o tuto práci měli zájem, aby 
se  přihlásili  na  obecní  úřad,  kde  jim  budou  sděleny  podrobnější 
informace.

Poslední dobou nacházíme v nádobách na tříděný odpad, konkrétně 
v  nádobách  na  plasty  a  nápojové  kartony  nesourodé  směsi  typu 
směsného, ale i nebezpečného odpadu. Z tohoto důvodu bych vás chtěla 
požádat o důsledné  třídění odpadu. Pokud  i nadále nebudou odpady 
tříděny, dojde ze strany svozové firmy k navýšení ceny, což se odrazí ve 
výši poplatku za komunální odpad pro jednotlivé občany. Rovněž bych 
chtěla připomenout, že naše obec má zřízen sběrný dvůr, na který  je 
možno  odkládat  objemný  odpad,  a  ne  nechávat  ho  volně  položený
u kontejnerů. Jednak to nevzbuzuje dojem příjemného prostředí, ale také 
se musí o úklid někdo další postarat. Sběrný dvůr  je otevřen každou 
sobotu, v období duben- říjen od 10:00 – 12:00 hodin.

Kulturní  výbor společně s obecním úřadem připravuje pro seniory 
vystoupení dechové hudby Sadovanka   s lidovým vypravěčem panem 
Slávkem  Kubíkem,  které  se  uskuteční  20.10.2019  v  14:00  hodin
v kulturním sále v areálu průmyslové zóny v Senetářově.

Tolik  v  krátkosti  několik  informací  o  dění  v  naší  obci.  Do  dalšího 
období přeji všem krásný a slunný podzim.
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Starostka obce
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Jana Sedláková
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Slova předsedů složek

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

zúčastňujeme nočních  závodů  v Benešově Hoře.  Letos  to  byl  také
3-denní výlet ve dnech 26. 7. – 28. 7. V pátek jsme navštívili Aquapark 
Praha. V sobotu jsme prověřili naši fyzickou zdatnost v Lanovém centru 
Zadov. Pak následovala příprava na závody. Ty proběhly ve večerních 
hodinách. Starší „A“ skončili na 1. místě, starší „B“ na 9. místě a mladší 
žáci na 2. místě. V neděli  jsme se vydali  zpět domů a po cestě se 
zastavili na prohlídce strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce.

V období prázdnin pokračovala naše družstva žen –  tým A a B
a také družstvo mužů v závodech Velké ceny Blanenska.

Celkově družstvo žen A obsadilo v  letošním ročníku Velké ceny 
Blanenska 2. místo, ženy B obsadily 14. místo a muži 16. místo. Poprvé 
v historii Velké ceny Blanenska se umístilo naše družstvo v celkovém 
hodnocení na stupni vítězů.

V sobotu 14. 9. 2019 proběhla v Kotvrdovicích soutěž mužů a žen. 
Ženy obsadily 1. místo, muži 2. místo.

O prázdninách začala druhá část soutěží Okresní ligy mládeže, kde 
starší žáci vykročili rázně za umístěním na stupních vítězů. Družstvo 
starších v Okresní lize mládeže obhájilo loňské prvenství a v kategorii 
mladších naše družstvo obsadilo celkové 3. místo.

V sobotu 21. 9. proběhlo v Kotvrdovicích vyhlášení Okrskové ligy 
mládeže. Starší žáci „A“ obsadili 4. místo, „B“ 2. místo, mladší žáci „A“ 
3. místo, „B“ 9. místo.

Všem  družstvům  mužů,  žen  a  žáků  a  také  dorostencům
a dorostenkám děkujeme za vzornou reprezentaci našeho sboru.

Naše  výjezdová  jednotka  vyjela  6.  8.  k  požáru  balíkovače
a o několik hodin později došlo k opětovnému rozhoření požářiště.
Během prázdnin  jsme se rozloučili s cisternou CAS 25, která bude dále 
sloužit v Nové Vsi u Bakova, okres Mladá Boleslav. Náš sbor ji získal 
10.  8.  1992  jako  uloženku  civilní  obrany.  Dopravila  nás  ke  130 
výjezdům.

Další  technika,  se  kterou  jsme  se  během  prázdnin  rozloučili,  je 
autobus Ikarus. Tento byl zakoupen v roce 1995 a o dva roky později 
byl přestavěn na speciální hasičské vozidlo. Díky tomuto autobusu se 
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uskutečnilo spoustu výletů pro Mateřskou školu, zájezdů pro hasičské 
veterány,  různé  spolky  a  samozřejmě  také  pro  náš  sbor.  Byl  také 
využíván k dopravě na závody. Tento autobus byl věnován do muzea
v Brně-Řečkovicích  a v případě potřeby by nám měl být k dispozici.

Pro poslední čtvrtletí letošního roku připravujeme:
11. 10. – 13. 10. – zájezd pro členy sboru do Ostravy
23. 11. – Kateřinská zábava
30. 11.– rozsvícení vánočního stromu
sběr železného šrotu a papíru
Na všechny kulturní akce Vás srdečně zveme.

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

 starosta SDH

SEMKO
Spolek  SEMKO  vyvíjel  činnost  podle  svých  stanov.  Ve  třetím 

čtvrtletí probíhala cvičení individuálně. Dále pak půjčování   různých 
zdravotnických  pomůcek  a  vybavení  pro  upevňování  zdraví,  svým 
členům a příznivcům.

Českou stranu sociálně demokratickou tvořili stejní členové jako 
výbor  SEMKa.  Byla  založena  účelově  pro  získávání  dotací
a spolupráci s obcí. Pro SEMKO byly získány velmi zajímavé dotace 
řádově v desítkách a stovkách tisíců korun. Členové ČSSD Senetářov 
navštívili   Poslaneckou sněmovnu, Senát, absolvovali třídenní zájezd 
do  sídla EU  (ten  hradila  EU).  Senetářov  při  různých  akcích ČSSD 
navštívil  např.:  senátor  Regec,  předseda  JMK  Hašek,  přítel  Polák
a další. Vždy byla  snaha zviditelnit Senetářov a    spolupracovat  se 
zastupiteli. 

Například ve spolupráci s ČSSD byly v minulosti získány 3 stromy 
(hodnota 9.000,- Kč) a dle instrukcí Obce vysázeny u školního rybníka. 
Nebo  v  Blansku  se  konala  okresní  schůze  výboru  ČSSD  kde  byl 
přítomen Hejtman JMK Hašek a shromažďoval požadavky a podněty 
obcí. Na tuto akci byl pozván zastupitel Senetářova. 

ČSSD Senetářov dostalo v minulosti nabídku na čerpání dotace do 
hodnoty  jednoho  milionů  korun.  V  dobré  víře  ve  spolupráci  se 
zastupiteli nabídlo obci 500 000,- Kč, za které byla provedena výměna 
oken na "školícím středisku". Škoda, že zastupitelé neprominuli pozdní 



– 5 –

ŠKOLA a ŠKOLKA
Informace z mateřské školy

Začal nám nový školní rok a Mateřskou školu Senetářov, rodiče, 
děti a zaměstnance čekalo hned několik změn.

První změnou, která se dotkla všech je nové personální obsazení 
ředitelky  paní Zdeňkou Možnou,  které  byla  dána důvěra  komisí  při 
konkurzním řízení, které proběhlo v červnu. Ostatní zaměstnanci v MŠ 
zůstávají beze změny. 

Rodiče o změnách byli informováni na informační schůzce, která 
proběhla  poslední  týden  v  srpnu  za  přítomnosti  paní  starostky 
Sedlákové.  Změny  v  naší  mateřské  škole  se  týkají  především 
organizačních  věcí,  se  kterými  bylo  třeba  rodiče  seznámit  před 
zahájením školního roku.

Mateřská  škola  má  nové  web.stránky:  www.skolkasenetarov.cz
a  email:  info@skolkasenetarov.cz.  Provoz  mateřské  školy  byl 
prodloužen od 6:30hod – 16:00hod.

Mateřská škola bude nadále sbírat starý papír, kartony a noviny, 
můžete  jej  průběžně  nosit  do  mateřské  školy,  nebo  u  MŠ  bude 
přistaven kontejner ve dnech: 22. – 24.10.2019, kde tento starý papír 
budete  moci  navést  jednorázově.  Nadále  pokračujeme  i  ve  sběru 
hliníku. Novinkou  je sběr drobného elektroodpadu (fény, mobily,…), 
baterie a vypotřebované tonery do tiskáren. Pokud budete chtít odvést 
televizi,  lednici  a  jiné  větší  elektrozařízení  je  třeba  se  domluvit
s ředitelkou MŠ, která odvoz zajišťuje. Za sběrné suroviny nás odmění 
finančně či věcnými odměnami, které budou využity pro děti na obnovu 
hraček, knih, VV materiálu, akcí apod.

Děti  první  školní  den,  čekalo  uvítání  a  seznámení  se  s  novou 
ředitelkou MŠ, novými kamarády, ale také s novým uspořádáním třídy 
a herny, které se uskupilo do tematických herních koutů. Děti na změnu 
reagovaly velmi pozitivně a rychle si zvykly. Další novinkou pro děti
i rodiče, je náš spící harmonogram, kde si děti umísťují kolíček, když
v mateřské škole po obědě odpočívají. Slavnostního zahájení školního 

podání žádosti SEMKa o dotaci z vážných důvodů. Znovu se členům 
SEMKA omlouvám. 

Místní organizace ČSSD Senetářov byla zrušena.
      Nadále  probíhají  jednání  o  navázání  partnerské  spolupráce  se 
spolkem SONS.                      Zukal Jaroslav,

SPOLEK SEMKO
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roku  se  účastnila  paní  starostka,  která  se  přišla  za  dětmi  podívat
a  přivítat  je  společně  s  námi  do  nadcházejícího  školního  roku, 
nechyběla malá sladká pozornost. První školní dny a adaptace nových 
dětí,  proběhly  bez  většího  pláče.  Pomalu  jsme  se  vzájemně 
seznamovali a učili se pravidla společného soužití, aby nám ve školce 
bylo  krásně.  S  dětmi  využíváme  poslední  teplé  dny  plné  sluníčka
a pobyt venku trávíme na školní zahradě, ale i vycházkami po vesnici. 
Děti nás a své kamarády při vycházkách seznámily se svými obydlími. 
V mateřské  škole  je  zapsaných  28  dětí  a  z  toho  5  dětí,  které  plní 
povinné předškolní vzdělávání.

Ve vzdělávání dětí se především zaměříme na samostatnost dětí, 
ale  také  na  podnětné  prostředí,  kdy  tuto  podporu  nám  vytvářejí 
tematické herní kouty.

Ve  školním  roce  děti  čeká  mnoho  zajímavých  kulturních
a vzdělávacích zážitků. Děti si v září ze svých domovů mohly donést 
svoji oblíbenou hračku, kterou představily svým kamarádům. Některé 
děti o hračce pověděly, od koho ji dostaly a co se jim na hračce nejvíce 
líbí. V pátek 13.9. k nám přijelo Medouškovo divadélko s pohádkou
O Zvířátkách.

V  říjnu  nás  čeká  enviromentální  program  s  názvem Byla  jednou 
jedna  jabloň,  navštívíme MŠ Kotvrdovice,  kde  shlédneme  pohádku
O  perníkové  chaloupce  a  nezapomeneme  se  s  dětmi  vzdělávat
v  polytechnice,  jelikož  nás  navštíví  malá  technická  univerzita
a staneme se staviteli města. 

A protože i nadále děti vedeme k přírodě, k její ochraně a péči, ve 
školním sadě si zasádíme novou jabloň k světovému dni stromů.

Mateřská škola neopomíjí ani na mezigenerační soužití, a tak si pro 
rodiče,  prarodiče  a  jejich  děti  připravila  hravé  odpoledne  nazvané
B R A M B O R I Á D A, děti čeká plnění různých úkolů spojené s touto 
podzimní  plodinou.  Pro  rodiče  a  prarodiče  čeká  soutěž  o  nejlepší 
pokrm z podzimních plodů.

Závěrem chci poděkovat paní starostce Sedlákové, zastupitelstvu 
obce a paní Vargové za  jejich  vstřícnost  a pomoc v prvních dnech
a týdnech nového školního roku, který nebyl jednoduchým obdobím.

Nemalé poděkování patří také panu Josefu Kopřivovi, který navrhl
a vytvořil webové stránky, které i nadále spravuje a neustále vylepšuje.

Vám všem přeji  krásné podzimní dny a budu se  s Vámi  těšit  na 
setkání při akcích pořádaných obcí nebo mateřskou školou.

za kolektiv MŠ
Zdeňka Možná



Základní škola a mateřská škola Podomí
 Krásné letní dny minuly, prázdninové zážitky se staly vzpomínkami 
a  učitelům,  rodičům  a  především  dětem  opět  nastaly  povinnosti 
spojené se školou. Slavnostní zahájení tohoto školního roku proběhlo 
již  tradičně  v  tělocvičně  školy  a  pozornost  zde  byla  věnována 
především 16 novým prvňáčkům, kterým pan ředitel, podomská paní 
starostka  i  jejich  třídní učitelka popřáli úspěšný start do nové etapy
v jejich životě.

Brzy  po  návratu  k  vzdělávacím  úkolům  byli  žáci  i  jejich  rodiče 
seznámeni s novinkou, která je v tomto školním roce čeká. Jedná se
o elektronickou žákovskou knížku. Rozvoj technologie je nezadržitelný 
a tak se i ve školách přizpůsobujeme trendům dnešní doby. Klasické 
papírové  žákovské  knížky  v  naší  škole  nadále  zůstaly  nejmladším 
dětem v první a druhé třídě, aby si svoje známky mohly řádně osahat, 
ostatní  již  zvládají  své  výsledky  sledovat  v  elektronické  podobě 
prostřednictvím internetu. Všichni žáci i jejich rodiče dostali přístupové 
údaje k elektronickému školskému systému, který přehledně, pohodlně 
a spolehlivě informuje o průběhu a výsledcích vzdělávání našich žáků.

V záři se již uskutečnilo několik akcí: byl zahájen kurz plavání pro 
třetí a čtvrtou třídu, konala se beseda s rodilou mluvčí v německém 
jazyce v osmé a deváté třídě, žáci druhého stupně osobně pomohli při 
sběru  brambor  do  školní  kuchyně.  Na  konci  září  naše  škola 
zorganizovala  závody  v  orientačním  běhu  pro  sportovce  z  různých 
věkových skupin z okolních škol sdružení Cirsium.

Do závěrečné  fáze se dostaly žákovské miniprojekty,realizované
v  rámci  projektu  KaPoDaV(Podpora  kariérového  poradenství, 
podnikavosti  pro  udržitelný  rozvoj  a  dalšího  vzdělávání
v  Jihomoravském  kraji),  započaté  v  loňském  školním  roce.  Žáci 
současné osmé a deváté třídy  vytvořili fiktivní firmu, která  dostala za 
úkol splnit vlastní podnikatelský záměr. Na základě průzkumu, zvážení 
možností a svých priorit se deváťáci rozhodli postavit v prostoru školní 
zahrady polozemnici, která bude i po jejich odchodu z naší školy sloužit 
nejen jako přístřešek pro drobné aktivity na zahradě, ale především 
jako názorná pomůcka při výuce dějepisu, neboť je replikou tradičního 
středověkého obydlí. Osmáci realizovali projekt   Jedlá zahrada nejen 
pro nás, v rámci něhož obohatili naši školní zahradu o několik nově 
vysazených ovocných stromů, vyvýšené bylinkové záhony a mobilní 
dřevěné lavičky. Pořídili i ruční mlýnek na obilí, a tak si při prezentaci 
tohoto projektu  mohly děti ochutnat vlastnoručně zhotovené celozrnné 
koláče a jiné dobroty z jejich výpěstků.  Projekt KaPoDav je podpořen 

– 7 –

EU  a  na  financování  tohoto  projektu  se  podílela  i  Obec  Podomí, 
Vojenské lesy Plumlov a další drobní sponzoři.

V  podzimním  kole  byl  vyhodnocen  mezinárodní  etwinningový 
projekt Fromfairytale  to Europe, na kterém v  loňském školním  roce 
spolupracovali žáci druhého ročníku naší školy spolu s dětmi v italském 
městě Foggia a polském Sarnowě. Děti si posílaly figurky národních 
literárních  postaviček  a  spolu  s  nimi  se  seznamovaly  s  kulturními 
tradicemi  zapojených  zemí,  vypracovaly  malý  barevný  vícejazyčný 
slovník a na závěr kooperativně vymýšlely pohádkový příběh. Tento 
projekt  byl  Národním  podpůrným  střediskem  pro  eTwinning
a  agenturou  Dům  zahraniční  spolupráce  vyhodnocen  jako  jeden
z inovativních projektů a příkladů dobré praxe a byl mu udělen certifikát 
Quality label.

Od října byla zahájena činnost zájmových kroužků. Naše škola jich 
každoročně  dětem  nabízí  okolo  dvaceti,  takže  děti  mají  příležitost 
rozvíjet svoje zájmy a schopnosti v různých oblastech. K již tradičním 
kroužkům   jako jsou Sportovní hry, Tanečky, Výtvarné hrátky, Tenis
a další, přibyly letos i kroužky Šachování, v jejichž rámci se budou děti 
nejen  učit  hrát  tuto  klasickou  logickou  hru,  ale  budou  tu  řešit  i  jiné 
logické problémové úlohy.

V několika nejbližších týdnech   se s žáky 5. ročníku chystáme na 
vědomostně  dovednostní  soutěž  Prosaď  se  do  ZŠ  v  Ostrově  u 
Macochy, se šesťáky na kooperační program Překročení Rubikonu do 
ZŠ v Jedovnicích a s žáky 8. a 9. ročníku na literárně historickou exkurzi 
do  Prahy.  Plánovány  jsou  i  další  přednášky,  soutěže,  exkurze
a výukové projekty pro všechny ročníky naší školy.

I  nadále  pokračuje  spolupráce  ZŠ Podomí  s  ukrajinskou  školou
v Rosoši. Jejich učitele a žáky přivítáme v naší zemi na konci října. 
Ubytování budou dětem opět zajišťovat vybraní žáci naší školy přímo
v rodinách a spolu s našimi učiteli pro ně připravují bohatý program
s  výlety  a  exkurzemi.  Chybět  nebude  ani  náhled  ukrajinských  dětí
a učitelů do běžného chodu naší školy, zúčastní se v omezené míře 
dokonce i výuky.

V tomto školním roce opět nabízíme žákům možnost zúčastnit se 
lyžařského výcvikového kurzu. Žáci 1. až 4. ročníku budou moci využít 
nabídky  nepobytového  týdenního  lyžařského  kurzu  ve  Skiareálu 
Hodonín u Kunštátu v termínu od 20. do 24. ledna 2020, starší žáci ze 6. 
a  7.  třídy  pojedou  na  týdenní  pobytový  kurz  do  Jeseníků  o  týden 
později, to znamená od 26. do 31. ledna.

Také letos plánujeme adventní dílny, vánoční vystoupení  a tradiční 
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koledování. To se bude konat v sobotu 7. prosince a všechny Vás na 
tuto krásnou předvánoční akci zveme.  Srdečně zváni jste i na tradiční 
školní ples, který se bude konat v pátek 24.ledna a k tanci i poslechu 
bude hrát skupina Prorock Blansko. Těšíme se na setkání s  rodiči, 
bývalými žáky i dalšími příznivci naší školy. 
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Mgr. J. Kocmanová

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností organizace za 
uplynulé období. 

V červenci byl v naší obci realizován ochranný postřik na živých 
plotech ze Zimostrázu vždy zeleného (Buksusu). Již se do okolí naší 
obce  a  i  v  naší  obci  začala  vyskytovat  housenky  Zavíječe 
zimostrázového,  která  je  schopna  v  poměrně  rychlém  čase 
zkonzumovat lístky rostliny a tím ji zahubit. Vzhledem k tomu, že larvy
a housenky nemají v našich končinách přirozeného predátora, je nutné 
s nimi bojovat chemickou cestou. Na jaře příštího roku doporučujeme 
na Buksusech sledovat výskyt  larev a v případně výskytu aplikovat 
postřik Lepinox plus proti Zavíječi.

V polovině září se uskutečnila brigáda na prořezání a zastřižení 
vzrůstajícího živého plotu ohraničující dětské hřiště v nově vystavěné 
ulici.

Na  nedělní  odpoledne  24.  listopadu  je  zorganizován  zájezd  na 
muzikál BÍTLS do Městského divadla v Brně.

Příjemné  prožití  podzimních  dnů,  radost  ze  sklizených  plodů, 
mnoho elánu při úklidu a přípravě zahrady nebo okolí domu k zimnímu 
odpočinku.

Za výbor ČSZ v Senetářově 
Michal Zouhar
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Skautský oddíl
Tábor světlušek a skautek ze Senetářova a Kotvrdovic,

14. – 27. července 2019
Zvuk sirén se nese mlhou zahaleným Londýnem. Světlomety si jen 

stěží  nachází  cestu  k  temnému  nebi.  Německé  bombardéry  křižují 
oblohu a shazují bomby, které nelítostně ničí město.

Píše  se  rok  1940.  Začíná  evakuace  britského  hlavního  města. 
„Oznamujeme Vám, že Vaše dcera musí opustit Londýn ve 3. vlně 
evakuace  dětí  na  venkov.“.  Těmito  slovy  začínal  zvací  dopis  pro 
světlušky  a  skautky  ze  Senetářova  a  Kotvrdovic  na  letní  tábor  na 
tábořiště Norbetka ve Vysočanech. 

Na místo odjezdu přijely některé světlušky rozechvělé, nervózní, 
jiné musely zamáčknout slzu, když se loučily s rodiči. Na tábořišti je ale 
přivítaly paní vychovatelky, které se jich ujaly. Informovaly je o tom, že 
se nachází na venkově v jižním Walesu v dětské ubytovně. Budou zde 
pobývat dva dny, a pak si pro ně přijede náhradní rodina, pokud budou 
mít štěstí. Jenže nic nakonec nebylo tak, jak se zdálo na začátku. 

Druhý den ráno holky prošly skříní a octly se v bájné Narnii, zemi 
skýtající mnohá dobrodružství. Nejprve pomáhaly  princi Kaspianovi 
získat trůn, protože ho o něj chtěl připravit jeho zlý strýc. Od samotného 
vládce  Narnie  Aslana  pak  dostaly  další  úkol.  Najít  prince  Riliana, 
kterého zaklela a unesla Zelená čarodějnice. A tak započala dlouhá
a  nebezpečná  cesta  až  na  samotný  sever  Narnie.  Z  královského 
zámku Cair Paravel, se naše výprava vydala do Močálů. Potkaly jsme
v  nich  svého  budoucího  průvodce  bludičku  Čvachetku.  Pak  jsme 
pokračovaly  přes  město  zlých  obrů  Harfang,  až  do  Podzemního 
království, kde se skautkám a světluškám podařilo prince osvobodit
a doprovodit zpět domů. 

Po celý  tábor  jsme  také podnikaly výlety po okolí. Byly  jsme se 
koupat v nedalekém rybníce, hrály jsme sportovní hry, soutěže a také 
se učily nové dovednosti. Holky se také naučily plést náramky, šily si 
kapsář a nabatikovaly si táborové sukně. 

Je pro nás velkou ctí, že se náš oddíl opět rozrostl o sedm nových 
světlušek a jednu skautku.

Děkujeme  rodičům  a  všem,  kteří  nám  po  celý  rok  pomáhali
a podporovali nás v naší činnosti. Také děkuji našim vedoucím za jejich 
nasazení,  zodpovědnost  a  ochotu  vést  mladší  podle  skautských 
principů a ideálů.  Za 7. skautký oddíl Ampetu-wi

      Jarmila Zouharová



– 12 –

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17.7.2019
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  devátého  zasedání  pana  Antonína 

Zouhara a pana Milana Musila a zapisovatelkou zápisu paní Magdu 
Vargovou 

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 
4] schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Senetářov a Technickým 

muzeem Brno
5] schvaluje Smlouvu o souhlasu k umístění a provedení stavebního 

záměru č. 693/2019 uzavíranou mezi obcí Senetářov a Správou
a  údržbou  silnic  Jihomoravského  kraje,  příspěvková  organizace
č: SÚS JMK 693/2019

6] schvaluje nájem venkovních prostor v areálu průmyslové zóny na 
parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov o výměře 60m2, v ceně 102,10 Kč/m2  
na dobu neurčitou od 01.08.2019 pro firmu PRAVAN, spol. s r.o. se 
sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha

7] neschvaluje prodej pozemku parc.č. 121/19 v k.ú. Senetářov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 4.9.2019
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  desátého  zasedání  pana  Antonína 

Ševčíka a pana Romana Kyjovského, zapisovatelkou zápisu paní 
Magdu Vargovou 

3] schvaluje Stanovy Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras
4] schvaluje  vypracování  projektové  dokumentace  veřejného 

osvětlení I.etapa
5] schvaluje  komisi  na  výběr  zhotovitele  na  akci  ,,Projektová 

dokumentace  veřejného  osvětlení  I.etapa“  ve  složení  Roman 
Kyjovský, Ondřej Ševčík a Jana Sedláková, náhradník Per Varga

6] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy 
o  dílo  na  akci  ,,Projektová  dokumentace  veřejného  osvětlení 
I.etapa“

7] bere na vědomí návrh projektové dokumentace přípojky k parc.č.st. 
128 a dále k bytovkám a současně zastupitelstvo obce Senetářov 
požaduje,  aby  součástí  akce  bylo  položení  chráničky  pro  kabel 
veřejného  osvětlení,  zemnící  drát,  včetně  jednotlivých  smyk  pro 
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Skautský útěk z Egypta
Slunce už zašlo za obzor. Na tábořiště mezi lesy se snesla tma. 

Avšak jindy majestátní ticho noci plní šum. Mezi stanovými plachtami 
se rychle míhají postavy. Tu někdo ještě běží pro karimatku, jinde zase 
někdo narychlo dojídá na kamnech pečené placky. Už v úplné tmě se
z náměstíčka mezi stany vydává zástup postav.

Jsou  to  Izraelité  vedení  Mojžíšem  a  Áronem.  Faraon  konečně 
ustoupil a dovolil jim odejít. Bývalí otroci egyptské země se tak mohou 
vydat do země Kanaán, země zaslíbené, kterou jim Bůh dal za dědictví.
Letošní rok jsme vyrazili na tábor na Vysočinu. Poblíž malebné vísky 
Hodíškov  jsme  strávili  čtrnáct  dní  coby  Izraelité  pod  nadvládou 
faraona, ze které se nám nakonec podařilo vymanit. 

Na začátku ale museli Izraelité tvrdě pracovat. Několik dní budovali 
hráz na mocné řece Nilu nebo stavěli pec na tavení kovů pro faraona
a  jeho armádu. Mezi  prací  si  však  vždy našli  čas na hry,  zábavu  i 
poučení  z  úst  moudrého Mojžíše  a  jeho  bratra  Árona.  Bratrům  se 
nakonec  podařilo  faraona  přimět  k  tomu,  aby  Izraelity  propustil. 
Egyptské rány, které  jejich prostřednictvím Bůh seslal na údolí Nilu 
nakonec faraona přesvědčily k propuštění Izraelitů.

Tím  však  jejich  cesta  neskončila,  ale  naopak  začala.  Museli 
překročit poušť, kde jedli manu, jež jim padala z nebe. Po překročení 
rákosového moře, které se před nimi rozestoupilo, Mojžíš vystoupal na 
horu Sinaj,  aby převzal  od Boha desatero přikázání. Když  se  však 
dlouho nevracel, ztratili Izraelité naději. Odlili si z kovu býčka a tomu se 
chtěli  klanět.  Jejich  rouhání ale Mojžíš zastavil a přivedl  je zpět na 
správnou cestu.

Přesto ale museli za trest bloudit po poušti čtyřicet let, než dorazili 
do zaslíbené země. Nakonec ale do Kanaánu šťastně dorazili a začali 
nový život. Tentokrát jako svobodný národ, který se vymanil z područí 
krutého egyptského vládce.

Tábor nám protekl mezi prsty jako sypající se zrnka písku z dun 
Libyjské pouště za Fajjúmskou oázou. Nastal čas balení a loučení. Jen 
velmi neradi jsme opouštěli překrásné ticho lesů Vysočiny. Plni zážitků 
jsme se vydali zpět domů. Vstříc novému skautskému roku.

     Za 7. Skautský oddíl Senetářov 
      Ladislav Zouhar 
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Vážení spoluobčané,
blíží se nám opět zimní období a s tím spojená zimní údržba místních 

komunikací. V tomto období nám ještě víc než v jiném období vyvstává do 
popředí problém s parkováním vozidel na místních komunikacích. Jelikož 
většina  těchto  komunikací  není  stavebně  řešena  tak,  aby umožňovala 
parkování  vozidel  při  dodržení  zákona  č.  361/2000  Sb.,  žádáme  vás, 
abyste svá vozidla na nich neparkovali. Podle zákona č. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích, § 25 odst. 3, při stání musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr 
jízdy. Šířka našich místních komunikací téměř nikde není taková, aby tato 
podmínka  byla  při  stání  splněna.  Řidiči,  kteří  vozidla  na  místních 
komunikacích  v  rozporu  s  tímto  ustanovením  parkují,  se  dopouštějí 
přestupku proti  zákonu o provozu na pozemních  komunikacích. Tímto 
žádáme majitele motorových vozidel o přeparkování k rodinným domům, 
vjezdům a na jiná vhodná místa tak, aby zimní údržba komunikací byla 
lépe  proveditelná  a  nedošlo  k  případnému  poškození  zaparkovaného 
vozidla (radlice za traktor má šířku 3 m a „vůle“ na každou stranu cca 15 
cm). Umožníte tak i lepší dostupnost vozidlům pro odvoz odpadů, průjezd 
sanitních vozů, vozidel hasičů a zásobování.

Dalším  velkým  nešvarem  v  naší  obci  je  také  stání  a  parkování  na 
chodníku (zakázáno dle ust. §53 odst. 2, zákona o silničním provozu) a též 
stání  a  parkování  na  jiných  veřejných  prostranstvích  než  jsou  místní 
komunikace, v naší obci zejména parkování na zelených prostranstvích v 
parku  (což  lze  brát  jako  poškození  veřejného  prostranství,  ale  též  to 
komplikuje  údržbu  těchto  parků).  Tímto  apelujeme  na  majitele  těchto 
vozidel, aby parkovali u svých rodinných domů, nebo na místech k tomu 
určených. Ještě jednou, žádáme všechny řidiče, aby k danému problému 
přistupovali zodpovědně.

Také  vyzýváme  občany,  kteří  v  blízkosti  místních  komunikací, 
chodníků,  veřejných  prostranství,  cest  a  průchodů  pěstují  okrasné
a ovocné dřeviny, které svými větvemi zasahují do těchto prostranství, aby 
provedli  ořez  těchto  větví.  V  zimním  období  vlivem  povětrnostních 
podmínek, námrazy a váhy sněhu brání průchodu občanů, znesnadňují
a  mnohde  znemožňují  provádění  zimní  údržby  komunikací  technikou
a v letních měsících brání při údržbě zeleně.

Kanalizační přípojky
V současné době by již všichni majitelé nemovitostí měli být připojeni 

na splaškovou kanalizaci. V případě, že některá nemovitost není doposud 
připojena,  je  třeba  tuto  situaci  řešit  individuálně  přímo  na Vodárenské 
akciové  společnosti,  a.s.  Boskovice.  Zároveň  oznamujeme,  že 
zastupitelstvem  obce  schválený  finanční  příspěvek  na  připojení 
nemovitosti na splaškovou kanalizaci je vyplácen každé pondělí a středu
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sloupy dle návrhu obce
8] bere na vědomí zakoupení programu Správa mateřských škol pro 

Mateřskou školu Senetářov
9] schvaluje  komisi  na  výběr  zhotovitele  na  akci  ,,Oprava  vjezdu

a  vchodu  do  budovy  Obecního  úřadu  a  hasičské  zbrojnice
v Senetářově“ ve složení Milan Musil, Antonín Ševčík, Per Varga
a náhradník Jana Sedláková

10]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy 
o dílo na akci ,,Oprava vjezdu a vchodu do budovy Obecního úřadu 
a hasičské zbrojnice v Senetářově“

11]schvaluje  nájem  venkovních  prostor  v  areálu  průmyslové  zóny 
parc.č.  515/1  v  k.ú.  Senetářov  o  výměře  16 m2  v  ceně  102,10 
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou od 09.09.2019 panu O. V.

12]neschvaluje prodej pozemku parc.č. 121/19 v k.ú. Senetářov
13]neschvaluje prodej pozemku parc.č. 121/4 v k.ú. Senetářov
14]schvaluje udělení souhlasu s realizací vytápění v třetí části haly č.p. 

185  horkovzdušným  plynovým  agregátem  ROBUR  s  tím,  že 
náklady  spojené  s  realizací  vytápění  si  bude  hradit  firma 
WORKSTEEL s.r.o., se sídlem Senetářov 185, 679 06 Senetářov
z vlastních zdrojů

15]schvaluje  uplatnění  rovnoměrných účetních  odpisů  na  technické 
zhodnocení budovy č.p. 185 pro firmu Worksteel s.r.o, Senetářov 
185, 679 06 Senetářov, které se týkají investic zbudování elektro 
zásuvky  230  V,  přivedení  plynu  k  horkovzdušnému  agregátu
a  osazení  a  zapojení  horkovzdušného  agregátu  do  maximální 
celkové  částky  150  000,-Kč  včetně  DPH,  které  budou  následně 
doloženy fakturami

16]bere na vědomí nejvýhodnější nabídku na akci „Oprava topení v 1. 
patře  vrátnice“  od  pana  M.V.,  která  splňuje  zadávací  podmínky
a obsahuje nejnižší nabídkovou cenu ve výši 132 057,- Kč s DPH.

     Svoz komunálního odpadu

Říjen:  4, 8                  Listopad: 1, 15, 29                 Prosinec: 13, 27 



Pro vlastní potřebu vydává obec Senetářov. 
Vychází 4x ročně, neprodejné.

Za obsahovou správnost odpovídají autoři.
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 07 - 09 / 2019

Blahopřejeme !!!

 14.6. Sabina Doleželová č.p. 81

10.7. Anna Zouharová č.p. 1170 roků

    22.8. Marie Grossová č.p. 62

28.7. Antonín Kubíček č.p. 208

22.8. Ludmila Šíblová č.p. 96

   3.9. Mia Vévodová č.p. 235

24.7. Anna Sedláková č.p. 3790 roků

ČEST JEJÍ PAMÁTCE !

 30.9. Martina Sehnal č.p. 113
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POSEZENÍ  PRO  SENIORY
Obecní úřad Senetářov ve spolupráci s kulturní komisí připravili na 

neděli  20.  října  2019  posezení  pro  seniory.  V  programu  vystoupí 
dechová  skupina  Sadovanka  s  lidovým  vypravěčem  Slávkem 
Kubíkem.  Akce  se  uskuteční  v  sále  kulturního  domu  v  areálu 
průmyslové zóny od 14.00 hodin. Občerstvení zajištěno. Svoz a rozvoz 
bude zajištěn hasičskou dodávkou.

SBĚR  A  SVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU
Obecní úřad Senetářov ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů 

a.s. pro Vás zajistil sběr a svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné 
odpady  budou  odebírány  vyškoleným pracovníkem. V  naší  obci  se 
tento sběr uskuteční ve čtvrtek 24. října 2019 v době od 15:40 do 16:00 
hodin, stanoviště sběru bude u bývalé telefonní budky 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.

Při  tomto  sběru  se  budou  odebírat  televizory,  lednice
a pneumatiky!

v době od 16.00 hod. do 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu. Formulář 
žádosti je vyvěšen na webových stránkách obce nebo je k vyzvednutí na 
obecním úřadu. Finanční příspěvek bude vyplácen pouze do středy 
13.  listopadu  2019.  Upozorňujeme  občany,  že  je  třeba  uvést  do 
původního  stavu  obecní  pozemky,  které  byly  dotčeny  výstavbou 
kanalizační přípojky k nemovitosti. V případě, že daný obecní pozemek 
nebude  uveden  do  původního  stavu,  nebude  vlastníku  nemovitosti 
vyplacen finanční příspěvek a zároveň bude celá situace předána k řešení 
stavebnímu úřadu. Rádi bychom, aby naše obec byla pěkná a čistá, tráva
v parcích a na veřejných prostranstvích udržovaná. Ne vždy se vše podaří, 
nicméně pro většinu občanů je to jedna z priorit, kterou na procházkách, při 
cestách do zaměstnání nebo škol vnímají každý den.   Zároveň je také 
vizitkou obyvatel,  jak se o své okolí starají. Pokud bude, nejen veřejné 
prostranství, řádně udržováno, bude nám všem odměnou upravená obec, 
do které se rádi budeme vracet, a kde nemovitosti neztrácí na hodnotě
a jednou zde budou spokojeně žít i naše děti. Petr Varga


