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Vážení spoluobčané,
rok 2022 je téměř u svého konce a s posledním měsícem přichází 

nejkrásnější období roku.
Vánoční  atmosféra  vybízí  k  tomu,  abychom  alespoň  na  chvíli 

zapomněli  na  všední  starosti  a  problémy  a  užívali  si  chvíle  klidu
a pohody se svými blízkými.

S koncem roku začínáme postupně připravovat rozpočet obce na 
nový rok. Musíme v rozpočtu zohlednit narůstající ceny energií a s tím
i nárůst cen spojených služeb. S tím souvisí i zvýšení ceny poplatku na 
svoz a likvidaci komunálního odpadu z 500,-Kč na 550,-Kč za občana
a rok, které v prosinci odsouhlasilo zastupitelstvo obce.

Začátkem prosince se uskutečnilo výběrové řízení na zpracovatele 
projektové  dokumentace  na  novou  výstavu.  Bylo  osloveno  pět 
společností  na  podání  nabídky.  Nabídku  podaly  dvě  společnosti.   
ODEHNAL  PROJEKT  s.r.o.  s  cenovou  nabídkou  438  262,-Kč
a Montáže inženýrských sítí spol. s. r. o. s cenovou nabídkou 540 870,-
Kč. Dvě společnosti nabídku nepodaly a jedna se omluvila.

Od roku 2020 je rozpracován projekt první a druhé etapy uložení 
kabelů NN do země a s tím i spojeno vybudování nového veřejného 
osvětlení. Podle posledních informací by během příštího roku mělo být 
vyřízeno Územní rozhodnutí na první etapu a s výstavbou by mělo být 
započato  na  jaře  2024.  Pro  naši  obec  bude  financování  nového 
veřejného osvětlení nemalá investice.

Na  příští  rok  je  naplánováno  zakoupení  nové  herní  sestavy
v lokalitě Trávníky. Stávající sestava je již v nevyhovujícím stavu.

Rovněž  je  na  příští  rok  naplánovaná  oprava  budovy  vrátnice
v areálu průmyslové zóny.

Nadchází nám opět zimní období a s ním i spojná údržba místních 
komunikací, kterému často brání zaparkovaná auta. Z  toho důvodu 
žádám majitele automobilů, aby parkovali svoje vozidla, pokud možno 
na  svých  pozemcích.  Pokud  nevhodně  zaparkované  vozidlo  bude 
bránit  při  prohrnování  komunikace,  nebude  tato  komunikace 
prohrnuta. 

Přeji vám krásný předvánoční čas. Bez stresů a spěchu, ale naopak 
v klidu a strávený s těmi, na kterých vám záleží. Krásné Vánoce a dobrý 
start do nového roku. 
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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.
Ve dnech 30. 9. – 2. 10. jsme navštívili družební sbor Šuňava na 

Slovensku. Tento sbor v letošním roce slavil 135 let od svého založení. 
V  pátek  jsme  si  prohlédli  s  průvodkyní  město  Trenčín,  v  sobotu 
proběhla  vycházka  na  Zelené  pleso  (dle  možnosti  účastníků).
V podvečer jsme si prohlédli novou hasičskou zbrojnici, kterou si z větší 
části  vybudovali  vlastními  silami.  Jak  v  pátek,  tak  i  v  sobotu  bylo 
posezení  se  zpěvem  a  tancem.  Jako  vždy  je  odjezd  zdlouhavý
a  náročný,  proto  jsme  v  neděli  již  žádný  program  nepřipravovali. 
Jedinou vadou bylo ne zrovna příznivé počasí. To nám ale letos nebylo 
dopřáno skoro na žádné z uskutečněných akcí.

Uspořádali  jsme  také  Kateřinskou  zábavu  –  v  sobotu  19.  11. 
Návštěvnost  nevybočila  z  dlouhodobého  průměru. Myslím  že  ti,  co 
přišli, své účasti nelitovali. 

Následující víkend  jsme u doškové chaloupky  rozsvítili  „Vánoční 
strom“. Rozsvícení se setkalo s velkým zájmem. Děti poslaly přes 100 
přání  Ježíškovi.  Za  kulturní  vystoupení  musíme  poděkovat  dětem
z  Mateřské  školy  Senetářov  a  paní  ředitelce  a  učitelkám  MŠ  za 
přípravu. Pěkné představení si připravili i Krásenští divadelní ochotníci, 
kteří jsou v tomto období limitováni časem, a i přesto si našli chvilku, 
aby nás pobavili.

Bylo připraveno vařené maso, svařák, punč a jiné občerstvení. Je 
škoda, že přes velkou účast nezůstalo na sousedském posezení více 
spoluobčanů.

Po sportovní stránce byl letošní rok o něco bohatší. V letošním roce 
se  rozběhla  Velká  cena  Blanenska,  Okresní  liga mládeže  Blansko
a také jsme pokračovali v účasti Okresní dětské ligy Prostějovska.

V tomto období probíhají vyhlášení celkových výsledků za tento rok. 
Velká  cena  Blanenska  –  toto  vyhlášení  proběhlo  v  Černovicích  – 
12. 11.,  jak  jsme  již psali  v minulém zpravodaji,  dorostenci  zvítězili
a ženy obsadily 2. místo.

Prostějovská  liga – proběhlo 8. 10. v Prostějově. Starší žáci  „A“ 
zvítězili, starší „B“ obsadili 8. místo, mladší žáci 6. místo a dorostenci 
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„B“ 3. místo, dorostenci „A“ 5. místo.
V  tomto  datu  jsme  pořádali  okresní  kolo  hry  Plamen  v  závodu 

požární všestrannosti, proto se naši zástupci tohoto vyhlášení nemohli 
zúčastnit. 

Okrsková liga – vyhlášení se konalo 18. 11. v Ostrově u Macochy – 
mladší obsadili 1. místo, starší žáci 2. místo.

Okresní  liga  mládeže  Blansko  –  celkové  vyhlášení  proběhlo
v  neděli  11.  12.  ve  Vysočanech.  Starší  obsadili  konečné  3.  místo
a mladší 4. místo.

Jak jsem se již zmiňoval, 8. 10. u nás proběhlo okresní kolo hry 
Plamen. Závodů se zúčastnilo skoro 400 dětí. Trať byla náročná, ale 
spravedlivá.  Sklidili  jsme  pochvalu  od  vedoucích,  závodníků
i rozhodčích. Za případná omezení se ještě jednou omlouvám.

Všem chci poděkovat za vzornou přípravu a reprezentaci.
Výjezdová jednotka se zúčastnila v sobotu 5. 11. praktického výcviku
v Tišnově:
- Problematika zásahu u požáru sklepa
- Problematika zásahu u požáru střechy
- Problematika technických zásahů
- Problematika první pomoci a radioprovozu 

Na  podzim  se  opět  uskutečnil  sběr  železného  šrotu,  sběr 
elektrických spotřebičů a papíru. 

Výroční  valná  hromada  proběhne  7.  1.  2023.  Program  bude 
upřesněn v pozvánkách. 

Na 1. čtvrtletí příštího roku připravujeme:
POZOR!!!  11.  března  -  společně  se  sdružením  Muzeum 
PŘEDHODOVÉ POSEZENÍ

Vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám jsme byli nuceni tento 
program  přesunout  o  týden  dříve.  Paní  ředitelka  MŠ  má  obavu
z přípravy vystoupení a také by mohla být ovlivněna samotná účast na 
tomto posezení. Po loňské zkušenosti akce proběhne opět v kulturním 
sále  v  Senetářově.  O  podrobnějším  programu  budete  včas 
informováni. Děkuji za pochopení.

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
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ŠKOLA a ŠKOLKA

MŠ Senetářov
Než jsme se ve školce stačili otočit, už tu máme adventní čas, a tak 

mi dovolte se časem kousek vrátit zpět.
Adaptační období pro naše nové děti probíhalo nadále vydařeně. 

Děti  si  zvykly  na  nové  prostředí  bez  svých maminek  a  tatínků.  Ve 
školce na ně každý den čekal pestrý program, a tak nebyl čas na ronění 
slziček. 

V měsíci říjnu nás čekal první společný den s dětmi a jejich rodiči – 
Jablíčko-hraní. Pro děti bylo připraveno mnoho úkolů, odměn a také
i ceny pro rodiče. Ti přispěli svými kuchyňskými dovednostmi a donesli 
na  ochutnání  dobrůtky  z  jablíček.  Dále  jsme  společně  se  školkou 
Krásensko shlédli v naší MŠ divadlo Kolotoč pohádek.

Začátkem měsíce  listopadu jsme přijali do našeho kolektivu paní 
učitelku Celou ze Studnic, která tu s námi trávila čas za dlouhodobou 
pracovní neschopnost paní učitelky Nesrovnalové.   A společně jsme 
pro děti připravovali nové aktivity a zpříjemňovali každý den. Společně 
jsme s dětmi vzpomínali na naše nejbližší a vydali jsme se na místní 
hřbitov.  S  dalším  programem  za  námi  přijel  pan  včelař,  který  nám 
vysvětlil  vše  okolo  včelstva  a  výroby  medu.  Děti  tak  pozorně 
poslouchaly, jak je tato práce náročná. Vyzkoušely si pomůcky, které 
jsou potřeba ke sběru medu a sladkou tečkou byla ochutnávka medu. 

Také jsme velice rádi, že jsme mohli uskutečnit projekt - Babičko, 
dědečku,  pojď  nám  číst.  Touto  cestou  velice  děkujeme  panu 
Pospíšilovi, který jako první přišel za dětmi do školky a přečetl dětem 
pohádku O perníkové chaloupce. Společně si s dětmi povídal o dobru
a  zlu,  které  se  vyskytuje  v  pohádce.  Na  konci  byly  děti  potěšeni 
překvapením v podobě perníčku z perníkové chaloupky. Budeme se 
těšit  na  další  možnost  trávení  společných  chvilek  dětí  s  prarodiči. 
Zapojte se i Vy ostatní a pojďte si zavzpomínat na dětská léta s dětmi
a pedagogy naší školky, všechny Vás rádi uvítáme.  

Společně jsme se s dětmi vydali přivolat sv. Martina a vycestovali 
jsme do Kotvrdovic na den Hypoterapie. Zde, na místním ranči, se děti 
dozvěděly  spoustu  zajímavého  o  péči  koní  a  závěrem  nás  čekala 
projížďka, která se dětem velice líbila. Koncem měsíce listopadu nás 
opět navštívilo divadelní představení Tetiny s názvem Tetiny v kuchyni. 
V této době jsme si s dětmi povídali o zdravé stravě a také divadlo bylo 
zaměřeno na různé kouty naší republiky. Děti se dozvěděly, kde se co 
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nejčastěji vaří a jaká zelenina je králem veškeré zeleniny.
Byli jsme velice rádi, že jsme mohli tento rok vystoupit s dětmi na 

rozsvěcování  vánočního  stromečku  v  naší  obci.  Dětem  se  velice 
vystoupení povedlo i navzdory vysoké nemocnosti v naší MŠ. 

Měsíc  prosinec  nám  přinesl  tradice,  jako  je  sv.  Mikuláš.  Naše 
nedočkavé děti navštívil 9.12. a podaroval  je balíčky. Touto cestou 
velice děkujeme za ztvárnění Mikuláše, anděla a čerta z řad rodičů. Ve 
školce  děti  vyráběly  vánoční  přáníčka,  které  jsme  roznášeli  našim 
nejstarším občanům při vycházkách. Dále jsme společně s dětmi trávili 
adventní přípravou a děti  tak měly možnost si každý den ve školce 
vyrobit  nějakou  vánoční  ozdobu,  dekoraci  či  také  upéci  cukroví. 
Poslední  týden  ve  školce  nás  čekal  „Štědrý  den“  spojený  se 
slavnostním  obědem,  doprovázen  zpěvem  a  poslechem  vánočních 
koled. Vánoční nadílka pod stromečkem, byla obohacena hračkami
z „mozkoherny“, které nám věnoval MAS Moravský kras. Děkujeme za 
věcný dar v hodnotě bezmála 4.000,-Kč.

Bohužel se k nám dostala informace s pozastavením sběru papíru 
do  31.12.2022.  Jedná  se  o  důsledky  energetické  krize,  které  se 
projevují i na trhu druhotných surovin. Energeticky náročné provozy, 
mezi  něž  patří  i  papírny,  významně  omezují  výrobu  a  dochází  též
k úplnému odstavování provozů. Věříme,  že v  roce 2023 se výkup 
papíru  opět  obnoví  a  budeme  moci  sběr  papíru  uskutečnit,  jako
v předchozích období. 

Dále také moc děkujeme rodičům dětí a občanům Senetářova za 
vámi  vyřazený  papír  pro  kresby  dětí.  Janu Vévodovi  za  poskytnutí 
vánočního stromečku pro MŠ Senetářov.

Všem  občanům  Senetářova  přejeme  klidné  prožití  Vánočních 
svátků a v Novém roce jen radost, klid, pohodu a hodně zdraví.

Za kolektiv MŠ Veronika Golisová

Základní škola a mateřská škola Podomí
„Zpívej a raduj se s námi!“, zpívaly děti v závěru svého adventního 

vystoupení  pro  veřejnost.  Někteří  z  přítomných  možná  skutečně 
zpívali, ale věříme, že úplně všichni si v sobotu 10. prosince, kromě 
mnoha výrobků, odnesli také příjemnou náladu. Vždyť nejen adventní 
vystoupení, ale  i celé adventní odpoledne s kreativními a voňavými 
vánočními dílničkami a charitativním bazárkem probíhaly v nádherně 
vyzdobených a vánoční atmosférou naplněných prostorách naší školy. 
Již několik týdnů před Vánocemi školou zněly koledy a vánoční písně, 
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z oblasti sportu, pohádek, písniček, her a mnohých dalších. Mikulášský 
turnaj si všichni zúčastnění užili a ani nezáleželo na tom, kdo vyhrál.

V  listopadu  byla  zorganizována  informační  schůzka  pro  žáky 
osmého a devátého ročníku a jejich rodiče ohledně volby střední školy 
a konání přijímacích zkoušek. Hned den na to se konaly třídní schůzky. 
Rodiče v hojném počtu využili příležitost  informovat se o chování a 
prospěchu svých dětí. Během těchto schůzek byli  také zvoleni noví 
zástupci rodičů do Školské rady pro následující tříleté funkční období 
(pan  Josef  Ševčík  ze  Senetářova,  paní  Renata  Zouharová  ze 
Senetářova  a  paní  Jana  Pernicová  z  Podomí).    Zřizovatel  také 
nominoval svoje  tři  zástupce: paní Pavlu Kozumplíkovou  (Podomí), 
paní  Kateřinu  Zouharovou  (Krásensko)  a  pana  Milana  Lukáče 
(Ruprechtov).  Pedagogické  pracovníky  budou  zastupovat  paní 
učitelky Marie Sedláková, Jitka Kocmanová a Eva Kutálková. 

V roce 2023 plánujeme opět mnoho akcí pro děti  i  jejich  rodiče. 
Srdečně Vás zveme na školní ples, který se bude konat v pátek 20. 
ledna 2023. Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme šťastný vstup do 
nového roku!

Mgr. J. Kocmanová

Vážení spoluobčané, 
nastal čas zimy, pracovního klidu a období balancování uplynulého 

roku. Rád bych zde také ve stručnosti sumarizoval činnosti spolku za 
uplynulé pololetí:

Uskutečnily se tři výborové schůze (18. 9., 20.   10., a 20. 11.), na 
kterých se řešila organizace pořádané kulturní akce a brigády spolku.

Dne 20. 10. proběhla brigáda s podzimní údržbou živých plotů na 
prostranstvích obce. Také byla pokácena část rozlomené a na chodník 
nebezpečně se naklánějící túje v parku ve středu obce. 

V neděli 13. 11. jsme zorganizovali zájezd do Městského divadla
v Brně na muzikálové představení Devět křížů. Čtyřicet přihlášených 
zájemců  z  řad  členů  i  občanů  měli  možnost  si  užít  představení
z předních řad (3. a 4.). I přesto, že příběh skončil tragicky a nejedno 
oko nezůstalo suché, se většina z nás vracela se silným a pozitivním 
kulturním zážitkem. 

Jménem výboru i členů spolku bych rád poděkoval obci Senetářov 
za finanční podporu činností spolku v roce 2022. 

ZAHRÁDKÁŘI
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voněly zde perníčky a vánoční dekorace se postupně objevovaly na 
nejrůznějších místech. Stromečkům ve třídách vévodil ten centrální ve 
vestibulu  školy  s  vlastnoručně  vyráběnými  papírovými  ozdobami. 
Školní vánoční besídkou u tohoto stromečku byl 22. prosince ukončen 
rok 2022.

Poslední čtvrtletí kalendářního roku bývá ve škole velmi intenzivní. 
Neznamená to ale, že by se nenašlo žádné zpestření každodenních 
činností:  začátkem  října  se  konala  Zahradní  slavnost,  na  jejíž 
organizaci se podíleli žáci šestého ročníku. Příjemné podzimní počasí 
využily mnohé třídy k podzimním vycházkám a tematické výuce. Od 
října  zahájily  svoji  činnost  zájmové  kroužky.  Vyšlo  další  číslo 
Podomského školopisu, jehož přípravu od letoška převzali šesťáci. Na 
stránkách tohoto školního časopisu autoři z vlastního pohledu informují 
čtenáře o proběhlých akcích a vymýšlejí aktivity pro ostatní. Během 
halloweenu se tedy na jejich popud učilo strašidelně. Po vyučování si 
žáci prvního stupně ještě zařádili na Halloweenské party, kterou jim 
přichystala  osmá  třída.  Prvňáčkům  paní  učitelka  často  zpříjemňuje 
vyučování  pořádáním  různých  soutěží,  her  a  tvořivých  dílniček, 
navštívili také divadelní představení Popletený kalendář v podomské 
mateřské škole. O bezpečném chování a chování v krizových situacích 
přišli s žáky druhého a šestého ročníku debatovat  jedovničtí hasiči, 
kteří  s  sebou  přinesli  i  maskota  tohoto  projektu:  dráčka  Hasíka. 
Nepříznivé počasí neodradilo mnoho dětí a jejich rodičů, kteří navštívili 
17.  listopadu  Večerní(čkův)  pohádkový  les,  organizovaný 
dobrovolníky  z  šestého  až  devátého  ročníku.  Počasí  ovlivnit 
nemůžeme,  omlouváme  se  však  za  špatně  zvolenou  trasu  kolem 
Rájeckého rybníka, kam byla krátce před touto akcí navezena vrstva 
zeminy, která zhoršila terén.

Soutěží se na podzim nekoná tolik jako například na jaře, přesto
i teď se některé uskutečnily. Vybraní žáci pátého ročníku nás skvěle 
reprezentovali  na  vědomostně-sportovní  soutěži  „Prosaď  se!“
v Ostrově u Macochy a družstvo šesťáků zase na kooperativní akci 
„Překročení Rubikonu“ ve Křtinách. Vybraní sportovci bojovali v našich 
barvách  na  několika  florbalových  turnajích  ve  Vyškově.  Konaly  se 
školní  i  okresní  kola  Olympiád  z  českého  jazyka,  matematiky
a dějepisu. Soutěžního ducha v sobě ale mohli probudit všichni, a to
v úterý 6. prosince. Kromě návštěvy Mikuláše, čertů a andělů nám tento 
den zpříjemnili i žáci devátého ročníku, kteří přichystali pro své mladší 
spolužáky čtrnáct stanovišť se zajímavými úkoly. Smíšená družstva 
dětí  tak mohla  poměřit  svoje  síly  ve  vědomostech  a  dovednostech
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17.10.2022
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] určuje  ověřovateli  ustavujícího  zasedání  pana Antonína Ševčíka

a pana Josefa Šenka a zapisovatelem pana Petra Vargu
2] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
3] schvaluje zvolení jednoho místostarosty 
4] určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 

uvolněn
5] volí starostkou obce Senetářov paní Janu Sedlákovou
6] volí místostarostou obce Senetářov obce   Senetářov pana Milana 

Musila
7] zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
8] zřizuje kulturní výbor, výbor bude tříčlenný
9] volí předsedou finančního výboru pana Antonína Ševčíka
10]volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa Šenka
11]volí členy finančního výboru Mgr. Romana Kuběny a pana Ondřeje 

Ševčíka
12]volí  členy  kontrolního  výboru  pana  Svatoslava  Jahody  a  pana 

Romana Kyjovského
13]volí předsedkyni kulturního výboru paní Moniku Šenkovou
14]stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za 

měsíc  v  následujících  částkách:  místostarosta  18  320,-  Kč, 
předseda  výboru  2  030,-  Kč,  člen  výboru  1  690,-  Kč,  člen 
zastupitelstva bez dalších funkcí 1 020,- Kč

15]stanovuje,  že  odměny  za  výkon  funkce  neuvolněného  členu 
zastupitelstva  se  budou  poskytovat    od  01.11.2022.  V  případě 
personální  změny  v  obsazení  jednotlivých  funkcí,  tj.  v  případě 
zvolení do funkce (starosta, místostarosta, předseda výboru, člen 
výboru) bude odměna náležet ode dne zvolené do této funkce

16]jmenuje paní Janu Sedlákovou pro zastupování obce Senetářov
v orgánech „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 
17.listopadu 14, 680 01 Boskovice

17]jmenuje paní Janu Sedlákovou pro zastupování obce Senetářov
v orgánech „Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras“, se sídlem 
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice.
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AC Senetářov
Během podzimu jsme měli na programu jen jednu významnější akci, 

která stojí za zmínku, a to začátkem října. Tou byla Křtinská padesátka. 
V rámci této akce je možné jít i Křtinskou stovku. Někteří z našeho týmu 
se rozhodli absolvovat 50 kilometrům ale většina týmu se vydala na 
100kilometrový  pochod.  Tady  přinášíme  výpověď  těch  odvážných, 
kteří absolvovali trasu 100 kilometrů.

První  říjnový  víkend  jsme  se  vydali  na  Křtinskou  stovku.  První 
překvapení  nás  čekalo  hned  při  registraci,  kdy  jsme  zjistili,  že 
neabsolvujeme  dva  stejné  padesátikilometrové  okruhy.  Noční 
padesátka  začala  nečekaným  doprovodem  v  podobě  dvou  psích 
vytrvalců, kteří nás doprovázeli velkou část cesty. Trasa vedla ze Křtin 
do Bílovic nad Svitavou, přes Útěchov do Hořic a Blanska, následně 
jsme se vydali směr Klepačov, Jedovnice a zpět do Křtin. Cestou bylo 
několik  příjemných  občerstvovacích  a  kontrolních  bodů,  které  nám 
pomohly  přemáhat  noční  únavu.  Noční  padesátka  navazovala  ve 
Křtinách  na  další  padesátikilometrovou  trasu,  která  vedla  přes 
Senetářov, Lipovec, Sloup, Vavřinec a směr Macocha. Odsud přes 
Jedovnice opět do Křtin. Do cíle jsme dorazili po 22 hodinách chůze
a  byli  jsme  jedni  ze  sedmi  účastníků,  kteří  dokončili  celou 
stokilometrovou trasu.

V příštím roce vám opět rádi přineseme informace z akcí, kterých se 
zúčastníme. A jelikož se pomalu a jistě blíží závěr roku, rádi bychom 
vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho 
zdraví, štěstí a v neposlední řadě radost z pohybu. Nezapomeňte si 
udělat  čas  na  pravidelný  pohyb,  například  v  podobě  procházek, 
protože jak se říká: „Ve zdravém těle zdravý duch“.

Mgr.  Roman Kuběna

Členům avizuji  termín  členské  výroční  schůze,  a  to  v  pátek  17. 
února 2023.

Závěrem  příspěvku  mi  dovolte  Vám  popřát  pokojné  prožití 
vánočních svátků, vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví a mnoho sil 
pro zachovávání tradičních hodnot a optimismu.

Za výbor ČSZ v Senetářově 
Michal Zouhar
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 31.10.2022
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli druhého zasedání pana Ondřeje  Ševčíka a Mgr. 

Romana Kuběnu, zapisovatelem zápisu pana Milana Musila
3] schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Senetářov
4] schvaluje Směrnici o finanční kontrole
5] schvaluje   Dodatek č.2   Smlouvy o dílo   Projektová dokumentace 

veřejného osvětlení   - I.etapa mezi Obcí Senetářov a společností   
ELING s.r.o. se sídlem Střelnice 2797/22a  Brno

6] schvaluje  Dodatek  č.1    Smlouvy  o  díloProjektová  dokumentace 
veřejného osvětlení   - II.etapa mezi Obcí Senetářov a společností   
ELING s.r.o. se sídlem Střelnice 2797/22a  Brno

7] schvaluje zhotovení topenářských prací v klubovně Spolku Muzea
v  budově  č.p.  118  panem  Jiřím Sotolářem  ,  Lipovec  s  cenovou 
nabídkou 64 480,90 Kč včetně DPH.

8] volí členy kulturního výboru paní Petru Kovaříkovou a pana Josefa 
Šenka ml. Členové kulturního výboru budou vykonávat funkci bez 
nároku na odměnu

9] schvaluje vydávání zpravodaje obce
10]schvaluje slavnostní vítání nových občánků 
11]schvaluje  gratulace  s  předáváním  dárků  v  hodnotě  500,-  Kč 

občanům, kteří dovršili 70, 75, 80, 85, 90 a více let
12]schvaluje předávání vánočních balíčků občanům nad 70 roků
13]schvaluje  komisi  na  výběr  zhotovitele  na  akci  ,,Zpracování 

projektové dokumentace na společné územní a stavební řízení pro 
novou  výstavbu“  ve  složení  Milan  Musil,  Josef  Šenk,  Jana 
Sedláková

14]schvaluje  poskytnutí  finančního  daru    na  úhradu  energií  pro 
provozovnu smíšeného zboží paní Aleně Petrželové,   Senetářov 
 ve finanční částce 10 000,-Kč

15]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Darovací 
smlouvy s paní Alenou Petrželovou, Senetářov

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 12.12.2022
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli třetího zasedání pana Antonína Ševčíka a pana 

Romana Kyjovského, zapisovatelem zápisu pana Milana Musila
3] schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022
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4] zplnomocňuje  starostku  obce  Janu  Sedlákovou  ke  schválení 
rozpočtového opatření v závěru roku 2022 s tím, že na nejbližším 
zasedání  zastupitelstva  obce  budou  zastupitelé  s  rozpočtovým 
opatřením seznámeni

5] schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 až 2025
6] schvaluje rozpočtové provizorium Obce Senetářov pro rok 2023
7] schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Senetářov, 

okres  Blansko,  příspěvkové  organizace,  Senetářov  74,  na  roky 
2024 - 2026

8] schvaluje  Rozpočet  Mateřské  školy  Senetářov,  okres  Blansko, 
příspěvkové  organizace,  Senetářov  74  na  rok  2023  v  částce
3 030 000,- Kč

9] schvaluje Program rozvoje obce Senetářov na roky 2023 a 2026 
10]schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 1/2022

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
11]schvaluje  Pravidla  pro  poskytování  individuálních  dotací  v  Obci 

Senetářov na rok 2023
12]schvaluje  komisi  pro  posouzení  žádosti  o  individuální  dotace

z rozpočtu obce Senetářov na rok 2023 ve složení Magda Vargová, 
Antonín Ševčík, Svatoslav Jahoda

13]schvaluje navýšení odměn za práce uzavřené na základě dohody
o provedení práce a dohody o pracovní činnosti ze 110,- Kč na 120,- 
Kč/hodina, a to od 01.01.2023

14]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 01.01.2023 do 30.06.2023

15]schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 187, místnost 
č. 10, parc.č. st. 252 v k.ú. Senetářov o výměře 20 m2, v ceně 255,30 
Kč/m2,  pro  společnost  Lipka  –  školské  zařízení  pro 
environmentální  vzdělávání  Brno,  příspěvková  organizace,  se 
sídlem  Lipová  233/20,  602  00  Brno,  na  dobu  neurčitou  od 
13.12.2022

16]schvaluje zvýšení nájmu nebytových prostor u smluv bez úhrady 
služeb o inflaci podle údajů ČSÚ za předchozí kalendářní rok a to 
formou písemného výměru, který bude považován za dodatek ke 
smlouvě

17]schvaluje  zřízení  vkladového  účtu  u  České  spořitelny  a.s.,  do 
maximální částky 10 milionů Kč s úročením 5,9% na dobu 6 měsíců 
s obnovováním 
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18]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy 
na zřízení vkladového účtu s obnovováním se společností Česká 
spořitelna, a.s. se sídlem Kounicova 952/4, 602 00 Brno

19]bere  na  vědomí  výběr  dodavatele  ,,Zpracování  projektové 
dokumentace  pro  společné  územní  a  stavební  řízení  pro  novou 
výstavbu"  společností  ODEHNAL  PROJEKT  s.r.o.,  se  sídlem
9.  května  1179/11,  Blansko,  s  nejlevnější  cenovou  nabídkou
438 262,-Kč včetně DPH.

20]schvaluje Smlouvu o dílo na ,,Zpracování projektové dokumentace 
pro  společné  územní  a  stavební  řízení  pro  novou  výstavbu"   
uzavřenou  mezi  Obcí  Senetářov  a  společností  ODEHNAL 
PROJEKT s.r.o., se  sídlem 9. května 1179/11, Blansko 

     Svoz komunálního odpadu

Leden:  6                      Únor: 3, 17                       Březen: 3, 17, 31

Místní poplatek za komunální odpad
1. ledna 2023 nabývá účinnosti 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 550,- 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 
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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!!!

TŘÍDĚNÍ  ODPADŮ
V naší obci máme sběrný dvůr, tři sběrná místa, dvakrát ročně je 

svážen nebezpečný odpad, kovy, papír a přesto se najdou občané, 
kteří jsou schopni do kontejneru na třídění odpadu vhodit mrtvá domácí 
zvířata, vyhodit odřezky z dřevotřísky, hadry od barev a oleje, kartony, 
zbytky polystyrenu ze zateplování fasád atd. Tímto nezodpovědným 
chováním přidělávají starosti a práci nejen zaměstnancům obce, kteří 
musejí odpady dotřiďovat, ale nám všem, protože svozová firma na 
špatně  vytříděný  odpad  opakovaně  upozorňuje  a  hrozí  navýšením 
ceny,  což  se  odrazí  ve  výši  poplatku  pro  jednotlivé  občany.  Proto 
apelujeme  na  všechny  občany,  aby  veškeré  odpady  třídili
a respektovali jednotlivé popisy u konkrétních nádob a nevhazovali do 
nich  odpady,  které  tam  nepatří.  Zároveň  je  třeba  plastové  láhve
a nápojové kartony sešlápnout nebo zmáčknout, ušetří se tak prostor
v kontejneru a odpadu se do kontejneru vejde víc. Děkujeme všem, kteří 
odpady poctivě a správně třídí a záleží jim na okolí ve kterém žijí.

Kontejnery na plast, nápojové kartony, sklo a na olej jsou umístěny
u mateřské školy, u bývalé telefonní budky a na točně Na Kopci.

Třídí se:

PLASTY:                                                                                                                   
-  žluté kontejnery                                                                                                

Vhazují  se:  PET  lahve,  kelímky,  sáčky,  fólie,  výrobky  a  obaly
z plastů, polystyrén (ne stavební, ten je povinen likvidovat stavebník na 
svoje náklady)

Nevhazovat:  novodurové  trubky,  obaly  od  nebezpečných  látek 
(motorové oleje, chemikálie, nádoby od barev apod.)
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Blahopřejeme !!!

 19.9. Amálie Sedláková č.p. 83

Jubilanti 10 - 12 / 2022

75 roků 28.10. František Jelínek č.p. 47

  13.12. Olga Keprtová č.p. 5680 roků

  1.10. Věra Matušková č.p. 9496 roků

  29.12. Božena Kuncová č.p. 7694 roků

  22.12. Jarmila Lásková č.p. 149

Senetářovské listy říjen – prosinec 2022, číslo 8, vydáno 21. prosince 2022. 
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 4 x ročně. V nákladu 
230 výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností v Senetářově. Vydává 

Obec Senetářov, Senetářov 116, 679 06 Senetářov, IČO: 00637203, tel. 
516 442 424, e-mail: epodatelna@seznam.cz.  Evidenční číslo MK ČR E 24104.  

Za obsahovou správnost ručí autoři. Tiskové chyby vyhrazeny.
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NÁPOJOVÉ  KARTONY:                                                                                          
- černé kontejnery jsou označeny oranžovou nálepkou                                     

Vhazují se: obaly od džusů, vín a mléčných výrobků         
Nevhazovat: nápojové kartony znečištěné zbytky potravin (krabice 

od nápojového kartonu je třeba nejprve vypláchnout a teprve poté vhodit 
do kontejneru)

SKLO:                                                                                                           
-  zelené kontejnery, nerozlišuje se barvené a bílé sklo                                         

Vhazují  se:  láhve  od  nápojů,  skleněné  nádoby,  skleněné  střepy, 
tabulové sklo.

Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, 
sklenice se zbytky vosku.

KUCHYŇSKÝ OLEJ:

- černý kontejner, olej  je  třeba v domácnosti slít do uzavíratelné PET 
lahve

Nevhazovat: prázdné plastové láhve od olejů

BIOODPADY:

- je možné odevzdat do hnědých kontejnerů umístěných před sběrným 
dvorem

Vhazuje se: tráva, listí, seno, sláma, větvičky
Nevhazovat:  kamení,  sklo,  sáčky, obalové materiály,  kosti, maso, 

kůže, mléčné výrobky, podestýlka od zvířat, uhynulá zvířata

PAPÍR:

- je možné odevzdat do místní školy nebo na sběrný dvůr

TEXTIL:

- je možné odevzdat do kontejneru umístěného u MŠ

KOVY:                                                                                                               
- bílé kontejnery                                                                                                

Vhazují  se:  plechovky  od  potravin,  nápojové  plechovky,  kovové 
předměty  z  domácností  jako  jsou  příbory,  víčka,  šroubky,  alobal, 
kancelářské sponky apod.               

Nevhazovat:   obaly znečištěné zbytky potravin (obaly od potravin je 
třeba před vhozením vymýt) a nebezpečnými látkami např. plechovky od 
barev,  tlakové  nádoby,  domácí  spotřebiče  apod.  Nepatří  do  nich  ani 
těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť). 
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