
Vá�ení   spoluobèané,
od minulého vydání zpravodaje uběhly tři měsíce a nám začíná hlásit 

podzim svůj  příchod nejen prvním podzimním dnem, ale i zkracujícím se 
dnem a prodlužující se nocí.

V minulém vydání zpravodaje jsem uváděla, že v měsíci srpnu se 
uskuteční oprava chodníků od zastávky naproti muzeu po bývalou prodejnu 
Jednoty. Termín oprav se odsunul o jeden měsíc, jelikož  provedení celé akce 
vysoutěžila ve výběrovém řízení firma RM-CZ s.r.o, která má sídlo ve Vyškově 
a z důvodu uzavírky komunikace od Podomí do Vyškova, začala firma
s  opravami během měsíce září.

Tak jako každý rok, i letos jsme žádali o přidělení dotací. Obdrželi jsme
150 000,- Kč na opravu chodníků, 67 000,- Kč na opravu stodoly u muzea,
50 000,- Kč od Ministerstva kultury na opravu dveří a náspí v muzeu. Žádali 
jsme i o dotace na areál průmyslové zóny na opravu další haly, ale tentokrát 
nám přidělena dotace nebyla. Rovněž jsme žádali o dotaci na dětské hřiště
v nové zástavbě, ale  ani zde jsme nebyli  úspěšní.

Minule jsem také uváděla, že plánujeme odbahnění vodní nádrže před 
kaplí. Z nádrže byly odebrány vzorky na hodnoty koncentrací škodlivin ve 
vytěžených sedimentech. Tyto hodnoty byly překročeny u čtyř parametrů.
S vytěženým sedimentem bychom museli nakládat jako s nebezpečným 
odpadem, který nelze vyvést na pole, ale  musí mít zvláštní úložiště. Uložený 
sediment se musí  po určitém období překládat a nadále odebírat vzorky, 
dokud nevyjdou uspokojivé hodnoty. Tento způsob nakládání se sedimentem 
by naši obec stál nemalé finanční náklady. Z toho důvodu jsme prozatím od 
odbahnění upustili.  

V nadcházejícím období plánujeme ještě výměnu oken a dveří  na 
obecním úřadě. Akci jsme oddalovali na podzimní období, jelikož byly ohlasy 
od příslušných institucí, že ke konci letního období bude znovu vyhlášen 
dotační titul ,,zelená  úsporám“. Přestože  uvedený dotační titul vyhlášen 
nebude, výměnu oken uskutečníme a bude financována  z obecního rozpočtu.

Na posledním zasedání zastupitelstva byla odsouhlasena Darovací 
smlouva mezi Obcí Senetářov a Tělovýchovnou Jednotou Sokol Senetářov na 
prostory a  budovu výletiště. Snahou zastupitelů je, aby se v uvedených 
prostorách zachoval pořádek a posléze ho mohli využívat i občané 
Senetářova.  

První neděli v září uspořádali  členové kulturního výboru  program pro  děti  
názvem ,,Sportovní odpoledne.“ Akce  měla velký  úspěch. Za tuto práci 
členům kulturního výboru náleží poděkování. 

Tolik  v krátkosti několik informací o dění v naší obci. Do dalšího období 
přeji všem poklidné podzimní období .
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Starostka obce Jana Sedláková



Vá�ení spoluobèané,
uplynulé období bylo časem dovolených, proto se nabízí, že i my 

jsme měli klidnější období.
Opak je však pravdou. Výjezdové družstvo pod vedením velitele 

Milana Musila ml. se minimálně 1x měsíčně staralo o výstroj a výzbroj.
Také jsme zahájili práce na terénních úpravách překážkové dráhy, 
které jsme věnovali několik dní. Někomu se tato činnost může zdát 
zbytečnou, ale na nové širší dráze přibudou překážky pro dorostence, 
kteří dosud nemohli pokračovat v dalším tréninku.

Ve dnech 29. 7. – 31. 7. proběhl zájezd do Benešovy Hory. Během 
tohoto pobytu jsme navštívili ZOO Hluboká, zámek Hluboká, hrad 
Rabí, pivovar ve Strakonicích a vesničku Hoštice u Volyně. Hlavním 
cílem tohoto třídenního výletu byla noční hasičská soutěž pro děti. Při 
sobotním výletu se pokazilo počasí a z oblohy se spustil nekonečný 
déšť. Na našem okrese by v takovém případě byly závody zrušeny, ne 
však na Šumavě, kde jsou na podobné podmínky zvyklí. Vlhko ve 
stanech, zima a vítr se podepsalo na ponuré náladě. Vylepšilo nám jí 
družstvo mladších, které svou kategorii vyhrálo. Po setmění byla 
zahájena soutěž pro starší družstva. Při předvedení výkonu našeho 
družstva se dalo tušit, že neodjedeme s prázdnou a celý večer jsme 
pak byli v napětí, jak soutěž dopadne. Nikdo z dalších  soutěžících náš 
čas nepřekonal a tak jsme si odvezli i druhé vítězství a obdrželi putovní 
pohár.

V sobotu 20. 8. jsme v Ostrově u Macochy zahájili další sérii závodů. 
Družstvo mladších bylo doplněno o naše nejmenší závodníky a vedli si 
skvěle – vyhráli. Družstvo starších obsadilo  2. místo.
27. 8.– Šošůvka – mladší 1. místo, starší 3. místo
28. 8. – Těchov – mladší 2. místo, starší 3. místo
3. 9. – Habrůvka – mladší 2. místo, starší 2. místo
3. 9. – Borotín – mladší 2. místo, starší 2. místo, ve štafetě Kýbl Cup 
– obě družstva vyhrála.

Poslední závod v požárním útoku se konal 17. 9. v obci Sloup. 
Mladší vyhráli a starší obsadili 7. místo. Nejmenší závodníci – mladší 
„B“ – neplatný pokus. I zde měli pořadatelé nachystanou netradiční
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štafetu – mladší „A“ vyhráli a starší obsadili 2. místo. Po vyhlášení 
výsledků jsme navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně.

V letošním roce jsme se zúčastnili celkem 15 závodů. Děti všechny 
své pokusy vždy dokončily.

Při spočítání výsledků závodů počítaných do Velké ceny Blanenska 
jsou neoficiální výsledky takové:
-družstvo mladších „A“ – 1. místo
-družstvo starších – 3. místo
Sami musíte uznat, že za takové výsledky si děti zaslouží uznání.

Pro poslední čtvrtletí letošního roku připravujeme sběr železného 
šrotu a tradiční rozsvěcování vánočního stromu.

Kateřinská zábava proběhne v sobotu 26. 11. od 20.00 hodin. 
Hudba – Nota Bene. Je připravena bohatá tombola (GPS navigace, 
Aku – šroubovák, Aku – vysavač a další). Srdečně zveme všechny 
občany.

Děti, které by chtěly navštěvovat kroužek Mladých hasičů, můžete 
přihlásit u vedoucího kroužku – J. Šenka. Bydliště Senetářov není 
podmínkou.

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

Vá�ení pøátelé,
letošní léto proběhlo v naší organizaci bez větších akcí. Jen 

předseda zahrádkářů Václav Vintr s novou motorovou pilou prováděl 
„dolaďovací“ práce na zeleni v parku a kolem muzea dle požadavků 
obecního úřadu.

V posledním období v naší obci a okolí dochází k úhynům stromů 
hrušní. Je to způsobeno cizopasníkem, který přezimovává v korunách 
jalovcových keřů. Je tedy potřeba zvážit, zda omezit výsadbu nových 
jalovců, popřípadě likvidaci starých.

Závěrem této krátké zprávy si dovolím citovat článek z magazínu
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SEMKO
OS SEMKO pokračovalo ve třetím čtvrtletí ve svých aktivitách dle 

programu, oznámení ve vývěsní skřínce, hlášení obecního rozhlasu
a jiným způsobem.

Je nutno připomenout, že SEMKO je občanské sdružení 
(Senetářov – Moravský kras), je dobrovolné, nezávislé, neziskové 
sdružení. Právní subjektivita – právnická osoba – dle zákona 83/90 
Sb., registrace stanov provedena 6.10.2000, Ministerstvem vnitra, 
pod. č. : VS/1-1/44910/00-R, IČO 70436096,č.ú.ČSOB 169011274. 
OS SEMKO tvoří dva hlavní proudy a to: Klub seniorů a Centrum 
zdravého životního stylu. Ve svém statutu ale má kromě jiného 
programy : - děti a mládež
                  - tělovýchova a sport
                  - kultura
                  - zdraví

Vychází se z usnesení vlády ČR ze dne 9.1.2008 o Národním 
programu přípravy na stáří, který vychází z předpokladu, že ke zvýšení 
kvality života ve stáří je nezbytné se zaměřit na následující strategické 
oblasti a priority:

1. Aktivní stárnutí
2. Prostředí a komunita vstřícná ke stáří
3. Zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří
4. Podpora rodiny
5.Podpora podílení se na životě společnosti a ochrana lidských 

práv  

týdeníku Právo: „Přestože počet členů Českého zahrádkářského 
svazu rapidně klesá, neznamená to, že by lidi na pěstování vlastního 
ovoce a zeleniny úplně zanevřeli. A nejde jenom o důchodce
s hromadou volného času. Dokonce i mladé rodiny, které chtějí jíst 
kvalitně, se vrhají do zakládání zahrad. Práci na nich pak berou jako 
smysluplný koníček doprovázený pohybem na čerstvém vzduchu. Pro 
starší ročníky má zahrada kromě sklizně ještě jiné plus – nedovolí jim 
upadnout do pocitu, že už mají nárok jen na to, proležet celý den
u televize.“

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res
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Z některých akcí:
1. Brigáda na ochranu přírody
2.Pobyt v Orlických horách ve spolupráci s Radou seniorů

aněkterými kluby blanenska.
   Pobyt byl zaměřen na turistiku a vycházky. Navštíveny byly např.: 
Masarykova chata, Šerlišský mlýn, Říčky, Rokytnice, Hanička, 
Neratov, Zemská brána, Opočno, Dobruška a další zajímavosti. 
Ubytování bylo v Deštné. Bohužel se nám nepodařilo kontaktovat 
princeznu Kačenčiny pohádkové říše (unikátní recesistický projekt 
ochránců přírody a milovníků Orlických hor – i některé chaty mají 
název Kačenka) a tak jsme vzali za vděk jejího přítele „Rampušáka“. 
Máme ale skleněné medaile Kačenky a pašeráků.

3. Dne 14.září 2011 se uskutečnila unikátní návštěva senátu
v Praze ve spolupráci s Kluby seniorů blanenska a boskovicka
a s ČSSD. Navštívili jsme jednací sál Senátu, Valdštejnský palác, 
hlavní sál, rytířskou síň, audienční síň, mytologickou chodbu, 
Valdštejnovu pracovnu, astrologickou chodbu, zahradu, jízdárnu, 
Kolovratský a Malý Fürstenberský palác, kapli sv. Václava, sala 
terrena, krápníkovou stěnu s voliérou a další.

Kdo chtěl mohl posedět v senátorských lavicích, nebo za 
předsednickým stolem a sdělit svůj názor na současnou politickou 
situaci. Sklidil buď potlesk nebo pískot.

Provázel nás senátor Jozef Regec, předseda zahraničního, 
obranného a bezpečnostního výboru senátu – teda osoba 
nejpovolanější. Umožnil nám vstup do přísně střežených prostor, které 
jsou veřejnosti nepřístupné, včetně jeho kanceláře, kde přijímá 
zahraniční velvyslance. Pozval nás též na oběd do senátorské 
restaurace.

Pak již sami po starých zámeckých schodech jsme vystoupali na 
prohlídku Hradu, „Nerudovkou“ na Karlův most, orloj, Václavák
a domů.

4. Pokračuje rekonstrukce Centra zdravého životního stylu (CZŽS)

Co připravujeme:
1. Koncem října Lan party (počítače v síti).
2. Dne 31. října prezentace CZŽS na tiskové konferenci v Brně.
3. Dne 10.listopadu divadlo
4.Dne 26. 11. den otevřených dveří CZŽS. V 16.30 beseda se 

senátorem.

Zukal Jaroslav

za výkonný výbor
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PŘÍRODA, KAMARÁDSTVÍ, ZÁŽITKY. I těmito pár slovy lze 
charakterizovat letošní tábor, kterého se účastnilo téměř třicet dětí
a patnáct vedoucích ze 7. skautského oddílu Senetářov a Kotvrdovice. 
Vše začalo již v úterý 28. června naložením a odvezením potřebného 
materiálu a nářadí na místo, kde bylo v plánu tábor postavit. Na tomto 
tábořišti, které se nachází kousek od Jedovnic za ,,vykopávkami“ 
(bývalá ves Bystřec), jsme letos tábořili již po sedmé. Doslova na 
zelené louce vyrostlo pod rukama vedoucích během šesti dnů několik 
velkých stanů TEE-PEE, hangár, kuchyň s jídelnou, latríny
a umývárka, ohniště a sauna, stožár a další. V pondělí 4. července bylo 
vše připraveno na příchod dětí. Šumění lesů nyní nahradily hlasy
a výkřiky. Po celý týden probíhal pestrý program složený z etapovek, 
rukodělných činností, her, sportovních aktivit, témátek, saunování
a mnoha dalších činností. Téma celotáborové hry se neslo v duchu 
Dračího doupěte. Děti putovaly jeskyněmi, kde udatně bojovaly
s podzemními příšerami či hledaly kouzelné předměty a objevovaly 
ukryté poklady. V neděli odpoledne se na tábor přijeli podívat rodiče, 
sourozenci a ostatní rodinní příslušníci, kterým děti sehrály krátké 
scénky. V průběhu dalšího týdne se ale na táboře objevila epidemická 
nákaza a z toho důvodu byl ukončen o tři dny dříve. Ale přesto si 
myslím, že se letošní tábor vydařil a že si ho děti užily. 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy
a realizace tábora.

Za 7. skautský oddíl
Ivana Nesrovnalová 

V minulém čísle zpravodaje jsme si přiblížili kroniku obce do roku 

1968. Nyní pokračujeme rokem 1969.

1969

Aby se napravilo to, co se pokazilo vinou slabého vedení, provádí se 

vysvětlovacími prostředky, kde byly provedeny osobní změny,
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vysvětlovací práce, takže i u nás se ku konci roku více mlčí a uvažuje

v r. 1968 -1969 jako obdobím zmatku a částečné anarchie. Snad se 

nebude již opakovat, aby musel MNV udělovat pokuty za urážení KSČ 

a SSSR, jak se stalo v tomto roce 4 mladíkům.

V tomto roce byl opraven místní rozhlas a jeho vedení obcí, též 

vyměněny vadné ampliony. Ulíčena hřbitovní budova a pořízena nová 

střecha. Zakoupeno zařízení na znovu zřízení elektrického vedení ve 

školním bytě. Zajištěno vypracování projektu na zavedení veřejného 

výbojkového osvětlení v obci a rekonstrukce elektrické sítě.

V neděli 26.10. byl v dolním hostinci Rakovec sraz rodáků 

narozených v letech 1902 – 1908. Slavnost proběhla uspokojivě a bylo 

dojemné vítání těch, kteří nebyli v obci dlouhou dobu, třeba i 50 roků. 

Při této příležitosti věnovali účastníci 1 000 Kč na stavbu zdejší kaple.

V září uvítali do svazku obce v budově národního výboru 10 dětí 

letos narozených, z nich 7 chlapců. Do obce se přistěhovalo 15 

občanů, 5 se odstěhovalo a 5 zemřelo.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o dění v místní mateřské škole. 

Prázdniny nám skončily a i pro děti z mateřské školy v Senetářově, 
začal nový školní rok. Hned na začátku září děti čekaly velké změny. 
Do důchodu odešla paní ředitelka Hedvika Nejezchlebová. Ještě 
jednou ji děkujeme za její celoživotní dílo a za energii, kterou věnovala 
nám a našim dětem. Ve školce v Senetářově pracovala 50 let. 
Děkujeme i paní učitelce Haně Vintrové, která ve školce pracovala od 
dubna 2011 a odešla současně s paní Nejezchlebovou.  

Zárověň vítáme novou paní učitelku Ivanu Prudkou z Blanska a 
věříme, že se ji bude v Senetářově líbit.

V současné době je ve školce zapsáno 24 dětí ve věku 3-6 let. Z 
toho je 10 předškoláků. Pestrým programem a přístupem k dětem se 
snažíme uspokojit jejich potřeby a přitom zajistit potřebné výchovné
a vzdělávací cíle. Pro děti máme připraveny okruhy, které se týkají 
hudebních, výtvarných, pohybových, dramatických a dalších činností.
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8]pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny v hale č.p. 
187 o výměře 150 m2 za cenu 250,-Kč/m2/rok od 01.08.2011 na 
dobu neurčitou firmě Aria Cards s.r.o. se sídlem Krátká čp.767, PSČ 
682 01 Vyškov

9]jednání o prodeji části pozemku parc.č. 515/1 v areálu průmyslové 
zóny Senetářov s tím, že prodejní cena pozemku je navržena od 
300,- do 400,- Kč/m2.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 25.07.2011
Zastupitelstvo obce Senetářov:

a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu devátého  zasedání  zastupitelstva obce pana Milana 
Bábora a ing. Jiřího Šebelu 

3]dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
4]rozpočtové opatření č. 2
5]přijetí dotace z rozpočtu JMK pro obec Senetářov na projekt: 

Oprava památkového objektu v Senetářově ve výši 67 000,- Kč za 
podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

6]výběrovou komisi na akci oprava památkového objektu
v Senetářově ve složení Josef Šíbl, Jana Sedláková a Antonín 
Zouhar

7]zplnomocnění starostky obce Jany Sedlákové k podpisu smlouvy
o dílo vztahující se k akci oprava památkového objektu
v Senetářově

8]firmu Rizner s.r.o., Dolní Palava 1054/30, Blansko  na výkon 
technického dozoru stavebníka na stavbě „Oprava pěší 
komunikace Senetářov“ ve výši 9 600,- Kč

9]výběrovou komisi na akci sdružená kanalizační přípojka  ve 
složení Renata Musilová, Jana Sedláková a Michal Zouhar

10]cenovou nabídku a montáž zastřešení vchodu do budovy mateřské 
školy v Senetářově firmou Petr Mikoláš, Lipovec

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 12.09.2011
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:

1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 22.6.2011
Zastupitelstvo obce Senetáøov:

a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu o 

průběhu osmého  zasedání  zastupitelstva obce pana Josefa Šíbla 
a ing. Petra Zouhara 

3]poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 
2011 z Programu rozvoje venkova ve výši 150 000,- Kč

4]technickou a odbornou pomoc při zadání veřejné zakázky pro 
výběrové řízení na opravu pěší komunikace Senetářov, ing. 
Jaromila Richterjörka ve výši 12.000,- Kč

5]výběrovou komisi na akci oprava pěší komunikace Senetářov ve 
složení Jiří Šebela, Petr Varga a  Jana Sedláková

6]zplnomocnění starostky obce Jany Sedlákové k podpisu smlouvy o 
dílo vztahující se k akci pěší komunikace Senetářov 

7]prodloužení nájemní smlouvy firmě Koplast s.r.o., Havlíčkovo nám. 
74,  679 06 Jedovnice  v budově č. 183 o výměře 500 m2 na dobu 
určitou od 01.09.2011 do 30.04.2012

Mimo tyto aktivity prožívají děti tzv. „Dny radosti.“ Minulý týden to byl 
například „Žlutý den“. Děti i personál se oblékl do žlutého oblečení, děti  
skládaly věže ze žlutých kostek, barvily žluté hrušky, a tak prožily 
zajímavý a  veselý tématický den. 

Tento týden se jmenoval „Jablíčkový“. Děti pekly štrúdly (a moc se 
povedly), otiskovaly rozkrojená jablíčka nebo zachraňovaly 
začarovaného  jablíčkového skřítka a pak společně hledaly poklad. 
Samozřejmě nesmělo chybět sklízení úrody, z jabloní na školní 
zahradě.

Od října ve školce opět začnou kroužky (výtvarný pro rodiče s dětmi, 
angličtina, náboženství). Bližší informace budou k dispozici ve školce 
na nástěnce.

Na závěr Všem dětem přeji, ať se jim ve školce líbí a jsou spokojené.

Hana Haumerová
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     Termíny svozu komunálního odpadu

o průběhu desátého  zasedání  zastupitelstva obce pana Antonína
Zouhara a ing. Petra Zouhara

3]Kupní smlouvu číslo 1211001708/162007 mezi Obcí Senetářov
a JMP Net, s.r.o.

4]Darovací smlouvu mezi Obcí Senetářov a Tělovýchovnou jednotou 
Sokol Senetářov

5]Smlouvu o zániku předkupního práva mezi Mgr. M.K. a Obcí 
Senetářov

6]Smlouvu o zániku předkupního práva mezi manželi Ing. J.a J. F.
a Obcí Senetářov

7]Smlouvu o zániku předkupního práva mezi manželi  K. a D. Š., 
manželi P. a M. V., paní H. H., paní K. V., paní M. Z. a Obcí 
Senetářov

8]uložení vodovodního potrubí do pozemků obce Senetářov zapsané 
na LV č. 1 obce Senetářov p.č.1498/1, 1498/3 

9]poskytnutí finanční částky 12 000,- na dokrytí dotace pro OS 
SEMKO

10]výstavbu komínu u haly čp. 190 s tím, že stavbu si zafinancuje 
nájemce ze svých finančních prostředků

11]výběrovou komisi na akci výměna oken na hale 190 v průmyslové 
zóně a výměnu oken na obecním úřadě ve složení ing. Petr Zouhar, 
Jana Sedláková a Petr Varga

12]prodej vyřazené dlažby za cenu 2,- Kč/kus a vyřazených obrubníků 
za cenu 10,- Kč/kus

b)neschvaluje:
1]zbudování provizorního zásobovacího řádu vodovodu z vodojemu 

Senetářov ke koncovému hydrantu v Podomí.

Pro vlastní potøebu vydává obec Senetáøov. 
Vychází 4x roènì, neprodejné.

Za obsahovou správnost odpovídají autoøi.
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V�em jubilantùm pøejeme do dal�ích let hodnì zdraví a spokojenosti.

Blahopøejeme !!!

24.7. Beáta Rybářová è. 173

   7. 7. Eduard Slouka è. 1

 16. 7. Marie Pospíšilová è. 110

 13. 7. Jan Gros è. 21

 11. 8. Jan Jedlička è. 102

91 rokù

80 rokù

75 rokù

70 rokù

92 rokù   8. 8. Zdeněk Jelínek è. 61

 5.8. Šimon Zouhar è. 11

 25. 7. Marie Plisková è. 52


