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Vá�ení spoluobèané,
pøíchodem jara nám zaèíná nové, veselej�í roèní období. Zaèíná se 

probouzet pøíroda, pøibývá práce na zahrádkách a  kolem  nás se ukazuje  
ka�doroèní kouzlo jarního období. Koncem mìsíce bøezna jsme posunuli 
hodinové ruèièky a èas se nám pøehoupl ze zimního na letní.

Schválením rozpoètu a zaèátkem jarního období zaèínáme 
uskuteèòovat naplánované akce pro  leto�ní rok.

Opìt jsme podali �ádosti na dotaèní výzvy leto�ního roku. Plánujeme  
opravit dal�í halu v areálu CO, samozøejmì, pokud nám bude pøidìlena 
dotace. Chtìli bychom pokraèovat v opravách chodníkù v na�í obci. 
Plánujeme i odbahnìní rybníku pøed kaplí, tato vodní nádr� je jediná,  která 
je v majetku obce. Rovnì� jsme podali �ádosti na odbor kultury
a památkové péèe Jihomoravského kraje o dal�í finance na men�í opravy 
muzea, kde je stále co vylep�ovat.

Zastupitelstvo obce Senetáøov schválilo nákup zametacího kartáèe na  
traktor, èím� by se mohly snáze udr�ovat obecní prostory. Zároveò bych 
chtìla touto cestou podìkovat v�em obèanùm Senetáøova, kteøí uklízeli po 
zimì veøejné prostranství.

Ve spolupráci  s místní akèní skupinou MAS Moravský kras se 
uskuteèní 14. kvìtna slavnostní otevøení muzea. Je navr�en bohatý 

00program jak pro dospìlé, tak i pro dìti. Zaèátek je naplánován od 13 hod. 
Úèinkovat bude dechová hudba Ol�ovìnka, vystoupí dìti ze Z� Podomí
a dìti z M� Senetáøov. V programu je zahrnuto vystoupení stepaøe Martina 
Burdy a folklorního souboru Drahan s cimbálovkou. Pro dìti  je pøipraveno 
zábavné odpoledne se soutì�emi.  V okolí muzea  se uskuteèní jarmak 
øemeslníkù a výrobcù-dr�itelù znaèky Moravský kras regionální produkt 
(pøedvádìní øemesel - kartáènictví, drátenictví a  dekorativní peèivo). Bude 
zaji�tìno obèerstvení - p�trosí speciality (steaky, p�trosí klobásy, p�trosí 
gulá�). Pro zájemce bude otevøen kostel sv. Josefa.

S termínem otevøení muzea je také spjatá úprava pøilehlé zahrady.
V posledních dnech obèanské sdru�ení Muzeum pracuje na vyrovnání 
terénu zahrady a umístìní exponátù zemìdìlské techniky. Za tuto aktivitu 
jim nále�í podìkování.

Na�e obec se zapojila do soutì�e o nejlépe opravenou památku 
Jihomoravského kraje, vyhodnocení doposud nebylo zveøejnìno, ale 
bohu�el nemù�eme konkurovat velkým mìstùm s poètem SMS zpráv, ale i 
tak je zøetelný zájem obèanù o dìní v na�í obci.

Závìrem bych chtìla v�em popøát hodnì zdraví a co nejvíce slunných 
dnù v tomto jarním období.
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Vá�ení spoluobèané,

první ètvrtletí leto�ního roku je úspì�nì za námi. Tento rok 
jsme zahájili 8. ledna Výroèní valnou hromadou sboru, kde byl 
mimo jiné schválen plán èinnosti na leto�ní rok. Tento plán je 
závazný pro v�echny èleny sboru. Pro pøipomenutí jej mù�ete 
shlédnout na na�ich webových stránkách. Zde je mo�né také 
najít ve�keré aktuální dìní ve sboru a termíny schùzek a soutì�í 
mladých hasièù a dru�stva �en.

5. února  probìhla Výroèní valná hromada okrsku Jedovnice, 
kde byly hlavním programem zprávy èinnosti jednotlivých sborù.

Zásahy výjezdové jednotky v uplynulém ètvrtletí:
- 1. 2.  Kotvrdovice  zahoøení od �patného komínu
- 3. 3.  Kotvrdovice  planý výjezd  pálení starých palet
V uplynulém období probìhla údr�ba a úprava CAS 25, kterou 

øídil velitel sboru Milan Musil ml.
27. 2. bylo ve spolupráci s obecním úøadem odehráno dal�í 

divadelní pøedstavení krásenských ochotníkù.
5. 3. probìhl masopustní prùvod a veèer tradièní 

�Pochovávání basy�.
Je�tì jednou chci podìkovat v�em, kteøí se aktivnì zapojili

a neváhali obìtovat svùj volný èas pro zpestøení dìní v na�í obci.
29. 3. dle plánu èinnosti se uskuteènilo spoleèné dárcovství 

krve, jeho� hlavním cílem bylo získat nové dárce, co� se povedlo.
Díky pochopení obecního úøadu disponujeme klubovnou, kde 

se mù�eme scházet i pøes zimní období. Tohoto jsme vyu�ívali 
od otevøení klubovny. Dìti zde hrály rùzné hry a pøipravovaly se 
na jarní sezónu.

Ve svém volném èase se èlenové krou�ku pøipravovali na 
plnìní odznaku odbornosti. Závìreèné zkou�ky probìhly 12. 3.
v Ostrovì u Macochy. Odbornost strojník získali Daniel Keprt, 
Marek Vintr a Josef �enk a odbornost preventista Michael

Slova předsedů složek
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a Petra Vargovi. Za úspì�né slo�ení zkou�ek blahopøejeme.
Dìti èeká pestré jaro v podobì rùzných soutì�í. Leto�ní 

sezónu zahájíme 30. dubna v Lipovci a dále budeme pokraèovat 
ka�dý víkend soutì�emi Velké ceny Blanenska mladých hasièù.

Pøípravu rovnì� zahájilo dru�stvo �en, které novì vede Marek  
Pliska a Roman Kyjovský.

Jako ka�dý rok, tak i letos se zúèastníme hasièské pouti ve 
Køtinách, která se koná 1. kvìtna.

Rovnì� pøipravujeme oslavu sv. Floriána, která probìhne
7. kvìtna v prostorách kulturního sálu a v prostorách prùmyslové 
zóny. Dle poèasí dìti pøedvedou ukázku ze svých dovedností
a pøipravujeme doplòkový program pro v�echny dìti (jízda v CAS 
25, støíkání vody z proudnic aj.). Srdeènì v�echny zveme. 

I v leto�ním roce probìhnou noèní závody v po�árním útoku
a to 25. 6. dìtské a 2. 7. mu�i a �eny. 

Na závìr bych chtìl v�em popøát klidné velikonoèní svátky.
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Obèanské sdru�ení SEMKO pokraèovalo v prvním ètvrtletí ve svých 
aktivitách dle programu, oznámení ve vývìsní skøínce, v SEMKO 
zpravodaji a jiným zpùsobem.

Hlavní èinnost se zamìøuje  na rehabilitaci a posilování v Centru 
zdravého �ivotního stylu. Dále pak na úpravy a reorganizaci CZ�S po 
získání významných dotací.

Úspì�nì pokraèuje spolupráce s Radou seniorù Jihomoravského 
kraje v krajském mìøítku. (Rada seniorù je asociace neziskovek
a organizací, kde je více jak 50% èlenù star�ích 55 let, SEMKO je 
èlenem RS statutární zástupce SEMKA je èlenem pøedsednictva této 
rady).

Spolupodíleli jsme se na vìt�ím mno�ství rùzných akcí, napø. 
nauènì poznávací vzdìlávací zájezdy po JmK, spolupráce s policií pøi 
ochranì seniorù, program mezigeneraèní spolupráce, problematika 

Josef �enk
starosta SDH

SEMKO
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nájmù, lékaøská péèe, dùchody, péèe o pøestárlé dùchodce a jiné 
sociální problémy. Jedná se o vìt�í mno�ství akcí, programù
a projektù.

Seniory upozoròujeme na projekt Senior pas, který pro nì pøipravil 
Jihomoravský kraj. Karta je zdarma a opravòuje k èerpání slev v rámci 
bonusového programu Senior pas. Systém poskytovatelù je rozdìlen 
na tøi úrovnì: bì�ný poskytovatel  sleva do 15%,  støíbrný poskytovatel  
sezóní sleva do 30%,  zlatý poskytovatel  sleva a� 50%. Na senior pas 
je nárok pro osoby nad 55  let. Ka�dý dr�itel dostane katalog 
poskytovatelù slev nebo je najde na webových stránkách 

 v sekci �slevy�. Kontaktní centrum projektu 
SENIOR PAS je Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno. Tel.: 543 210 790.
 e-mail: ,   .

Prevence páchání trestné èinnosti je jednou z priorit 
Jihomoravského kraje. V jejím rámci vyhla�uje kraj ka�doroènì 
program prevence kriminality. Program je zamìøený na sociální 
situaèní prevenci a na informování obèanù o mo�nostech ochrany pøed 
trestnou èinností. Kromì podpory projektù, které podávají obce, 
realizuje Jihomoravský kraj vlastní projekty a aktivity z oblasti situaèní
a sociální prevence.

V roce 2009 Jihomoravský kraj uskuteènil projekt �Senioøi sobì�. 
Cílem projektu bylo pøedcházet páchání trestné èinnosti na seniorech
a posilování jejich bezpeèí. Hlavní my�lenkou projektu bylo vyu�ití 
slu�eb �kurýrù prevence�, aktivních seniorù k pùsobení na ostatní 
seniory.

Hejtman Jihomoravského kraje Mgr.Michal Ha�ek osobním 
dopisem vyzval starostky a starosty v�ech obcí ke spolupráci pøi výbìru 
tìchto kurýrù. Tito byli pro�koleni Policií.Projekt senioøi sobì realizoval 
JmK s Krajským øeditelstvím policie. Projekt byl financován krajem
a Ministerstvem vnitra. K tomuto projektu existuje zpracovaná 
metodika a instruktá�ní filmy. Je tedy mo�né pokraèovat bez vìt�ích 
finanèních nákladù.

Hejtman znovu vyzval novì zvolené starostky a starosty, aby 
pokraèovali v projektu �Senioøi sobì� a kontaktovali krajskou skupinu 
prevence kriminality.

Jeliko� tento projekt je pro seniory dosti dùle�itý a není známo zda
v Senetáøovì probíhá, uskuteènilo SEMKO Klub seniorù �minibesedu� 
k této problematice ve spolupráci s Radou seniorù a pod zá�titou 
nadpraporèice P.Hrazdírové Policie Brno. Byly pøehrány DVD �Senioøi 
sobì� a �Nebezpeèný vìk� (Pøíle�itost dìlá zlodìje, Mo�ná pøijde 

www.seniorpasy.cz

info@seniorpasy.czwww.seniorpasy.cz
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ZAHRÁDKÁŘI
Dne 18. února tohoto roku probìhla v zasedací místnosti obecního 

úøadu výroèní èlenská schùze Èeského zahrádkáøského svazu 
Senetáøov. Pøítomno bylo 23 èlenù. Hostem na na�í schùzi byl 
místostarosta obecního úøadu  pan Petr Varga, který ve svém 
diskusním pøíspìvku ocenil dobrou spolupráci obecního úøadu s na�í 
organizací. Dále nás seznámil s rozhodnutím obecního zastupitelstva 
zakoupit na�í organizaci novou motorovou pilu, za co� obecnímu 
úøadu dìkujeme.

Po hlavní zprávì o èinnosti organizace, kterou pøednesl pøedseda 
pan Václav Vintr, následovala zpráva finanèní a revizní komise. Dále 
bylo odsouhlaseno, �e se letos neuskuteèní zájezd na divadelní 
pøedstavení, nebo� neustále se zvy�ující ceny vstupného + doprava by 
na�i organizaci hodnì finanènì zatí�ily.

Tradièní zájezd na zahrádkáøskou výstavu Flora Olomouc 
uspoøádáme. 

Závìrem schùze byly pøedány dvìma jubilantùm kni�ní dary. Poté 
nás pøedseda organizace seznámil s rozhodnutím republikové rady 
ÈZS v Praze o udìlení vysokého vyznamenání (Bronzový odznak) 
èlenovi na�í organizace  panu Aloisu �ebelovi (domovní è. 100).  
Blahopøejeme.

Pøed posledním bodem na�í schùze, co� byla tradièní degustace 
slivovice, jsme pøivítali a pøijali nového èlena  pana Zdeòka Grose.

podvodník, Nìkdo je za dveømi, Nemusím být obì�, Klíè k bezpeèí, 
Stáøí bez nehod, Trable v letech) s odbornou diskuzí. V�ichni úèastníci 
obdr�eli osobního ochránce a pomocníka Bodyguard3 (siréna alarm 
pøi napadení) , bro�uru Prevence do kapsy, Rady pro seniory, Stop 
násilí na seniorech, a dal�í propagaèní a ochranné pomùcky v hodnotì 
nìkolika set korun. Nìkteré jsou v nástìnce SEMKA, nìkolik je mo�no 
je�tì vyzvednout u Zukalù.

Zukal Jaroslav, OS SEMKO, RS JmK

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res 
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ŠKOLA a ŠKOLKA
Z� Podomí

�ivot v Z� Podomí se ani v leto�ním kalendáøním roce nezastavil.
V lednu mìli v�ichni uèitelé i �áci spoustu práce s dosahováním co 
nejlep�ích známek na pololetním vysvìdèení, a proto basketbalový 
turnaj mezi �áky 6.-7.a 8.-9 roèníku byl na konci mìsíce pøíjemným 
odreagováním. V únoru se uskuteènil zápis budoucích prvòáèkù
a oblíbený �kolní ples. Na zaèátku bøezna jsme ve �kole oslavili 
Masopust dìtským karnevalem, který tentokrát probìhl v duchu 
hradního plesu. Vysoká úèast dìtí v nádherných maskách svìdèí
o velké oblibì podomských karnevalù. Výzdoba, kostýmy poøadatelù
i soutì�ní úkoly byly tematicky propojeny a odezvy dìtí i rodièù byly 
velmi pìkné. Ji� nyní se tì�íme na podobnì hojnou úèast i v pøí�tích 
letech. Kromì karnevalu nav�tívili v�ichni �áci výchovný koncert skupiny 
Marbo a konal se i výukový program Kouzelná matematika pro �áky 
prvního stupnì.

Na apríla jsme se zapojili do mezinárodní akce s jedenáctiletou tradicí 
Noc s Andersenem. Mnoho knihoven nejen v na�í republice si
v den narození tohoto významného dánského spisovatele pohádek pro 
dìti pøipomíná Mezinárodní den dìtské knihy. �kolní knihovna i obecní 
knihovna v Krásensku s poøádáním této akce mají ji� bohaté zku�enosti. 
A proto�e její obliba roste a kapacitnì bylo èím dál ménì zvládnutelné 
uspokojit v�echny zájemce z øad dìtí mlad�ího �kolního vìku, rozrostla 
se letos poprvé tato akce i do Senetáøova. V noci z 1. na 2. dubna si 23 
dìtí v Podomí, 15 dìtí v Krásensku a 15 dìtí v Senetáøovì pøipomnìlo 
stoleté výroèí narození významného èeského spisovatele, autora knih 
pro dìti, Václava Ètvrtka. V Senetáøovì dìti nav�tívily místní knihovnu
a byly seznámeny s øádem knihovny, ale také se od paní knihovnice 
dozvìdìly informace o Václavu Ètvrtkovi a prohlédly si jeho kní�ky. Poté 
byly pro nocle�níky pøipraveny hry a výtvarné dílnièky, jejich� tématem 
byly postavy z Ètvrtkových pohádek. Èást programu se uskuteènila
v do�kové chaloupce, èást v zasedací místnosti obecního úøadu.
S vlastnoruènì vyrobenými a pohádkovì vyzdobenými lampiony se 
tento malý prùvod vydal na noèní stezku s úkoly. Nechybìlo samozøejmì 
ani spoleèné ètení ukázek z Rumcajse a jiných Ètvrtkových pohádek 
pøed spaním. 

Základní �kola v Podomí je neustále modernizována také technicky
a materiálnì. Díky dotacím EU Peníze �kolám, je na�e �kola
v souèasné dobì vybavována poèítaèi, dataprojektory a jinou technikou, 
která má zkvalitnit a zefektivnit výuku. Uèitelé pilnì pracují na 
materiálech, kterými doplní tyto technické vymo�enosti a dolo�í jimi 
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úèelné vynalo�ení svìøených finanèních prostøedkù. Plánované jsou
i dal�í úpravy, které by mìly na�im dìtem zpøíjemnit uèení. �koda jen, �e 
si nìkteøí tìchto nemalých investic nevá�í a neustále dochází
k jejich svévolnému a opakovanému nièení /za své dostávají nové 
lavice, fasáda, opravené záchody, zastávky�/. Rádi vìøíme, �e právì 
Va�e dítì, nikdy nic zámìrnì neznièilo, ale� Dìkujeme Vám za 
vstøícnost a spolupráci. Za ZŠ Podomí

Mgr. J. Kocmanová

Občanské sdružení "Muzeum Senetářov"

Vá�ení spoluobèané,

dovolte, abych Vás alespoò v krátkosti informoval o èinnosti OS 

Blí�í se konec �kolního roku, tøi dìvèata a tøi chlapci z na�í mateøské 
�koly se ji� tì�í do �velké� �koly, ke dvaceti zbývajícím pøibudou na 
podzim v mateøince tøi nové dìti.

Práce v na�í �kolièce v�ak zdaleka nekonèí. Nyní se pøipravujeme na 
Velikonoce, seznamujeme se s tradicemi a zvyky, malujeme kraslice. Na 
svátek matek pøipravíme pro maminky besídku a potì�íme maminky 
vlastoruènì vyrobeným dáreèkem, potom se ji� budeme pøipravovat na 
vystoupení pøi slavnostním otevírání opraveného muzea. A to u� 
budeme mít svátek my, dìti. Mo�ná s námi, stejnì jako loni, budou slavit 
místní skauti v pohádkovém lese. Potom nás u� èeká jen výlet
a slavnostní rozlouèení s pøed�koláky. S koncem bøezna nás opustila
a odstìhovala se do Brna, sleèna uèitelka Katka Matu�ková. Dìkujeme jí 
za v�echno, co za témìø tøíleté pùsobení v na�í �kole udìlala, za pìkný 
pøístup k dìtem, laskavost a vstøícnost, s jakými vedla dìti k vytváøení 
správných návykù a poznávání svìta.

Na její místo nastoupila zku�ená uèitelka, paní Hana Vintrová. Spolu 
s Hedvikou Nejezchlebovou bude na �kole pùsobit do konce �kolního 
roku.

Potom ji� nastoupí po mateøské dovolené paní øeditelka Hana 
Haumerová s novou paní uèitelkou. Pøeji jim hodnì hodných a �ikovných 
dìtí, vstøícné rodièe, pøející obecní zastupitelstvo a hodnì trpìlivosti
a lásky pøi péèi o na�e nejmen�í obèany.

M� Senetáøov

Hedvika Nejezchlebová
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7. skautský oddíl
K na�í radosti se ná� skautský oddíl stále rozrùstá, a proto jsme se 

letos rozhodli uspoøádat pøedjarní výpravu pro kluky a holky oddìlenì. 
Ní�e si mù�ete pøeèíst, jak se na�e svìtlu�ky, vlèata, skautky a skauti 
mìli.

Ka�dý z nás jistì nìkdy sly�el pøíbìh o bohatém království sultána 
Solymána, které Slunce protkává svými zlatými paprsky� My, svìtlu�ky
a skautky ze Senetáøova a Kotvrdovic jsme se vypravily poznávat 
obyèeje a zvyky této cizí zemì. Nemusely jsme na velbloudech 
pøekonávat ukrutná horka pou�tì, ale autobusem jsme se dopravily do 
Rychtáøova, kde se konala i na�e výprava. Palácem se nám po dva dny 
pobytu stala místní fara, na které jsme pro�ily spoustu dobrodru�ství� 
Po pøíjezdu jsme doplnily síly buchtami od na�ich maminek a pomalu 
jsme na sebe nechaly padnout atmosféru sultánství Solymánského. 
Na�im hlavním úkolem bylo najít lék pro chorou princeznu Zubejdu.
K tomu jsme ale potøebovaly rùzné znalosti, kterým jsme se nauèily ve 
veèerní �kole. Vyuèovalo nás sedm mnichù, od kterých jsme také 
obdr�ely vysvìdèení. Ne v�ak pouze uèení vyplòovalo ná� volný èas. 
Zahrály jsme si spoustu her, pøi kterých jsme se mnoho nasmály, za�ily 
spoustu legrace a mohly se lépe poznat. Ovìøily jsme si také na�i 
zruènost a mu�ku oka. Les, který nám z novin bìhem patnácti minut 
vyrostl pøed oèima, jsme pokácely papírovími koulemi (nebo jsme se o to 
alespoò pokou�ely). Nejlep�í z nás obdr�ela titul Dr (jako drvo�tìp). 
Èlovìka s tímto titulem hledala po celém svìtì vzácná delegace sultána 
Solymána, aby uzdravil nemocnou Zubejdu. Nabídku cizích uèencù 
jsme nemohly odmítnout, proto jsme s nimi putovaly do neznámých 
krajù. Odmìnou nám byl pohled na krajinu zelenající se právì 
zaèínajícím jarem. Podaøilo se nám dobýt zøíceninu, její� slávu u� dávno 
znièil proud èasu. Venku nám bylo krásnì, ale prázdnota v na�em bøi�e 
se zaèala hlásit o slovo a  zanedlouho by svým hlukem vypla�ila snad 
v�echnu lesní zvìø� Tak jsme se vrátily na obìd, který byl vskutku 
vynikající� Kdy� se zaèalo smrákat a noc klepala na dveøe, �ly jsme 
nav�tívit sultánovu dceru Zubejdu. A nepøi�ly jsme za ní jen tak
s prázdnou. Darovaly jsme jí tøi (docela obyèejné) vìci  lásku, vzduch
a svìtlo. To byl lék, který princezna potøebovala. Spolu se svým otcem 
Solymánem nás na dùkaz vdìènosti pozvali na slavnostní hostinu. Ale 
ani teï na�e dobrodru�ství nekonèilo. Po hostinì jsme vyu�ily starého 
ponurého sklepa, v nìm� jsme nachystaly stezku odvahy. K pøekvapení 
nìkterých vedoucích ji zvládly v�echny úèastnice výpravy, od malých 
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Muzeum Senetáøov za uplynulé období, tj. od poèátku roku 2011 

k dne�nímu dni. Jak nám to poèasí umo�nilo,  bylo zapoèato s pracemi 

za úèelem  roz�íøení  expozice místního  muzea  o expozici staré 

zemìdìlské techniky.  Obec zajistila dovoz zeminy na zahradu muzea 

za úèelem vyrovnání terénu. Pomocí mechanizace firmy Sentus  

Senetáøov bylo 30.3.2011 provedeno rozhrnutí zeminy. Èleny  OS bylo 

1.4.2011 provedeno urovnání a vyhrabání terénu. Následnì 2.4.2011 

zatravnìní  zahrady. Dal�í  brigáda se konala 7.4.2011 pøi které bylo 

zapoèato se zbudováním jednoho ze stanovi�� pro exponáty. 

Prùbì�nì je také (dle èasových mo�ností) provádìno oèi�tìní staré 

zemìdìlské techniky vèetnì obnovy nátìrù. Ve�keré tyto práce, které 

byly provedeny a dal�í brigády, které nás èekají jsou smìøovány 

k slavnostnímu otevøení místního muzea po opravì. Vìøíme, �e na�í 

prací pøispìjeme k lep�ímu celkovému vzhledu a úrovni muzea. Opìt si 

dovolím vyzvat obèany, kteøí mají doma nepotøebné zemìdìlské   

náøadí, aby je vìnovali do muzea místo do �rotu.

Na�i èinnost za rok 2010 jsme zhodnotili na na�í Valné hromadì, 

která se konala 11.3.2011 v klubovnì OS. Na této Valné hromadì byl 

také vytyèen plán èinnosti na rok 2011. Dne 22.3.2011 jsme se zúèastnili 

Valné hromady MAS Moravský kras, jejím� jsme èleny. Na této Valné 

hromadì byla mimo jiné pøedlo�ena zpráva o èinnosti a hospodaøení za 

rok 2010 (zaji�tìní dotace na opravu na�eho muzea). Kdo máte 

mo�nost, nav�tivte stránky MAS Moravský kras, kde najdete øadu 

u�iteèných informací. 

V roce 2010 také na�e OS získalo od obce finanèní pøíspìvek na 

èinnost obèanských sdru�ení. Tyto fin. prostøedky byly pou�ity na 

renovaci exponátù. Také pro leto�ní rok OZ schválilo (navý�ený) 

pøíspìvek na èinnost obèanských sdru�ení v obci. Dìkujeme nejen za 

tento pøíspìvek, ale také za podporu na�í èinnosti. Závìrem mi dovolte, 

abych podìkoval Vám v�em spoluobèanùm, kteøí nás podporujete

a pomáháte nám v na�í èinnosti.   

www.mas-moravsky-kras.cz

Za občanské sdružení

Antonín Zouhar, Senetářov  č. 30



� 11 �

V minulém èísle zpravodaje jsme si pøiblí�ili kroniku obce do roku 
1965. Nyní pokraèujeme roky 1966 - 1967.

1966
Na obci byla polo�ena kanalizace podél silnice od kaple na horní 

konec, opravena márnice, opravena cesta k lesu od è.p. 79. Ve �kole 
byla provedena výstavba sociálního zaøízení na splachování, 
vodoinstalace na teplou vodu, elektroinstalace s moderním zaøízením, 
opraven hromosvod a celá �kola vymalována. Od 1. záøí zásoboval 
na�i obec pivem pivovar z Vy�kova. Stalo se tak na �ádost MNV po 
mnohých stí�nostech obèanù na pivovar v Rájci, který v dobì �ní 
nedostateènì zásoboval hospody pivem a toto bylo v posledním èase 
podøadné kvality. 8. èervna v odpoledních hodinách se snesla prudká 

svìtlu�ek a� po staré ostøílené skautky� Nicménì tak, jako ka�dá 
pohádka má svùj konec, tak i na�e putování muselo skonèit. Bylo to jen 
jedno z mnoha dobrodru�ství, které spoleènì za�íváme.

Na pøelomu zimy a jara se na�e dvì chlapecké dru�iny Bizonù a Orlù 
vydaly na víkendovou výpravu za krásami Moravského krasu. V pátek 
jsme se zapadajícím sluncem scházeli do Ostrova, kde se nám na dvì 
noci stala útoèi�tìm místní fara. Bìhem sobotního putování jsme za�ili 
spoustu dobrodru�ství pøi prozkoumávání jeskynìk Pustého �lebu. 
Cesta �lebem byla jedna dlouhá klouzaèka, tak�e nìkteøí z nás litovali, 
�e jsme nechali doma brusle. Na kole èi bì�kách projel Pustý �leb 
kdekdo, ale komu se po�tìstí jej celý proklouzat po zadku, bøi�e èi 
zádech. Únavné klouzání jsme pøeru�ili, kvùli neodkladné bitvì o hrad. 
Hrad byl dobyt, tak jsme si zaslou�ili chutné jídlo vaøené v kotlících. Po 
návratu na faru nebyl èas na únavu. Zaèínal rytíøský turnaj, pøi kterém se 
bojovalo po vzoru èeského krále Jana Lucemburského poslepu. Tím 
vyvrcholily oslavy 16. narozenin na�eho oddílu. Na jejich závìr se 
dobelhala i prastará sudièka, která vì�tila oddílu jen to dobré u�
u památného zalo�ení oddílu a i teï pøála oddílu mnoho dal�ích 
po�ehnaných let. Po nedìlní m�i jsme se vydali pøes les zpátky domù. 

Bìhem jara se kromì pravidelných týdenních dru�inovek sejdeme na 
nìkolika brigádách. Tou první bude u� tradièní sbìr odpadkù v okolí na�í 
obce ke Dni Zemì.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2010
Zastupitelstvo obce Senetáøov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ovìøovatele zápisu

o prùbìhu tøetího zasedání  zastupitelstva obce ing. Petra Zouhara 
a ing. Jiøího �ebelu

3]neinvestièní pøíspìvek Mateøské �kole Senetáøov na rok 2011 ve 
vý�i 285 000,-- Kè

4]rozpoètové opatøení è. 9
5]dodatek è. 1 ke smlouvì o   úèasti   obce Senetáøov na investièní 

akci a financování díla �Spla�ková kanalizace - nové RD�
6]ukonèení nájmu s firmou EKON  STEEL Elements s.r.o. k budovì 

parc.è.252 v k.ú. Senetáøov v areálu prùmyslové zóny dohodou
k 30.12.2010

7]dodatek è. 8 ke smlouvì o poskytování peèovatelské slu�by mezi 
Obcí Senetáøov a Diecézní charitou Brno

8]navý�ení èlenského pøíspìvku z 10,-- Kè na 12,-- Kè na obyvatele 
Spolku Moravský kras, a to od roku 2011

bouøe s prùtr�í mraèen, která natropila hodnì �kod na polích a lukách. 
Na polích voda vyplavila zasázené brambory ze svahù i s hlínou.

1967
Rodák na�í obce Alois Král, objevitel Demänovské jeskynì na 

Slovensku, bydlící v Ti�novì se do�ívá 90 let svého vìku, zástupci na�í 
obce mu osobnì blahopøáli. V roce 1967 se narodilo 8 dìtí, z toho 4 
chlapci. K 31.12. mìla obec Senetáøov 600 obyvatel. Na trávníkách se 
provedlo asfaltování cesty a dokonèila se kanalizace podél silnice na 
obou stranách od kaple na konec obce smìrem k Lipovci.

Potravináøská prodejna se pøestìhovala do sálu pohostinství
a v pùvodních místnostech vèetnì kanceláøe JZD se buduje 
samoobsluha. Jaro se trochu opozdilo, bylo de�tivé a chladné. Léto 
bylo velice pìkné a suché. Záøí, øíjen a do poloviny listopadu byly pìkné 
mìsíce a dosti teplo.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 14.02.2011
Zastupitelstvo obce Senetáøov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ovìøovatele zápisu

o prùbìhu pátého  zasedání  zastupitelstva obce pana Antonína 
Zouhara a ing. Petra Zouhara

3]rozpoèet obce Senetáøov na rok 2011
4]rozpoètový výhled na období 2011 - 2014
5]rozpoètové opatøení è. 11
6]pøevod ideální jedné poloviny pozemku parc.è. 1187/8 v k.ú. 

Senetáøov o výmìøe 683 m2 z V. S. na  J.P. s tím, �e vklad do 
katastru nemovitostí bude proveden a� po schválení smlouvy 
zastupitelstvem obce, ve které bude Obec Senetáøov jedním
z úèastníkù

7]Smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi Obcí Senetáøov a firmou 
E.ON Distribuce, a.s.

8]Smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi Obcí Senetáøov a firmou 
E.ON Distribuce, a.s.

9]ukonèení nájmu nebytových prostor s firmou M.T. v budovì è.p. 188 
na pozemku parc.è. st. 251 v k.ú. Senetáøov o výmìøe 789 m2
k 28.02.2011

10]nájem nebytových prostor firmì ARIA-CARDS s.r.o., se sídlem 
Krátká 767/3, 682 Vy�kov v budovì è.p. 188 parc.è.st. 251 v k.ú. 
Senetáøov v areálu prùmyslové zóny o výmìøe 789 m2 s úèinností 
od 1. bøezna 2011 na dobu neurèitou

11]ukonèení nájmu nebytových prostor s J.�.  v budovì è.p. 196 na 
pozemku parc.è. st. 244 v k.ú. Senetáøov o výmìøe 20 m2
k 28.02.2011

12]za�ádat o dotaci z PRV JmK pro rok 2011 na akci oprava chodníkù

b) neschvaluje:
1]vyvì�ení zámìru prodat pozemek parc.è. 121/21 v k.ú. Senetáøov

2o výmìøe 836 m
2]zru�ení pøedkupního a zástavního práva  dle Kupní smlouvy 

uzavøené dne 06.01.2010 mezi Obcí Senetáøov a M.a D. T.
3]zru�ení pøedkupního a zástavního práva  dle Kupní smlouvy 

uzavøené dne 01.11.2009 mezi Obcí Senetáøov a T.�.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.03.2011
Zastupitelstvo obce Senetáøov:
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9]firmu Besta  ing. Brázda s.r.o., Svitavská 12, 678 01 Blansko
vypracováním projektové dokumentace na akci Rekonstrukce
chodníku ve smìru od autobusové zasávky u kostela po budovu 
è.p. 122, a to ve vý�i 17 400,-- Kè bez DPH

10]prominutí nájmu za vodní plochu pro roky 2011 a 2012 P.S. s tím, �e 
nejpozdìji do 31.10.2012 na své náklady vyèistí vodní nádr�
v areálu prùmyslové zóny.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2010
Zastupitelstvo obce Senetáøov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ovìøovatele zápisu

o prùbìhu ètvrtého  zasedání  zastupitelstva obce Mgr. Renatu 
Musilovou a pana Antonína Zouhara

3]rozpoètové opatøení è. 10
4]Obecnì závaznou vyhlá�ku è. 1/2010 o místním poplatku za provoz 

systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání
a odstraòování komunálních odpadù

5]Obecnì závaznou vyhlá�ku è. 2/2010 o místních poplatcích
6]rozpoètové provizorium na rok 2011
7]rozpoètový výhled obce Senetáøov na roky 2010 - 2012
8]smlouvu s Jihomoravským krajem o poskytnutí neinvestièního 

pøíspìvku pro JSD obce na mimoøádné náklady vzniklé pøi 
povodních v kvìtnu a èervnu roku 2010

9]umístìní sídla firmy Worksteel s.r.o. na adrese Senetáøov è.p. 187
v areálu prùmyslové zóny

10]nájem nebytových prostor firmì Worksteel  s.r.o., se sídlem 
Senetáøov 187, 679 06 p. Jedovnice k budovì parc.è.252 v k.ú. 
Senetáøov v areálu prùmyslové zóny o výmìøe 347 m2 s úèinností 
od 1. února 2011 na dobu neurèitou

11]nájem nebytových prostor J.G. k budovì parc.è.244 v k.ú. 
2Senetáøov v areálu prùmyslové zóny o výmìøe 4m na dobu urèitou 

od 1. ledna 2011 do 30.04.2011
12]vý�i odmìn pro neuvolnìné èleny zastupitelstva obce s úèinností 
od 01.01.2011.

b) zmocòuje:
1]starostku obce  Janu Sedlákovou k provedení rozpoètového 

opatøení v závìru roku 2010. 
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Sbìr a svoz nebezpeèného odpadu

Obecní úøad Senetáøov ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s. pro 
Vás zajistil sbìr a svoz nebezpeèného odpadu. Nebezpeèné odpady 
budou odebírány vy�koleným pracovníkem. V na�í obci se tento sbìr 
uskuteèní v úterý 26. dubna 2011 v dobì od 15:40 do 16:00 hodin, 
stanovi�tì sbìru bude u telefonní budky.

Sbírat se budou baterie v�eho druhu, oleje, plechovky od 
barev, záøivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a øedidla, teplomìry, 
kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekèní 
prostøedky, èistící prostøedky na okna a WC, laky, zaolejované hadry, 
nádoby se zbytky chemikálií apod.

Pøi tomto sbìru se nebudou odebírat televizory, lednice
a pneumatiky!

Stav obyvatelstva

K 31.12.2010 má na�e obec 529 obyvatel. Z toho 259 mu�ù a 270 
�en. V loòském roce se narodilo 9 dìtí z toho 3 chlapci a 6 dìvèat, 
pøistìhovalo se 9 obyvatel, odstìhovalo 8 obyvatel a zemøelo 9 
obèanù.

Rozpis zubní pohotovosti 

Slu�ba je slou�ena od 8.00 do 12.00 h. Mimo ní�e uvedené termíny 
pak v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 421, 545 538 
111 ve v�ední dny od 17.00 do 7.00 h, o sobotách, nedìlích a svátcích 
nepøetr�itì.

Duben

02.04.MUDr. Hosová (516 432 138) Rájec, zdr. støedisko

03.04.MUDr. Ho�ák (516 446 428) Adamov, U Kostela 4
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a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ovìøovatele zápisu

o prùbìhu �estého  zasedání  zastupitelstva obce pana Milana 
Bábora a ing. Michala Zouhara

3]smlouvu o poskynutí pøíspìvku z rozpoètu obce pro 
Øímskokatolickou farnost Jedovnice

4]nájemní smlouvu s Katastrálním úøadem pro Jihomoravský kraj ve 
znìní

5]rozdìlení zlep�eného hospodáøského výsledku za rok 2010 
pøíspìvkové organizace M� Senetáøov ve vý�i 998,31 Kè zaúètovat 
na úèet rezervního fondu

6]nájem nebytových prostor panu L. F. budovì parc.è.244 v k.ú. 
Senetáøov v areálu prùmyslové zóny o výmìøe 42 m2 s úèinností od 
1.dubna 2011 do 31.bøezna 2012 s tím, �e pokud �ádná ze 
zúèastnìných stran nevypoví tuto smlouvu pøed uplynutím daného 
období prodlu�uje se trvání této smlouvy do 31. bøezna 2013

7]sní�ení pronajímané plochy na 114 m2 v budovì parc.è.st. 252
a zároveò pronájem venkovní plochy na parc.è. 515/1 v k.ú. 
Senetáøov o výmìøe 40 m2 panu Z. S. s úèinností od 1. dubna 2011

8]pronájem venkovní plochy v areálu prùmyslové zóny na parc.è. 
515/1 v k.ú. Senetáøov o výmìøe 11 m2 panu P. S. na dobu urèitou 
od 01.04.2011 do 30.06.2011

9]poøízení zametacího kartáèe k traktoru Vega, dle pøedlo�ené 
cenové nabídky ve vý�i 85 140,- Kè

10]poøádání noèních závodù v po�árním útoku v areálu prùmyslové 
zóny, a to v termínech 25.06.2011 a 02.07.2011 s mo�nosti 
ubytování dìtí ze �umavy v 1. patøe bývalého �kolícího støediska
a postavení stanù a pøespání úèastníkù noèních závodù na 
travnatém porostu vedle haly pronajímané firmì Alweco s.r.o.

Termíny vývozu popelnic:

Duben: 7, 21 Kvìten: 5, 19 Èerven: 2, 16, 30
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09.04.MUDr. Houdková (516 418 787) Blansko, Pra�ská 1b

10.04.MUDr. Jílková(516 410 786) Rájec, Ol. Bla�ka 145

16.04.MUDr. Juráková (516 418 787) Blansko, Pra�ská 1b

17.04.MUDr. Klapu�ová (516 488 452) Polikl. Blansko,Sadová 33

23.04.MUDr. Kovandová (516 488 450)Polikl. Blansko, Sadová 33

24.04.MUDr. Kulhánková (516 439 190)Køtiny, zdr. Støedisko

25.04.MUDr. Kupková (516 488 457) Polikl. Blansko, Sadová 33

30.04.MUDr. Láníková (516 488 456) Polikl. Blansko, Sadová 33

Kvìten

01.05.MUDr. Levová (516447606) Adamov, Smetanovo nám. 327

08.05.MUDr. Paulíèková (725 415 615)Èerná Hora, zdr. støedisko

14.05.MUDr. Pokorná M. (516 412 422)Blansko, Gellhornova 9

15.05.MUDr. Pokorný M. (516 417 621)Blansko, A. Dvoøáka 4

21.05.MUDr. Roth (516 444 326) Ostrov u Macochy, zdr. støedisko

22.05.MUDr. Semrádová (516 435 203)Sloup, Zemspol 221

28.05.MUDr. Øehoøek (516 488 453) Polikl. Blansko, Sadová 33

29.05.MUDr. Øehoøek (516 488 453) Polikl. Blansko, Sadová 33

Èerven

04.06.MUDr. Staòková (616442726) Jedovnice, zdr. Støedisko

05.06.MUDr. Stojanov (516 488 451) Polikl. Blansko, Sadová 33

11.06.MUDr. Svitaè (516 418 787) Blansko, Pra�ská 1b

12.06.MUDr. �evèíková B. (516 416 386)Blansko, Svitavská 1 A

18.06.MUDr. �evèíková R. (516 488 454)Polikl. Blansko, Sadová 33

19.06.MUDr. �trajtová (608 220 806) Èerná Hora, zdr. støedisko

25.06.MUDr. �vendová (516 439 404) Køtiny, zdr. støedisko

26.06.MUDr. Toma�tíková (516 447 605)Adamov, Smetanovo nám. 327

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

Za obsahovou správnost odpovídají autoøi.

� 18 �

Jubilanti 1 - 3 / 2011

12.1. Franti�ek Kocman è. 9175 rokù

  5.3. Osvald Schindler è. 5580 rokù

28.2. Marie Rybáøová è. 93

26.3. Jaroslav Zukal è. 43

70 rokù

22.1. Ludmila Sotoláøová è. 390 rokù

Všem jubilantùm pøejeme
do dalších let hodnì

zdraví
a spokojenosti.


