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Vá�ení   spoluobèané,
vítám Vás u vydání vánoèního zpravodaje. Zatímco dìti netrpìlivì poèítají, 

kdy u� skonèí �kola a pøijdou Vánoce, mnohým z nás dìlají starosti 

ka�dodenní pøídìly snìhu.
V mìsíci øíjnu probìhly volby do obecního zastupitelstva. Touto cestou 

bych chtìla podìkovat v�em obèanùm-volièùm, kteøí pøi�li k volbám a dali svùj 

hlas kandidátùm do zastupitelstva obce.
S blí�ícím se koncem roku hodnotíme a bilancujeme uplynulý rok. I já se 

ohlédnu za rokem 2010.
V bøeznu bylo dokonèeno zbudování pøíjezdové komunikace v nové 

zástavbì smìrem od Lipovce a zároveò její odvodnìní.V následujícím mìsíci 

se zapoèalo se  zasí�ováním elektrických rozvodù NN a  veøejného  osvìtlení 

v nové zástavbì. V èervnu zaèaly probíhat rozsáhlé opravy na Muzeu 

tradièního bydlení a perle�áøství. V prùbìhu letních prázdnin byly opraveny 

okapy, høebeny, svody a støe�ní okna na budovì M� Senetáøov. V areálu 

prùmyslové zóny byla opravena hala è.p. 183, zøízena a vybavena klubovna 

mladých hasièù. Zaèátkem prosince se uskuteènila kolaudace chodníkù

u høbitova a Valentovy cesty, s tìmito pracemi bylo zapoèato na sklonku léta.
Dokonèena  byla i výstavba spla�kové a de��ové kanalizace v nové 

zástavbì, i zde jsme po�ádali o kolaudaci. Na spla�kovou kanalizaci se nám 

podaøilo získat pøíspìvek v èástce 600 000,- Kè od Svazku vodovodù

a kanalizací. Hlavní plynovodní øad (v nové zástavbì) byl polo�en, ale není 

dokonèeno napojení pøípojek z dùvodu nepøíznivých povìtrnostních 

podmínek. To by bylo v kostce ohlédnutí za rokem 2010.
Tak jako ka�dý rok i letos se uskuteènilo rozsvícení vánoèního stromu. 

Èlenové Sboru dobrovolných hasièù této akci v�dy obìtují volnou sobotu. Za 

tuto èinnost a celoroèní práci jim patøí podìkování. Díky nále�í i panu 

Sotoláøovi za strom, který zdobí na�i obec. Zpestøením jistì bylo vystoupení 

ochotníkù z Krásenska, kterým také nále�í podìkování.
Samozøejmì dík patøí v�em sdru�ením, které se aktivnì zapojují do prací 

na obci  zahrádkáøùm za údr�bu a odstranìní pøerostlých døevin, obèanskému 

sdru�ení Muzeum za pøesun exponátù a údr�bu okolí muzea, obèanskému 

sdru�ení Semko  za provoz centra zdravého �ivotního stylu, 7.skautskému 

oddílu  za hrabání listí a samozøejmì v�em obèanùm Senetáøova za údr�bu 

svého okolí a v souèasné dobì za odstraòování snìhu z chodníkù, kde není 

mo�ný pøístup s technikou.
Za celý obecní úøad pøeji v�em klidné pro�ití vánoèních svátkù a do nového 

roku 2011  hodnì zdraví, �tìstí a spokojenosti, radosti, lásky, porozumìní

a rodinné pohody.   
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Starostka obce
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Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vá�ení spoluobèané,

blí�í se konec roku a ne� zaèneme bilancovat, chtìl bych 
pøipomenout èinnost SDH v podzimním období.

Mezi nejdùle�itìj�í událost  patøí vybudování klubovny mladých 
hasièù. Tato byla financována z dotací, které získala na�e obec na 
èinnost mladých hasièù. Slavnostní otevøení probìhlo 24. záøí za úèasti 
dìtí, rodièù a paní starostky Jany Sedlákové. Aby si dìti nové klubovny 
u�ily, zùstali jsme zde i pøes noc. 

Druhý den odpoledne odjely dìti na soutì� do Ostrova u Macochy, 
kde dosáhly pìkných výsledkù. Star�í dìti se umístily na 2. místì z 9-ti 
dru�stev, mlad�í A na 1. místì a mlad�í B na 7. místì z 12-ti dru�stev. 
Tímto závodem jsme ukonèili leto�ní soutì�e v po�árním útoku. Èekala 
nás pouze soutì� v branném závodì  Hra Plamen, která se konala 16. 
øíjna v Rájci - Jestøebí, èást Karolín. I zde si na�e dru�stva vedla skvìle, 
kdy mlad�í obsadili 4. místo z 31-ti sborù a star�í 9. místo z 39-ti sborù. 
Také zde probìhla disciplína z jarního kola  �tafeta dvojic.

Ve �tafetì skonèili mlad�í na 3. místì a star�í na 9. místì.
Pøi souètu výsledkù je neoficiální prùbì�né poøadí toto:
- mlad�í se dìlí o 1. místo s SDH �ERNOVNÍK
- star�í jsou na 6. místì

Tímto si dìti pøipravily krásné pozice pro jarní kolo.
V sobotu 9. øíjna probìhl v obci sbìr �elezného �rotu a veèer posezení
u burèáku. Pøi této pøíle�itosti si mohli v�ichni zúèastnìní prohlédnout 
klubovnu.

Tradièní �Kateøinská zábava� byla poøádána 27. listopadu
v kulturním sále. Akce probìhla v pøíjemné atmosféøe, jediné co mrzí, 
byla men�í úèast.

Následující víkend jsme ve spolupráci s OÚ Senetáøov slavnostnì 
rozsvítili vánoèní strom. Tímto za nìj dìkujeme panu Aloisi Sotoláøovi. 
Pøíprava a samotný program probíhal za velkých mrazù, co� se projevilo 
i na prùbìhu veèera. Za krásné vystoupení je tøeba podìkovat dìtem
a paním uèitelkám z M� a také Bivojance za vánoèní koledy. Pro dìti 
jsme mìli nachystané pøekvapení, pøedstavení divadelních ochotníkù
z Krásenska. I jim patøí velký dík. Myslím si, �e se  povedlo
a dìtem líbilo. Mohu jen slíbit, �e se pokusíme, aby následující rok bylo 
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více vidìt a sly�et. 
Pro zahøátí bylo pøipraveno vaøené maso, zabíjaèková polévka, 

svaøené víno. V prùbìhu veèera pak probìhla sbírka pro M� Chrastava, 
která byla posti�ena povodní. Mezi spoluobèany byly vybrány 2.000,-  
Kè a sbor pøidá z pokladny dal�í 2.000,- Kè. Do sbírky okrsku Jedovnice 
tak pùjdou 4.000,- Kè. Dìkuji v�em spoluobèanùm, kteøí pøispìli.

Výjezdové dru�stvo mìlo pouze jediný výjezd, a to v nedìli 10. øíjna 
ve veèerních hodinách, kdy bylo vyhlá�eno pátrání po obèanovi
z Kotvrdovic. Dotyèný byl nalezen na�im výjezdovým dru�stvem po dvou 
hodinách lehce  prochladnutý.

19. øíjna se na�e JSDH úèastnila taktického cvièení na vypro�tìní 
zasypané osoby z výkopu, které se konalo v Jedovnicích u Budkovanu. 
Po pøíjezdu na místo bylo prùzkumem zji�tìno, �e pøi provádìní 
výkopových prací pro vodovodní potrubí do�lo k utr�ení stìny výkopu
a zasypání dvou osob v hloubce asi 2 m. Jedna osoba je zasypána do 
vý�e pasu a druhá do vý�e ramen. Obì osoby jsou pøi vìdomí
a komunikují. Úkolem na�eho výjezdového dru�stva bylo odstranit 
odbagrovanou zeminu z okrajù výkopu a  po pøíjezdu hasièù z Brna 
zajistit transport materiálu k výkopu.

Pøi této zásahové èinnosti, která je fyzicky velmi nároèná, se 
postupnì støídaly jednotky z Blanska, Jedovnic a Brna. Asi po 90 
minutách od nahlá�ení události byla vypro�tìna první osoba a po 2 
hodinách osoba druhá. Po vypro�tìní obou osob bylo celé cvièení 
ukonèeno krátkým vyhodnocením. Cvièení se dále úèastnily jednotky 
HZS JmK PS Blansko a Brno Lidická, JSDH Jedovnice, Krásensko
a Policie mìstyse Jedovnice. Patøí se podìkovat v�em zúèastnìným za 
vzorný pøístup k danému cvièení.

Výroèní valná hromada probìhne v sobotu 8. 1. 2011, na kterou tímto 
zvu v�echny èleny sboru. Program bude upøesnìn v pozvánkách. 

A nyní jen krátké bilancování. 
Na�e soutì�ní dru�stva mu�ù, �en i mladých hasièù na�i obec vzornì 
reprezentovala nejen, co se týká soutì�í, ale i vystupování v prùbìhu 
rùzných akcí. Pro sbor se podaøilo získat nìkolik dotací, jak pro 
výjezdové dru�stvo, tak také pro mladé hasièe. Nový výbor ukázal, �e 
doká�e udr�et èinnost sboru alespoò na takové úrovni, jako jejich 
pøedchùdci. Chci podìkovat v�em, kteøí se aktivnì podíleli na pøípravì
a prùbìhu akcí v roce 2010.

V�em spoluobèanùm pøeji hezké svátky
a v novém roce 2011 jen to nejlep�í.

Josef Šenk
 starosta SDH
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SEMKO
Adventní zamy�lení.

   Je tu opìt èas rozjímání a vzpomínání. Tento rok byl rokem velkých 
zmìn nejen pro dùchodce, ale pro vìt�inu obyvatel na�í zemì. Tak 
pøedev�ím dvoje volby, kdy se zmìnilo mnohé. Je ale otázkou, zda jen
k dobrému. Urèitì v�ichni zaznamenali na poèátku roku sílící útoky 
mladé generace na dùchodce. Negativní vliv médií a poèítaèová mánie, 
kdy prakticky jeden atomový fyzik, jedna spisovatelka a jeden kulisák 
zpùsobili politické zemìtøesení a ro�ádu �dinosaurù�. Výsledkem je 
neodùvodnìné utahování opaskù v sociální oblasti a tìm obèanùm, kteøí 
tuto situaci nezavinili. Ne v�ichni obèané zavinili divokou privatizaci, 
rozprodej státního majetku, daòové úniky ve stovkách miliard, 
netransparentní výbìrová øízení a dal�í. Hrstka lidí ÈNB v roce 1998 
rozhodla o prodeji vìt�iny zlatých rezerv ( 55,78 tun )zlata. S ohledem na 
vývoj koruny stát k dne�nímu dni pøi�el o 27 miliard. Kdo a kde jsou 
v�ichni tito lidé, kteøí jsou zodpovìdní za souèasný stav republiky
a jakým právem mají obèané hradit více jak bilionový dluh?

Kdo a kde jsou ti lidé, kteøí volili tak jak volili a teï stávkují, a proè?
Obèanské sdru�ení SEMKO tvoøí dva hlavní proudy  senioøi

a Centrum zdravého �ivotního stylu. Ve svém statutu má ale i práci 
s dìtmi, mláde�í, �enami, studium historie, �kolení, kurzy a dal�í. 
Proto se také anga�ovalo pøi dnu dìtí, svátku matek, zájezdu do 
divadla ke dni seniorù, kulturnì poznávacím zájezdu a dal�í. 

Postupnì se roz�iøuje spolupráce s jinými neziskovkami a kluby 
na okrese Blansko. Od pøí�tího roku se bude spolupráce roz�iøovat 
na Jihomoravský kraj, ve spolupráci s Radou seniorù ÈR JmK, ve 
spolupráci s JmK  odborem sociálním a s hejtmanem M. Ha�kem.

Dìkujeme zastupitelùm obce za pøímou podporu, hasièùm, 
zahrádkáøùm a dal�ím za podporu a spolupráci.

Dìkujeme v�em èlenùm a sympatizantùm Semka, kteøí se 
anga�ují.

V neposlední øadì dìkujeme v�em cvièenkám a cvièencùm  
hlavnì �enám, které pomáhají pøi �udr�itelnosti tøí projektù�,
a získávání dal�ích dotací.

Blí�í se konec roku, a tak SEMKO pøeje v�em, bez rozdílu 
vìku, do toho nového lásku, �tìstí, ale pøedev�ím zdraví, 
proto�e bez nìj se nic pøíjemného nedostaví�

Z.J., MK
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ZAHRÁDKÁŘI
Vá�ení spoluobèané,

zaèátek leto�ního roku byl v na�í organizaci ovlivnìn  pøedev�ím 
oslavou 40. výroèí zahájení práce zahrádkáøù v obci.

Po tradièním, tentokráte jarním, zájezdu na zahrádkáøskou výstavu 
Flora Olomouc, následovaly a� do konce roku práce na úpravì zelenì 
na návsi a pøilehlých èástech obce. Nelze si nev�imnout velmi 
radikálních zásahù, které bylo ale nutné provést jak pro pøírodu, tak pro 
bezpeènost chodcù. Ve�keré tyto zásahy byly odsouhlaseny vedením 
na�í obce. Odpracovali jsme pøes 90 pracovních hodin. Nìkteøí 
èlenové pøi tìchto pracech obìtavì pou�ívali i svoji soukromou 
techniku, za co� jim dìkujeme.

Pro bli��í informace o na�í zahrádkáøské organizaci, vèetnì 
fotografií z na�ich akcí naleznete na stránkách

.
Závìrem této krátké zprávy pøeji jménem Èeského zahrádkáøského 

svazu Senetáøov na�im spoluobèanùm do nového roku 2011 pevné 
zdraví, hodnì �tìstí a osobní spokojenosti.

http://www.zasenet.estranky.cz/

Za výbor ČZS
Jan Res

ŠKOLA a ŠKOLKA
V leto�ním �kolním roce nav�tìvuje na�i mateøskou �kolièku celkem 

20 dìtí: 6 pøed�kolákù, 11 ètyøletých a 3 tøíleté dìti. Bìhem roku, jak 
zapsané dìti dosáhnou vìku tøí let, se jejich poèet zvý�í na 26.

Dìti ve �kolce zábavnou a hravou formou objevují svìt, poznávají 
�ivot kolem sebe, zpívají, tanèí, cvièí, tvoøí, kreslí, uèí se pøekonávat 
pøeká�ky, rozvíjí my�lení a øeè, pøipravují se na �kolu. Vytváøí se také 
první kamarádské vztahy, uèí se vzájemné toleranci a respektu
k potøebám druhého. Kromì pobytu v mateøské �kole vyu�íváme
k rozvoji dìtské osobnosti i dal�í aktivity. Pøed�koláci absolvovali 
pøedplavecký výcvik ve Vy�kovì, v�echny dìti nav�tívily divadelní 
pøedstavení v Kotvrdovicích, Jedovnicích a v Blansku, spoleènì
s rodièi vyrábìly stra�idla z dýní, vystupovaly pøi rozsvìcení vánoèního 
stromu na návsi. Za svoji píli byly odmìnìny Mikulá�em u vánoèního 
stromu, ale i ve �kolce, kam Mikulá� zavítal i s milým andìlem
a rozpustilým èertem. Mikulá� dìti pochválil, ale také upozornil v èem 
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se musí zlep�it.
Teï u� se ale tì�íme na Vánoce, které spoleènì s rodièi pøivoláme 

na  "Vánoèním zvonìní" 15. prosince odpoledne.

Za Mš Hedvika Nejezchlebová

Adventní víkend 2010 aneb koledování
Jako ka�dým rokem, i letos se konal kouzelný víkend nazvaný 

�Koledování�. V pátek 10.12. se v�ichni úèastníci se�li v 18.00 hodin ve �kole
v Podomí, a �e jich letos bylo! Ubytovali jsme se a pøizvané dìti z Brna
a Olomouce si prohlédly �kolu. V�ichni si vyrobili jmenovky, abychom na sebe 
nevolali: �Hej ty!� a o nìco pozdìji jsme v tìlocviènì hráli seznamovací hry. 
Potom jsme my velcí spoleènì vyrábìli perníèky a vizovické peèivo. Malou�ci 
se od nás oddìlili a ve �kolní dru�inì vyrábìli maòásky pro své sobotní 
vystoupení. Na závìr dne nám Maru�ka Horáková s paní uèitelkou 
Zouharovou a devá�aèkami pustily video o chudobì v rozvojových zemích.  
Byl nám vysvìtlen projekt, který letos ve �kole v této pøedvánoèní dobì 
probìhl a má pomoci dìtem v tìchto oblastech. Spoèívá v tom, �e celý týden 
devá�aèky sbíraly od dìtí výrobky a staré hraèky v dobrém stavu, které u� 
nepou�ívají a v sobotu, kdy� se �kola otevøela veøejnosti k tradièním 
adventním dílnám, udìlaly �ble�í trh� Tam si tyto hraèky, pøáníèka, aj. mohli 
lidé koupit za cenu, kterou si víceménì sami zvolili. 

V sobotu po snídani jsme byli rozdìleni do skupin, ve kterých jsme celé
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dopoledne chodili po stanovi�tích a plnili rùzné úkoly. Napø. jsme vyrábìli 
lucernièky, dìlali èokoládu, zkou�eli si nìjaké vánoèní zvyky, pekli vánoèky, 
tvoøili ruèní papír a hlavnì zpívali koledy. Odpoledne byla �kola otevøená i pro 
veøejnost, tak�e si ka�dý chodil, jak chtìl po zajímavých dílnách, kde se dalo 
vyzkou�et lití olova, drátkování, výroba gelových svíèek apod. Celé 
odpoledne bylo zavr�ené vystoupením nìkterých �ákù z podomské �koly
a nakonec i nás  úèastníkù víkendovky. A� se �kola vyprázdnila a zùstali v ní 
jen ti, kteøí zde pøespávali, �li jsme koledovat s na�imi lucernièkami. Obe�li 
jsme nìkolik domù, popøáli veselé Vánoce a promrzlí, ale spokojení se vrátili 
zpìt do �koly. Tady u� na nás èekala skvìlá veèeøe v podobì bramborové 
ka�e, zeleniny a výborného sma�eného filé. Po veèeøi nám byly nabídnuty tøi 
mo�nosti, jak se bude ná� program vyvíjet dál  koukání na film, zhlédnutí 
bájeèného rockového koncertu bratrù Bure�ových a Franti�ka Zouhara nebo 
vlastní èinnosti. Tak se v�ichni rozprchli a myslím, �e si ka�dý na�el to své. 

V nedìli si nìkteøí dokonèili obrázky z ruèního papíru a pak u� nás èekal 
pouze úklid tøíd, ve kterých jsme spali, trocha øádìní ve snìhu a odchod
k domovùm. Víkend byl krásný, a kdy� zacinkám rolnièkou, kterou jsem (jako 
v�ichni zúèastnìní) dostala jako dáreèek v sobotu od poøadatelù, zjeví se mi
v hlavì krásná atmosféra, která panovala celý víkend. Neopakovatelná, 
kouzelná atmosféra.

                      Simona Davidová, žákyně 8. třídy ZŠ Podomí

Fotky z této akce a odkazy na nì naleznete na webových stránkách �koly
a Barvínku:  a .  Akce byla finanènì 
podpoøena obecními úøady v Podomí, Ruprechtovì, Senetáøovì a v 
Krásensku. 

Charitativní akce, která v rámci tohoto víkendu probìhla, se uskuteènila ve 
spolupráci Z� Podomí a Barvínku, s vyu�itím materiálù organizace �Èesko 
proti chudobì�. Náv�tìvníci adventních dílen nákupem zbo�í na na�em 
stánku mohli pøispìt buï na oèkování afrických dìtí proti smrtelným 
nemocem, na �kolu v Africe èi adopci na dálku. Prùzkum prokázal, �e lidé, 
kteøí pøispívali (mnohdy i samotné dìti), cítí jako nejvíce potøebné podpoøit 
oèkování dìtí proti smrtelným nemocem. Za utr�enou èástku  budou 
zakoupeny pøes mezinárodní organizaci UNICEF (www.unicef.cz) ètyøi ruènì 
�ité  panenky, z nich� ka�dá symbolizuje jedno dítì, kterému se ná� finanèní 
dar dostane. Vý�e jmenovaná organizace garantuje, �e jim za tuto èástku 
bude nakoupena kompletní vakcinace proti nejvíce nebezpeèným nemocem.  
Rádi bychom na tuto akci navázali nìèím podobným na dìtském karnevalu, 
který se v na�í �kole uskuteèní v únoru pøí�tího roku.

Dal�í pøipravované akce pro dìti a veøejnost v Z� Podomí:  
Únor 2011: zápis budoucích prvòáèkù, �kolní ples, dìtský karneval
Bøezen 2011:  Noc s Andersenem, sportovní, matematické a recitaèní 
soutì�e, výchovný koncert skupiny Marbo a dal�í�

www.zspodomi.czwww.barvinek.net
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7. skautský oddíl

Živý Betlém v Senetářově
Sedmý skautský oddíl Senetáøov Vás srdeènì zve na �ivý Betlém, 

který se uskuteèní v nedìli 26.12.2010. Pøedstavení mù�ete shlédnout 
v kotvrdovické kapli ve 14:30 a nebo v senetáøovském kostele od 
17:00. Chcete-li si u�ít vánoèní atmosféry, pøijïte se podívat.

Srdeènì zvou skauti ze Senetáøova a Kotvrdovic. 
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Občanské sdružení "Muzeum Senetářov"

Vá�ení spoluobèané,
èas plyne jako voda a vydání posledních senetáøovských listù 

pøedznamenává blí�ící se konec roku. O èinnosti na�eho sdru�ení
v leto�ním roce jste byli prùbì�nì informováni v jednotlivých vydáních. 
Nyní pár informací k èinnosti OS v posledním ètvrtletí leto�ního roku.
V mìsíci øíjnu jsme provedli výsadbu ovocných stromù na zahradì 
muzea. Tato výsadba byla provedena po obvodu zahrady, kolem 
nového oplocení. Dále zajistili odvoz a byli jsme nápomocni pøi instalaci 
exponátù v muzeu. Pøed pøíchodem prvního snìhu jsme nìkteré staré 
zemìdìlské stroje pøemístili ze zahrady do opravené kùlny. Pokud 
nám poèasí bude pøát, pokusíme se v prùbìhu zimních mìsícù provést 
údr�bu (renovaci) nìkterých strojù.

V renovaci staré zemìdìlské techniky budeme pokraèovat také
v prùbìhu pøí�tího roku. Na jaøe (hned jak nám to poèasí dovolí) 
bychom chtìli provést terénní úpravy zahrady vèetnì zatravnìní
a úpravu terénu k umístìní jednotlivých exponátù. Ve�keré tyto práce 
budou pøedem projednány a schváleny vedením obce. Tato na�e 
èinnost bude zamìøena k tomu, aby mohla být v co nejkrat�í dobì 
roz�íøena expozice místního muzea o exponáty staré zemìdìlské 
techniky na zahradì a stodole. Vìøíme, �e po provedené celkové 
opravì muzea a okolí, pøispìjeme zpøístupnìním expozice staré 

V oèích spokojenost,
v srdci lásku a v du�i klid,
to v�e chtìjte o Vánocích mít.
K tomu nìjaký dáreèek
a voòavý stromeèek.
A hlavnì skvìlou náladu
pro tu zimní pohodu...

Krásné pro�ití vánoèních svátkù

pøeje 7. skautský oddíl Senetáøov a Kotvrdovice
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zemìdìlské techniky k celkovému zatraktivnìní toho muzea. Toto je ve 
struènosti v�echno z na�í èinnosti v uplynulém období s výhledem na 
èinnost v pøí�tím roce. 

Závìrem tìchto pár øádkù a na závìr leto�ního roku dìkujeme Vám 
v�em, kteøí jste v prùbìhu roku vìnovali jednotlivé exponáty do muzea, 
podporovali na�i èinnost, nebo jste byli jakkoli nápomocni na�emu OS. 
Dìkujeme také vedení obce za podporu na�eho OS a vìøíme v dobrou 
spolupráci a podporu i v roce 2011.

Pøejeme Vám v�em ��astné a veselé pro�ití vánoèních svátkù, 
do nového roku hodnì zdraví, �tìstí a hodnì jak osobních tak 

pracovních úspìchù. 

Senetáøov è.30

Za obèanské sdru�ení

Antonín Zouhar

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 15.9.2010
Zastupitelstvo obce Senetáøov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ovìøovatele zápisu o prùbìhu 

devétého  zasedání  zastupitelstva obce ing. Ladislava Zouhara a pana 
Josefa �enka

3]rozpoètové opatøení è. 6, které tvoøí pøílohu è. 1 tohoto zápisu
4]smlouvu o výpùjèce a o budoucím zøízení úplatného vìcného bøemene, 

která tvoøí pøílohu è. 2 tohoto zápisu
5]smlouvu o zøízení úplatného práva vìcného bøemene, která tvoøí pøílohu 

è. 3 tohoto zápisu
6]Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu Jihomoravského kraje, která tvoøí 

pøílohu è. 4 tohoto zápisu
7]dodatek è. 1 ke zøizovací listinì ze dne 28.07.2010 pøíspìvkové 

organizace Senetáøov, Mateøská �kola Senetáøov, který tvoøí pøílohu è. 5 
tohoto zápisu

8]pøevod uèebnic a uèebních pomùcek z bývalé Základní �koly Senetáøov 
darem na Základní �kolu Podomí

9]pøevod 1 ks poèítaèe a 1 ks stolku pod PC správci areálu prùmyslové zóny 
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a pøevod 1 ks poèítaèe a 1 ks stolku pod PC mladým hasièùm
10]pronájem nebytových prostor v areálu prùmyslové zóny Senetáøov firmì 

Ekon  Steel Elements s.r.o., Døevaøská 17, 680 01 Boskovice  v budovì è. 
2183 o výmìøe 210 m

11]pronájem nebytových prostor v areálu prùmyslové zóny Senetáøov firmì 
Ekon  Steel Elements s.r.o., Døevaøská 17, 680 01 Boskovice  v budovì è. 

2187 o výmìøe 347 m 
212]zámìr prodeje pozemkù parc.è. 98/3 o výmìøe 187m a parc.è.1610

2 2o výmìøe 31 m obì v k.ú. Senetáøov za cenu 20,- Kè/m
13]navý�ení neinvestièního pøíspìvku v roce 2010 OS Muzeum Senetáøov

o 1764,- Kè

b) nemá námitek
1]k projektové dokumentaci pro územní øízení na akci stavba kanalizace 

Senetáøov

c) neschvaluje:
1]zadání zmìny územního plánu obce Senetáøov, na katastrálním území 

Senetáøov, oznaèené Se2

d) bere na vìdomí:
1]ukonèení nájmu nebytových prostor v areálu prùmyslové zóny Senetáøovì 

firmou Grafotrade a.s., se sídlem Optátova 536/19, PSÈ 637 00 Brno  
Jundrov ke dni 30.09.2010. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 11.10.2010
Zastupitelstvo obce Senetáøov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ovìøovatele zápisu o prùbìhu 

desátého zasedání  zastupitelstva obce pana Josefa �íbla a pana Milana 
Musila

3]rozpoètové opatøení è. 7, které tvoøí pøílohu è. 1 tohoto zápisu
4]smlouvu o úèasti Obce Senetáøov na investièní akci a financování díla 

�Spla�kové kanalizace nové RD� provádìné Svazkem vodovodù
a kanalizací mìst a obcí, která tvoøí pøílohu è. 2 tohoto zápisu

25]prodeje pozemkù parc.è. 98/3 o výmìøe 187m a parc.è.1610 o výmìøe 31 
2 2m oba v k.ú. Senetáøov za cenu 20,- Kè/m man�elùm �.a R.K. s tím, �e 

poplatky spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující
6]propagaci na�í obce v publikaci firmy Aspida  s.r.o. o plo�e 1/8, 2 sloupce

v cenì 5 808,- Kè
7]vysazení 2 ks bøíz jako náhradní výsadbu za pokácené bøízy u dolního 

rybníka
8]výsadbu ovocných stromù na zahradì za muzeem obèanským sdru�ením 

Muzeum Senetáøov
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 10.11.2010
Zastupitelstvo obce Senetáøov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ovìøovatele zápisu o prùbìhu 

ustavujícího zasedání zastupitelstva obce pana Antonína Zouhara a Mgr. 
Renatu Musilovou

3]zvolení jednoho místostarosty
4]v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích urèuje, �e pro výkon 

funkce starosty obce bude èlen zastupitelstva dlouhodobì neuvolnìn
5]v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích urèuje, �e pro výkon 
funkce místostarosty obce bude èlen zastupitelstva dlouhodobì neuvolnìn
6]tajný zpùsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným 

pøedsedajícím
7]v souladu s § 84 odst.2, písm. m)  zákona o obcích starostkou obce paní 

Janu Sedlákovou 
8]v souladu s § 84 odst.2, písm. m)  zákona o obcích místostarostou obce 

pana Petra Vargu 
9]zøízení finanèního a kontrolního výboru s tím, �e oba výbory budou 

tøíèlenné
10]zøízení kulturního výboru
11]pøedsedu finanèního výboru ing. Jiøího �ebelu
12]pøedsedu kontrolního výboru pana Antonína Zouhara
13]èleny finanèního výboru pana Milana Bábora a ing. Petra Zouhara
14]èleny kontrolního výboru ing. Michala Zouhara a Mgr. Renatu Musilovou
15]pøedsedu kulturního výboru pana Josefa �íbla

b) stanoví:
1]v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odmìnu za výkon 

funkce starosty obce 11.200,00 Kè/mìsíc, místostarosty obce 9 800,00 

Kè/mìsíc, pøedsedy výboru 1.200,00 Kè/mìsíc, èlenùm výboru 1 000,00 
Kè/mìsíc a èlenùm zastupitelstva 700,00 Kè/mìsíc. Odmìna bude 
poskytována ode dne pøijetí tohoto usnesení a v pøípadì náhradníka ode 
dne prvního zasedání zastupitelstva, jeho� se zúèastnil

c) bere na vìdomí:
1]slo�ení slibu v�ech èlenù zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona o obcích. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 22.11.2010
Zastupitelstvo obce Senetáøov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ovìøovatele zápisu o prùbìhu 

druhého zasedání zastupitelstva obce pana Josefa �íbla a ing. Michala 
Zouhara
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3]rozpoètové opatøení è. 8, které tvoøí pøílohu è. 2 tohoto zápisu
4]Smlouvu o poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu obce Senetáøov pro 

OS SEMKO, která tvoøí pøílohu è. 3 tohoto zápisu
5]pronájem èásti haly parc.è.st. 244 v k.ú. Senetáøov, vrata è. 13 a 14

2 2o výmìøe  125 m za cenu 220,- Kè/m/rok s úèinností od 1. prosince 2010, 
na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 1 rok panu J.V.

6]pronájem gará�e parc.è.st. 258 v k.ú. Senetáøov, vrata è. 2 za cenu
3225,60 Kè/rok na dobu neurèitou s úèinností od 1. prosince 2010 K. H.

27]pronájem èásti haly parc.è.st. 252, 1. patro, dveøe è. 7 o výmìøe  40 m za 
2cenu 250,- Kè/m/rok s úèinností od 1. prosince 2010, na dobu urèitou 

jeden rok firmì Plo�iny Rent s.r.o., se sídlem Ra�ínova 103/2, Brno
28]prodej pozemkù parc.è. 98/3 o výmìøe 179m a parc.è.1610 o výmìøe 26 

2 2m oba v k.ú. Senetáøov za cenu 20,- Kè/m man�elùm �. a R.K. s tím, �e 
poplatky spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující

9]smìrnici o zabezpeèení zákona o finanèní kontrole è. 320/2001 Sb., která 
tvoøí pøílohu è. 4 tohoto zápisu

10]èleny kulturního výboru Mgr. Marii Sedlákovou, Mgr. Jitku Kocmanovou, 
Lenku Vintrovou a Magdu Vargovou

211]pronájem pozemku parc.è. 121/19 v k.ú. Senetáøov o výmìøe 338 m za 
cenu 68,- Kè/rok  s úèinností od 1. ledna 2011 na dobu neurèitou paní A.K.

b) ru�í:
1]usnesení è. 5 ze dne 11.10.2010 o prodeji pozemkù parc.è. 98/3 o výmìøe 

2 2187m a parc.è.1610 o výmìøe 31 m oba v k.ú. Senetáøov za cenu 20,- 
2Kè/m man�elùm �. a R.K. s tím, �e poplatky spojené s prodejem 

nemovitosti uhradí kupující

c) povìøuje:
1]pana Antonína Zouhara, bytem Senetáøov 30 zastupováním obce 

Senetáøov v orgánech Svazku vodovodù a kanalizací mìst a obcí.

V minulém èísle zpravodaje jsme si pøiblí�ili kroniku obce do roku 
1963. Nyní pokraèujeme roky 1964 - 1965.

1964
V leto�ním roce byly vytrhány v�echny stromy na návsi pøed budovu 
MNV. Pøedpokládá se, �e zde bude zøízen okrasný park. Byl vyèi�tìn 
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Leden: 13, 27                  Únor: 10, 24                      Bøezen: 10, 24

     Svoz komunálního odpadu

V minulém èísle zpravodaje jsme si pøiblí�ili kroniku obce do roku 
1963. Nyní pokraèujeme roky 1964 - 1965.

1964
V leto�ním roce byly vytrhány v�echny stromy na návsi pøed budovu 
MNV. Pøedpokládá se, �e zde bude zøízen okrasný park. Byl vyèi�tìn 
rybník pøed �kolou, upravila se náves pøed MNV, byly vydlá�dìny ulièky 
mezi domy è.p. 110, 85 a 52, 21, 109 a 106. Ve �kole byly natøeny okna 
a vymalován vnitøek. V bytì uèitele byla provedena rekonstrukce. Do 
�koly nastupuje 50 �ákù. Na �kole byly 4 oddíly PO, letos poprvé 
zaøazen první p.roèník do Jisker. Závod Chemoplast se stìhuje do 
svých nových budov. Pr�elo velice málo, tak�e celkem bylo dosti veliké 
suchu. Zajímavé v�ak bylo, �e v okolních vesnicích pr�elo dosti èasto. 
Vody ve studních a rybnících bylo velice málo, potoky vyschlé. 

1965
U è.p. 60 byla vydlá�dìna ulièka, polo�ena èást kanalizace na 
trávníkách a u è.p. 4, poøízena podezdívka a drátìné oplocení
u pomníku padlých z první svìtové války, vyhloubení regulace potoka 
na konci Trávníkù, instalována 3 èerpadla u obecních studní, navezen 
pøejezd pøes starou silnici u è.p. 50, èím� byl umo�nìn sjezd z kopce od 
è.p. 111. Zboøen dùm è.p. 9 majitelem Kuncem, který se odstìhoval do 
Lipovce. Majitel zboøeni�tì domku è.p. 28, aè sedmdesátiletý, si úplnì 
sám tento domek znovu postavil. V dubnu byl vzat do vazby vedoucí 
polesí, co� vzbudilo na obci znaèný rozruch. Bylo vy�etøováno více 
obèanù a zjistily se dle jejich výpovìdí nìjaké nesrovnalosti v úèetních 

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.

Jubilanti 10 - 12 / 2010

23.09. Hlaváèková Marie  è. 130

ÈEST JEJICH PAMÁTCE !

20.10. Marie Vágnerová è. 20

15.12. Josef Pospí�il è. 110

85 rokù

80 rokù

  5.11. Fleková Olga  è. 19

10.11. Kunc Karel  è. 13

Blahopøejeme !!!

14.09. Justina Nìmcová è. 5

24.09. Adam Klement è. 101

19.10. Eli�ka Tuèková è. 85

13.11. Viola Láníková è. 37


