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SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

do Vašich schránek se dostává další číslo letošních senetářovských 
listů. Opět jsem nahlédla do pranostik a jednu  vybrala ,,V září na léto 
jde stáří.“ Myslím, že tato pranostika ukazuje na běh života.

Minule jsem informovala, že stále čekáme na rozhodnutí
o poskytnutí příspěvku od Státního fondu dopravní infrastruktury, na 
opravu chodníků od zastávky naproti obecnímu úřadu směrem na 
Kotvrdovice. U této žádosti o příspěvek jsme úspěšní nebyli, z toho 
důvodu se oprava chodníků v letošnímroce nebude realizovat.

V současné době probíhá oprava haly č. 187, kterou provádí firma 
STAVKOM spol. s.r.o. z Boskovic. Jmenovaná firma byla vybrána ve 
výběrovém řízení s nejvýhodnější cenovou nabídkou.

Rovněž začala probíhat první etapa opravy budovy obecního úřadu, 
která se týká rozšíření vjezdu do hasičské zbrojnice a výměny vrat. 
Současný stav je nevyhovující z důvodu malého prostoru. I zde se 
uskutečnilo výběrové řízení a zvítězila firma Vintr z Kotvrdovic.

Ke konci loňského roku se uskutečnil převod mezi Obcí Senetářov
a Tělovýchovnou Jednotou Sokol Senetářov na prostory a budovu 
výletiště. Na posledním zastupitelstvu byla vybrána firma TERMOK 
REAL s.r.o., která u zmiňované budovy v nejbližších dnech provede 
výměnu oken.

Dle stavebního zákona musí naše obec pořídit nový územní plán. 
Platnost stávajícího územního plánu bude ukončena ke dni 
31.12.2015. Z toho důvodu bych chtěla vyzvat všechny občany
k uplatnění námětů a připomínek k novému územnímu plánu, 
který se začne realizovat během příštího roku.
Své náměty můžete podávat na obecní úřad v úřední hodiny.

Kulturní výbor připravuje pro seniory vystoupení lidového vypravěče 
Slávka Kubíka, harmonikáře a zpěváka Fanoše z Veřovic, které se 
uskuteční 21.10.2012 ve 14:00 hodin v kulturním sále v areálu 
průmyslové zóny v Senetářově.

Rovněž touto cestou děkuji členům jednotky SDH, za zásah  při 
požáru u Bzence.

Závěrem bych chtěla všem popřát co možná nejvíce slunce, málo 
mlhavého počasí, hodně zdraví a elánu, které jsme načerpali po 
dovolených.

 

starostka obce
Jana Sedláková
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Vá�ení spoluobèané,
na začátku prázdnin proběhla poslední soutěž v Jedovnicích, 

zařazená do okrskové ligy. Mladší a starší A vyhráli, starší B obsadili 3. 
místo. 

Pomalu se stává tradicí, že na přelomu července a srpna jedeme na 
noční závody na Šumavu, které jsme spolu s SDH Lipovec pojali jako 
třídenní výlet. V pátek jsme navštívili hrad Landštejn a poté jsme jeli na 
Stezku korunami stromů, která se nachází u Lipna. Tato stezka je nově 
otevřená a komukoliv, kdo se bude v blízkosti pohybovat, můžeme její 
návštěvu jen vřele doporučit. Čeká Vás úžasný zážitek. V sobotu jsme 
s dětmi odjeli do nedalekého Zadova na lanové centrum. Odpoledne 
jsme odpočívali a připravovali se na noční závody. Nejdříve závodila 
družstva mladších, kde naše družstvo obsadilo krásné 2. místo
a Lipovec 3. místo. Potom přišel vrchol, kategorie starších, kde naše 
družstvo A obhájilo loňské vítězství a výsledek vylepšilo družstvo B, 
které obsadilo 3. místo, SDH Lipovec 4. místo. Je nutno říci, že počasí 
vyšlo i přesto, že jsme celou sobotu s napětím sledovali příchod velké 
oblačnosti, která se těsně vyhnula místu závodů a přesunula se
k Českému Krumlovu, kde způsobila velké záplavy. V neděli jsme
s dobrou náladou odjeli domů.

V sobotu 18. 8. proběhlo u nás v kulturním sále vyhlášení výsledků 
okrskové ligy. Před vyhlášením výsledků měla naše děvčata taneční 
vystoupení a Marie Formánková nám zazpívala. Poté byla na 
programu soutěž vedoucích na překážkové dráze.

Výsledky okrskové ligy mládeže:
Mladší žáci – 1. místo Lipovec

2. místo – Ostrov u Macochy
3. místo – Senetářov

Starší žáci – 1. místo Ostrov u Macochy
2. místo – Senetářov A
3. místo – Senetářov B

Poté začaly soutěže zařazené do Okresní ligy mládeže.
25. 8. – Šošůvka – mladší 9. místo, starší A 3. místo, starší B 5. místo 
1. 9. – Habrůvka – mladší 4. místo, starší A 1. místo, starší B 3. místo 
2. 9.  – Těchov – mladší 10. místo, starší A 3. místo, starší B 2. místo 

Slova předsedů složek
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8. 9. – Borotín – mladší 5. místo, starší A 1. místo, starší B 4. místo 
15. 9. - Sloup – mladší A 3. místo, mladší B N, starší A 1. místo, starší B 
3. místo

Díky krásným výsledkům se děti posunuly v tabulce OLM do první 
pětky a starší A stále bojují o celkové vítězství. 

Pro poslední čtvrtletí letošního roku připravujeme:
29. 9. – posezení u burčáku
20. 10. – sběr železného šrotu a papíru
24. 11. – Kateřinská zábava
8. 12. – rozsvícení vánočního stromu

Na všechny kulturní akce Vás srdečně zveme.
Na závěr chci popřát všem krásný podzim a bohatou úrodu ze 

zahrádky.
Josef �enk
starosta SDH

SEMKO

OS SEMKO pokračovalo ve třetím čtvrtletí ve svých aktivitách dle 
programu. Spolupracovalo s Radou seniorů Jihomoravského kraje
a s dalšími neziskovkami a kluby seniorů blanenska a Jihomoravského 
kraje. Informace jsou podávány vyvěšováním v nástěnce SEMKA, 
hlášením v místním rozhlase a osobním kontaktem.

 Po dobu prázdnin a dovolených byly omezeny některé aktivity

v Centru zdravého životního stylu.

Organizovali jsme, nebo spolupracovali na osmi drobných či 

významných akcí. Z nichž například uvádíme.

Rada seniorů, Svaz důchodců a OS SEMKO pořádali projížďku po 

brněnské přehradě 23. srpna 2012. Na lodi hrála trampská kapela

a důchodci si nejen zazpívali, ale i zatančili.  Vstup na loď byl zdarma.

Dne 25. srpna se uskutečnilo Mezigenerační setkání na Šiklově 

mlýně pro velké i malé – Divoký západ a koncerty superstar. V tomto 

westernovém městečku se akce pořádala již posedmé v rámci projektu 

Rodinné pasy a Senior pasy pod záštitou Jihomoravského kraje. 

Majitelé těchto pasů měli vstup se slevou 50%. Senetářovským 
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seniorům OS SEMKO nabídlo proplacení vstupenek.

Zájezd na desáté Slovácké slavnosti vína  a otevřených památek

v Uherském Hradišti v sobotu 8. září 2012. Slovácké slavnosti vína 

nejsou komerčním festivalem a neplatí se vstupné. Atraktivního 

slavnostního průvodu pod názvem „Na jarmark do Hradišťa“ se 

účastnilo několik tisíc krojovaných asi ze 70 obcí a měst. Přátelé 

dobrého vína, slováckého folkloru a historických památek přijeli do 

Uherského Hradiště jako do města oceněného titulem Historické 

město roku 2011. 

„Kulatý stůl“ 12. září v Brně pořádala Rada seniorů. Jednalo se

o besedu důchodců s kandidáty do Jihomoravského zastupitelstva.

Od září začaly zdravotní aktivity v Centru zdravého životního stylu.

Připravujeme - 1. října oslavy dne seniorů v rámci Evropského roku 

aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
Za výkonný výbor
 Zukal Jaroslav

ZAHRÁDKÁŘI
Dne 17. července se uskutečnila větší brigáda na úpravu parku

u hřbitova. Poté jsme se přesunuli do parku směrem od muzea dolů
k „Trávníkům“. Provedli jsme drobný ořez větví a likvidaci přerostlých 
keřů. Věříme, že nově upravený park se líbí i ostatním občanům
a určitě nedělá obci ostudu. 

Jak jsme se zmínili již v minulém vydání Senetářovského 
zpravodaje, připravujeme na letošní podzim výstavu ovoce a zeleniny. 
Při této příležitosti bychom rádi oslovili nejen členy ČZS, ale i ostatní 
občany, aby se přidali s ukázkou ručních prací, fotografií a obrazů 
obce, samorostů, starožitností a různých zajímavých věcí. Prostě 
všeho, čím se například baví ve svém volném čase a chtěli by ostatním 
ukázat. O termínu výstavy budete všichni informováni místním 
rozhlasem OU Senetářov.

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res
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7. skautský oddíl

Dívčí skautský tábor 2012
Jako již tradičně každý rok i letos se konal skautský tábor. Jelikož se 

náš oddíl rok od roku rozrůstá, rozhodli jsme se letos pořádat tábory dva,
a to zvlášť pro kluky a zvlášť pro holky.

Holčičí tábor probíhal prvních 14 dní v srpnu na tábořišti u Vysočan. Pro 
holky byl připraven bohatý program složený z různých her, sportovních 
aktivit a rukodělných činností. Celý tábor se přitom nesl v duchu 2. světové 
války. Holky se nejdříve ve vojenském výcvikovém táboře naučily základní 
bojové dovednosti, a přitom sbíraly body, které sloužily k získání 
vojenských hodností.

Po třech dnech narukovaly do 2. světové války, v jejímž rámci podnikly 
například Atentát na Heydricha, Vylodění v Normandii nebo Leteckou bitvu 
o Británii. V neděli nás přijeli navštívit rodiče a sourozenci. Zpestřením pro 
nás bylo setkání s klučičím táborem na půli cesty mezi jejich a naším 
tábořištěm. 

Myslím si, že se nám tábor vydařil, holky byly všechny moc šikovné, 
statečné a nezalekly se žádného úkolu. Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se podíleli na jeho realizaci.

Jája
Chlapecký skautský tábor 2012

Na přelomu července a srpna se kluci ze sedmého skautského oddílu 
vydali tábořit do lesů poblíž vesnice Kořenec. Tábořiště se rozkládalo na 
malé loučce, středem tekl krásný čistý potok, ve kterém žili pstruzi a raci, 
takže jsme si ho všichni náležitě užívali. Bydlelo se ve stanech s dřevěnou 
podsadou a jako kuchyně nám sloužil dřevěný srub s cihlovými kamny.

Během tábora měli kluci šanci poznat a naučit se spoustu nových věcí, 
mimo jiné i něco z historie, protože etapová hra byla motivována druhou 
světovou válkou.

Všichni společně jsme pracovali na tom, aby náš tábor fungoval, a to 
prostřednictvím každodenních ranních služeb, kdy se obstarávalo dřevo, 
pitná voda, psala se kronika a jiné další služby. Všichni jsme také bojovali
o udržení pořádku, jak každý ve svém stanu, tak i celého tábořiště. 
Nemenší výzvou byla pro nás služba v kuchyni. Noční hlídky a přepady 
byly pro všechny jistě zajímavým zpestřením, více či míně nepříjemným. 
Během her jsme se pak zdokonalovali v naší fyzické i morální odolnosti, 
abychom byli dobrými vojáky, kteří budou schopni v budoucnu bojovat
o svobodu Evropy.

Během tábora jsme také podnikli několik výprav do blízkého
i vzdáleného okolí, abychom prozkoumali místní přírodu a další 
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zajímavosti. Hodně nás zaujalo golfové hřiště poblíž Kořence, jindy jsme 
objevili malý lesní rybníček, který byl krásně čistý a plný vodních živočichů. 
Ti nejodvážnější si šli i zaplavat.

Zažili jsme spolu spoustu krásných chvil, na které rádi vzpomínáme
a už teď se těšíme na další tábor.

Martin 
Plánované akce 
Drakiáda (neděle 30.9. od 15.00 na letišti v Kotvrdovicích)

Pokud máte zájem o bližší informace o našem oddílu, tak neváhejte
a navštivte internetové stránky: http://www.skautsenetarov.hys.cz/

ŠKOLA a ŠKOLKA

Nový školní rok byl zahájen 3.září 2012 tradičním slavnostním 
shromážděním, jehož významnou součástí bylo přivítání nových 
prvňáčků. Po dlouhých letech do školních lavic první třídy naší školy 
zasedl rekordní počet: 26 nových školáků. Díky tomu má naše škola
v tomto školním roce celkem 149 žáků. Všichni se již statečně poprali
s počátečními obavami a rychle přivykli každodennímu chodu školy.

Již ve druhém zářijovém týdnu byl zahájen plavecký výcvik
v příjemném prostředí vyškovského Aquaparku pro žáky 2., 3. a 4. 
ročníku. Prostřednictvím her a průpravných cvičení se zde děti 
seznamují se základními plaveckými styly, plavecký výcvik je dětem 
zpříjemňován množstvím moderních pomůcek.

Žáci šestého ročníku budou reprezentovat naši školu na soutěži 
Rubikon, která se koná každoročně koncem září. Při řešení 
netradičních úkolů si zde tito žáci ověří svoje znalosti a dovednosti 
získané na prvním stupni základní školy. Organizaci této soutěže 
zajišťuje vždy jedna z okolních škol, spolupracujících v místním 
sdružení Cirsium. Letos šesťáci z Podomí porovnají své síly s dětmi
z Jedovnic, Lipovce, Křtin, Ostrova u Macochy a Sloupu v prostorách 
moderní školy ve Křtinách. 

20. září by měla proběhnout schůzka s rodiči, na které budou rodiče 
seznámeni s prostředím a zaměstnanci školy, s celoročním plánem 
výuky, se změnami školního řádu (týkající se podchycení klasifikace

v případech extrémní absence žáka), ale budou zde rodičům také 
předneseny nabídky doplňkových kurzů pro žáky druhého stupně: 
lyžařského výcviku a jazykového pobytu v jižní Anglii.  

Nejen pro žáčky prvního ročníku, ale také pro všechny  ostatní bude  
letos opět  připravena řada akcí. Z těch nejbližších lze jmenovat 
besedu s Policií ČR, Den mobility a mnoho dalších  kulturních  
vystoupení, výukové programy či sportovní akce. Rodiče i žáci o nich 
bývají pravidelně informováni na našich webových stránkách 

. www.zspodomí.cz

Mgr. J. Kocmanová

V minulém čísle zpravodaje jsme si přiblížili kroniku obce do roku 
1972. Nyní pokračujeme roky 1975 a 1976.

1975
Na obci byla položena kanalizace na Trávníkách od č.p. 78 po č.p. 

79, pokračovalo se s opravou památkového objektu. Dokončila se 
práce požární nádrže před školou – položení betonových trubek, dovoz 
navážky, urovnání terénu. Svazarm zahájil u rampy na čištění aut 
stavbu dílny a spolkové místnosti. Opravila se též zeď u hřbitova
a olíčila budova, včetně nátěrů věže a brány. V tomto roce žije
v Senetářově 578 obyvatel, z toho 298 mužů a 280 žen. Narodilo se 17 
dětí, zemřelo 6 osob.
 
1976

Svazarm dokončil venkovní omítkou klubovnu a dílnu. V budově 
MNV byl zaveden vodovod. MNV koupil od lesního závodu hájenky č.p. 
45 a č.p 54. Polesí Senetářov bylo vráceno opět po mnoha letech k 
ředitelství Rájec, úřad na myslivně byl zrušen a převeden i se 
zaměstnanci na Holštýn. V Senetářově je organizováno 7 včelařů
v základní organizaci okrsku Jedovnice a obhospodařuje 54 včelstev. 
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institut s.r.o., Komenského 15, PSČ 678 01 Blansko  v celkové
hodnotě 14 399,- Kč

b) souhlasí:
1]s technickým zhodnocením budovy č.p. 185 firmou Worksteel 

s.r.o., Senetářov 187, PSČ 679 06

c) ruší:
1]usnesení č. 6 ze dne 25.06.2012, souhlas s technickým 

zhodnocením budovy č.p. 185 firmou Worksteel s.r.o., Senetářov 
187, PSČ 679 06

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 01.08.2012
Zastupitelstvo obce Senetářov:

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

o průběhu devatenáctého zasedání zastupitelstva obce ing. Petra 
Zouhara a pana Milana Bábora.

3]rozpočtové opatření č. 2
4]zpětný odkup pozemku parc.č. 1187/4 v k.ú. Senetářov o výměře 

944 m2 za cenu 150,- Kč za m2, tedy celkem za 141 600,- Kč od ing. 
R.O.a G.D. 

5]uplatnění rovnoměrných  účetních odpisů na technické zhodnocení 
budovy č.p. 185 v Senetářově pro firmu Worksteel s.r.o. 
Senetářov 187, PSČ  679 06, které se týkají investic 
elektroinstalace, rozvodů vytápění a stavebních úprav do 
maximální celkové částky 650 000,-Kč bez DPH, které budou 
následně doloženy fakturami

6]že v případě ukončení nájemního vztahu firmy Worksteel s.r.o., 
Senetářov 187, PSČ 679 06 v areálu průmyslové zóny Senetářov
v hale č.p. 185, budou vyčísleny účetní zůstatkové hodnoty, a ty 
budou následně Obcí Senetářov odkoupeny. 

7]nájem nebytových prostor o výměře 26 m2 za cenu 250,- Kč/m2/rok 
na parc.č. st. 252 v k.ú. Senetářov firmě Plošiny Czech, s.r.o., 
Mezírka 775/1, PSČ 602 00 Brno na dobu určitou od 02.08.2012 do 
31.01.2013
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 25.06.2012
Zastupitelstvo obce Senetářov:

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

o průběhu osmnáctého zasedání zastupitelstva obce ing. Michala 
Zouhara a pana Antonína Zouhara

3]rozpočtové opatření č. 1
4]Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup výzbroje

a výstroje pro jednotku SDH Senetářov z rozpočtu Jihomoravského 
kraje

5]Darovací smlouvu mezi Obcí Senetářov a MAS Moravský kras
6]daňové a účetní odpisy na technické zhodnocení budovy č.p. 185 

pro firmu Worksteel s.r.o., Senetářov 187, PSČ 679 06 s tím, že 
účetní odpisy a technické zhodnocení budovy bude u konkrétní 
akce projednávat ZO

7]technický dozor na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 185“  ing. 
Zdeňka Riznera, Dolní Palava 1054/30, PSČ 678 01 Blansko
v celkové částce 18 400,- Kč

8]nájem nebytových prostor o výměře 200 m2 za cenu 250,- 
Kč/m2/rok na parc.č. st. 255 v k.ú. Senetářov firmě Synco Metal 
s.r.o., Dřevařská 17, PSČ 680 01 Boskovice na dobu určitou od 
15.07.2012 do 30.09.2012

9]ukončení nájmu nebytových prostor na parc.č. st. 258 v k.ú. 
Senetářov  s panem M.G., ke dni 30.06.2012.

10]nájem nebytových prostor na parc.č. st. 258 v k.ú. Senetářov
o výměře 16 m2 panu J.Š od 01.07.2012 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce

11]nájem nebytových prostor  v budově parc.č.st. 243 v k.ú. Senetářov 
o výměře 17 m2 za cenu 290,- Kč m2/rok paní P.K., a to od 1.7.2012 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc

12]nákup programového vybavení pro místní knihovnu Senetářov od 
firmy LANius s.r.o., Jiráskova 1775, PSČ 390 02 Tábor  v celkové 
hodnotě 18 839,- Kč

13]nákup notebooku pro místní knihovnu Senetářov od firmy Lepší 



� 11 �

8]Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
Senetářov pro Římskokatolickou farnost Jedovnice

b) zplnomocňuje:
1]starostku obce Senetářov Janu Sedlákovou k podpisu dodatku

č. 1 smlouvy na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 185, s firmou 
STAVKOM, spol. s.r.o. , Nádražní 32, PSČ 680 01 Boskovice

c) ruší:
1]usnesení č. 11 ze dne 25.06.2012.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 03.09.2012
Zastupitelstvo obce Senetářov:
 
a) schvaluje:
1] program zasedání ZO
2] zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu dvacátého zasedání zastupitelstva obce Mgr. Renatu 
Musilovou a pana Josefa Šíbla

3]rozpočtové opatření č. 3
4]Kupní smlouvu na  odkup pozemku parc.č. 1187/4 v k.ú. Senetářov 

o výměře 944 m2 za cenu 150,- Kč za m2, tedy celkem za 141 600,- 
Kč  od ing. R.O. a G.D.

5]firmu TERMOK real s.r.o., Lipovec 251, PSČ 679 05 Lipovec
u Blanska na akci „Výměna oken ve sportovním areálu obce“, a to 
za částku 107 172,- Kč včetně DPH.

b) zplnomocňuje:
1]starostku obce Senetářov Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy na 

akci „Stavební úpravy a přístavba OÚ Senetářov s SDH Senetářov 
č.p. 116, s firmou Jiří Vintr, Kotvrdovice 118, PSČ 679 07 
Kotvrdovice

2]starostku obce Senetářov Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy na 
akci ,,Výměna oken v sportovním areálu obce Senetářov“, s firmou 
TERMOK real s.r.o., Lipovec 251, PSČ 679 05 Lipovec u Blanska.
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Termíny vývozu popelnic:

Říjen: 12, 26        Listopad: 9, 23       Prosinec: 7, 21

Volby do zastupitelstev krajů

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů
a stanovil dny jejich konání na pátek 12. a sobotu 13. října 2012. První 
den voleb začíná hlasování ve 14:00 hod. a končí v 22:00 hod. Druhý 
den voleb začíná hlasování v 08:00 hod. a končí ve 14:00 hod.

Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, tedy ve své domácnosti.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími 
lístky a výpisem ze seznamu voličů. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
V případě zájmu využít tuto možnost, se můžete přihlásit na Obecním 
úřadě Senetářov buď písemně nebo telefonicky na tel.č. 516 442 424.

Volič také může požádat o vydání voličského průkazu, a to 
písemně nejpozději do  05.10.2012 a nebo osobně do 10.10.2012 do 
16:00 hodin.
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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 07 - 09 / 2012

12.7. Rudolf Zouhar è. 120

Blahopøejeme !!!

  31.7. Eliška Plisková  è. 140

23.8. Marie Sedláková è. 59

24.7. Anna Jelínková è. 126

13.9. Oldřich Štafa è. 60

 7.7. Eduard Slouka è. 1

  4.8. Anna Rybářová è. 6

 3.8. Zdeněk Jelínek  è. 61

ÈEST JEHO PAMÁTCE !

92 rokù


