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Vá�ení   spoluobèané,
je tu poslední letošní vydání našeho zpravodaje, s ním blížící se vánoční 

svátky a konec roku. 
    V minulém vydání zpravodaje jsem upozorňovala, že naše obec musí dle 

stavebního zákona pořídit nový územní plán. Důvodem pro pořízení nového 

územního plánu byla především skutečnost, že platnost Územního plánu 

obce Senetářov měla být ukončena podle zákona č. 183/2006 Sb., v platném 

znění, (stavební zákon) ke dni 31.12. 2015. Od 1.1. 2013 nabývá na účinnosti 

zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění současný stavební zákon. Podle §188, 

odst.1, této novely stavebního zákona je platnost územních plánů 

prodloužena až do 31.12. 2020. Na zasedání zastupitelstva obce dne 19.11. 

2012 byl vydán souhlas s přerušením pořizování územního plánu. Z toho 

důvodu bych chtěla zrušit výzvu podávání  námětů a připomínek k novému 

územnímu plánu.  
I přes nepříznivé prognózy na rok 2012 a s nastavením úsporného 

rozpočtu se nám během letošního roku podařilo uskutečnit několik 

plánovaných akcí. 
V areálu průmyslové zóny je dokončena oprava haly č. 187 a podána 

žádost na stavební úřad o kolaudační řízení.
Na budově obecního úřadu je dokončena první etapa oprav.
Prostřednictvím MAS Moravský kras se nám podařilo získat finanční 

prostředky od Výzkumného ústavu Průhonice na osázení živého plotu

u plánovaného dětského hřiště v nové zástavbě. Živé oplocení bylo vysázeno  

během měsíce října. 
V budově bývalé Tělovýchovné Jednoty Sokol Senetářov se uskutečnila  

výměna oken.
Na posledním zasedání zastupitelstva byla schválená výše poplatku za 

domovní odpad na rok 2013. Cena poplatku za osobu zůstane v částce 450,-

Kč. Osvobozeny budou i nadále děti do tří let.
Tak jako každoročně i letos připravili členové SDH Senetářov rozsvícení 

vánočního stromu. K programu přispěli svým vystoupením i krásenští 

ochotníci. Všem, kteří se na přípravě akce podíleli, náleží poděkování.
V sobotu 12.1.2013  v 17:00 v kulturním sále sehrají krásenští ochotníci 

divadelní představení s názvem ,,Prachy!!!“. Lístky se budou prodávat na 

obecním úřadě od  17.12.2012. 

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně 

zdraví, osobní pohodu a  štěstí.
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Starostka obce

SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY

Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vá�ení spoluobèané,

blíží se konec roku a tímto bych chtěl připomenout činnost našeho 
sboru v uplynulém čtvrtletí.

Mezi nejdůležitější událost patřilo zahájení přestavby požární 
zbrojnice. Tato přestavba přinese jednodušší výjezd a nájezd techniky, 
ale hlavně možnost v těchto prostorách provádět celoroční údržbu 
vozového parku.

Možná se zdá, že přístavek je zbytečně velký, ale byla zde zvážena 
možnost, že by v budoucnosti byla zakoupena i jiná technika. 
Prováděné práce nejsou jednoduché, protože budova OÚ nemá 
základy a pilířek mezi vraty a vchodovými dveřmi nese velkou část 
zátěže 1.patra . Musela být vybudována betonová patka, na které stojí 
ocelové nosníky, které tuto váhu přenáší. Celou akci financuje obec 
Senetářov, stavbu provádí firma Vintr Kotvrdovice za pomoci našich 
členů. Hlavní koordinátor je Jaroslav Gric, který zde strávil hodně času. 
Jemu a všem ostatním, kteří se na stavbě podílí, patří velké díky.

Také proběhl v obci sběr železného šrotu. Opět se uskutečnil sběr 
elektrických spotřebičů ve spolupráci s firmou Elektrowin. 

29. 9. proběhlo posezení u burčáku
11. 10. – 13. 10. jsme navštívili družební sbor Šuňava. Po cestě 

jsme navštívili pohankový mlýn,  rozhlednu Súkenická. V Žilině jsme se 
setkali s rodačkou M. Pospíšilovou, která nám doporučila návštěvu 
betlému v Rajecké Lesné. V pátek celodenní výšlap, krásné počasí, 
zasněžené vrcholky, prostě paráda. Večer přátelské posezení se členy 
SDH Šuňava, vystoupení místní dívčí skupiny. V sobotu dlouhé 
loučení, návštěva Štrbského plesa a ovčí farmy. 

Tradiční „Kateřinská zábava“ byla pořádána 24. listopadu
v kulturním sále. Akce proběhla v příjemné atmosféře, krásná účast 
105 platících, 170 výher v tombole. Myslím, že všichni, kteří přišli
a svoji účastí podpořili sbor, byli spokojeni.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se konalo v sobotu
8. prosince ve spolupráci s OÚ Senetářov, MŠ Senetářov, Ochotníky 
Krásensko a Sdružením Muzeum, které připravilo nasvícení venkovní 
expozice. Chci poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě

Slova předsedů složek
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a průběhu akce. Velkého mrazu si nejvíce užili Petr Zouhar a Michal 
Zouhar s manželkou, kteří se starali o přípravu a prodej masa. Stromek 
darovala rodina Zouharova, čp. 11. Děkujeme.

V průběhu akce probíhala sbírka ve spolupráci s radiem Impuls 
„Pošli to dál“. Bylo vybráno 1.341,- Kč, dále výtěžek z akce, příspěvek 
SDH a sponzorské dary zajistili částku 15.000,- Kč. Tato částka bude 
použita na zakoupení IPadu pro Matěje Židlického (6 let). Všem, kteří 
do sbírky přispěli, patří poděkování. Kdo se o příběh zajímá může si
v neděli 23.12.2012 naladit rádio Impuls a o této pomoci se dozvědět 
více.

 Toto čtvrtletí bylo pro sbor klidné, bez zásahů výjezdové jednotky.
Výroční valná hromada proběhne v sobotu 5. 1. 2013, na kterou tímto 

Matějův příběh
Dobrý den,

rád bych Vám představil našeho milovaného syna Matěje. Matěj trpí od 
narození neurogenetickým onemocněním, které se jmenuje 
Angelmanův syndrom. Dětí s tímto onemocněním je v ČR zhruba 
čtyřicet. Kromě symptomů jako je epilepsie, špatná motorika a mnohé 
další, jej nejvíce diskvalifikuje fakt, že pacienti s tímto onemocněním se 
nikdy nenaučí mluvit. Kromě několika zvuků jej, proto nikdy neuslyšíme 
mluvit a znakové řeči se tito pacienti nejsou schopni naučit.
K dorozumívání tak doma používáme pouze ukazování na předměty 
nebo různé posunky a zvuky, které si Matěj vymyslel a osvojil. Těch je 
ale jen několik a často je jeden zvuk stejný pro několik věcí a úkonů, což 
komunikaci značně komplikuje. S úsměvem občas známým říkáme, že 
je to u nás jak v Jurském parku. Snažíme se, aby se učil pracovat
s kartičkami s obrázky, které by následně mohl skládat do 
jednoduchých vět, ale i to je pro něj a v podstatě i pro nás dosti náročné 
hlavně proto, že těchto kartiček potřebujete stovky a je problematické je 
s sebou stále nosit. Měli jsme však možnost vyzkoušet s Matějem práci 
na iPadu, kde mohl pracovat s aplikacemi pro augmentativní
a alternativní komunikaci (viz www.i-sen.cz) a byli jsme naprosto 
ohromeni tím, jak dokázal během jediného dne v komunikaci pokročit. 
Bohužel je pro nás koupě tohoto zařízení velice obtížná a pojišťovna 
nám na toto v rámci kompenzačních pomůcek nepřispěje. Příjem mám 
pouze já a z příspěvku na péči, který žena dostává, jelikož musela 
zůstat s Matějem doma, hradíme většinu rehabilitací apod. Nikdy 
Matěje neuslyšíme říct, že nás má rád, proto bychom chtěli alespoň 
rozumět toku jeho myšlenek. Táta, mamka a bráška Šimon.
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Vá�ení spoluobèané,
čas plyne jako voda a blíží se opět konec roku. Je to doba

k ohlédnutí se za  celoroční činností OS Muzeum Senetářov v roce 
2012. 
únor:  naše činnost v letošním roce byla zahájena 21.2.výborovou 
schůzí. Dále jsme v únoru započali s přípravou zbudování dalšího 
stanoviště na exponáty a to škrabáním kůlů na ohraničení stanoviště.
březen:  2.3. Valná hromada OS, na které byla zhodnocena činnost
v roce 2011 a vytyčena činnost na rok 2012. Dále bylo provedeno 
vykácení a ořezání stromů ve dvoře a na zahradě muzea, úprava plotu 
– zhotovení brány,  účast na Valné hromadě MAS Moravský kras, která 

zvu všechny členy sboru. Program bude upřesněn v pozvánkách.
Jako každý rok, tak i letos na podzim,  začala 1. část Hry Plamen. 

Soutěž proběhla v Ostrově u Macochy a  pomoc místnímu sboru s jejím 
průběhem poskytli členové okrsku Jedovnice. Za náš sbor závodily dvě 
hlídky starších a jedna mladších. V branném závodě obsadili starší 7. 
místo a  mladší skončili na  9.  místě.

Součástí je i štafeta dvojic, kde starší obsadili 1. místo a mladší 15. 
místo. 

Také jsme se zúčastnili soutěže “Mikulášské uzlování” v Doubravici 
nad Svitavou. Starší A obsadili 4. místo, starší B 7. místo. Po této 
soutěži proběhlo vyhlášení Okresní ligy mládeže, kde se potvrdily naše 
předběžné výpočty a mladší obsadili 5. místo, starší A  2. místo a starší 
B  4. místo 

Naše soutěžní družstva mužů, žen i mladých hasičů naši obec 
vzorně reprezentovala nejen co se týká soutěží, ale i vystupování
v průběhu různých akcí. 

Chci poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě
a průběhu akcí v roce 2012. Velké uznání si zaslouží Petr Varga
a Antonín Ševčík, kteří absolvovali celou letošní náročnou sezónu
a podíleli se na přípravě mladých hasičů na soutěže. Také nejen mne, 
ale i děti, potěšil zvýšený zájem rodičů, kteří s námi jezdili na závody.

Dětem přeji splněná přání a krásné dárky a dospělým klidné 
a pohodové vánoční svátky. Nový rok ať je lepší,  než byl starý.

Josef Šenk
 starosta SDH
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se konala 20.3. ve Křtinách.
duben:  úprava terénu a následné zbudování nového stanoviště, účast 
na semináři pořádaném MAS Mor. kras v Jedovnicích, zajištění 
zhotovení rýn na stodole a náspí, kopání pro přípojku elektrické energie 
do stodoly.
květen:  počátek tohoto měsíce byl z naší strany zaměřen na přípravu 
Dne muzea. Provedli jsme nátěry některých exponátů, byli jsme 
nápomocní při zajištění přívodu el. energie do stodoly. Dne 12.5. se 
konal Den muzea. K této akci jsme zajišťovali dovoz a byli jsme 
nápomocni při stavbě velkoplošného stanu, zajišťovali jsme 
občerstvení při této akci, bourání a odvoz stanu a dalšího materiálu.
červen:  22. červen znamenal oživení zahrady muzea. Bylo zhotoveno 
oplocení, ve kterém zpestřili návštěvníkům prohlídku dva beránci. Toto 
oživení bylo návštěvníky muzea hodnoceno kladně.
srpen:  výborová schůze
září:  16.9. jsme uspořádali pro své členy a jejich rodinné příslušníky 
malý výlet hasičským autobusem. Navštívili jsme Starou huť
v Josefovském údolí a muzeum ve větrném mlýně v Rudici. Výlet jsme 
zakončili posezením v areálu muzea v Senetářově.
říjen:  příprava ke zbudování nového přístřešku na exponáty – vrtání 
děr a betonování patek pro dřevěnou konstrukci.
prosinec:  úklid ve stodole

Toto je alespoň v krátkosti z naší činnosti v roce 2012. Mimo tuto 
výše uvedenou činnost, při které bylo odpracováno nespočet 
brigádnických hodin, jsme v průběhu roku prováděli údržbu zeleně
v areálu muzea. Dále se nám podařilo získat řadu dalších exponátů 
zemědělské techniky. Jednak ze Senetářova, ale také z Jedovnic, 
Ostrova u Macochy atd.

Děkuji tímto Všem členům, zejména pak nečlenům OS, hasičům
a OÚ v Senetářově za práci a podporu naší činnosti v tomto roce.
V neposlední řadě děkujeme Všem, kteří staré zemědělské stroje
a nářadí věnují do místního muzea  a přispívají tak ke zvýšení úrovně 
expozice.

Přejeme Všem spoluobčanům šťastné a veselé prožití 
vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí a hodně 
jak osobních tak pracovních úspěchů. 

Senetářov č.30

Za obèanské sdru�ení

Antonín Zouhar
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SEMKO
Občanské sdružení SEMKO pokračovalo ve čtvrtém čtvrtletí ve 

svých aktivitách dle svého programu. Spolupracovalo s Radou seniorů 
Jihomoravského kraje  a s dalšími neziskovkami a kluby seniorů 
blanenska a JmK. Informace jsou podávány osobním kontaktem, 
vyvěšováním v nástěnce SEMKA a hlášením v místním rozhlase.

Pokračují aktivity v Centru zdravého životního stylu nejen žen, ale
i posilování mužů.   

Úspěšně se rozvíjí spolupráce s OS Bílý kruh, Levicové ženy, 
Odborový svaz pracovníků ve školství, Svaz důchodců a s dalšími.

OS SEMKO – Klub seniorů pořádal v pondělí 1.října 2012 oslavy 
dne seniorů. Rok 2012 byl vyhlášen EU  Evropským rokem aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity. Program: zahájení 16.00 hod., 
přednáška “Senioři nedejte se“ v 16.30 Ing. Zdeněk Dufek. Dále byla 
možnost zdarma měření tlaku krve, tuků v těle, indexu BMI, případně 
glykemie. Kromě jiného byl prezentován přístroj „BioBeam 940“, který 
pomocí světelného paprsku léčí bolesti zad, svalů, záněty, artritidu
a další. Drobné občerstvení.

Přednášející Ing. Zdeněk Dufek, předseda Výboru finančního ZJMK 
a člen pracovní skupiny prevence kriminality Jihomoravského kraje je 
autorem publikace Senioři nedejte se, kterou všichni obdrželi. 
Přednáška „Jak se bránit podvodníkům” byla určena nejen pro seniory.

OS SEMKO a Rada seniorů Jihomoravského kraje uspořádala 
zájezd do Janáčkova divadla v Brně v pátek 14.prosince na operu 
Giuseppe Verdiho LA TRAVIATA o lásce slavné pařížské kurtizány
- dámy s kaméliemi dle předlohy románu Alexandra Dumase. 
Vstupenky jsme zajistili zdarma, včetně dopravy (v rámci projektu 
„podpora dostupnosti národního divadla Brno“). 
   
Výročí.
   OS SEMKO má ve svém statutu kromě klubu seniorů a centra 
zdravého životního stylu i jiné aktivity a také publikační a badatelskou 
činnost historie Senetářova a Moravského krasu. Z tohoto pohledu lze 
považovat pana Zukala Aloise nejen za významného člena OS 
SEMKO, ale i za významného rodáka Senetářova. Dne 21.12.2012 
uplynulo sté výročí od jeho narození. Je spoluzakladatelem OS 
SEMKO. Naposledy bydlel v č.p. 43.
   Alois Zukal se narodil 21. prosince 1912 v Senetářově. č.p. 95. Ve 
věku tří let ztratil matku (otec byl v první světové válce). Vyučil se 
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V neděli, dne 28. října 2012, uspořádala naše organizace 
„Zahrádkářů“ v Senetářově výstavu ovoce a zeleniny, doplněnou 
ukázkami zájmové činnosti našich občanů – převážně žen. Výstava se 
konala v sále pohostinství „U Topolů“, za jehož bezplatné zapůjčení 
dodatečně děkujeme.

Vystavovalo se 124 vzorků ovoce a 60 vzorků zeleniny. Počet 
vystavovatelů ovoce ze Senetářova – 14, z Kotvrdovic – 19, z Lipovce
– 5. Počet vystavovatelů zeleniny ze Senetářova - 14, z Kotvrdovic – 5,
z Krasové – 2. 

stolařem v Rousinově, ze Senetářova dojížděl do Rousinova a zpět na 
kole 7 let. Denně 60 km. Na kole 15 let také závodil jako člen I. Českého 
klubu velocipedistů Vyškov s dobrými výsledky. V roce 1943  byl 
například nominován do družstva Moravy pro mezizemský závod 
Čechy – Morava v Praze. V roce 1948 byl  v širším výběru pro závod 
míru Praha – Varšava.

Faktor pro rakouskou firmu Merkl – síťované rukavice a záclony
a jiné pletené a háčkované zboží. Zajišťoval práci pro asi 200 žen.

Aktivně se zúčastnil protifašistického odboje v ilegální partyzánské 
organizaci „Za vlast“.

Milovník archeologie, básník, historik,publikoval v tiscích Okresního 
kulturního střediska v Blansku a v prostějovské Štafetě.

Dlouholetý starosta Sokola Senetářov.
Byl členem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

a spolupracoval na hlubším poznání dějin Moravy a jejího lidu.
Věnoval se též regionální historii, dějinám rodné obce, 

spolupracoval s prof. MUDr.Ervínem Černým.CSc, při výzkumech 
zaniklých osad na Drahanské vrchovině.

Napsal několik desítek článků a básní. Z významnějších publikací 
např.: Historie Senetářova, Macocha a Moravský kras, Zukalovy 
Moravské básně z Moravského krasu.

Závěrem je nutno poděkovat všem členům OS SEMKA, příznivcům, 
sympatizantům a přátelům za podporu a hlavně cvičenkám
a cvičencům a stoupencům zdravého životního stylu za spolupráci při 
získávání dotací. Zukal Jaroslav

OS SEMKO
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Ukázky ručních prací vystavovalo ze Senetářova – 14 žen,
z Lipovce – 2 ženy. Výstavu doplnilo 6 prodejců, kteří nabízeli své 
výrobky jako bižuterii, proutěné a pletené zboží, vazby knih atd. Dalším 
doplněním výstavy byly obrazy senetářovského lidového malíře pana 
Karla Štraita  a v neposlední řadě ukázky prací žáků Mateřské školy
v Senetářově.

Výstava byla spojena s ochutnávkou burčáku a koštem slivovice
– z darů našich členů a příznivců.

Pozvání na výstavu využili a zůčastnili se i předsedové 
zahrádkářských organizací z Kotvrdovic a Lipovce. Oba vyjádřili 
spokojenost. 

Na výstavu se přišlo podívat 196 občanů, kteří kladně hodnotili 
uspořádání i průběh výstavy. 

Po ukončení výstavy byly výpěstky, které si vystavovatelé 
nevyzvedli, poskytnuty ke zpracování do kuchyně MŠ v Senetářově. 

Byli bychom rádi, aby se z této akce u nás v Senetářově stala do 
budoucna tradice (každý 3. až 5. rok ??)

Závěrem chci jménem naší organizace popřát do roku 
2013  všem občanům pohodu, osobní spokojenost, 

hodně štěstí a hlavně pevné zdraví.

Za výbor ČZS
v Senetářově

Jan Res 
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Zápisky z akcí

Výprava – holky (pátek 9.11.-11.11.) 
Páteční odpoledne se stalo pro téměř 20 holek ze 7. oddílu 

Senetářov a Kotvrdovice časem odjezdu na podzimní výpravu do 
Bořitova. S velkými krosnami, které obsahovaly veškeré vybavení na 
celý víkend, jsme v pátek večer stanuly na prahu bořitovské orlovny.  
Místní sdružení Orel nám umožnilo pobyt v jejich pěkných opravených 
prostorách, kde jsme měly vše, co jsme potřebovaly. Téměř celou 
sobotu jsme strávily venku v okolí Bořitova, kdy jsme prošly skoro celou 
Archeologickou stezku. Ta se skládala z deseti zastávek s informačními 
tabulemi, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých historických 
informací. Mimo to jsme stihly zahrát spoustu her, opéct párky na ohni, 
vyrobit si talismany, zajít na mši svatou apod. Moc jsme si to užily a už se 
těšíme na další společnou výpravu ...

Hrabání listí (pátek 16.11.)
V pátek odpoledne se před místním hřbitovem v Senetářově objevilo 

mnoho skautů a skautek s hráběmi a pytli. Jako každý rok je čekalo 
hrabání spadeného listí. Díky jejich šikovnosti bylo brzy vše pěkně 
shrabáno a každý odcházel s pocitem dobře vykonané práce. 

Divadelní večer (pátek 16.11.)
V pátek večer jsme byly v kostele v Jedovnicích svědky několika 

situací, které prožila sv. Alžběta a nejen ona. Proběhlo zde netradiční 
divadelní představení s názvem Alžběta – jedna z nás… , které nám 
představili umělci z divadelního souboru z Lidečka. Dobrovolné vstupné 
bylo věnováno na podporu činnosti sdružení “YMCA–setkání“ věnující 
se manželství, rodinám a dětem.

Plavání (sobota 17.11.)
Jedno listopadové sobotní dopoledne se všechny oddíly ze 

skautského střediska Jedovnice vydaly objednaným autobusem na 
plavání do krytého bazénu v Blansku. Bazén byl rezervován jen pro 
skauty. Na úvod se všichni rozplavali a poté už nastal čas na závody, 
které prověřily zdatnost všech zúčastněných, malých i velkých plavců. 
Nakonec bylo volné plavání a poté už odjezd domů na oběd.

Mikulášská vybíjená (sobota 1.12.) 
Skauti z oddílu se zúčastnili Mikulášské vybíjené, kterou pořádali 

lipovští skauti v tělocvičně v ZŠ Lipovec. Nejprve soutěžili mladší děti



� 12 �

Zatímco v ostatních Cooneyho fraškách jde o nevěru, díky které postavy 
zabředávají do trapných situací, v komedii „ Prachy!!!“ se do mlýnu 
ztřeštěností dostávají kvůli nečekanému nálezu. Kufřík s obrovskou částkou 
735 000 liber rozmetá poklidný život spořádaného manželského páru. Vidina 
bohatství nastartuje rozpory nejen v rodině samotné, ale do problému postupně 
vtahuje i ostatní aktéry hry. Náš hrdina dorazí domů, kde ho už netrpělivě 
očekává manželka. Dnes má přece narozeniny. Každou chvíli přijdou Betty
a Vic Johnsonovi na slavnostní večeři. Ale Henry má jiné plány. Objedná taxi
a dvě letenky do Barcelony, peníze určitě pochází z nějakého trestného činu
a tak se musí rychle někam ztratit. Na policii je přece vracet nebude. 
Geometrickou řadou narůstá řetězec lží, úskoků, výmluv a vydírání. Napětí se 
stupňuje a s ním graduje i humor celého příběhu. Představení Prachy!!! začíná.
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(1. až 5. třída) a poté starší děti (6. až 9. třída). V obou kategoriích se 
místní skauti umístili na krásném 3. místě. 

Ivča (Ivana Nesrovnalová)

Plánované akce na prosinec, leden a únor
Vánoční oddílovka (neděle 23.12.), Roznášení Betlémského světla 
(pondělí 24.12.), Živý Betlém (středa 26.12.), Návštěva v Domově 
důchodců v Černé Hoře (čtvrtek 27.12.), Tříkrálová sbírka (sobota 
5.1.), Skautský ples v Jedovnicích (sobota 2.2.)

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

Krásenští divadelní ochotníci nezahálejí a pilně nacvičují novou 
divadelní hru. V naší obci komedii od anglického autora Raye 
Cooneyho  PRACHY!!! sehrají v sobotu 12. ledna 2013 od 17:00 hodin 
v kulturním domě v areálu průmyslové zóny. Vstupenky je možné 
zakoupit v předprodeji od 17. prosince 2012 na Obecním úřadě 
Senetářov. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17.10.2012
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

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

Dobrovolníci připravili adventní víkend již po dvanácté
O druhém adventním víkendu se veřejnosti otevřely tradiční 

Adventní dílny v Podomí. Již po dvanácté je připravili členové místního 
občanského sdružení Barvínek, které při této akci využívá se 
souhlasem Obce Podomí prostory základní školy. Pravidelní 
návštěvníci už vědí, že  si zde mohou  vyrobit originální vánoční dárky 
či dekorace, upéct vánočku či nazdobit perníček. A tak, když dílny
v sobotu ve 14 hodin začaly, byla velmi rychle obsazena volná místa
a v průběhu odpoledne si svou zručnost vyzkoušelo cca 120 
návštěvníků. K dispozici měli 21 rozmanitých dílen, s jejichž vedením 
spolu s mnoha dobrovolníky pomáhali současní i bývalí členové 
učitelského sboru místní školy.  

„Cílem akce je umožnit rodinám prožít předvánoční čas při 
společných aktivitách a ukázat dětem, že spoustu dárku je možné 
vyrobit vlastnoručně“, řekla Horáková, předsedkyně sdružení. 

Adventní dílny jsou součástí celé víkendové akce. Již sobotního 
rána se v prostorách školy ubytuje na 60 místních dětí a pod vedením 
dobrovolníků z Barvínku se učí až do sobotního oběda péct cukroví, 
zpívat koledy, seznamují se s vánočními tradicemi a vyrábějí 
rozmanité dárky pro své nejbližší. V sobotu večer se společně 
vydávají na „koledu“ po vesnici. Koledníci se snaží potěšit vánoční 
písničkou a drobným dárečkem starší, ale i nově přistěhované 
obyvatele Podomí.

Celá akce by nemohla proběhnout bez finančního příspěvku 
samotného sdružení, který si jej může dovolit díky péči o dvě chráněná 
území na Drahanské vrchovině. Akci v tomto roce navíc podpořila 
Obec Senetářov, Obec Podomí a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.

Marie Horáková
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ŠKOLA a ŠKOLKA
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás informovala o dění v místní mateřské škole.
Do místní školky je zapsáno 21 dětí, z toho 17 chlapců a čtyři děvčata. 
Od září zde nastoupila také nová paní učitelka Marie Nesrovnalová
z Kotvrdovic.

Hned od druhého týdne v měsíci září začaly předškolní děti 
navštěvovat plavecký výcvik ve Vyškově. Dětem se věnovali 
proškolení instruktoři a kurz byl přizpůsoben věku dětí. Nutno 
podotknout, že pro děti je plavání veliké potěšení.

V říjnu jsme s dětmi pozorovaly proměňující se přírodu a společně
s rodiči jsme prožili již tradiční podvečer nazvaný „Strašidýlkování“. 
Děti si vydlabaly dýně, udělaly z nich strašidla a potom je čekaly ještě 
úkoly na školní zahradě. Po vykonané práci si opekly párky a všichni 
jsme si pochutnávali na dýňové polévce (tu pro nás opět uvařila paní 
Hegerová.)

V listopadu jsme navštívili divadelní představení „Mrazík“. 
Děkujeme panu Musilovi, který si na nás udělal čas a dopravil nás 
hasičským autobusem do Blanska a zpět. Pro děti je to vždy jedinečný 
zážitek cestovat tímto autobusem. 

Další doprava, která nás v měsíci listopadu čekala, byla vyjížďka na 
voze taženým koněm. S dětmi jsme oslavovaly svátek svatého Martina 
a pan Pliska přijel s povozem pro děti ke školce. Naše cesta směřovala 
k lesu pod Kojálem. Zde děti koníka Barona nakrmily a pak zpátky do 
školky. Ten den nám svatý Martin nenadělil sněhovou přeháňku, nýbrž 
deštivou, ale i tak si to děti náležitě užily.

V prosinci za námi přišel Mikuláš s andělem a čertem a také jsme 
vystoupili s krátkým pásmem básniček při rozsvěcování vánočního 
stromu.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří jakoukoliv 
formou pomáhají chodu školky.  Děkuji za jejich čas, ochotu a zájem. 
Kromě již zmiňovaných lidí, také děkuji panu Šebelovi V., panu 
Pospíšilovi, paní Kubíčkové, panu Petru Zouharovi , slečně 
Nesrovnalové, zahrádkářům za vitamínovou „bombu“ pro děti
a v neposlední řadě  děkuji zastupitelům a paní starostce, díky nimž 
můžeme zvelebovat naši školku. DĚKUJEME!!!

Přejeme vám krásné
 a v radosti prožité Vánoce.

ředitelka školky
Hana Haumerová
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3]rozpočtové opatření č. 4
4]pořízení Územního plánu Senetářov
5]žádost obce Senetářov o zajištění pořizování územně plánovacích 

dokumentací včetně jejich změn, Městským úřadem Blansko, jako 
úřadem územního plánování

6]paní Janu Sedlákovou jako tzv. určeného zastupitele, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace 
obce Senetářov a jejich změn

7]Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
uzavíranou mezi povinným Obcí Senetářov a oprávněným E.On 
Distribuce a.s.

8] Partnerskou smlouvu pro projekt ,,Technologické centrum ORP
a elektronická spisová služba“ mezi obcí Senetářov a Městem 
Blansko

9]změnu sídla pro firmu WORKSTEEL s.r.o na Senetářov č.p.185, 
679 06 p. Jedovnice

10]pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny Senetářov 
na parc.č. st.243 v k.ú. Senetářov místnost v 1. patře č .209
o výměře 19,2m2 v ceně 290,-Kč za m2/rok, od 01.11.2012  na dobu 
neurčitou pro paní M.L., Senetářov.

11]pronájem nebytových prostor o výměře 10 m2 za cenu 250,- 
Kč/m2/rok  na parc.č. st. 244 v k.ú. Senetářov Občanskému 
sdružení „KDO“, Krásensko 75, PSČ 683 04 p. Drnovice na dobu 
neurčitou od 01.11.2012 s výpovědní lhůtou 2 měsíce

12]snížení pronajímané plochy nebytových prostor na  výměru 66 m2 
za cenu 250,- Kč/m2/rok na parc.č. st. 244 v k.ú. Senetářov panu 
R.Ž., 679 06 Jedovnice  na dobu neurčitou od 01.11.2012

13]vyvěšení záměru prodat pozemek parc.č. 1187/4 v k.ú. Senetářov
o výměře 944 m2 za prodejní cenu 150,- Kč/m2

14]provedení propoje cest u areálu průmyslové zóny a polní cesty P14 
firmou Proles s.r.o. o výměře 42m2, v nejvýše přípustné ceně
40 320,-Kč včetně DPH.   

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 19.11.2012
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]  program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu dvacátého druhého zasedání zastupitelstva obce Mgr. 
Renatu Musilovou a ing. Jiřího Šebelu

3]rozpočet Mateřské školy Senetářov na rok 2013 v částce 260 000,-Kč 

� 16 �

4]dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
5]vyloučení ing. Petra Zouhara z projednávání a rozhodování

o prodeji pozemku parc.č. 1187/4 v k.ú. Senetářov o výměře 944 m2
6]prodej pozemku parc.č. 1187/4 v k.ú. Senetářov o výměře 944 m2 

za prodejní cenu 150,- Kč/m2 ing. P.Z., bytem Senetářov 
7]pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny Senetářov 

na parc.č. st. 243 v k.ú. Senetářov místnosti v 1. patře č .204 a 205
o výměře 55 m2 v ceně 290,-Kč za m2/rok, od 01.12.2012  na dobu 
neurčitou pro firmu Stord Czech s.r.o., Senetářov 183

8]vyloučení ing. Petra Zouhara z projednávání a rozhodování
o pronájmu nebytových prostor pro firmu Eko-system s.r.o., se 
sídlem Na Koupaliště 10, PSČ 103 00 Praha - Benice na parcele 
č.st. 255 v k.ú. Senetářov

9]pronájem nebytových prostor firmě Eko-system s.r.o., se sídlem Na 
Koupaliště 10, PSČ 103 00 Praha - Benice v budově č.p. 183 na 
pozemku parc.č. st. 255 v k.ú. Senetářov o výměře 142 m2  na dobu 
určitou od 01.12.2012 do 30.04.2012

10]záměr a následnou realizaci zateplení stropu části budovy č.p. 185 
na parc.č.st. 259 v k.ú. Senetářov s tím, že celé zateplení bude firma 
Worksteel s.r.o. se sídlem Senetářov 187, PSČ 679 06 Jedovnice 
hradit ze svých finančních prostředků a v případě ukončení nájmu 
uvede strop do původního stavu s tím, že firma Worksteel s.r.o. si 
uplatní účetní odpisy na toto zateplení, ale již nebude moci v případě 
ukončení nájemního vztahu vyčíslit Obci Senetářov účetní 
zůstatkové hodnoty a Obec Senetářov je nebude odkupovat

11]pronájem nebytových prostor panu L.Š., bytem Krasová, PsČ
67906 Jedovnice v budově č.p. 196 na pozemku parc.č. st. 244
v k.ú. Senetářov o výměře 35 m2  na dobu určitou od 01.12.2012 do 
30.04.2013

12]poskytnutí finančního příspěvku pro OS Barvínek, se sídlem 
Podomí 89 na pořádání Adventního víkendu v částce 500,- Kč   

13]pronájem části pozemku parc.č. 121/4 v k.ú. Senetářov o výměře 
281 m2 za cenu nájemného 56,- Kč ročně paní M.G., bytem 
Senetářov, PSČ 679 06 Jedovnice od 1. prosince 2012 na dobu 
neurčitou

14]pronájem části pozemku parc.č. 121/4 v k.ú. Senetářov o výměře 
160 m2 za cenu nájemného 32,- Kč ročně paní L.K., bytem 
Senetářov, PSČ 679 06 Jedovnice od 1. prosince 2012 na dobu 
neurčitou

b) souhlasí:
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     Svoz komunálního odpadu

Leden: 4, 18                  Únor115 1, 1529: ,                       Bøezen: , 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstává v roce 2013 
ve stejné výši jako v letošním roce, tj. 450,- Kč/občan/rok. Od poplatku jsou 
osvobozeny děti do 3 let věku včetně těch, které v daném roce dovrší 3 
roky věku. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději 
do 30. června a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku nebo 
jednorázově nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Poplatek ze psů jehož držitelem je fyzická osoba činí ročně 70,- Kč
u jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí sazba 
poplatku 90,- Kč a poplatek ze psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 60,- 

Místní poplatky 

1]se zhodnocením majetku do 40 000,- Kč v prostorách  areálu 
průmyslové zóny Senetářov na parc.č. st. 243 v k.ú. Senetářov
v místnostech v 1. patře č .204 a 205  firmou Stord Czech s. r.o., 
Senetářov č.p. 183

2]s přerušením pořizování nového územního plánu a  současně bere 
na vědomí, že pořídí pouze změny Územního plánu obce 
Senetářov, které budou výhradní potřebou obce. 

3]s přijmutím opatření,  a to  informovat  zastupitele obce o datu 
zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce  na úřední desce i na 
elektronické úřední desce a datu sejmutí zveřejnění závěrečného 
účtu obce.  Doba zveřejnění bude nejméně 15 dnů přede dnem jeho 
projednávání na zasedání zastupitelstva obce

4]s Darovací smlouvou uzavíranou mezi Obcí Senetářov
a Jihomoravským krajem na převod autobusové zastávky

5]s podáním žádosti na případný prodej rozvodů kabelů el. napětí
v areálu průmyslové zóny Senetářov firmě E-on, Česká republika.  
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Kč za kalendářní rok. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti 
do 15 dnů ode dne jejího vzniku. V téže lhůtě je povinen oznámit také zánik 
své poplatkové povinnosti. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 
28.února příslušného kalendářního roku.

Poplatky je možné platit i bezhotovostně na účet obce vedený
u Komerční banky, č.ú. 17622631/0100. Jako variabilní symbol vždy 
uvádějte číslo popisné vašeho domu. 

Provoz obecního úřadu Senetářov mezi vánočními a novoročními svátky

Ve čtvrtek 27.12.2012 bude úřední den v době 08:00 – 12:00 hod.
V pátek 28.12.2012 a v pondělí 31.12.2012 bude OÚ Senetářov 
uzavřen.

Volba prezidenta republiky 

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta České 
republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 11. a sobotu 12. ledna 
2013. 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  04.01.2013 nebo osobně do 09.01.2013.



� 19 �

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

Za obsahovou správnost odpovídají autoøi.

� 20 �

V�em jubilantùm pøejeme do dal�ích let hodnì zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 10 - 12 / 2012

25.  9. Flek František  è. 19
27.10. Kocman František  č. 91

ÈEST JEJICH PAMÁTCE !

  8.11. Marie Šimoníková  è. 97

24.11. Františka Štafová  è. 60

80 rokù

Blahopøejeme !!!

30.10. Dominik Šváb  è. 81

13.12. Olga Keprtová  è. 5670 rokù

  2.12. Anna Matušková  è. 78


