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Vá�ení   spoluobèané,
připadá mi to téměř neuvěřitelné, že už je to rok, co jsem psala vánoční 

úvodník do senetářovských listů. Vánoční doba se přiblížila a s ní i ty 

nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Atmosféra vánočních dnů jistě 

nenechává nikoho z nás lhostejnými, jsme na sebe milejší, ohleduplnější,

a když se k tomu přidá nazdobený vánoční stromek, vůně cukroví a dárečky, je 

to nezapomenutelný zážitek. Samotné kouzlo vánoc přinesl do celé naší obce 

i rozsvícený vánoční strom a ozdobená budova muzea.
Jménem kandidátů za sdružení nestraníků chci poděkovat za podporu při 

komunálních volbách.  Vaší podpory si velmi vážíme a je pro nás motivací

a závazkem pro další práci.
Rovněž bych chtěla poděkovat těm zastupitelům, kteří pro naši obec 

pracovali v minulém volebním období a již dále nekandidovali, za jejich 

záslužnou práci pro obec a vyslovit přání, aby se i nadále, podle svých  

možností, do obecního dění zapojovali.
V září Stavební úřad v Blansku zkolaudoval propojovacího chodník

s novou zástavbou a budovou  mateřské školy. Již dříve jsem informovala

o přípravě studie úprav v okolí kaple, v současné době probíhá územní řízení.  

Firma BESTA – ING. BRÁZDA má zpracován návrh na cestu k hřišti

a k bytovkám na horním konci obce. Oprava fasády budovy č.p. 118 byla 

rovněž dokončena. V současné době probíhají práce na sociálním zařízení 

budovy kabin. Chtěla bych touto cestou poděkovat mladým hasičům a jejich 

vedoucím, kteří jsou při těchto pracích nápomocni. Je za nimi vidět veliký kus 

práce. Projdete-li  okolí kabin, tato část Senetářova je k nepoznání.  
Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů jsme v letošním roce 

požádali o dotaci na devítimístný výjezdní automobil. Dotace naší obci byla 

přidělena v částce 400 000,-Kč a na závěr roku bude mít náš sbor automobil 

jako krásný vánoční dárek.
V listopadu jsem se zúčastnila vyhlášení blanenské ligy v požárním sportu 

dětí a mládeže. Celá naše obec by měla být hrdá na výsledky našich 

soutěžících. V každé kategorii jsme měli zastoupení, které bylo vyhodnoceno. 

Přeji našim mladým hasičům, aby jim tato píle i nadále zůstala a byli vzorem 

pro svoje nástupce.
Děkuji také všem složkám a občanům, kteří se podílí na chodu obce, ať je 

to pomoc při kulturních akcí, tak úklidu okolí svých domů, nebo obecních 

prostorů.
Přeji vám krásné Vánoce, prožité s vašimi nejbližšími, mnoho pohody, štěstí

i zdraví. Do nového roku hodně optimismu a naděje, že už bude jenom lépe. 
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Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vá�ení spoluobèané,

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

V podzimních měsících pokračovaly další práce na nově budované 
překážkové dráze. 

Opět se uskutečnil sběr železného šrotu, sběr elektrických 
spotřebičů a papíru. 

4. 10. proběhlo v hasičce  posezení u burčáku
8.11. se uskutečnilo v kulturním sále průmyslové zóny setkání 

seniorů okrsku Jedovnice. Příjemné posezení zpestřila Bivojanka
a harmonikáři z Petrovic.

Tradiční „Kateřinská zábava“ byla pořádána 22. listopadu
v kulturním sále. Akce proběhla v příjemné atmosféře. K tanci
a poslechu hrála skupina CECH. Myslím, že všichni, kteří přišli a svojí 
účastí podpořili sbor, byli spokojeni. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhlo v sobotu 6. 
prosince ve spolupráci s OÚ Senetářov, MŠ Senetářov, Ochotníky 
Krásensko a Bivojankou. Chci poděkovat všem, kteří se aktivně 
podíleli na přípravě a průběhu akce. 

V tomto čtvrtletí proběhly 2 zásahy výjezdové jednotky:
16. 11.  a  3. 12. – v obou případech se jednalo o spadený strom mezi 
Senetářovem a Podomím.

Výroční valná hromada proběhne v sobotu 10. 1. 2015, na kterou 
tímto zvu všechny členy sboru. Hlavním bodem programu je volba 
nového výboru. Proto je důležitá účast všech členů sboru!!!!!!! Program 
bude upřesněn v pozvánkách.

Jako každý rok, tak i letos na podzim,  začala 1. část Hry Plamen. 
Soutěž proběhla v Lysicích. V branném závodě obsadili starší 3. místo 
a  mladší skončili na  2.  místě. 
Součástí je i štafeta dvojic, kde starší obsadili 3. místo a mladší
1. místo. V průběžném pořadí to znamená, že mladší drží 1.místo
a starší 2. místo. V odpoledních hodinách zde proběhl závod v kategorii 
dorostu. Premiérově jsme složily družstvo dorostenek, které dosáhlo 
výborného výsledku, když obsadilo 1. místo. V kategorii střední dorost 
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obsadily M. Varga 2. místo a M. Vintr 3. místo. 
V závěru roku proběhlo několik soutěží v uzlování se střídavými 

úspěchy. 
V sobotu 15. 11. se od 16.00 hodin konalo v kulturním sále v Ostrově 

u Macochy vyhlášení okrskové ligy za tento rok. Byla zde připravena 
nejedna soutěž pro vedoucí jednotlivých kolektivů. Tyto soutěže byly 
opravdu netradiční, ale také zde vedoucí plnili stejné disciplíny, jako 
plní děti na závodech. Po součtu všech závodů obsadili mladší A
1. místo, mladší B 6. místo, starší A 1. místo, starší B 3. místo. 

Celý rok jsme poctivě objížděli závody Okresní ligy mládeže a sbírali 
bodík k bodíku. Výsledky tohoto snažení byly vyhlášeny v sobotu 29. 
11. v Ostrově u Macochy. Děti obhájily loňský úspěch, když starší žáci 
A obsadili 1. místo, starší B 3. místo, mladší A 3.místo a mladší B
7. místo. V kategorii mladší dorostenky – Ševčíková M. – 2. místo, 
Vargová P. – 3. místo, Černochová M. – 4. místo, Šebelová M. – 8. 
místo, v kategorii mladší dorostenci – Kolmačka V. – 4. místo,
v kategorii střední dorostenci – Šebela T. – 1. místo, Šenk J. – 2. místo, 
Varga M. – 3. místo, Vintr M. – 4. místo. 

Celé hasičské mládeži blahopřejeme k těmto výsledkům.
Družstvo dorostenců a žen se zúčastnilo v sobotu 13. 12. v Kuřimi 

soutěže v požárním útoku “O kuřimského kapra”. Družstvo dorostenců 
obsadilo 13. místo a družstvo žen 2. 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 2014. Velké uznání si zaslouží Petr Varga, 
Antonín Ševčík, Pavel Kolmačka a Pavel Gros, kteří absolvovali celou 
letošní náročnou sezónu a podíleli se na přípravě mladých hasičů na 
soutěže. Také chci poděkovat  rodičům a M. Šenkové, kteří se věnují
těm nejmenším hasičům – přípravce.

Závěrem bych se chtěl vrátit k události, která proběhla 6. 9. V obci se 
konalo několik oslav a jedna z nich se výjimečně konala v prostorách 
hasičské zbrojnice. Během dne se několikrát ozvala siréna. Tento 
varovný signál nepocházel z hasičské zbrojnice, ale z úplně jiné oslavy, 
která probíhala v obci. Tolik k vysvětlení této události. 

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

Josef Šenk
 starosta SDH
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tak, jak jsem se zmínil v posledním příspěvku do Senetářovského 
zpravodaje, uskutečnili jsme podzimní zájezd na jeden z nejstarších 
královských hradů v Čechách, hrad Svojanov. Hrad je poměrně rozsáhlý
a po prohlídce interiérů jsme měli možnost projít si každý podle svých sil
a možností jeho okolí. Krásně opravené hradby s vyhlídkovými ochozy, 
rozhlednu na břitové věži, nádvoří, obranné bašty s vyhlídkovými altány
a zahradu. Neméně příjemné bylo posezení v hradní restauraci, kde se 
mnozí z nás museli zahřát teplými nápoji, protože na hradbách opravdu 
foukalo.

Poté jsme pokračovali do Rudky u Kunštátu do pískovcové „Jeskyně 
Blanických rytířů“. Pro mnohé z nás bylo příjemným překvapením, jak 
krásně je upravené přilehlé okolí. Vybudovali zde malé arboretum, jehož 
součástí je Zahrada smyslů. Byla založena původně pro sluchově
a zrakově postižené. Nachází se zde hmatové a zvukové prvky a rostliny 
výrazných vůní. Zahradu smyslů navštěvují hodně rodiny s dětmi a je o ni 
velký zájem i ze stran dospělých návštěvníků. 

Bylo sychravé a chladné počasí, proto jsme využili nedalekého hotelu 
Rudka a tam se naobědvali a ohřáli. I tam jsme se setkali s opravenými
a příjemnými prostorami a ochotným personálem.

Po jídle jsme pokračovali směrem na Boskovice – Dva dvory. Zde jsme 
tradičně navštívili podzimní výstavu zahrádkářů z Boskovic. Počet
a kvalitu vystavovaných  vzorků určitě ovlivnilo letošní suché jaro a deštivé 
léto. Využili jsme zde přítomných odborníků – pěstitelů k několika 
dotazům. Vysvětlili nám například původ modrého povlaku na vzorcích, 
které si někteří z nás přivezli a který se letošní rok vyskytl ve velké míře. 

Následovala návštěva Šmelcovny. Zde jsme si mohli zakoupit jak 
ovocné, tak okrasné dřeviny k podzimní výsadbě.

Další naší akcí byla 13. listopadu 2014 návštěva blanenského kina, na 
český film „Pohádkář“, natočený podle stejnojmenného bestselleru Báry 
Nesvadbové.

Dne 29.11.2014 se uskutečnila brigáda na úpravu zeleně na novém 
hasičském cvičišti (bývalé fotbalové hřiště).

Podařilo se získat do řad Č eského zahrádkářského svazu
v Senetářově nové členy, které mezi námi vítáme.

Závěrem mého příspěvku chci popřát jménem Českého 
zahrádkářského svazu Senetářov všem našim spoluobčanům krásné, 
klidné a pohodové svátky a do r. 2015 hodně zdraví a spokojenosti.

Za ZO ČZS Senetářov
Jan Res 
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SEMKO

Občanské sdružení SEMKO ( Klub seniorů, Centrum zdravého 
životního stylu a Rada seniorů) pokračovalo ve čtvrtém čtvrtletí  ve 
svých aktivitách dle svého  programu.

Pokračují pravidelná cvičení na posilovacích strojích a jiných 
pomůckách a jóga podle systému Jóga v denním životě, minimálně 1x 
týdně, dále pak individuálně. Na požádání lze měřit tlak krve, tuky
v těle, glykemii a další parametry.

Relaxační a rehabilitační program hraje v činnosti OS SEMKa hlavní 
roli. Jsou návodem pro členy ke zlepšení zdraví a fyzické kondice  
vlastním přičiněním každého jednotlivce. Nabízejí různé možnosti, jak 
zábavnou formou kolektivně upevňovat a pečovat o své zdraví a učit se 
návyky zdravého životního stylu života v pokročilém věku i se 
zdravotním postižením. Dále pak kulturní akce, zábavné akce
a preventivní akce pro seniory („ SENIOŘI SOBĚ II.“ – prevence 
kriminality – preventivní rady a doporučení – zdravá výživa – jak 
nespadnout do pasti („šmejdi“) – k dispozici je DVD rehabilitační 
cvičení. Kurýr prevence z OS SEMKo navštěvuje osamělé seniory, 
případně jim předává poučné a varovné materiály.

Některých akcí, kdo má zájem, se lze účastnit na blanensku, 
boskovicku a v Jihomoravském kraji ve spolupráci s Radou seniorů 
Jihomoravského kraje.

Z našich řad odešla aktivní členka paní Olga Jančíková, skláníme se 
před její památkou.

I nadále provozujeme půjčování některých rehabilitačních
a léčebných  pomůcek zdarma, nebo za symbolický poplatek.

Na sklonku roku 30. prosince je naplánována návštěva Janáčkova 
divadla na Rusalku.

Vánoční z Prostějova
Alois Zukal – Senetářovský
Sněhové vločky peříčka bílá
Padají před radnici na zem
Nebeský pastýř vločky hlídá
Jmelí má ožehnuté mrazem

U Prioru slyšet cinknutí hvězdy
Z vesmíru upuštěné na zem
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Všechny zvony Prostějovem zní
V tajemné noci předvánoční

Z kostela zazní Tichá svatá noc
V srdci je radost blízko do Vánoc

Přejeme všem sváteční, radostné a pohodové Vánoce. Do nového 
roku pak pevné zdraví, vzájemnou úctu a pohodu v rodinách, hodně 
skutečných přátel a splnění všech přání a nadějí.

Zukal Jaroslav, OS SEMKO

ŠKOLA a ŠKOLKA

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s chodem MŠ v Senetářově

a s tím, co nás potkalo během podzimu. Každý měsíc jsme navštívili 
divadelní představení. V Brně jsme zavítali do divadla Polárka na 
představení nazvané O hodném drakovi. V Kotvrdovicích v MŠ jsme 
zhlédli hru  Košík plný pohádek a představení Na káře až do Betléma. 
V naší škole jsme se při divadelní hře Poletíme do Afriky, vydali na 
dalekou cestu, plnou dobrodružství.  

S příchodem podzimu jsme připravili pro rodiče a děti 
Strašidýlkování (dlabání dýní, výroba strašidel a strašidýlek, 
ochutnávaní dýňové polévky, samozřejmě nechyběly ani soutěže
a úkoly).

V prosinci proběhly přípravy a očekávání příchodu Mikuláše. 
Mikuláš na nás nezapomněl a přivedl sebou i své pomocníky dva 
anděly a čerta. Kupodivu při odchodu čerta, žádné z dětí nechybělo.

Snad to bylo i tím, že se starší děti sami proměnily 7. 12. v čerty
a předvedly svoje herecké vlohy před doškovou chaloupkou. Menší 
děti vystoupily s představením Jede zima, jede. Věřte nebo nevěřte, 
ten den opravdu zima přijela a zasněžila každého, kdo stál blízko 
podia. 

A aby nebylo těch čar a kouzel málo, ve školce už i Ježíšek 
naděloval. A děti byly vskutku hodné, protože dostaly nepřeberné 
množství knih a leporel, domeček pro panenky, magnetické 
stavebnice, hlavolamy, kinetický písek a nechyběl ani pracovní stůl
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s nářadím.
Nejen na konci kalendářního roku, se sluší poděkovat všem, kteří se 

nějakým způsobem podílejí na činnosti a chodu MŠ. Ráda tohoto času 
využiji. Děkuji panu M. Pospíšilovi a všem zahrádkářům za údržbu 
školní zahrady, firmě H&M za sponzorský dar: věšáky do umývárny, 
panu V. Šebelovi za vánoční strom, Mikulášovi, andělům i čertovi za 
ochotu, v neposlední řadě paní starostce za zájem a pochopení a také 
zaměstnancům školy. 

Přeji Vám krásné a radostné Vánoce.

Hana Haumerová

ZŠ a MŠ Podomí

Konečně jsme se dočkali…  V některých třídách se v netrpělivém 
očekávání poctivě odstřihával adventní kalendář a odpočítával počet dní 
do nejoblíbenějších svátků roku. Adventním odpolednem ve škole Vánoce 
již naplno vypukly.  Bez dílniček, vánočního představení a tradičního 
koledování si už Vánoce ani nedokážeme představit. Možná jste i vy přišli 
v sobotu 13.12. nasát trochu vánoční atmosféry. Pro děti i dospělé, kterých 
podle odhadů letos dorazilo pravděpodobně rekordní množství, bylo 
připraveno více než dvacet dílniček s tradičními i netradičními vánočními 
náměty. Žáci devátého ročníku na toto odpoledne opět připravili 
charitativní prodej svých výrobků a použitých hraček. Podařilo se jim utržit 
2700,- Kč a tuto částku věnují mezinárodni organizaci UNICEF na podporu 
vzdělávání dětí v rozvojových zemích. Podvečerní vánoční vystoupení 
žáků školy mělo dvě části: nejprve pásmo básniček, písní a tanců a ve 
druhé části se uskutečnilo premiérové představení divadelní hry Vánoční 
sen na motivy Dickensovy Vánoční koledy. Členové dětského divadelního 
souboru Neználek svými téměř profesionálními výkony překvapili plně 
nabitý sál diváků a dokázali, že i takovéto vážnější téma zvládnou pod 
vedením paní Renaty Škrobové a několika dospělých členů ochotnického 
spolku z Krásenska bravurně zpracovat. Po skončení vánočního 
vystoupení se vydal průvod koledníků večerním Podomím, aby nejednou 
koledou a drobným dárkem potěšil občany Podomí. Celá tato Vánocemi 
provoněná sobota se uskutečnila díky úspěšné dlouholeté spolupráci ZŠ 
Podomí a OS Barvínek.

K adventnímu období patřil už i pátek 5. 12., kdy do školy zavítal 
Mikuláš se svým početným doprovodem. Poté, co navštívil mateřskou 
školu a  všechny třídy a spravedlivě ohodnotil chování malých školáků, 
odměnil děti i volnějším zábavným programem se spoustou soutěží a her.
V předvánočním období žáci některých tříd obohatili svoje kulturní obzory 
návštěvou divadla v Brně, žáci 1. – 3. ročníku zhlédli představení Mach
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1990
Na začátku roku patří mezi body občanského výboru upuštění 

integrace Jedovnicka a osamostatnění se Senetářova. Další věcí byla 
docházka dětí do ZDŠ. Zatím se dochází do Lipovce a v jednání je také 
docházka do Podomí. Významnou událostí je, že přes naši obec vede 
etapa Závodu Míru z Jihlavy do Slušovic. Rok 1990 byl charakteristický 
velmi teplým a suchým ovzduším. 

1991
Rokem 1991 vstupujeme do druhého roku po sametové revoluci

a do roku, který nám připravuje situace dobré i méně dobré. A to je 
zdražování spotřebního zboží, potravin, jízdného atd. S plynofikací 
okresu přichází zavedení plynu i do naší obce. Nejprve do 
Chemoplastu a objektů CO a poté je položeno potrubí od pohostinství 
U Topolů směrem na Kotvrdovice. Tento rok je rokem 20. výročí 
dostavění a otevření kostela sv. Josefa. Při této příležitosti přijel 
brněnský otec biskup Vojtěch Cikrle, aby jej posvětil. Zároveň i posvětil 
nové varhany postavené k tomuto výročí.

a Šebestová v divadle Radost, žáci 7. – 9. ročníku Cyrana z Bergeracu
v Mahenově divadle.  

Také se již stalo pravidlem, že poslední školní den v kalendářním roce 
se koná celoškolní vánoční besídka, na kterou si letos každá třída 
připravila krátký program. Následně potom Vánoce oslavily jednotlivé 
třídní kolektivy ve svých učebnách.

Už teď bychom Vás rádi pozvali na akce pořádané naší školou v roce 
2015. Ve čtvrtek 15.ledna se budeme těšit na budoucí prvňáčky, které
i s rodiči přivítáme na první Pohádkové škole. Školní ples připravujeme na 
pátek 23.ledna 2015, k tanci i poslechu bude hrát skupina Medium.
O těchto i dalších plánovaných akcích Vás budeme informovat, informace 
také naleznete na webových stránkách školy www.zspodomi.cz. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat představitelům jednotlivých obcí za 
podporu v roce 2014 a popřát nejen jim, ale také našim žákům a jejich 
rodičům, jakož i ostatním občanům šťastné a veselé Vánoce a úspěšný 
rok 2015.

Mgr. Jitka Kocmanová
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 6.10.2014
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2] zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu čtyřicátého druhého zasedání zastupitelstva obce pana 
Josefa Šíbla a ing. Petra Zouhara

3]rozpočtové opatření č. 7
4]Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Senetářov a SDH Senetářov

s doplněním čl. III, bod 8), který zní: Vypůjčitel je povinen umožnit 
bezplatné užívání předmětu výpůjčky při akcích pořádaných Obcí 
Senetářov, příspěvkovými organizacemi zřizovanými obcí Senetářov 
a sdruženími, spolky a neziskovými organizacemi se sídlem v obci 
Senetářov s tím, že akce musí být vždy předem schválena Obcí 
Senetářov a upravením čl. II., bod 4) a v čl. III body 2, 3, 4, 5, 6 
spočívající v tom, že bude opraven „pronajímatel“ a „nájemce“ na 
„půjčitel“ a „výpůjčitel“

5]zrušení usnesení ze dne 30.07.2014 bod e) zplnomocňuje odstavec 
2] starostku Obce Janu Sedlákovou k podpisu dodatku ke smlouvě
o dílo na akci opravy v budově MŠ Senetářov k navýšení ceny
o vícepráce, a to do max. částky 20% celkové ceny nákladů

6]vícepráce na akci opravy budovy MŠ Senetářov v částce 141 277,40 Kč
7]starostku Obce Janu Sedlákovou k podpisu dodatku ke smlouvě o dílo 

s firmou Zásobování teplem s.r.o., se sídlem Svitavská 434/10, 678 
01 Blansko na akci opravy v budově MŠ Senetářov k navýšení ceny
o vícepráce v částce  141 277,41 Kč . 

8]firmu Ivacar Ivančice, spol. s r.o. , se sídlem Krumlovská 1430/30, 
Ivančice PSČ 664 91 na požární automobil DA-L1Z ve výši  899 635,- 
Kč, včetně DPH na Obnovu vozového parku pro jednotku SDH 
Senetářov

9]zrušení článku č. 11, Předkupní právo, ve Smlouvě o nájmu prostor 
sloužících k podnikání, jejich zařízení a vybavení a nájmu pozemků 
uzavřené podle § 2201 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění

10]pronájmu nebytových prostor  v areálu průmyslové zóny Senetářov
v hale  č.p. 196, parc.č. st.244 v k.ú. Senetářov, o výměře 60m2
v ceně 220,-Kč za m2, od 13.10.2014  na dobu neurčitou pro 
obchodní firmu Rudolf Mynařík, Vranov nad Dyjí
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11]prodloužení nájmu nebytových prostor  v areálu průmyslové zóny 
Synco Metal, s.r.o., se sídlem Dřevařská 17, 680 01 Boskovice do 
31.03.2015

12]pronájem venkovní plochy  v areálu průmyslové zóny Senetářov za 
halou č.p.185  o výměře 50m2 v ceně 100,-Kč za m2, od 07.10.2014  
na dobu určitou do 06.12.2014 pro ing. Petra Zouhara, Bytem 
Senetářov 154.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 5.11.2014
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]určuje zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

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

2]schvaluje program zasedání ZO
3]schvaluje zvolení jednoho místostarosty
4]schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
neuvolněn

5]schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě neuvolněn

6]neschvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty obce
7]schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem 

uvedeným předsedajícím
8]volí v souladu s § 84 odst.2, písm. m)  zákona o obcích starostkou 

obce paní Janu Sedlákovou, nar. 14.01.1967, bytem Senetářov 59
9]volí v souladu s § 84 odst.2, písm. m)  zákona o obcích místostarostou 

obce pana Petra Vargu, nar. 29.01.1970, bytem Senetářov 200
10]zřizuje finanční a kontrolní výbor s tím, že oba výbory budou tříčlenné
11]zřizuje kulturního výboru
12]volí předsedu finančního výboru pana Antonína Ševčíka
13]volí předsedu kontrolního výboru pana Antonína Zouhara
14]volí členy kontrolního výboru pana Milana Musila a ing. Michala 

Zouhara 
15]volí předsedu kulturního výboru pana Josefa Šíbla
16]stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

odměnu za výkon funkce starosty obce 15.300,00 Kč/měsíc, 
místostarosty obce 13 800,00 Kč/měsíc, předsedy výboru 1.370,00 
Kč/měsíc, členům výboru 1 090,00 Kč/měsíc a členům zastupitelstva 
700,00 Kč/měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 
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usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 3.12.2014
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu druhého zasedání zastupitelstva 

obce pana Milana Musila a ing. Michala Zouhara a zapisovatelkou 
paní Magdu Vargovou 

3]schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Senetářov
4]schvaluje Smlouvu č. 027786/14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
obce na rok 2014

5]schvaluje nařízení obce Senetářov č. 1/2014, kterým se vydává tržní 
řád

6]schvaluje zachování výše poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2015, ve výši 450,-- Kč za občana a rok, 
a to dle schválené obecně závazné vyhlášky č. 1/2012

7]schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
8]volí členy finančního výboru ing. Ondřeje Sedláka a pana Pavla Grose
9]schvaluje pana Antonína Zouhara zastupováním obce Senetářov

v orgánech Svazku Vak Boskovice
10]schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor s Lesy České 

republiky,s.p., Lesní správou Černá Hora  na parc. st. 253 o ploše 
16m2 v k.ú. Senetářov ke dni 31.12.2014

11]schvaluje pronájem nebytových prostor  v areálu průmyslové zóny 
Senetářov v hale  č.p. 196, parc.č. st.244 v k.ú. Senetářov,   o výměře 
60m2 v ceně 220,-Kč za m2, a to od 01.01.2015  na dobu neurčitou 
pro pana Rudolfa Mynaříka, Junácké údolí 234, Vranov nad Dyjí

12]schvaluje zrušení pronájmu nebytových prostor v areálu průmyslové 
zóny parc.č. st. 252, č.p. 187, o rozloze 26m2 k 31.12.2014 pro pana 
Luboše Šebely, bytem Krasová, 679 06 p. Jedovnice

13]schvaluje zrušení pronájmu nebytových prostor v areálu průmyslové 
zóny parc.č. 515/1, o rozloze 10m2 k 31.12.2014 pro pana Luboše 
Šebely, bytem Krasová, 679 06 p. Jedovnice

14]schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny 
parc.č. st. 244, č.p. 196, stání ve vratech č. 9 o rozměrech 63m2,
v ceně 220,-Kč/m2, a to od 01.01.2015 na dobu neurčitou pro pana 
Luboše Šebelu, Krasová 95, 679 06 p. Jedovnice
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VÝSLEDKY  VOLEB  DO  ZASTUPITELSTEV  OBCÍ
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Senetářov ve dnech

 10. a 11. října 2014 v obci Senetářov

Počet voličů - 432Počet odevzdaných obálek- 277
Počet vydaných obálek- 278Účast v obci Senetářov- 64,35%

 
Číslo 

 

 
Politická strana, hnutí, 

koalice 

 
Hlasy 

 
% 

1 „Sdružení nestraníků“ 1 437 61,86 
 Sedláková Jana 186 8,01 
 Varga Petr 186 8,01 
 Zouhar Antonín 168 7,23 
 Šíbl Josef 165 7,10 
 Ševčík Antonín 163 7,02 
 Musil Milan 150 6,46 
 Kyjovský Roman 144 6,20 
 Ing. Sedlák Ondřej 148 6,37 
 Šíblová Pavla 127 5,47 

2 ČSSD 66 2,84 
 Pavlíček Jiří 16 0,69 
 Zukal Jaroslav 29 1,25 
 Pavlíček Jan 11 0,47 
 Zukalová Jarmila 10 0,43 

3 KDU-ČSL 820 35,30 
 Ing. Zouhar Petr 118 5,08 
 Ing. Zouhar Michal 109 4,69 
 Ing. Zouhar Ladislav 80 3,44 
 Ševčík Josef 99 4,22 
 Mgr. Kubíčková Miroslava 86 3,70 
 Grossová Marta 80 3,44 
 Šebela Kamil 78 3,36 
 Mgr. Doležel Miroslav 92 3,96 
 Málek Miroslav 78 3,36 
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15]bere na vědomí Dodatek č. 12 ke smlouvě o poskytování 
pečovatelské služby mezi Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou 
Blansko a Obcí Senetářov s tím, že navržená částka 57 600,- Kč bude 
zahrnuta do rozpočtu na rok 2015

16]schvaluje zrušení předkupního práva na parc. č. 1187/23 v k.ú. 
Senetářov, které je nedílnou součástí Kupní Smlouvy uzavřené mezi  
Pavlem Pospíšilem, Emílií Pospíšilovou a Obcí Senetářov dne 
01.11.2009

17]schvaluje zrušení předkupního práva na parc. č. 1187/10 a st. 303 
obě v k.ú. Senetářov, které jsou nedílnou součástí Kupní Smlouvy 
uzavřené mezi  Jitkou Horáčkovou  a Obcí Senetářov dne 01.11.2009

18]schvaluje zrušení předkupního práva na parc. č. 1187/11 a st. 304 
obě v k.ú. Senetářov, které jsou nedílnou součástí Kupní Smlouvy 
uzavřené mezi  Františkem Doleželem, Šárkou Doleželovou a Obcí 
Senetářov dne 01.11.2009

19]schvaluje vyloučení ing. Michala Zouhara z hlasování o zrušení 
předkupního práva na parc.č. 1187/9 v k. ú. Senetářov

20]schvaluje zrušení předkupního práva na parc. č. 1187/9 v k.ú. 
Senetářov, které jsou nedílnou součástí Kupní Smlouvy uzavřené 
mezi  Michalem Zouharem, Renatou Zouharovou  a Obcí Senetářov 
dne 03.05.2010

21]schvaluje čtvrtletní vydávání zpravodaje obce Senetářov
22]schvaluje slavnostní vítání nových občánků
23]schvaluje gratulace a předání balíčku občanům, kteří dovršili  70, 75, 

80, 85, 90 a více let
24]schvaluje předání vánočních balíčků občanům nad 70 roků
25]schvaluje zástupce za obec Senetářov do Spolku pro rozvoj venkova 

Moravský kras starostku obce Janu Sedlákovou
26]schvaluje zakoupení přístroje DRYPOL 1 na vysušení zdiva v objektu 

muzea za cenu 38 514 Kč.
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Krásenští divadelní ochotníci

V sobotu 31. ledna 2015 v sále kulturního domu v areálu 
průmyslové zóny sehrají krásenští divadelní ochotníci komedii Jeana 
Barbiera „Tatínku, ty a v Paříži...“. Začátek představení je
v 17:00 hodin. Předprodej vstupenek zajišťuje Obecní úřad 
Senetářov, cena vstupenky je 60,- Kč.

Tatínku, ty a v Paříži …
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se 

jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. 
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již 
nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké 
politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. V tomto spletitém 
prostředí se tatínek rychle zorientuje a když okouzlí manželku svého 
nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost dcery
a dokonce i složení vlády. Rozjede se uragán záměn a komických 
situací, které neberou konce.
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PODOMNÍ A  POCHŮZKOVÝ PRODEJ
Zastupitelé obce Senetářov schválili nařízení obce Senetářov

č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád. Tímto nařízením je s účinností od

1. ledna 2015 na území obce Senetářov zakázán podomní
a pochůzkový prodej.  

Od nového roku by již nemělo docházet k tomu, že k nám podomní 
prodejci přijedou a snaží se něco nabízet, nejčastěji energie. Pokud se
i přes tuto skutečnost prodejce po obci bude pohybovat a nabízet zboží 
nebo služby, je třeba jej upozornit, že u nás platí vyhláška o zákazu 
podomního a pochůzkového prodeje. Pokud toto nebude stačit, tak 
informujte obecní úřad popřípadě Policii ČR.

MÍSTNÍ POPLATKY  V ROCE  2015
Sazby místních poplatků nebyly pro rok 2015 navyšovány a zůstaly 

na úrovni roku 2014.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu:450,- Kč/občan 

nebo rodinný dům a rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 
30. června nebo ve dvou splátkách k 30. červnu a k 30. listopadu 
kalendářního roku.

Poplatek ze psů: 70,- Kč/pes a rok, popř. 60,- Kč/ občan poživatel 
důchodu a rok. Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 
kalendářního roku.

Zvolení zastupitelé obce Senetářov:
starostka- Sedláková Jana
místostarosta- Varga Petr
finanční výbor:
          předseda:- Ševčík Antonín
          členové: - Gros Pavel, Sedlák Ondřej
kontrolní výbor:
           předseda:- Zouhar Antonín
           členové:- Musil Milan, ing. Zouhar Michal
kulturní výbor:
           předseda:  - Šíbl Josef

     Svoz komunálního odpadu

Leden: 2, 16, 30                 Únor1327 13, 27: ,                       Bøezen: 



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 / 2014

20.10. Věra Rybářová  è. 1880 rokù

26.11. Marie Ševčíková  è. 10775 rokù

Blahopøejeme !!!

ÈEST 
JEJIC

H PA
MÁTCE

 !

  9.11. Jiřina Šebelová è. 9

11.11. Marie Sedláková  è. 14570 rokù

21.11. Josef Rybář  è. 35

24.  9. Anna Kalousková è. 135

26.  9. Anna Jelínková č. 126

31.10. Božena Štraitová č. 68

4.12. Vlastimil Kocman č. 23

4.12. Pavlína Lachmanová č. 10

6.12. Olga Jančíková č. 64

  9.11. Elen Kyjovská  è. 133

30.11. Šimon Sedlák č. 145
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