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Vá�ení   spoluobèané,
v těchto dnech prožíváme adventní čas a radostné očekávání 

nadcházejících vánočních svátků. Pro některé z nás je to období zklidnění

a jiní naopak trpí nedostatkem času, v práci musí stihnout vše, co bylo 

naplánované, doma nakoupit dárky, sehnat hezký stromeček a kapra, 

napéci cukroví a připravit vše pro vánoční čas obvyklé. Ale pro všechen 

shon a práci bychom neměli zapomínat, že vánoce jsou časem, kdy si 

připomínáme tradice, časem, kdy znějí koledy a více se setkáváme se 

svými příbuznými, přáteli a známými. 
V minulém zpravodaji jsem informovala o probíhající opravě na budově 

márnice.  Tato akce byla úspěšně dokončena v poslední dny měsíce října. 

Rovněž jsou opraveny venkovní omítky a komín na budově muzea.
Do výběrového řízení na opravu komunikace k hřišti se přihlásily pouze 

dvě firmy. Nejlevnější nabídku podala firma IMOS Brno, a.s., s cenovou 

nabídkou 1 186 517,-Kč. V současné době probíhají dokončovací práce. 
S novým rokem 2016 začnou v naší obci platit i nové obecně závazné 

vyhlášky. Poplatek za komunální odpad zůstane stejný, jako

v předcházejících rocích, ale změní se poplatek ze psů. U tohoto poplatku 

patřila naše obec k nejlevnějším z celého okolí. Další důvod pro navýšení 

ceny je i bezohlednost některých chovatelů, kteří neuklízí zanechané výkaly 

po svých psích mazlíčcích. Je velice nepříjemné, když na obecních 

pozemcích máme nepříjemné hromádky.  
Poslední dobou se také množí stížnosti na nepříjemný zápach z komínů. 

Poplatek za komunální odpad je za osobu a není zohledněno množství 

vyprodukovaného odpadu. Takže není žádoucí, abychom si kazili životní 

prostředí pálení směsného odpadu z domácností. Rovněž bych chtěla 

požádat, ty občany, kteří spalují odpad ze zahrad, aby tak nečinili během 

denních hodin. Znepříjemňují tak život nejen svým sousedům.   
V listopadu jsme měli připraveno posezení pro seniory. Bohužel

z důvodu náhlého onemocnění účinkující jsme tuto akci museli odložit na 

jiný termín.
Poslední lednový víkend se v obecním sále uskuteční vystoupení 

krásenských ochotníků s názvem ,,Klíče na neděli“.
S blížícím se koncem roku chci poděkovat členkám a členům všech 

spolků v obci za pořádání celé řady úspěšných akcí v letošním roce.
Na závěr přeji všem radostně prožité vánoční dny se svými blízkými

v příjemném klidu a sváteční pohodě a do nového roku především pevné 
zdraví, štěstí, ale také optimismus a dobrou náladu.
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Starostka obce
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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.

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

2. 10. – 4. 10. – 3-denní zájezd na Šumavu. Navštívili jsme Muzeum 
lesnictví a rybářství v Hluboké, Stezku korunami stromů na Lipně. 
Nocovali jsme v ubytovně v Benešově Hoře, kde pro nás místní hasiči 
připravili posezení. V sobotu ráno – rozhledna Zadov a malý výšlap
z Antýglu na Čeňkovu pilu,  podél řeky Vydra. Večeřeli jsme v hospodě
U Štěpána, známé z pořadu Ano, šéfe. V neděli jsme jeli domů
a navštívili restauraci Centrum lihovar v Třebíči. Počasí nám přálo
a myslím, že vládla i dobrá nálada a pohoda. Podle reakcí byli všichni 
spokojeni.

7. 11. – vyhlášení Velké ceny Blanenska
Toto vyhlášení proběhlo v Černovicích. Naše družstvo žen „A“ obsadilo 
celkové 4. místo a stalo se skokankami roku. Družstvo žen „B“ se 
nezúčastnilo všech závodů, nepodařilo se jim získat body a proto 
nebylo hodnoceno. Družstvo mužů obsadilo s 15 body 28. místo. 

14. 11. – vyhlášení dětské ligy okrsku Jedovnice
Kategorii přípravka, mladší a starší vyhrála naše družstva. Vyhlášení 
se zúčastnilo více jak 100 dětí ze 7 sborů.

21. 11. – tradiční Kateřinská zábava
Díky hojné účasti a dobře zvolené skupině Reflex-Rock se zábava 
vydařila.

28. 11. – slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Program vyplnili již tradiční účastníci – MŠ Senetářov a Krásenští 
divadelní ochotníci. Vzhledem ke kolizi termínů nemohli vystoupit 
muzikanti z Jedovnic. Poprvé jsme vyzkoušeli poslat přání Ježíškovi 
prostřednictvím balónků. Myslím, že nejen dětem, ale také dospělým 
se tato část líbila. Proto bychom ji příští rok zopakovali.

O něco dobrého na zub se jako každý rok postarala rodina 
Zouharova. Tímto jim děkujeme za obětavost.

V tomto čtvrtletí proběhl 1 zásah výjezdové jednotky:

Slova předsedů složek
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18. 11. – spadený strom Senetářov - Podomí

Jako každý rok, tak i letos na podzim,  začala 1. část Hry Plamen. 
Soutěž proběhla v Lysicích. V branném závodě obsadili starší 6. místo 
a  mladší skončili na  2.  místě. Součástí je i štafeta dvojic, kde starší 
obsadili 4. místo a mladší 2. místo. 

V odpoledních hodinách zde proběhl závod v kategorii dorostu. 
Složili jsme družstvo dorostenek a dorostenců. Obě družstva vyhrála. 
V kategorii střední dorost V. Kolmačka 9. místo. V kategorii mladší 
dorostenky A. Kučerová 8. místo a v kategorii střední dorostenky
M. Šebelová 4. místo. 

V závěru roku proběhlo několik soutěží v uzlování se střídavými 
úspěchy. Celý rok jsme poctivě objížděli závody Okresní ligy mládeže
a sbírali bodík k bodíku. Výsledky tohoto snažení byly vyhlášeny
v sobotu 21. 11. v Drnovicích (BK). V kategorii starší žáci jsme obsadili 
pěkné 4. místo, v kategorii mladší žáci 1. místo. 

V kategorii mladší dorostenky – Šebelová M. – 3. místo, v kategorii 
střední dorostenky Šíblová A. – 2. místo, Ševčíková M. – 4. místo,
v kategorii střední dorostenci – Kolmačka V. – 2. místo, Šebela T. 
– 3. místo, v kategorii starší dorostenci – Šenk J. – 2. místo. 

Všem, kteří v tomto roce reprezentovali náš sbor, děkujeme
a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. 

Družstvo mužů a žen se zúčastnilo v sobotu 12. 12.v Kuřimi soutěže 
v požárním útoku “O kuřimského kapra”. Družstvo mužů obsadilo 10. 
místo a družstvo žen 5. 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 2015. 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 Monice Šenkové, kteří se věnují těm nejmenším 
hasičům – přípravce.

Výroční valná hromada proběhne v sobotu 9. 1. 2016, na kterou 
tímto zvu všechny členy sboru. Účast všech členů sboru je důležitá !!!!! 
Program bude upřesněn v pozvánkách.

MASOPUST - 6. 2. 2016 – SRAZ MASEK U HASIČKY, čas bude 
upřesněn na plakátech. Připravujeme i večerní zábavu
s pochováváním basy. Srdečně všechny zveme do průvodu masek
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a také na večerní zábavu (v případě nepříznivého počasí půjde průvod 
masek pouze hlavní silnicí).

Na závěr bych chtěl dětem popřát splněná přání a krásné dárky
a dospělým klidné a pohodové vánoční svátky. Nový rok ať je lepší než 
byl starý.

Josef Šenk
 starosta SDH

Naše základní organizace ČZS podnikla v neděli  dne 10. října 2015 
zájezd na podzimní výstavu Floria Kroměříž. Podzim je v Kroměříži 
jako vždy spojený s prodejní výstavou bonsají, proto také podtitul akce 
byl „Podzimní krása bonsají“. Ve speciálně zaměřeném pavilonu byla 
zřízena typická japonská čajovna, kde se dalo posedět a zúčastnit se 
tradičního obřadu čaje, který servírovaly hostesky v kimonech. Byly 
zde vystaveny krásné exempláře bonsají, avšak hlavním byl nejstarší 
exemplář – půl století starý tis. Mnozí z nás se neustále k této bonsaji 
vraceli a opakovaně ji obdivovali. Byl to bezpochyby největší zážitek
z této výstavy. 

Bonsaje nebyly jedinými výstavními exempláři. Na velké ploše 
moderního výstaviště se nacházely prodejní expozice okrasných dýní, 
chilli papriček a jablečných produktů. Mohli jsme si zakoupit široký 
sortiment ovocných keřů, stromků a cibulovin, zahradního nábytku, 
techniky i drobného domácího zvířectva. 

Bohužel foukal silný studený vítr, byla velká zima, takže nás 
nerozehřál ani doprovodný program, i když vystupoval Petr Rezek a byl 
jako vždy perfektní. Chvílemi jsme se museli jít ohřát do některého
z krytých výstavních pavilonů nebo restaurací. Ale ani zima nás 
neodradila a na zpáteční cestě jsme se stačili prohřát v příjemně 
vytopeném autobuse a domů si odváželi spoustu krásných zážitků. 

Milí spouluobčané, chtěl bych vám všem za Český zahrádkářský svaz
v Senetářově popřát krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2016 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Za ZO ČZS Senetářov
Jan Res 
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Občanské sdružení SEMKO (Klub seniorů a Centrum zdravého 
životního stylu), za přímé podpory obce Senetářov, Rady seniorů 
Jihomoravského kraje a ČSSD pokračovalo ve svých aktivitách dle 
programu. Protože statutární zástupce SEMKA o.s. je členem 
předsednictva Rady seniorů Jihomoravského kraje, úzce 
spolupracujeme s dalšími neziskovkami a kluby blanenska, boskovicka 
a Jihomoravského kraje. 

Ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo pravidelné cvičení a jiné aktivity
v normálním režimu. OS SEMKO zapůjčuje některé kompenzační 
pomůcky ( turistické hole, rotopedy, míče, DVD kazety, a další).

V listopadu se uskutečnil zájezd na „Veselou trojku“ do Jedovnic.
V prosinci pak do Janáčkova divadla v Brně na představení DON 
GIOVANNI – autor Wolfgang Amadeus Mozart. Postava 
prostopášného svůdníka dona Giovanniho – dona Juana, vzbouřence 
proti lidskému i božímu řádu s neukojitelnou touhou po lásce, byla 
zpracována mnoha literáty i skladateli, byla to ale Mozartova opera, 
která ji zajistila nesmrtelnost. Toto náročné dílo, jež bývá označováno 
jako „opera oper“ znamenalo vyvrcholení operního stylu Mozartovy 
doby a stalo se východiskem nové dramatické školy.

Na příští rok se předběžně uvažuje, kromě pohybových a jiných 
aktivit v Centru zdravého životního stylu, se zájezdem do činoherního 
divadla, zájezdem na Slavnosti vína v Uherském Hradišti, posezením 
při různých příležitostech, rekondičním pobytem, vzpomínkou na 
významného rodáka pana Aloise Zukala (historika, básníka, člena 
partyzánského oddílu za války, faktora – vyšívané, necované
a háčkované zboží, dlouholetého předsedy Sokola a další),
a rozšířením vybavenosti CZŽS.

Zástupci RADY SENIORŮ tvrdě a nekompromisně bojují za práva
a lepší život seniorů. Rada seniorů zastřešuje téměř tři miliony 
důchodců.

- v listopadu se konal v Praze seminář RSČR,
- v říjnu jednal předseda RS Brno s poslancem ČSSD Jeronýmem 

Tejcem,
- v říjnu bylo jednáno se senátorkou Eliškou Wagnerovou,
- RS navrhuje ustavení Ústavu pro prošetření a potrestání zločinů 

privatizace (ÚPPZP),
- při projednávání jednorázového příspěvku ve sněmovně 

SEMKO
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ŠKOLA a ŠKOLKA
Milí spoluobčané,

v letošním roce je do MŠ opět zapsán maximální možný počet dětí
a to 28.

Hned se začátkem školního roku na nás čekala spousta aktivit
a akcí. V září nás navštívilo divadlo Kača a Kača, které nám zahrálo 
představení nazvané „Proč, když píská každý svišť, nepíská svišť Pišť”. 
Líbilo se nám i dětem z Kotvrdovic, které jsme na představení pozvali. 

V září také předškolákům začal předplavecký výcvik. 10 dětí 
absolvovalo deset lekcí a nutno říci, že z mnohých se stávají nadaní 
plavci. 

Každým rokem na podzim s dětmi vydlabáváme dýně a vyrábíme 
strašidýlka. Tentokrát jsme pro děti připravili změnu a děti se vydaly na 
cestu za Kouzelným stromem. Dříve než děti vyrazily ke kouzelnému 
stromu, vyrobily si za pomoci rodičů překrásný lampion, který jim 
posvítil na cestu. Všem účastníkům se podařilo strom najít
i s promrzlým broučkem, který měl pro děti připravené překvapení.
A protože všem vyhládlo, měla paní kuchařka pro každého 
připravenou výbornou dýňovou polévku a také vonící perník.

Koncem listopadu už nastává adventní čas, a to je doba, kdy děti
i dospělí cítí kouzlo blížících se Vánoc. V naší mateřské škole i my 
zachováváme vánoční tradice, předáváme je dětem a umožňujeme jim 
zapojit se do všech předvánočních příprav. A tak si děti vyrobily 
adventní věnce, společně jsme čekali na příchod Mikuláše, který nám 
přinesl do školky různé dobrůtky. S dětmi jsme si nazdobily vánoční 
strom, který nám provoněl celou školku. Nechybělo ani vánoční 
fotografování dětí, které uskutečnila paní Resová ze Senetářova.

argumentoval v poslaneckých klubech ČSSD a ANO předseda 
RSČR doktor Pernes.

- Rada seniorů má dobré vztahy s ČSSD a Hnutím ANO,
- u příležitosti Mezinárodního dne seniorů přijal pan prezident 

zástupce seniorů. Z Jihomoravského kraje se účastnil pan Špaček, 
místopředseda RS JmK.

   Všem lidem dobré vůle přejeme příjemné svátky.

Zukal Jaroslav, OS SEMKO
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Před Vánocemi nemůže chybět ani vánoční výlet. Ten první byl do 
Blanska na divadelní představení Tři prasátka. Druhý výlet byl ke 
Skalnímu mlýnu do Domu přírody, kde nás čekal program nazvaný Den 
s netopýrem. Pro děti byl program velice poučný a zároveň zábavný. 
Už ví, že se netopýrů nemusí bát, že je netopýr chráněné zvíře, kde žije, 
čím se živí a spoustu dalších zajímavostí. Zároveň touto cestou 
děkujeme hasičům, že nás dopravili hasičským autobusem až na 
místo. Pro děti byla cesta jedním velkým zážitkem. A také děkuji panu 
Pliskovi, který nám dělal řidiče.

V příštím týdnu nás čekají vánoční dílničky, kdy spolu s rodiči 
můžeme vyrobit dárky pro své blízké. A samozřejmě netrpělivě 
očekáváme nejen sněhovou nadílku, ale i nadílku pod stromečkem.

Koho zajímá více informací ohledně naší mateřské školy, můžete 
navštívit naše internetové stránky: 

Přeji Vám krásné Vánoce prožité v klidu a radosti.

www.mssenetarov.cz

Hana Haumerová

ZŠ Podomí

Adventní víkend 12. a 13. prosince nabídl veřejnosti v kalendářním 
roce 2015 pravděpodobně poslední příležitost navštívit školu, a to na 
jedné z nejvýznamnějších akcí, které se v ZŠ Podomí uskutečňují. 
Příjemnou atmosféru školního prostředí si přišlo užít mnoho 
návštěvníků při sobotních odpoledních dílničkách. V nabitém sále se 
skvělým publikem se na vánočním vystoupení, jehož součástí byla
i premiéra divadelní hry Vánoční diamant v podání dětského 
dramatického kroužku Neználek, představilo mnoho žáků naší školy. 
Vánoční atmosféru mohly plnými doušky nasávat především děti z 2. 
až 4. ročníku, které se zúčastnily celé adventní víkendovky. Kromě 
jednadvaceti odpoledních dílniček a podvečerního vystoupení je už od 
sobotního rána čekaly dopolední dílničky. Večer po oficiálním 
programu se potom průvod koledníčků vydal na tradiční koledování po 
Podomí. Řádně vyhládlí si po návratu všichni pochutnali na 
štědrovečerní večeři v neobvyklé atmosféře vánočně změněné školní 
jídelny. Během celého víkendu se děti účastnily i mnoha dalších aktivit 
a samotné nocování ve škole bude pro mnohé jistě zážitkem na celý 
život. Podle spokojených úsměvů, s nimiž se děti se školou v neděli 
dopoledne loučily, lze soudit, že to budou zážitky příjemné.  
Organizačně tuto akci zajišťovali kromě současných i minulých učitelů 
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ZŠ Podomí také členové spolku Barvínek, kteří jsou většinou sami 
odchovanci těchto příjemných akcí. Finančně akci podpořily všechny 
spádové obce, kterým tímto děkujeme. Poděkovat musíme i všem 
návštěvníkům, kteří si zakoupili výrobek či některé zboží na bleším 
trhu, který pořádali žáci 9. ročníku.  Těm se podařilo utržit okolo 5 900,- 
Kč a tuto částku se rozhodli věnovat na podporu partnerské školy
v ukrajinské Rosoši. Kromě finančních prostředků odešlou deváťáci na 
Ukrajinu také věnované česky psané dětské knihy, aby tak zpříjemnili 
tamním dětem výuku českého jazyka.

Co se týká dalšího chodu školy, první čtyři měsíce školního roku 
2015/2016 s sebou přinesly kromě intenzivní výuky v nově 
vymalovaných třídách také řadu projektů a soutěží.  Konal se kurz 
plavání pro 2.  a  4. třídu, žáci 7. třídy se zúčastnili dějepisné exkurze do 
Archeoskanzenu v Modré, uskutečnil se školní turnaj ve stolním tenise 
a mnoho dalších. V prosinci se konala série okrskových florbalových 
turnajů, v nichž zazářily především naše reprezentantky v kategorii 6.
a 7. třídy, které jako vítězky postoupily do okresního kola. 

Kromě výsledků naší činnosti se škola může pochlubit také 
úspěšným vyřízením žádosti a přidělení grantových prostředků
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 
Výzva 56. Jedná se o finanční podporu projektů zaměřených na 
jazykové vzdělání učitelů i žáků a rozvoj čtenářské gramotnosti. Díky 
těmto prostředkům absolvovaly o prázdninách dvě vyučující intenzivní 
jazykový kurz a jedna paní učitelka metodický jazykový CLIL kurz
v Edinburghu. Jeden z učitelů navštívil v říjnu Gymnázium v německém 
Hamelnu, aby zde nahlédl do výuky přírodovědných předmětů
a načerpal tak inspiraci pro svoji další práci. Do zahraničí za minimální 
náklady díky těmto prostředkům vycestovalo také deset 
nejúspěšnějších řešitelů jazykového testu pro žáky 7. až 9. ročníku. 
Součástí jejich pobytu ve městě Hastings ve Velké Británii v týdnu od 
19. do 25. září 2015 byla i výuka anglického jazyka vedená anglickými 
učiteli v jazykové škole specializující se na výuku angličtiny pro cizince. 
Zkrátka nepřišli ani ostatní žáci, neboť všichni mohou využívat 
množství nových knih, které byly z finančních prostředků získaných 
díky tomuto projektu pořízeny jak pro mimočítankovou četbu do hodin 
čtení na prvním i druhém stupni, tak pro významné obohacení 
inventáře školní knihovny. 

Na našich webových stránkách se můžete dovědět o tom, jak 
probíhaly Dny zdraví či Strašidelná stezka pohádkovým lesem, jaká 
divadelní představení jsme zhlédli, do jakých projektů se naši žáci 
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zapojili a jakých výsledků dosáhli v mnoha dalších soutěžích. 
Pravidelně se tu můžete dozvídat také o aktuálně plánovaných akcích. 
Z bohatě zaplněného plánu akcí školy pro nastávající období lze 
vybrat: 

- lyžařský výcvikový kurz, na který pojedou žáci 6. a 7.ročníku hned 
po vánočních prázdninách v termínu od 3. do 8. ledna 2016

- školní ples - 22. ledna 2016 – jste srdečně zváni.
- pohádkové školy pro budoucí prvňáčky: 14. 1. 2016, 4. 2. 2016 

(zápis) a 19. 5. 2016 
- dětský karneval – 21. 2. 2016

Těšíme se na Vaši návštěvu na těchto akcích a přízeň v příštím 
roce. Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2016.

Mgr. Jitka Kocmanová

Vážení spoluobčané,

naše činnost byla s blížícím se zimním období zaměřena především 

na úklid zahrady  muzea a staré zemědělské techniky. Započali jsme 

také s opravou expozice starých cihel. Důležitým bodem našeho 

sdružení byla změna občanského sdružení na spolek. Za tímto účelem 
se 14.10.2015 konala Valná hromada. Na této Valné hromadě byl 
schválen nový název sdružení a to Spolek Muzeum Senetářov, dále 
pak v souladu s novým občanským zákoníkem také nové stanovy 
spolku. Název a stanovy byly dne 24.11.2015 zaregistrovány do 
spolkového rejstříku Krajského soudu v Brně. V současné době 
připravujeme plán činnosti na rok 2016. Plánujeme kromě pracovní 
stránky také zorganizování několika kulturně společenských akcí
v areálu muzea. Věříme v podporu a spolupráci této naší činnosti 
především s OÚ Senetářov, MAS Moravský kras a dalších příznivců, 
tak jako v uplynulém období. Tímto děkujeme všem, kdo naši činnost

v letošním roce jakkoli podpořili.

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

Za Spolek Muzeum Senetářov
Zouhar Antonín



� 11 �

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 21.10.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu třináctého zasedání pana 

Antonína Ševčíka a ing. Ladislava Zouhara a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou

3]rozpočtové opatření č. 4
4]pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny Senetářov 

parc.č. st. 243 v k.ú. Senetářov, v budově č.p. 180, místnost
v 1. patře č. 203 o výměře 19 m2 v ceně 290,- Kč/m2/rok, od 
01.11.2015  na dobu neurčitou pro firmu Putsch Stord s.r.o., se 

1998
V tomto roce byla provedena rekonstrukce telefonní sítě v naší obci. 

Sloupové vedení bylo nahrazeno optickými kabely vedenými v zemi. 
Telefonní přípojky byly přivedeny ke každému domu. Jelikož se v této 
době přešlo na digitální telefonní ústředny, mohli být okamžitě připojeni 
všichni žadatelé o telefonní stanice. Před tím byla čekací doba na 
zřízení telefonní stanice i několik let. VaK Boskovice souhlasil
s převzetím závazku placení bezúročné půjčky, která byla poskytnuta 
Ministerstvem financí ČR obci Senetářov na stavbu „Vodovod
a částečná rekonstrukce kanalizace“ ve výši 6 271 000,- Kč (10 ročních 
splátek). Vodovod a kanalizace by měla být potom majetkem VAS 
Boskovice. 

1999
Škola slavila 120 let trvání školní budovy, místní hasiči si připomněli 

105 let od založení SDH v Senetářově a naše obec oslavila významné 
výročí – 650 let od první písemné zmínky o její existenci. Začátkem 
května byl vykraden obecní úřad a ve druhé polovině června došlo ke 
vloupání do školy. Poté obecní zastupitelstvo rozhodlo instalovat
v těchto budovách elektronický poplašný systém. Posléze bylo 
rozhodnuto instalovat poplašný systém zároveň také do místní kaple.
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sídlem Senetářov 183
5]souhlas na zhodnocení majetku do 40 000,- Kč v prostorách areálu 

průmyslové zóny Senetářov na parc.č. st. 243 v k.ú. Senetářov, 
budova č.p. 180 místností v 1. patře č. 203 a 204  firmou Putsch  
Stord s. r.o., se sídlem Senetářov 183

6]komisi pro posouzení žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce 
Senetářov na rok 2016 ve složení Magda Vargová, Antonín Ševčík, 
ing. Petr Zouhar.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 18.11.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu čtrnáctého zasedání pana 

Josefa Šíbla a ing. Michala Zouhara a zapisovatelem zápisu paní 
Magdu Vargovou

3]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na výdaje zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 
2015

4]schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:PV-
014330033707/001

5]schvaluje Dodatek ke Smlouvě o smlouvě budoucí mezi Obcí 
Senetářov a  panem J.Š.

6]schvaluje prodejní cenu pozemku parc.č. 123/99 v k.ú. Senetářov 
ve výši 20,- Kč/m2

7]schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. 123/99
v k.ú. Senetářov o maximální výměře 300m2

8]souhlasí s udělením souhlasu s realizací vytápění v prostorách 
nevytápěné části haly č.p. 185 horkovzdušným plynovým 
agregátem firmou WORKSTEEL s.r.o., se sídlem Senetářov 185, 
679 06 p.Jedovnice z vlastních zdrojů

9]schvaluje uplatnění rovnoměrných  účetních odpisů na technické 
zhodnocení budovy č.p. 185 pro   firmu Worksteel s.r.o, Senetářov 
185, 679 06 p. Jedovnice, které se týkají investic zbudování elektro 
zásuvky 230 V, přivedení plynu k horkovzdušnému agregátu
a osazení a zapojení horkovzdušného agregátu  do maximální 
celkové částky 120 000,-Kč bez DPH, které budou následně 
doloženy fakturami

10]schvaluje, že v případě ukončení nájemního vztahu firmy Worksteel 
s.r.o. Senetářov 185, 679 06 p. Jedovnice v areálu průmyslové zóny 
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Místní poplatky 
V prosinci letošního roku byly schváleny dvě nové obecně závazné 

vyhlášky, které ovlivní výši poplatků v nadcházejícím roce. 
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je 
stanovena na 450,- Kč/občan(nemovitost)/rok. Osvobozeny od 
poplatku jsou děti do 3 let věku včetně těch, které v daném roce dovrší 3 
roky věku. Poplatek je splatný buď jednorázově do 30.06. nebo ve dvou 
stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.06. a do 30.11. příslušného 
kalendářního roku. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik 
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu 
povinnost platit tento poplatek vznikla. Ve stejné lhůtě jsou poplatníci 
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Poplatku ze psů byl pro rok 2016 navýšen, a to za prvního psa na 
150,- Kč/pes/rok; za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
200,- Kč/pes/rok; za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 120,- 
Kč/pes/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele 
sirotčího důchodu 150,- Kč/pes/rok. Poplatek je splatný nejpozději do 
28.02. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost 
po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své 
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří 
měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným 
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Návaznost mezi autobusy
Od 14.12.2015 byla zajištěna návaznost dalšího spoje linky 231 na 

linku 167. Jedná se o autobus, který přijíždí do Senetářova ve směru od 
Jedovnic ve 14:15 hod. Autobus linky 167 vyčká na zastávce MŠ do 
příjezdu spoje od Jedovnic, a poté projede Senetářovem se 
zastávkami Chemoplast a Jednota a pokračuje směrem Vyškov.
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     Svoz komunálního odpadu

Leden: 2, 15, 29                 Únor1226 11, 25: ,                       Bøezen: 

Vzhledem k tomu, že svoz odpadu v naší obci vychází na pátek 

01.01.2016, což je státní svátek, bude svoz přesunut na sobotu 
02.01.2016. V roce 2016 bude svoz odpadu probíhat v pátek v sudých 
týdnech a bude zachována čtrnáctidenní četnost svozu.

Senetářov v hale č.p. 185, úpravy týkající se investic zbudování 
elektro zásuvky 230 V, přivedení plynu k horkovzdušnému agregátu

a osazení a zapojení horkovzdušného agregátu  do maximální 
celkové částky 120 000,-Kč bez DPH nebudou následně Obcí 
Senetářov odkoupeny

11]realizaci výstavby oddělovací příčky v části haly č.p. 185  firmou 
WORKSTEEL s.r.o.se sídlem Senetářov 185, 679 06 p. Jedovnice
z vlastních zdrojů

12]schvaluje uplatnění rovnoměrných  účetních odpisů na technické 
zhodnocení budovy č.p. 185 pro firmu Worksteel s.r.o. Senetářov 
185 679 06 p. Jedovnice, které se týkají investic spojených
s realizací oddělovací příčky z nosných jeklových stojin a příčných 
výztužných jeklových vzpěr a obvodového zakrytí s vnitřní tepelnou 
izolací do maximální celkové částky 60 000,-Kč bez DPH, které 
budou následně doloženy fakturami

13]cenu za umístění reklamní plachty o rozměrech 2 x 1.35 m na 
oplocení na parc. č. 40/2 v k.ú. Senetářov v částce 1000,-Kč/rok

14]schvaluje zveřejnění záměru  umístění reklamní plachty
o rozměrech 2 x 1.35 m na parc. č. 40/2 v k.ú. Senetářov.



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 / 2015

20. 11. Vintr Antonín è. 144

ÈEST JEHO PAMÁTCE !

15.12. Josef Pospíšil  è. 11085 rokù

  3.10. František Pospíšil è. 12870 rokù

20.10. Marie Vágnerová  è. 2090 rokù

Blahopøej
eme !!!

  10.11. - Zuzana Mazurová è. 219
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Krásenští divadelní ochotníci
Slovo režiserky

Ač se to možná nezdá, tak vstupujeme s  naším souborem do 
dvanácté divadelní sezóny. Po velmi úspěšné francouzké komedii 
„Tatínku, ty a v Paříži“ jsem sáhla opět k českému, osvěčenému 
autorovi Antonínu Procházkovi. Hráli jsme od něho už dvě komedie
a vždy s úspěchem. Divadelní komedie, kterou jsme nacvičili je jeho 
prvotinou a hraje se s velkým úspěchem doposud. V součastnosti ji 
mají na programu mimo jiné profesionální divadla v Praze a Plzni. 
Tento komorní příběh se neodehrává v Beverly Hills ani v Austrálii či na 
Manhattanu, ale blízko nás. Možná ve vedlejším domě, zrovna
u sousedů. Hra „Klíče na neděli“ je založena na osvědčených 
záměnách postav, pracující se simultánností bytů dvou spřátelených
a životním stylem odlišných rodin Dostálů a Kartouchů. Klíče na neděli 
patří k divácky neúspěšnějším českým komediím v historii a dočkaly se 
dokonce i filmové podoby. V naší verzi se v hlavních rolích představí 
osvědčené tváře a samozřemě i noví herci.

Věřím, že budete po představení odcházet s pocitem příjemně 
ztráveného večera.

Hezký kultůrní zážitek Vám přeje Renata  Škrobová.

Začátek představení je v  17:00 
hodin. Předprodej vstupenek 
zajišťuje Obecní úřad Senetářov, 
cena vstupenky je 60,- Kč.

V naší obci bude divadelní 
komedii Antonína Procházky 
„Klíče na neděli“ možno 
shlédnout v sobotu 30. ledna 
2016 v sále kulturního domu
v areálu průmyslové zóny.


