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Vážení spoluobčané,
poslední zářijový víkend se konaly volby do zastupitelstev obcí a do 

senátu. Letos se o přízeň v nadcházejících volbách v naší obci ucházelo  
jedno uskupení. Práce pro obec není nikdy hotová a vždy je co zlepšovat. 
Uplynulé  volební  období  bylo  jedno  z  nejpodivnějších,  které 
pamatujeme.  Covidové  období  téměř  paralyzovalo  většinu  činností, 
omezilo společenský život, na jaký jsme zde byli zvyklí a do jisté míry 
změnilo  i  naše  myšlení.  Každý  z  nás  se  těšil,  že  se  opět  vrátíme
k normálnímu způsobu života, ale přichází další hrozby, se kterými se 
musíme vyrovnat. Válka na Ukrajině,  ztráta energetické bezpečnosti, 
neskutečný  nárůst  nákladů,  kam  se  podíváme,  a  s  tím  související 
nejistota  z  dalšího  vývoje.  Nyní  zcela  jistě  přijde  mnohem  složitější 
období, než jaké si pamatujeme.

Od minulého vydání zpravodaje   společnost Montáže inženýrských 
sítí  spol. s  r.o. provedla uložení kanalizačního potrubí na splaškovou 
kanalizaci v areálu průmyslové zóny. V současné době je třeba  připojit 
rozvody el. energie k přečerpávací stanici a poté může být splašková 
kanalizace plně uvedena do provozu.

U nové autobusové zastávky byly zhotoveny podkladní vrstvy, nyní 
čekáme na dodání čekárny, kde došlo k prodloužení dodávky z důvodu 
nedostatku materiálu na její výrobu.    

V zasedací místnosti obecního úřadu byla vyměněna   topná tělesa
a  podlaha. Nová  podlaha  se  nyní  dokončuje  ve  vstupní  chodbě    do 
obecního sálu v areálu průmyslové zóny.

Opětovně  bych  chtěla  požádat  majitele  pozemků,  jejichž  stromy
a okrasné dřeviny zasahují do veřejných prostranství, aby provedli ořez 
těchto větví. Přesahující zeleň z jedné strany komunikace a zaparkovaná 
auta na druhé straně komunikace brání průjezdu popelářskému vozidlu.   
Svozové  auto  nemůže  projet  a  z  toho  důvodu  komunální  odpad 
nevyveze.  Totéž se týká i majitelů ovocných stromů, z kterých opadává 
ovoce  na  chodníky,  komunikace  a  parkoviště.  Je  velice  nepříjemné, 
musejí-li ostatní občané, spadanému a zahnívajícímu ovoci vyhýbat.

Chtěla bych poděkovat místostarostovi a všem zastupitelům za práci, 
kterou po celé uplynulé období odváděli ve prospěch naší obce a podíleli 
se na  jejím rozvoji. Rovněž děkuji zaměstnancům naší obce, kteří se 
starají o její každodenní chod.

Všem ostatním přeji, aby nadcházející podzim přinesl  trochu klidu
a abychom se mohli radovat z obyčejných věcí
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Slova předsedů složek

Vážení spoluobčané,
již  každý  rok  o  prázdninách  odjíždíme  na  Šumavu,  kde  se 

zúčastňujeme  nočních  závodů  v  Benešově  Hoře.  Na  závody  jsme 
odjížděli v pátek 29. 7. Po cestě jsme navštívili Majaland v Praze (mohu 
rodičům jen doporučit). V sobotu proběhla tradiční návštěva lanového 
parku na Zadově a jízda na kárách po sjezdovce. Odpoledne jsme se 
připravovali na noční závody. V kategorii mladších naše děti zvítězily
a v kategorii starších obsadily 2. místo. V neděli ráno nás čekala cesta 
domů. 

Během prázdnin měla jak dětská Okresní liga mládeže Blansko, tak 
i Okresní dětská liga Prostějovska přestávku. Další závody proběhly až 
se začátkem školního roku. Poslední 3 závody OLM Blansko rozhodly 
o tom, že v celkovém hodnocení obsadilo naše družstvo starších žáků 
celkově 3. místo a družstvo mladších 4. místo.

ODL  Prostějovska  se  rozhodovala  až  na  posledním  závodě
v  Kelčicích.  Zde  se  dařilo  na  50%.  Mladší  skončili  na  3.  místě
a  v  celkovém  hodnocení  na  6.  místě,  starší  B  zvítězilo  a  starší  A 
skončilo na 2. místě, tzn., že v celkovém hodnocení starší A obhájili 
předešlé 2 ročníky a opět zvítězili, starší B obsadili 8. místo.

Dorostencům se naopak nedařilo a družstvo B obsadilo konečné 3. 
místo a družstvo A 4. místo.

Velké  ceny  Blanenska  se  zúčastňuje  družstvo  žen  a  družstvo 
dorostenců.  Již  před posledním závodem,  který proběhl  v Sudicích 
bylo jasné, že naše družstvo dorostu v celkovém hodnocení obhájilo 
vítězství.  Naopak  družstvo  žen  šlo  do  závodu  s  jednobodovým 
náskokem před Žernovníkem. Na těchto závodech byl Žernovník lepší, 
tzn., že naše ženy skončily v celkovém hodnocení druhé. 

Během prázdnin jezdili i naši jednotlivci na závody 100 m překážek 
nebo  60  m  překážek.  Jednotlivé  výsledky  byly  prezentovány  na 
nástěnce u obecního úřadu.

Nemůžeme  opomenout  účast  dvou  našich  zástupců  –  Šimona 
Zouhara  a  Jirky  Bartošovského  na  Mistrovství  ČR  60  m  překážek
v neděli 25. 9. v Benešově u Prahy. Jirka Bartošovský - 23. místo Šimon 
Zouhar - 26. místo ze 120 účastníků.

Jak  jsem  informoval  v  předešlém  zpravodaji,  naši  dorostenci 
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postoupili na Mistrovství ČR v Ústí nad Labem. V disciplíně štafeta 
4x60  m  obsadili  7.  místo,  100  m  překážek  jednotlivci  3.  místo,
v požárním útoku 5. místo a v celkovém hodnocení to znamenalo 5. 
místo. Všem našim závodníkům a reprezentantům děkujeme.

Náš  sbor  zajišťuje  v  sobotu  8.  října  okresní  kolo  hry  Plamen
v disciplíně závodu branné všestrannosti. Tyto závody budou probíhat 
v areálu hasičské dráhy a v okolním lese.

Naše výjezdová jednotka měla tyto výjezdy:
24. 6. – požár trávy a lesa Sloup
21. 7. – požár skladu v Ruprechtově
22. 7. – požár lesa v Jedovnicích
23. 9. – požár kotelny v Ruprechtově

V sobotu 17. 9. jsme uspořádali tradiční „Posezení u burčáku“, letos 
spojené s mezigeneračním setkáním. Na programu bylo vystoupení 
pro děti  a  poté posezení  s  hudbou. Poprvé  jsme vyzkoušeli  novou 
pizza pec, kterou nám postavila firma Kamnářství Šebela Krasová.

V  peci  jsme  nejdříve  upekli  koláče,  které  připravily  děti  ve 
spolupráci  s  naší  starší  generací.  Poděkování  patří  zejména
R. Sedlákové, Z. Zouharové, D. Zouharové, A. Musilové za skvělou 
pomoc. Jedinou vadou na kráse bylo studené a deštivé počasí.

Na  podzim  chystáme  sběr  železného  šrotu,  papíru
a elektrospotřebičů. O termínu budete včas informováni.

Na  1.  říjnový  víkend  chystáme  zájezd  na  Šuňavu.  Tento  sbor
v letošním roce oslavil 130. výročí od svého založení. 

Pokud  situace  dovolí,  proběhne  Kateřinská  zábava  19.  11., 
rozsvícení vánočního stromu 26. 11. (program dle situace).

Na  závěr  chci  popřát  všem  krásný  podzim  a  bohatou  úrodu  ze 
zahrádky.

Josef Šenk,  starosta SDH

ŠKOLA a ŠKOLKA
ZŠ a MŠ Podomí

Zatímco kalendářní rok se postupně překlání do své poslední části, 
rok školní je právě na svém začátku. Ke všem žákům, kteří se zúčastnili 
1.  září  slavnostního  zahájení  školního  roku  2022/23,  se  postupně 
přidávali  i  ti,  co  se  o  něco  později  vrátili  z  prázdninových  cest,  či
s  výběrem školy  do  posledního  okamžiku  otáleli.  A  tak  se  aktuální 
počet žáků v naší škole ustálil na čísle 176. Nejen díky 24 prvňáčkům, 
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Mgr. J. Kocmanová

nám vybudovat ve škole klubovnu skvěle vybavenou pro potřeby žáků 
zejména o volných hodinách a v době, kdy počasí zcela nedovolí trávit 
čas venku. Žáci si zde mohou zapůjčit do tříd spoustu vzdělávacích
a společenských her a knih.

Našim žákům jsme v tomto školním roce nabídli širokou nabídku 
zájmových kroužků. Opět se uskuteční kroužky: výtvarný, sportovní, 
taneční či matematický, kroužky tenisu, atletiky, florbalu, chovatelství
a vaření. Již druhým rokem fungují kroužky šachů pro nejnižší ročníky 
či kroužek Psaní je hraní (psaní psacím písmem pro zájemce ze 3. a 4. 
třídy,  jelikož  standardně  už  od  roku  2016  vyučujeme  pouze  písmo 
nespojité). Nově bude otevřen kroužek Lovci podnikavých duchů pro 
žáky 4. a 5. ročníku. Tento licencovaný program se zaměřuje na rozvoj 
kreativity  a  podnikavosti  dětí,  jejich  aktivního  postoje  k  životu
a  posilování  touhy  po  hledání  příležitostí  pro  uplatnění  vlastních 
schopností.  Žáci  postupně  odkryjí  příběh  “hry”  a  překonají  různé 
překážky a modelové situace k vyřešení. Prožijí dobrodružný příběh, 
ve  kterém  se  stanou  členem  jednoho  z  týmů  hledajících  tajemné 
bytosti – Podnikavé duchy. O nich legendy tvrdí, že ten, kdo získá jejich 
životní  karty,  získá  řadu  zvláštních  schopností.  Širokou  škálu  námi 
organizovaných zájmových útvarů jsme letos ještě rozšířili o výtvarný 
kroužek Tvoření s Herničkou pro děti předškolního věku. Kroužek se 
bude konat v prostorách ZŠ Podomí (v učebně VV, keramické dílně, na 
školní zahradě apod.)   a děti si s pomocí rodičů či jiného dospělého 
doprovodu  vyzkouší  práci  s  netradičními  výtvarnými  materiály
a  technikami.  Kromě  všech  těchto  výše  zmiňovaných  mají  děti 
možnost přihlásit se do některého z kroužků, který v prostorách ZŠ 
Podomí  pořádají  externí  organizace  např.  přírodovědný  kroužek 
Estavela (SEV Rychta Krásensko) nebo Cvičení (TJ Sokol Podomí).

Začátek  školního  roku 2022/23  je  tedy plný nadějí  a  očekávání. 
Doufejme,  že  vše  proběhne  minimálně  v  rozsahu,  který  jsme 
naplánovali, a že podmínky pro úspěšné vzdělávání žáků nebudou
v tomto školním roce nijak omezeny.

MŠ Senetářov
Začal  nám  nový  školní  rok  2022/2023  a  opět  jsme  přivítali  děti

v Mateřské škole Senetářov. Na děti se těšila paní ředitelka Zdeňka 
Možná, paní učitelka Marie Nesrovnalová, paní asistentka Veronika 
Golisová, paní kuchařka Milena Rybářová a nová personální síla paní 
uklízečka Jitka Pavlíčková. První školní den přišla také přivítat naše 
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ale i díky dalším nově příchozím žákům do vyšších ročníků je nás rok 
od roku více. Doufáme, že se všem žákům bude v naší škole líbit. Mezi 
novými žáky už tradičně bývá obvykle několik dětí z Kotvrdovic a letos
i tři žáci z Ukrajiny, pro které se nám podařilo zorganizovat individuální 
doučování českého jazyka.

S  ohledem  na  změny  Rámcového  vzdělávacího  programu 
(celostátní dokument) došlo i v naší škole ke změnám především ve 
výuce  informatiky,  která  je  nově  vyučována  už  od  4.  ročníku.  Pro 
zkvalitnění  výuky  anglického  jazyka  jsou  početnější  třídy  půlené, 
angličtina  je  v  naší  škole  vyučována  už  od  prvního  ročníku.  Mezi 
volitelné  předměty  pro  2.  stupeň  Psaní  na  počítači  a  Práce
s  technickými materiály byla nově zařazena  i Dramatická  výchova. 
Prioritou naší  školy vždy bylo a  je  kvalitní  vzdělávání  žáků a  jejich 
příprava na další studium a budoucí život. Přispívá k tomu i mnoho 
exkurzí,  výukových  programů  a  projektů,  kterých  se  naši  žáci  pod 
vedením svých učitelů zúčastňují.

Mezi  úspěšné  projekty  z  minulých  let  patří  například  vydávání 
školního  časopisu,  zdravé  dny  a  mnohé  další.  Ve  většině  z  nich 
hodláme  pokračovat  také  v  tomto  školním  roce.  Stejně  jako
v  předkovidové  době  se  budeme  opět  zúčastňovat  akcí  a  soutěží 
Cirsia  (sdružení  okolních  škol)  a  věříme,  že  budeme  moci  opět 
uskutečnit akce pro děti a veřejnost ve spolupráci s místními spolky
a  sdruženími.  Pro  děti  předškolního  a  mladšího  školního  věku 
přichystáme spolu se spolkem Barvínek noční pohádkovou stezku (17. 
listopadu) a po dvouleté pauze bychom opět rádi uspořádali adventní 
dílničky ukončené vystoupením našich žáků (10. prosince). 

V  projektu  Komunita  se  naší  škole  podařilo  získat  20  tisíc  Kč
z programu I-KAP II. Tyto peníze budou využity k organizaci zahradní 
slavnosti na začátku měsíce října. Bude to první samostatný projekt 
žáků  šesté  třídy,  kde  si  pod  vedením paní  učitelky Knechtové  děti 
připraví  na  školní  zahradě  několik  aktivit  pro  prvňáčky.  Vše  bude 
zaměřeno  na  ekostopu  člověka,  ekologickou  domácnost  a  třídění 
odpadů se směřováním k Zero Waste. Účastníci si také budou moci 
vyzkoušet,  jak  dobře  znají  okolní  přírodu.  Zváni  budou  všichni, 
především ale prvňáčci a jejich rodiče, rodinní příslušníci organizátorů 
(šesťáků) a jejich učitelé. Cílem tohoto projektu je nejen naučit šesťáky 
zapojit  se  do  organizace  projektu,  ale  také  vytvořit  prostředí  pro 
budování komunity a užší spolupráce mezi rodinami a školou. 

Opět se v tomto školním roce budeme ucházet o dotaci 20 tisíc Kč
v projektu Extra třída. Vloni jsme v tomto projektu uspěli a podařilo se 
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děti paní starostka Jana Sedláková, která dětem povyprávěla, jaké to 
bylo za její léta strávená ve školce, a přinesla dětem sladkost.

Díky možnostem jsme mohli, vstoupit do projektu OP JAK, který je 
na 2 roky a lze z něj čerpat finanční prostředky nejen ke vzdělávacím 
činnostem  pro  naše  děti,  ale  i  pedagogy.  V  rámci  tohoto  projektu 
probíhají  aktivity  na  podporu  společných  aktivit  se  subjekty 
podporujícími vzdělávání – knihovny, aj. Dále z něj čerpáme podporu 
školního  asistenta,  který  je  v  MŠ  nápomocen  především 
pedagogickým pracovníkům.

Rodiče  před  zahájením  školního  roku  byli  informováni
o  organizačních  změnách  na  informační  schůzce,  která  proběhla 
poslední týden v srpnu. Hlavní změna, se kterou se rodiče seznámili, 
byla aplikace Naše MŠ, přes kterou  je mnohem  jednodušší způsob 
dorozumívání mezi rodiči a personálem MŠ.

První  dny  a  adaptace  nových  dětí,  proběhly  bez  většího  pláče. 
Pomalu jsme se vzájemně seznamovali a učili se pravidla společného 
soužití, aby nám bylo ve školce krásně. V mateřské škole je zapsaných 
25 dětí a z toho 7 dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a 8 
nových dětí, které poprvé nastoupily do mateřské školy.

V  novém  školním  roce  nás  budou  provázet  krásné  dny  plné 
divadelního  představení,  společných  výletů,  kroužků  jako  anglický 
jazyk,  který  povede  paní  Mgr.  Řehůřková  a  náboženství  s  panem 
děkanem Trmačem. Dále na naše předškoláky čekají ESS (Edukačně 
Stimulační Skupinky), kde se za pomoci paní ředitelky připravují na 
přechod  do  ZŠ  a  hravou  formou  se  seznamují,  co  vše  budoucí 
prvňáček má znát a umět.  Dále mezi první akce dětí s rodiči bude patřit 
Den  plný  jablíček  –  jablíčko-hraní  (4.10.),  Vánoční  dílničky
a každoroční vystoupení mateřské školy při slavnostním rozsvěcení 
vánočního stromu.

Také naše mateřská škola spolupracuje s ostatními MŠ a ZŠ, kde 
společně s dětmi trávíme divadelní chvilky nebo návštěvy. Patří sem 
MŠ Bukovinka, MŠ Ruprechtov, MŠ a ZŠ Podomí, MŠ Lipovec, MŠ 
Jedovnice, MŠ a ZŠ Kotvrdovice a MŠ Račice-Pístovice.

Rádi  bychom  touto  cestou  poprosily  rodiče/prarodiče  k  našemu 
projektu Babičko, dědečku, pojďte nám číst, který se týká generačního 
soužití.  Chtěli  bychom  podpořit  mezigenerační  setkávání  spojené
s předčtenářskou pregramotností, kde by přišel rodič/prarodič přečíst či 
povyprávět  dětem  příběh.  Budeme  rádi  za  Vaši  odezvu,  přijďte  se 
prosím  do  naší  mateřské  školy  domluvit  a  určitě  Vás  Vaše  děti  či 
vnoučátka rády uvidí ve školce. Budeme se velice těšit.
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Rádi bychom se s vámi podělili o několik akcí, kterých jsme se letos 
již zúčastnili nebo kterých se ještě chystáme zúčastnit. 

Stejně jako v minulém roce se někteří naši členové 3. a 4. června 
zúčastnili 27.  ročníku dálkového pochodu Brněnské vokruch vokolo 
Štatlu o délce přibližně 103 kilometrů. Na trasu se vyrazilo v pátek ze 
Střelic v 19:40 a v sobotu v 18:10 se dorazilo zpět do cílového místa ve 
Střelicích.  Díky  příjemnému  počasí  a  zkušenostem  z  předchozích 
ročníků se pochod podařilo za 22 hodin a 30 minut zdárně dokončit.

V  sobotu  6.  srpna  jsme  opět  uspořádali  turnaj  v malé  kopané. 
Stejně jako minulý rok se sešlo pět týmů. Tentokrát to byly dva týmy ze 
Senetářova,  tým  z  Podomí,  tým  z  Vyškova  a  tým  sestavený
z nadějných mladíků s názvem Božkov Warriors. Stejně jako minulý rok 
Božkov Warriors turnaj ovládli a zaslouženě zvítězili. Každý tým měl 
šest hráčů, přičemž se hrálo čtyři na čtyři a dva hráči vždy střídali.
V průběhu  roku  si my místní  v Senetářově  každé pondělí  a  středu 
chodíme zahrát fotbal, takže jsme se mohli poměřit i s někým jiným, než 
mezi sebou. Tímto bychom také rádi poděkovali místním hasičům za 

AC Senetářov

V měsíci záři, na základě stížnosti, proběhlo v naší mateřské škole 
kontrolní šetření z inspektorátu práce pro JMK a Zlínský kraj. Výsledky 
tohoto šetření pro MŠ jsou více než uspokojivé a nebyly kontrolovaným 
orgánem zjištěny žádné nedostatky. Dané šetření a výsledky kontroly 
nás zaměstnance utvrdily, že vedení MŠ svoji práci vykonává dobře, 
dle obsahu výsledného šetření, až nadstandartně.

Bohužel se také naše MŠ setkala s vandalismem na školní zahradě. 
Prosíme  občany,  kteří  si  všimli  jakéhokoliv  zvláštního  pohybu  na 
zahradě (konkrétně v místě pískoviště), aby tuto skutečnost nahlásili 
ředitelce MŠ nebo paní starostce obce Senetářov. Budeme  rádi za 
Vaši pomoc. Školní zahrada je místem pro děti, kde si hrají a prožívají 
mnoho kamarádských chvilek a neradi vidíme v jejich očích smutek, 
když je jejich prostor poničen. Snažíme se zde budovat lepší a lepší 
prostředí, prosíme, neničte ho dětem.

Přejeme Vám všem krásné dny a budeme se těšit na setkání při 
akcích pořádaných obcí  nebo mateřskou školou.

Za kolektiv MŠ Veronika Golisová
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 3.8.2022
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli třicátého osmého zasedání pana Milana Musila

a pana Josefa Šíbla, zapisovatelem zápisu pana Petra Vargu
3] schvaluje poskytnutí finančního daru na zajištění sportovní činnosti 

atletickému klubu Senetářov, z.s. ve finanční částce 2 000,- Kč
4] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Darovací 

smlouvy s Atletickým klubem Senetářov, z.s., se sídlem Senetářov 
216

5] schvaluje poskytnutí finančního daru pro SDH Senetářov na pokrytí 
nákladů  na  účasti  na  Mistrovství  České  republiky  dorostenců
v požárním sportu ve výši 10 000,- Kč

6] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Darovací 
smlouvy s SDH Senetářov, z.s., se sídlem Senetářov 116

7] schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022
8] schvaluje  Smlouvu  o  výpůjčce  nebytových  prostor  mezi  Obcí 

zapůjčení kabin jako zázemí pro turnaj a obci za poskytnutý dar, který 
nám pomohl zakoupit občerstvení a ceny.

V pátek 2. září jsme vyrazili na zatím asi nejtěžší pochod. Jednalo 
se o Stovku Podyjím, která však má v propozicích uvedeno 110 km. 
Tento pochod jsme se pokoušeli zvládnout již minulý rok, ale díky jeho 
náročnosti  jsme  skončili  na  94.  kilometru.  Tentokrát  jsme  však 
zabojovali a vyšlo to. Vyrazili jsme v pátek ve 21:00 z Uherčic a do cíle 
ve Znojmě jsme se dostali až v neděli v noci kolem 1:15. Znamenalo to 
tedy něco přes 28 hodin na cestě. K našemu údivu nám hodinky místo 
uváděných 110 kilometrů naměřily přibližně 116 kilometrů.

V  sobotu  1.  října  nás  čeká  ještě  Křtinská  padesátka,  přičemž
v rámci tohoto pochodu je možné jít  i stokilometrovou trasu, kdy se 
absolvují dva stejné padesátikilometrové okruhy. Někteří z nás plánují 
tuto  stokilometrovou  trasu  absolvovat.  V  dalším  vydání  zpravodaje 
budeme informovat o tom, jak to vše dopadlo a zda se vše podařilo 
zvládnout.

Roman Kuběna
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Senetářov  a  Mateřskou  školou  Senetářov,  okres  Blansko, 
příspěvková organizace, se sídlem Senetářov 74

9] schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi Obcí Senetářov
a  Mateřskou  školou  Senetářov,  okres  Blansko,  příspěvková 
organizace, se sídlem Senetářov 74

10]schvaluje realizaci projektu v rámci výzvy č. 02_22_002 ŠABLONY 
PRO  MŠ  a  ZŠ  Operační  program  Jan  Ámos  Komenský  pro 
Mateřskou  školou  Senetářov,  okres  Blansko,  příspěvková
organizace, se sídlem Senetářov 74

11]schvaluje  výměnu podlahy  v  zasedací místnosti  obecního úřadu 
panem V.P. s cenovou nabídkou 58 924,- Kč

12]schvaluje  výměnu  podlahy  ve  vstupní  chodbě  do  obecního  sálu 
panem V.P. s cenovou nabídkou 16 192,- Kč

13]schvaluje topenářské práce v budově obecního úřadu panem M.V. 
s cenovou nabídkou 88 269,29 Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.9.2022
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  třicátého  devátého  zasedání  pana  Antonína 

Zouhara a pana Romana Kyjovského, zapisovatelem zápisu pana 
Petra Vargu

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022
4] schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky 

uzavřenou s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
pro Jihomoravský kraj, se sídlem Zubatého 685/1 , Brno – sever

5] schvaluje  Smlouvu  č.:  PR-001030057567/002-MOPR  o  smlouvě 
budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  uzavřenou  se  společností 
EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Brno, Černá pole

6] schvaluje  zřízení  vkladového  účtu  u  České  spořitelny,  a.s.  do 
maximální částky 10 milionů Kč s úročením 5,7 % na dobu 3 měsíců
7] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy 

na zřízení vkladového účtu s obnovováním se společností Česká 
spořitelna, a.s. se sídlem Kounicova 952/4, 602 00 Brno

8] schvaluje  zpracování  projektové  dokumentace  Senetářov  – 
vrátnice – elektroinstalace společností Montáže  inženýrských sítí 
spol.  s  r.o.,  se sídlem Za školou 379, Protivanov    s nabídkovou 
cenovou 17 609,- Kč včetně DPH.
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 07 - 09 / 2022

Blahopřejeme !!!

Senetářovské listy červenec – září 2022, číslo 7, vydáno 30. září 2022. 
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 4 x ročně. V nákladu 
230 výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností v Senetářově. Vydává 

Obec Senetářov, Senetářov 116, 679 06 Senetářov, IČO: 00637203, tel. 
516 442 424, e-mail: epodatelna@seznam.cz.  Evidenční číslo MK ČR E 24104.  

Za obsahovou správnost ručí autoři. Tiskové chyby vyhrazeny.

12.8. Emilie Pospíšilová č.p. 22170 roků

4.8. Anna Rybářová č.p. 685 roků

16.7. Marie Pospíšilová č.p. 11091 roků

25.7. Marie Plisková č.p. 52

13.9. Oldřich Štafa č.p. 6090 roků

 11.8. Dominika Sedláková č.p. 145
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     Svoz komunálního odpadu

Říjen:  14, 28                Listopad: 11, 25                Prosinec: 9, 23 

Výsledky

 

voleb do Zastupitelstva obce Senetářov

 
 

Počet oprávněných voličů

 

450

 

Počet vydaných obálek

 

187

 

Počet odevzdaných obálek

 

186

 

Počet platných hlasů

 

136

 

Účast v

 

obci Senetářov

 

41,55 %

 
 

Do zastupitelstva obce Senetářov

 

pro nadcházející volební období byli zvoleni:

 

Jana Sedláková

     

101

 

Antonín Ševčík

     

108

 

Josef Šenk

      

101

 

Milan Musil

        

98

  

Roman Kyjovský

       

99

 

Ondřej Ševčík

      

107

 

Mgr. Roman Kuběna

     

110

 

Monika Šenková, DiS.

      

91

 

Svatoslav Jahoda

       

99

 
 
 

Výsledky

 

voleb do Senátu PČR

 

–

 

I. kolo

 
 

Počet vydaných obálek

 

191

 

Počet odevzdaných obálek

 

190

 

Počet platných hlasů

 

185

 

Účast v

 

obci Senetářov

 

42,44 %

 
 

 

Jméno kandidáta

 

Politická strana

 

Počet hlasů

 

%

 

Ing. Jiří Rokos

 

SPD

 

33

 

17,83

 

Antonín Žirovnický

 

ANO 2011

 

51

 

27,57

 

Ing. Martin Sklář

 

Strana soukromníků ČR

 

12

 

6,48

 

Filip Vítek

 

Česká pirátská strana

 

14

 

7,57

 

Drago Sukalovský

 

Starostové a nezávislý

 

1

 

0,54

 

Ing. Jaromíra Vítková

 

SPOLU

 

64

 

34,60

 

MVDr.  Zdeněk Wetter

 

ČSSD

 

10

 

5,41

 

Celkem

 

185

 

100 %
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