
Leden - bøezen 2015

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v tomto krásném období, kdy příroda je plná barev, 

krásných květů, zpěvu ptáků a usměvavých lidí. To vše souvisí
s příchodem jara a nám začíná další roční období.

Na únorovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno, že v naší obci 
provedeme rozsáhlejší údržbu zeleně. Využila se doba mezi 1. listopadem 
a 31. březnem, která je obecně považována za období tzv. vegetačního 
klidu a ke kácení stromů se doporučuje. Jednalo se o vykácení tří smrků
a čtyř tújí u hřbitova, jedné lípy u vývěsky a tří borovic u telefonní budky.  
Rovněž byly zkráceny topoly a prostříhány lípy u zastávky.  Následně po 
nasazení pupenů u lip, pravděpodobně začátkem dubna bude proveden 
zdravotní řez lip a to jedenácti u hřbitova, jedné u pomníku a dvou
u vývěsky. Protože tato údržba zeleně byla rozsáhlejší, prováděla ji 
zahradnická firma, která má oprávnění k těmto zahradnickým úpravám. 
Běžnou údržbu zeleně provádí zahrádkáři a za to jim náleží poděkování.

V lednu letošního roku vyhlásilo ministerstvo školství a mládeže
a tělovýchovy dotace na podporu materiálně technické základny sportu. 
Naše obec podala žádost o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště
v prostorách stávajícího nevyužívaného fotbalového hřiště. V únoru jsme 
rovněž podali žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na II. etapu výměny 
rozvodů elektřiny v přízemí a ve sklepních prostorách budovy mateřské 
školy.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o přípravě projektu na zpevnění ploch
a úpravu okolí u mateřské školy a to firmou BESTA-ING.BRÁZDA s.r.o.

Koncem května se již tradičně uskuteční festival v zahradě muzea. 
Jedním z hlavních bodů programu bude další ročník ve vaření gulášů, 
ochutnávka piv od malých pivovarů a koláčů z venkovní pícky. Celým 
programem bude provázet moderátorka Jarka Vykoupilová s členy 
skupiny PolenoImpro divadla Prkno, DJ Roman BJ a kostýmové 
vystoupení pana Bronislava Přikryla. Na závěr nám zahraje hudební 
skupina CORRAL.  Začátek programu je plánován  na 14:00 hod. Bude 
postaven velkoplošný stan, takže i případná májová přeháňka nemůže 
znepříjemnit celé odpoledne.

Paní Rybářová Milena přišla s námětem, zda by bylo možné si vždy 
jednou za čas v pícce za muzeem upéct koláče. Při této příležitosti se 
mohou připojit i další zájemci. Kdo z občanů bude mít zájem, může se 
obrátit na paní Rybářovou, která mu sdělí podrobnější informace.  

Do dalšího období přeji všem, abyste si v klidu a pohodě užili blížících 
se velikonočních svátků a ještě jednou všechny zvu na květnové sobotní 
odpoledne za muzeem.
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Starostka obce

SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY

Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vá�ení spoluobčané,
první čtvrtletí letošního roku je úspěšně za námi. Tento rok jsme 

zahájili 10. ledna Výroční valnou hromadou sboru, kde byla hlavním 
programem volba nového výboru. 

Ten byl zvolen ve složení:

Starosta – Josef Šenk
Místostarosta – Roman Kyjovský
Jednatel – Pavel Gros
Velitel – Milan Musil ml.
Strojník – Zdeněk Zouhar
Pokladník – Tomáš Petržela
Preventář – Ondřej Ševčík

Členové:

Martin Pospíšil
Emanuel Zouhar
Petr Varga
Antonín Zouhar ml.
Antonín Zouhar st.
Petr Kovařík
Marek Pliska
Petr Sehnal

23. ledna  proběhla v kulturním sále v Ostrově u Macochy Výroční 
valná hromada okrsku Jedovnice, kde byla hlavním programem také 
volba nového výboru. Starostou okrsku zůstal náš člen Antonín 
Zouhar.

31. 1. bylo ve spolupráci s obecním úřadem odehráno divadelní 
představení krásenských ochotníků. Připravili jsme nové hlediště pro 
zlepšení kulturního zážitku.

Teplá zima nám umožnila pokračovat v úpravách sociálního 
zařízení v prostorách kabin. Také probíhaly další terénní úpravy v okolí 
nově budované dráhy.

Mnozí jste jistě zaregistrovali, že jsme pod stromeček dostali nové 
vozidlo Peugot-Boxer. Toto vozidlo je určeno pro zásahy a také 
dopravu osob. Na financování se podílel Jihomoravský kraj a Obecní 

Slova předsedů složek
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úřad Senetářov. Za těch několik let, co se věnuji hasičům, jsem 
mnohokrát slyšel, jak si váží naší práce, času a obětování. Jsem rád, že 
se v Senetářově nejenom  mluví, ale také se nám vychází vstříc. Děkuji 
všem, kteří se o toto nové vozidlo zasloužili.

V uplynulém čtvrtletí jsme měli tři výjezdy a to v sobotu 10. 1.
- opakovaně jsme vyjížděli ke spadeným stromům v úseku  Senetářov -  
Podomí a Ruprechtov – Ježkovice, dále v pondělí 9. 2. – nahnutý strom 
v Ruprechtově a v úterý 10. 3. – požár domu  v obci Lažánky.

Proběhly již první závody OLM v Kunštátě, které pořádal SDH 
Sychotín. Soutěžilo se v uzlování. Nejdříve proběhlo základní kolo
v kategorii starší, mladší, kde shodně obsadili 3. místo a poté 16 
nejlepších postoupilo do vyřazovacích bojů. Naše děti ukázaly 
zručnost a chladnou hlavu. Mladší družstvo A obsadilo 2. místo
a mladší B 3. místo. V kategorii jednotlivci starší zvítězila Anička 
Šíblová. 

Čeká nás pestré jaro v podobě různých soutěží. Letošní sezónu
s vodou zahájíme 1. května v Lipovci, kde proběhne okrsková soutěž
a dále budeme pokračovat každý víkend soutěžemi Okresní ligy 
mládeže. 

Připravované akce:
2. května – oslava sv. Floriána- tyto oslavy bychom chtěli uskutečnit

v prostorách  nové dráhy a tím ji slavnostně otevřít. Zveme všechny 
občany, ať přijdou posoudit, jak se nám přestavba povedla. 

14. 6. - 4. ročník Memoriálu Jaroslava Zouhara – denní závody jsou 
zařazené do Velké ceny Blanenska, díky tomu lze očekávat účast 
špičkových týmů, jak mužů, tak žen z Blanenska, Prostějovska, 
Žďárska a Vyškovska

27. 6. – noční závody dětí jsou součástí Okresní ligy mládeže a opět 
lze  očekávat velkou účast 

Na jaře také proběhne sběr železného šrotu a elektrospotřebičů. 
Zde upozorňujeme, že elektrospotřebiče musí být kompletní, jinak 
nebudou odvezeny. 

Na závěr bych chtěl všem popřát hodně sluníčka, pohody a radosti.

Josef Šenk
 starosta SDH
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Překrásné jarní dny ohlašují, že třetí čtvrtletí tohoto školního roku se 
pomalu blíží ke svému závěru. V tomto čtvrtletí žáci nejenže získali 
mnoho nových poznatků během vyučovacího procesu, ale měli také 
mnoho příležitostí ke zpestření každodenní rutiny a rozšíření vlastních 
obzorů. Během výuky tělesné výchovy a environmentálního praktika 
dostali například žáci příležitost vyzkoušet si jízdu na běžkách. Mnozí 
na nich stáli poprvé, ale všichni přežili a při návratu jim větrem ošlehané 
tvářičky zářily radostí. Konaly se také koncerty, exkurze, besedy, 
výzkumné výpravy, soutěže a turnaje nejen sportovního charakteru.

Uskutečnila se také řada akcí, která nebyla určena přímo pro naše 
žáky: Neobvykle brzy, již 13. ledna, se letos konal školní ples, na 
kterém k tanci i poslechu hrála hudební skupina Medium. Také letos se 
o předtančení postarali mimo jiné i žáci devátého ročníku pod vedením 
pana učitele Oldřicha Němce a paní učitelky Marie Zukalové. Výtěžek
z plesu, především z tomboly, nám již patnáct let pomáhá finančně 
zajišťovat nadstandardní pomůcky a investice, na které se z běžného  
rozpočtu školy již nedostává. Srdečně děkujeme všem podnikatelům
a firmám, působícím nejen v Senetářově, za větší či menší příspěvek 
do tomboly.

Budoucí prvňáčci i se svými rodiči již dvakrát navštívili naši školu
a vyzkoušeli si, jak jim to v lavicích půjde při první pohádkové škole a při 
zápisu do 1. třídy. Dětí, které by měly od září nastoupit do první třídy ve 
školním roce 2015/16, je ve spádových obcích více než třicet, ale
v několika případech rodiče zvažují odklad školní docházky, proto 
počet prvňáčků pro příští školní rok doposud není znám.

V neděli 15. března se konal dětský karneval. Na jeho organizaci
a přípravě mají podíl žáci druhého stupně, především devátého 
ročníku, učitelé a členové OS Barvínek. Účast byla letos sice o něco 
slabší, než bývá obvyklé, ale i tak se zábavné odpoledne inspirované 
animovaným Příběhem hraček všem líbilo.

O uskutečněných i plánovaných akcích se můžete dovědět z našich 
internetových stránek: .

Noc s Andersenem
Z pátku 27. na sobotu 28. března 2015 nocovalo na obecním úřadě 

v Senetářově třináct malých nocležníků, kteří se podobně jako tisíce 
jiných připojili k akci Noc s Andersenem, která má v současné době už

www.zspodomi.cz

ŠKOLA a ŠKOLKA

ZAHRÁDKÁŘI

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res

V pátek – 13. února 2015 se uskutečnila výroční členská schůze, 
tradičně v zasedací místnosti Obecního úřadu v Senetářově.

Hlavním bodem schůze byla zpráva o činnosti naší organizace za 
rok 2014, kterou přednesl předseda organizace Václav Vintr. Zároveň 
předal několika dlouholetým členům čestná uznání, udělená Okresní 
radou ČZS Boskovice. Těmto členům blahopřejeme.

V diskusi jako host naší výroční schůze vystoupila starostka obce 
paní Jana Sedláková, která nás seznámila s plánem údržby zeleně
v naší obci.

Některé nebezpečné a výškové práce budou zadány odborné 
firmě. Na nás zůstanou práce jednodušší a méně náročné či 
nebezpečné.

Na závěr schůze po občerstvení proběhl tradiční košt slivovice
z darů našich členů a příznivců.  Tento rok to byl již 19. ročník.

V sobotu dne 7.3.2015 jsme uspořádali první letošní jarní brigádu
k upravení zeleně a stromů kolem areálu školy.

Tím jsme vlastně pomyslně zahájili jarní práce a akce, na které se 
všichni zahrádkáři i ostatní těšíme. Doufejme, že letošní jaro i léto bude 
počasí příznivější než minulý rok a dočkáme se i lepší úrody. 

i mezinárodní zastoupení. U příležitosti výročí narození slavného 
dánského pohádkáře H. Ch. Andersena  se už popatnácté koná tato 
akce českých knihoven, která si klade za cíl vytáhnout děti od 
obrazovek a nabídnout jim dobrodružné setkání s knihou. Také obecní 
knihovna v Senetářově se díky spolupráci se ZŠ v Podomí a OÚ
v Senetářově připojila. Děti se mimo jiné seznámily s hrdiny nové 
komiksové knihy Na hradě Bradě. Splněním všech úkolů, rébusů
a rozšifrováním šifer dokázali senetářovští nocležníci tuto zbrusu 
novou komiksovou knížku pro místní knihovnu v Senetářově získat. 
Noc s Andersenem se konala také ve školní knihovně v ZŠ Podomí,
v obecní knihovně v Krásensku a v dalších více než 1200 místech 
nejen na území České republiky. 

Mgr. J. Kocmanová
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1992
Začátkem března je opět pro naši veřejnost připraveno divadlo 

jedovnického kroužku „Vlastimil“, s názvem Elce pelce do pekelce. 
Divadlo je navštíveno v hojném počtu, a tak v dubnu je opět v objektu 
CO připraveno divadlo „Vysíláme ze Senetářova“, a to v nastudování 
senetářovského divadelního kroužku pod vedením Josefa Šíbla. Na 
podzim Senetářov navštívili manželé pan Munzar a paní Hlaváčová, 
kteří odpovídali na dotazy našich občanů. Rok 1992 je dalším 
pokračováním série suchých roků, kdy se projevuje další pokles 
hladiny spodních vod. Vydatnější srážky přišly jen koncem března
a počátkem června. Květnové teploty bez tradičních mrazíků počaly 
stoupat a nastoupilo dlouhé teplé slunečné a mimořádně suché léto. 
Ke konci léta na dlouhou dobu vyschly všechny přítoky do 
jedovnického rybníka.

1993
V tomto roce došlo k reformám daňové soustavy. Občané nyní musí 

platit tzv. daň z nemovitostí náhradou za domovní a zemědělskou daň. 
Dochází také k zásadní změně ve způsobu likvidace komunálního 
odpadu. Skládka umístěná uprostřed obce byla uzavřena. Nyní se na 
ni smí vozit je zemina a železný šrot. Občané jsou povinni zakoupit si 
popelnice a dávat do nich domovní odpad, který vyprodukují. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 23.12.2014
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu třetího zasedání pana Antonína 

Ševčíka a ing. Ladislava Zouhara a zapisovatelkou paní Magdu 
Vargovou

3]schvaluje rozpočtové provizorium obce Senetářov na rok 2015, 
které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu

4]Smlouvu č.:1030020825/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu
5]stanoví v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění odměnu za 
výkon funkce starosty obce 19000,00 Kč/měsíc, místostarosty 
obce 13800,00 Kč/měsíc, předsedy výboru 1700,00 Kč/měsíc, 
členům výboru 1400,00 Kč/měsíc a členům zastupitelstva 1200,00 
Kč/měsíc s tím, že odměna bude poskytována ode dne 1.1.2015

6]schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny 
parc.č. st. 255 v k.ú. Senetářov, č.p. 183, o rozměrech 70m2,
 v ceně 250,- Kč/m2, a to od 01.01.2015 na dobu neurčitou pro firmu 
Putsch Stord s.r.o., se sídlem Senetářov 183, 679 06 p. Jedovnice

7]schvaluje zamítnutí umístění sídla nově zakládaného sdružení na 
podporu mladých vodáků a kajakářů – White Waret Family v areálu 
průmyslové zóny Senetářov                       

8]schvaluje zplnomocnění starostky obce Jany Sedlákové ke 
schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2014 s tím, že na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce budou zastupitelé
s rozpočtovým opatřením seznámeni.

9]schvaluje výstavbu multifunkčního hřiště v prostorách plochy 
stávajícího fotbalového hřiště.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 16.2.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu čtvrtého zasedání pana Josefa 

Šíbla a pana Antonína Zouhara a zapisovatelkou paní Magdu 
Vargovou

3]schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2015 ve výši 415 000,- Kč 
pro Mateřskou školu Senetářov, okres Blansko, příspěvkovou 
organizaci

4]neschvaluje navýšení § 3113 položka 5339 na 60 000,- Kč 
5]schvaluje rozpočet obce Senetářov na rok 2015 dle předloženého 

znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu
6]dle svých kompetencích vyhrazených zákonem o obcích, 

poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu 
obce na rok 2015 jak jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto zápisu

7]schvaluje rozpočtový výhled obce Senetářov na roky 2015 – 2017, 
který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu

8]ruší usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
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Senetářov konaného dne 05.11.2014  usnesení č. 16, které 
stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce starosty obce 15300,00 Kč/měsíc, 
místostarosty obce 13800,00 Kč/měsíc, předsedy výboru 
1370,00 Kč/měsíc, členům výboru 1090,00 Kč/měsíc
a členům zastupitelstva 700,00 Kč/měsíc. Odměna bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě 
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se 
zúčastnil

9]stanoví odměnu členům zastupitelstva obce Senetářov v souladu
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v platném znění odměnu za výkon funkce 
starosty obce 15300,00 Kč/měsíc, místostarosty obce 13800,00 
Kč/měsíc, předsedy výboru 1370,00 Kč/měsíc, členům výboru
1090,00 Kč/měsíc a členům zastupitelstva 410,00 Kč/měsíc. 
Odměna bude poskytována se zpětnou platností ode dne 
05.11.2014   do  31.12.2014

10]ruší usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Senetářov 
konaného dne 23.12.2014,  usnesení č. 5,  které stanoví v souladu 
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v platném znění odměnu za výkon funkce 
starosty obce 19000,00 Kč/měsíc, místostarosty obce 13800,00 
Kč/měsíc, předsedy výboru 1700,00 Kč/měsíc, členům výboru
1400,00 Kč/měsíc a členům zastupitelstva 1200,00 Kč/měsíc s tím, 
že odměna bude poskytována ode dne 1.1.2015

11]stanoví v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění odměnu za 
výkon funkce starosty obce 19000,00 Kč/měsíc, místostarosty 
obce 13800,00 Kč/měsíc, předsedům výborů, kteří jsou členy 
zastupitelstva 1300,00 Kč/měsíc, členům finančního a kontrolního 
výboru, kteří jsou členy zastupitelstva 1000,00 Kč/měsíc, členům 
finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva 
600,00 Kč/měsíc a členům zastupitelstva 400,00 Kč/měsíc. 
Odměna je poskytována ode dne 1.1.2015

12]schvaluje Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole, která 
tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu

13]schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje na rekonstrukci el. instalace zařízení 
silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky Mateřské školy 
Senetářov

14]schvaluje kácení 11 ks stromů, zdravotní řezy 14 ks stromů,
zakrácení 2 ks topolů a výchovný řez 2 ks stromů firmou Václav
Kappel, Vrchlického 412, 666 01 Tišnov  v cenové nabídce ve výši 
45 375,- Kč

15]schvaluje vypracování projektové dokumentace na úpravu okolí 
MŠ Senetářov firmou Besta - ing. Brázda s.r.o., se sídlem 
Smetanova 4,Blansko  ve výši 54 692,-Kč  

16]zrušení předkupního práva na parc. č. 1187/3 v k.ú. Senetářov, 
které je nedílnou součástí Kupní Smlouvy uzavřené mezi  Petrem 
Mazurem, Erikou Mazurovou dříve Sionovou a Obcí Senetářov 
dne 01.11.2009 

17]schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny 
parc. st.252, budova č.p. 187, dveře č. 4 o výměře 26m2, v ceně 
250,-Kč za m2, a  to od 01.03.2015 na dobu neurčitou, pro firmu 
Kompresory-Kopřiva s.r.o., se sídlem Pahrbek 1224/9a, Brno – 
Černovice

18]volí členy kulturního výboru Romana Kyjovského, Ondřeje Ševčíka, 
Magdu Vargovou a Lenku Vintrovou

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 23.3.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu čtvrtého zasedání pana Milana 

Musila a ing. Petra Zouhara a zapisovatele pana Petra Vargu
3]schvaluje bezúplatný převod automobilu Volkswagen Tranzit
4]schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které tvoří přílohu č. 2 tohoto 

zápisu
5]schvaluje účetní závěrku obce Senetářov za rok 2014
6]schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Senetářov, okres Blansko, 

příspěvková organizace za rok 2014
7] schvaluje zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy 

Senetářov, okres Blansko, příspěvková organizaciza rok 2014 ve 
výši  17 784,21 Kč zaúčtovat na rezervní fond účet č. 413000

8]schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí „Svazek vodovodů
a kanalizací'' projednaný předsednictvem Svazku dne 09.02.2015

9]schvaluje zpracovatele výběrového řízení Ing. Richterjörka
s cenovou nabídkou 15 000,-Kč na akci Opravy v MŠ Senetářov II. 
etapa
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Pro vlastní potøebu vydává obec Senetáøov. 
Vychází 4x roènì, neprodejné.

Za obsahovou správnost odpovídají autoøi.

� 12 �

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

Jubilanti 1 - 3 / 2015

19.12. Láska Bohuslav  è.p. 149

ÈEST JEJICH PAMÁTCE !

  8.2. Zouharová Marie  è.p. 40

Blahopøejeme !!!

  18.12.14 Michaela Grimová è.p. 157

      3.3.15 Jakub Brichta è.p. 64

      11.3.15 Matyáš Formánek è.p. 199

  22.1. Ludmila Sotolářová è.p. 3

    3.1. Helena Jelínková è.p. 126

29.1. Josef Jančík è.p. 64

15.2. Pernicová Jitka  è.p. 44

17.2. Novak Jaroslav  è.p. 34

     Svoz komunálního odpadu

Duben: 10, 24                  Květen822 Červen5, 19: ,                       : 

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
RADEK  VÁGNER

ŠTĚRKY – PÍSKY – BETONY – DŘEVO - STAVEBNÍ SUTĚ

Radek Vágner
679 14 Ostrov u Macochy 37 

Nabízím přepravu sypkých materiálů, betonu, sutě, písku či zeminy
včetně přistavení kontejneru.

tel.: +420 702 552 330
vagner@doprava-ostrov.cz                  

www.doprava-ostrov.cz

10]schvaluje prodloužení nájmu v areálu průmyslové zóny  v hale č.p. 
183, parc. č. 255 o výměře 100m2 v ceně 250,-Kč za m2 a to do 
30.06.2015, pro firmu SYNCO METAL s.r.o.

11]souhlasí s konáním závodů v požárním útoku v prostorách 
sportovního areálu Senetářov ve dnech 14.června 2015 soutěž  
mužů a žen a 27.června 2015 dětská noční soutěž

12]souhlasí s postavením stanů a přespáním účastníků dětských 
nočních závodů ve dnech 27. až 28. června 2015 na travnatém 
porostu sportovního areálu s tím, že pořadatelé jsou povinni zajistit 
bezpečnost jak účastníků, tak aby nevznikaly škody na majetku

13]souhlasí s uspořádáním oslav svatého Floriána dne 2. května 2015 
v prostoru sportovního areálu.


