
Leden - bøezen 2016

Vážení spoluobčané,
máme za sebou první čtvrtinu letošního roku. Užíváme si prvních 

jarních dnů a s netrpělivostí vyhlížíme každý sluneční den, který nám 
umožní práci kolem našich domovů a na zahrádkách. 

Na únorovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet 
obce. Mezi běžnými výdaji bylo v rozpočtu počítáno s nákupem nové 
sekačky na trávu. Schváleno bylo i podání žádosti o dotaci a opravu brány 
a oplocení zahrady mateřské školy. Rovněž byla podána žádost o dotaci 
na opravu místnosti knihovny a celkové nové vnitřní vybavení. V prosinci 
loňského roku zastupitelstvo odsouhlasilo znovu podání žádosti na 
výstavbu multifunkčního hřiště a v lednu byla žádost podána. V letošním 
roce byl v IROPU také vyhlášen dotační titul  na techniku pro integrovaný 
záchranný systém, který zahrnuje nákup požárního automobilu. Výše 
dotace je 90%. Tento program má velmi specifické podmínky, které naše 
obec splňuje, protože spadá do lokality, která je dotčena zvýšenými riziky
z mimořádných událostí, konkrétně sucha. Je to šance, která se opětovně 
opakovat nebude. Z tohoto důvodu bylo na posledním zasedání 
zastupitelstva schváleno podání žádosti o dotaci na nákup požárního 
automobilu. 

Druhou dubnovou neděli se uskuteční v obecním sále posezení pro 
seniory. Tímto bych chtěla pozvat všechny seniory k příjemně strávenému 
odpoledni s lidovou písničkou.

Obec Senetářov ve spolupráci občanským sdružením Muzeum 
Senetářov připravuje na sobotu 14. května  tradiční festival, který je spojen  
s vařením kotlíkového guláše v zahradě u muzea. Kromě již tradičního 
programu pro děti, který bude moderovat p. Jarka Vykoupilová, vystoupí 
místní mateřská škola a taneční kroužek při základní škole Podomí. 
Dalšími  účinkujícími budou pan Josef Bouda a pan Radek Verner
s vystoupením KAREL GOTT REVIVAL MORAVA. Pozdní odpoledne 
vystoupí se svým programem kapela Rozmarýnka. Opět budou postaveny 
stany, pro případ nepříznivého počasí a k občerstvení budou krom jiného
i koláče z venkovní pícky. Teď už jen aby celý den svítilo slunce a nepršelo.   

U sběrného dvoru budou opět znovu přistaveny dva  kontejnery na 
bioodpad, kde je možné ukládat zahradní odpad (tráva, plevel, listí), 
drobný dřevní odpad (štěpka), odpad z drobného chovu (podestýlka, hnůj, 
slepičí trus), odpad potravin rostlinného původu (zbytky pečiva, obilnin, 
ovoce, zeleniny).

 Závěrem přeji všem krásné jarní dny, plné slunce, klidu a pohody.  
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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 9. ledna Výroční valnou hromadou sboru, kde byl mimo jiné 
schválen plán činnosti na letošní rok. Tento plán je závazný pro 
všechny členy sboru. 

12.  února  proběhla na Holštejně Výroční valná hromada okrsku 
Jedovnice.

30.1. bylo ve spolupráci s obecním úřadem odehráno divadelní 
představení krásenských ochotníků. Připravili jsme opět vyvýšené 
hlediště pro zlepšení kulturního zážitku.

6.2. proběhl masopustní průvod  a večer taneční zábava spojená
s „Pochováváním basy“. Celý den nám přálo počasí, potěšila velká 
účast masek všech věkových kategorií. Děkujeme panu Pliskovi za 
zpestření průvodu nejmenším účastníkům. Organizátory pochovávání 
basy příjemně překvapil zájem  z řad spoluobčanů. Ještě jednou chci 
poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili a neváhali obětovat svůj volný 
čas pro zpestření dění v naší obci. Velké díky patří zejména Antonínu 
Ševčíkovi ml. 

Letošní zima nám umožnila pokračovat v další činnosti na nové 
dráze, proběhlo několik brigád, zejména usazování nádrží na dešťovou 
vodu, natírání překážek, rovnání dráhy atd.

Průběžně informujeme o dění v našem sboru prostřednictvím 
nástěnky u obecního úřadu. Zde také najdete termíny dětských 
soutěží, výsledky a fotografie nejen z těchto, ale také ze závodů žen
a mužů a z ostatních akcí. 

Proběhly již první závody OLM v Kunštátě, které pořádal SDH 
Sychotín. Soutěžilo se v uzlování. V  kategorii starší, mladší, jsme 
shodně obsadili  1. místo. V kategorii jednotlivci mladší obsadil Filip 
Zouhar 2. místo a Jakub Šenk 3. místo a v kategorii starší Stanislav 
Vintr 4. místo. Poprvé se takového závodu zúčastnily děti z přípravky
a za jejich výkon  jim patří velká pochvala.

Letošní sezónu s vodou  zahájíme  24. 4. v Jabloňanech a dále 
budeme pokračovat každý víkend soutěžemi Okresní ligy mládeže. 
 Připravované akce:

7. května – oslava sv. Floriána- tyto oslavy proběhnou v prostorách  

Slova předsedů složek
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nové dráhy 
12. června  – 5. 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

25. června  – noční závody dětí jsou součástí Okresní ligy mládeže
a opět lze  očekávat velkou účast. Zvažujeme doplnění závodů
o kulturní vystoupení (např. kouzelník) – vše se dozvíte později na 
vyvěšených plakátech.

Chystáme také sběr železného šrotu a elektrospotřebičů. Zde 
upozorňuje, že elektrospotřebiče musí být kompletní, jinak nebudou 
odvezeny. 

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

Josef Šenk
 starosta SDH

ZAHRÁDKÁŘI
V pátek dne 12. 2. 2016 se uskutečnila v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Senetářově výroční členská schůze naší organizace 
ČZS Senetářov.  Po přednesení hlavní zprávy o činnosti organizace za 
rok 2015 předsedou panem Václavem Vintrem, následovala zpráva
o hospodaření. S touto nás seznámil hospodář organizace pan Karel 
Trnečka. 

Hostem členské schůze byla jako obvykle starostka obce paní Jana 
Sedláková, která nás informovala o dalším průběhu spolupráce s obcí.

Závěrem proběhl již 20. ročník koštu slivovice. Vzorky věnovali 
členové ZO ČZS a také příznivci naší organizace.

V průběhu celého roku vás na stránkách zpravodaje obce pravidelně 
informujeme o všech akcích naší organizace. Další informace
i s fotografiemi lze získat na internetové adrese:

 a na facebookové adrese „Zahrádkáři 
Senetářov“.

Nejen my, ale určitě i ostatní zahrádkáři v obci, vyhlížíme jaro
a očima pomáháme rostlinkám, které již dávno vystrkují první lístky pod 
chvojím na záhoncích. Určitě všichni doufáme v přízeň počasí, dostatek 
vláhy i sluníčka a následně bohatou úrodu v letošním roce. Hodně 
úspěchů v zahradničení 

www.zahradkari.senetarov.cz

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res
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Škola v Podomí vstoupila do roku 2016 minimálně stejně tak čilým 
životem a bohatou nabídkou aktivit pro žáky i veřejnost jako v několika 
posledních letech. 
Jednou z prvních významných akcí tohoto roku byl lyžařský výcvikový 
kurz pro žáky 6. a 7. ročníku. Ten se z důvodu ne zcela příznivých 
sněhových podmínek v Petříkově uskutečnil oproti původnímu 
plánovanému termínu o týden později, to znamená v týdnu od 10. do 
15. ledna 2016. „Byl to krásný lyžák plný zábavy, humoru a sportu,“ 
napsala po návratu jedna z účastnic Tamara Sotolářová ve svém 
článku na internetových stránkách školy. Také všichni ostatní žáci
i učitelé se vrátili v pořádku, spokojeni a se spoustou pěkných zážitků. 
Zatímco starší spolužáci si užívali zdravého pohybu na sjezdovkách, 
čtvrťáci vyrazili 13. ledna do Krásenska, aby na SEV Rychta 
absolvovali výukový program Doba ledová. Prvňáčky ve škole 14. 
ledna navštívil člen záchranné služby  JMK pan Doubrava, aby zde 
prostřednictvím interaktivní besedy s velkým plyšovým medvědem 
seznámil malé školáky hravou formou se základními zásadami první 
pomoci.  
Ve stejný den odpoledne zasedli do lavic také budoucí prvňáčci se 
svými rodiči, kteří si nanečisto přišli vyzkoušet výuku na První 
pohádkové škole.   
Rodiče, bývalí žáci i široká veřejnost dostali příležitost k neformální 
návštěvě školy na tradičním školním plese v pátek 22. ledna 2016.
O příjemnou atmosféru se kromě zaměstnanců školy zasloužili i žáci 
nejvyšších ročníků s jejich pěkným předtančením (nacvičeným pod 
vedením pana učitele Němce a paní učitelky Héčové), malé gymnastky 
z Vyškova a členové hudební skupiny Medium.  Všem návštěvníkům
i sponzorům děkujeme za podporu, výtěžek z plesu bude použit ve 
prospěch žáků.
 Také únor byl nabit řadou akcí: 4. února se konal zápis budoucích 
prvňáčků, 9. února navštívili žáci 7., 8, a 9. ročníku divadlo Polárka, kde 
shlédli divadelní představení Drákula a 21. února se konal Dětský 
karneval tentokráte v country stylu.  Hned následující den 22. února se 
uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže O zlatou notu, kde vystoupila 
řada nadějných zpěváků a porota při rozhodování o vítězích neměla 
snadný úkol. Vítězové jednotlivých kategorií, jejichž jména jsou 
uvedena na našich internetových stránkách, se zúčastní koncem 
března v Jedovnicích pěvecké soutěže Jedovnická kuňka.

ŠKOLA a ŠKOLKA
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V únoru se také uskutečnily některé zajímavé výukové programy
a projekty, jako například:  Mechy a kapradiny,  Parkour, Veselé 
zoubky či Udržitelný rozvoj regionu. Podrobnější informace o všech 
těchto akcích, fotografie, jakož i výsledky soutěží a aktuální informace 
o plánovaných akcích naleznete na internetových stránkách školy: 

.
Na přelomu února a března si děti užily jarní prázdniny. Ihned po 

jejich skončení dostali v naší škole příležitost recitátoři ve školním kole 
recitační soutěže, které se uskutečnilo 7. března. Účastníci, zejména ti 
mladší, přistoupili ke své účasti v soutěži velmi zodpovědně. Účast byla 
hojná a výkony značně vyrovnané, proto porota složená z vyučujících 
českého jazyka neměla při rozhodování o vítězích snadný úkol.

Plán akcí školy na nejbližší období je již hustě zaplněn a do konce 
školního roku slibuje, že žáci školy v Podomí dostanou ještě mnoho 
příležitostí k tomu, aby svoje dovednosti mohli plně rozvíjet:  Žáci 1. a 3. 
třídy v březnu zahájí desetitýdenní plavecký kurz ve Vyškově, 4. a 5. 
třída se 1. dubna vydá do brněnského planetária a navštíví i tamní 
podzemí, žáky 8. a 9. ročníku v květnu čeká exkurze do Prahy a zkrátka 
jistě nepřijdou ani ostatní. 

Doufáme, že naši žáci budou úspěšně reprezentovat Základní 
školu v Podomí na mnoha nadcházejících sportovních a vědomostních 
soutěžích. Mnoho zdaru přejeme také našim deváťákům, které budou
v dubnu čekat přijímací zkoušky na střední školy. Rodičům
a představitelům okolních obcí děkujeme za přízeň a podporu
a přejeme všem hezké jaro.

www.zspodomi.cz

Mgr. J. Kocmanová

SEMKO

Občanské sdružení SEMKO (Klub seniorů a Centrum zdravého 
životního stylu), bylo podle Nového občanského zákoníku převedeno
z registrace Ministerstva vnitra do spolkového rejstříku Krajského 
soudu v Brně.

V současné době dle výpisu ze spolkového rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 8163 jsou tyto následující 
údaje. Datum zápisu: 1. ledna 2014. Datum vzniku: 6. října 2000. 
Spisová značka: L 8163 vedená u Krajského soudu v Brně. Název: 
SEMKO. Sídlo: Senetářov 43, Jedovnice. Identifikační číslo: 70436096
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Právní forma: Spolek.
SEMKO postupuje podle svých stanov. SEMKO je členem Rady 

seniorů ČR. Protože v současné době SEMKO tvoří Klub seniorů
a Centrum zdravého životního stylu a statutární zástupce je členem 
předsednictva Krajské rady seniorů Jihomoravského kraje, 
spolupracujeme s dalšími kluby a organizacemi Blanenska, 
Boskovicka  a Jihomoravského Kraje. Např.: SONS Blansko, Svaz 
důchodců a dalšími.

V Senetářově probíhají pravidelná cvičení a rehabilitace 1x týdně,
a různé akce. V současné době připravujeme v omezeném množství 
předávání seniorům a příznivcům uzákoněné reflexní pásky,
a brožurky „Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně“, 
„Nenechte se zaskočit“ (průvodce seniora rizikovou situací), „Senioři, 
nedejte se“, „Nebezpečný věk“, „Senioři sobě“, “Aktivní v každém 
věku“, „Plán aktivního stárnutí ve Městě Brně“ a další.

Po línii Rady seniorů bylo jednáno:
- s paní Draholovou reprezentantkou aktivit Brno – Zdravé město,
- na MMB Odbor zdraví ohledně intenzifikace programu „Aktivní senioři 

– Stříbrná síla“,
- a dalších šest jednání na podporu seniorů.

Rada seniorů uspořádala v březnu zájezd do Valtic.
V neposlední řadě je nutno  poděkovat Obci Senetářov za přímou 

podporu a poskytnutou dotaci, Krajské radě seniorů za dotaci, 
Jihomoravskému kraji za poskytnutou dotaci a podporu hejtmanovi 
Haškovi, kandidátovi do senátu př. Polákovi a poslancovi př. Toufarovi. 

Všem občanům přejeme příjemné jaro.

Zukal Jaroslav, OS SEMKO

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2016
Zastupitelstvo obce Senetářov:

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

Antonína Zouhara a ing. Petra Zouhara a zapisovatelem zápisu paní 
Magdu Vargovou

3]schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 1/2015
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o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4]schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 2/2015,
o místních poplatcích s doplněním čl. 14 odstavec 1) bod c) „za 
užívání veřejného prostranství Obcí Senetářov a příspěvkovou 
organizací zřízenou Obcí Senetářov“ a s doplněním čl. 19 odstavec 
2) bod c) „akce pořádané Obcí Senetářov, příspěvkovou organizací 
zřízenou Obcí Senetářov a spolky, které mají sídlo činnosti na 
území obce Senetářov“

5]schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Senetářov a F.T.
6]schvaluje zrušení předkupního práva na parc. č. 1187/27 v k.ú. 

Senetářov, které je nedílnou součástí Kupní Smlouvy uzavřené 
mezi  Mgr. M.a Mgr. D.T. a Obcí Senetářov dne 06.01.2010. 

7]schvaluje zrušení předkupního práva na parc. č. 1187/7 v k.ú. 
Senetářov, které je nedílnou součástí Kupní Smlouvy uzavřené 
mezi  Mgr. P.O. a Obcí Senetářov dne 01.11.2009. 

8]schvaluje rozpočtové opatření č. 5
9]schvaluje zplnomocnění starostky obce Jany Sedlákové ke 

schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2015 s tím, že na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce budou zastupitelé
s rozpočtovým opatřením seznámeni

10]schvaluje rozpočtové provizorium Obce Senetářov pro rok 2016
11]schvaluje prodloužení nájmu nebytových prostor Senetářov č.p. 

183, parc.č.st. 255 v k.ú. Senetářov  o výměře 100m2, v ceně 250,-
Kč/m2, pro  firmu  SYNCO METAL  s.r.o., se sídlem Dřevařská 17, 
680 01 Boskovice na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.03.2016. 

12]schvaluje vyloučení z hlasování Ing. Petra Zouhara 
13]schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parcela

č. 515/1, díl a)  v k.ú. Senetářov ostatní plocha o výměře 61m2, za 
cenu 130,-Kč za m2 

14]schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parcela
č. 123/54 v k.ú. Senetářov ostatní plocha, o výměře 20m2, za cenu 
50,-Kč za m2

15]schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště 
v prostorách plochy stávajícího fotbalového hřiště

16]schvaluje čerpání částky 10 000,-Kč z rezervního fondu MŠ 
Senetářov

17]schvaluje 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 za 
rok.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17.2.2016
Zastupitelstvo obce Senetářov:

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

Milana Musila a pana Josefa Šíbla  a zapisovatelem zápisu paní 
Magdu Vargovou 

3]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2016 
pro organizaci Junák – český skaut, středisko Jedovnice z.s.
v částce 10 000,- Kč

4]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro organizaci Junák – 
český skaut, středisko Jedovnice z.s.

5]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2016 
pro organizaci Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Senetářov v částce 13 000,- Kč

6] schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro organizaci Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu Senetářov

7]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2016 
pro organizaci Spolek Muzeum Senetářov v částce 15 000,- Kč

8]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro organizaci Spolek 
Muzeum Senetářov

9]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2016 
pro organizaci SEMKO v částce 10 000,- Kč

10]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro organizaci SEMKO
11]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2016 

pro organizaci Sbor dobrovolných hasičů Senetářov v částce
10 000,- Kč

12]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro organizaci Sbor 
dobrovolných hasičů Senetářov

13]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2016 
pro organizaci Divadelní spolek KDO v částce 10 000,- Kč

14]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro organizaci Divadelní 
spolek KDO

15]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2016 
pro organizaci Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace Kotvrdovice v částce 3 000,- Kč

16]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro organizaci Svaz tělesně 
postižených v České republice z.s. místní organizace Kotvrdovice

17]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2016 
pro Základní školu a mateřskou školu Podomí v částce 20 000,- Kč

18]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Základní školu
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a mateřskou školu Podomí
19]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2016 

pro Římskokatolickou farnost Jedovnice v částce 60 000,- Kč
20]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou 

farnost Jedovnice
21]schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2016 ve výši 450 000,- Kč 

pro Mateřskou školu Senetářov, okres Blansko, příspěvkovou 
organizaci

22]schvaluje podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje pro rok 2016 na Opravu plotu školní zahrady  
MŠ Senetářov

23]schvaluje podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje pro rok 2016 na Stavební úpravy knihovny 
Senetářov

24]schvaluje rozpočet obce Senetářov na rok 2016 v paragrafovém 
členění dle předloženého znění

25]schvaluje rozpočtový výhled obce Senetářov na roky 2016 – 2018
26]schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny 

Senetářov na parc.č. st. 252 v k.ú. Senetářov, v budově č.p. 187,  
místnost v 1. poschodí dveře  č .11  o výměře 27m2 v ceně 250,-Kč 
za m2, od 22.02.2016  na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden 
měsíc pro pana Františka Smělíka, Kanice 59, PSČ 664 01

27]schvaluje pronájem venkovní plochy v areálu průmyslové zóny
o výměře  1 170m2, dle přiloženého nákresu, v ceně 100,- Kč za m2 
na dobu neurčitou od 01.04.2016 pro firmu ALWECO s.r.o., 
Senetářov 180, PSČ 679 06

28]schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě s firmou WORKSTEEL s.r.o 
ve znění, kdy se k článku VI.,bodu 6. vkládá za poslední větou 
daného odstavce věta: ,,Dodavatelem zemního plynu pro vytápění
a ohřev TUV a dodavatelem vody pro budovu č.p. 185 (která je 
definována v předmětu nájmu ) je pronajímatel – Obec Senetářov. 
Cenu za tyto služby se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli dle 
skutečnosti v termínech dle vyúčtování.“

29]schvaluje pronájem venkovní plochy v areálu průmyslové zóny
o výměře 28m2, dle přiloženého nákresu, v ceně 100,- Kč za m2 na 
dobu neurčitou od 01.03.2016 pro firmu WORKSTEEL s.r.o., 
Senetářov 185, PSČ 679 06

30]schvaluje panu Ladislavu Plchovi, Kulířov 86, PSČ 679 06 možnost 
vytvoření dekorace na chodbě 1. patra v budově č.p. 180
v Senetářově za předpokladu, že na daném místě nebudou 
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vystavovány výrobky a místo bude určeno pouze pro pořizování 
fotografií

31]neschvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové 
zóny Senetářov na parc.č. st. 243 v k.ú. Senetářov, budova č.p. 180, 
místnost v 1. patře  dveře č.222 o výměře 18m2panu Ladislavu 
Plchovi, Kulířov 86, PSČ 679 06. 

32]schvaluje pronájem venkovní plochy v areálu průmyslové zóny
o výměře 140m2 v ceně 100,- Kč za m2 na dobu určitou od 
01.03.2016  do 31.05.2016 pro firmu AQUEKO s.r.o., Lavičky 122, 
Velké Meziříčí.

     Svoz komunálního odpadu

Duben: 8, 22                  Květen620 Červen3, 17: ,                       : 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

Obecní úřad Senetářov ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s. pro Vás 
zajistil sběr a svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné odpady budou 
odebírány vyškoleným pracovníkem. V naší obci se tento sběr 
uskuteční v úterý 24. května 2016 v době od 15:40 do 16:00 hodin, 
stanoviště sběru bude u telefonní budky.

Sbírat se budou baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, 
zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, 
kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční 
prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, zaolejované hadry, 
nádoby se zbytky chemikálií apod.
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Posezení pro seniory
Na neděli 10. dubna 2016 připravila kulturní komise ve spolupráci

s obecním úřadem Senetářov posezení pro seniory. V programu 
plném vyprávění a lidových písniček vystoupí manželé Procházkovi. 
Posezení se koná od 14.00 hodin v sále kulturního domu v areálu 
průmyslové zóny Senetářov. Vstup zdarma. Svoz i rozvoz po obci 
zajištěn hasičským autobusem.

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr bude v letošním roce otevřen od soboty 9. dubna 

2016, a to vždy v sobotu v době od 10:00 hod. do 12:00 hod.
Na sběrném dvoře je možné zdarma uložit:

- nekompostovatelný odpad ze zahrad (listí, traviny)
- velkoobjemový odpad (koberce, matrace apod.)
- plast, který se nevejde do 110 l nádob na odpady
- starý papír.

BIOODPAD
Bioodpad je možné ukládat do hnědých kontejnerů přistavených 

před sběrný dvůr. Vývoz je zajištěn 1 x týdně. 
Do kontejnerů je možné ukládat:

- zahradní odpad (tráva, plevel, listí… )
- drobný dřevní odpad (štěpka)
- odpad z drobného chovu (podestýlka, hnůj, slepičí trus… )
- odpad rostlinného původu (zbytky pečiva, obilnin, ovoce, zeleniny) 

Do kontejnerů nepatří odpad živočišného původu, komunální 
odpad, nebezpečný odpad, separovatelné složky odpadu. Odpad se 
nevhazuje v igelitových sáčcích, ty do kontejneru nepatří.

KINO E - CINEMA JEDOVNICE - DUBEN 2016

6. 4. středa – SNĚHURKA A LOVEC
13. 4. středa – PO STOPÁCH MARSUPILAMIHO
20. 4. středa – SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA 
27. 4. středa – ZTRACEN 45

Program KINA E-CINEMA JEDOVNICE najdete na internetu 
 - sekce Kino. Začátky představení v 18:00 hodin.www.jedovnice.cz



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 1 - 3 / 2016

31.12. Doležel Antonín  è.p. 141

ČEST JEJICH PAMÁTCE !

21.2. Jelínková Anna  è.p. 136

Blahopøejeme !!!

  16.12.15 Matyáš Hanuška è.p. 57 (Trávníky)

  20.12.15 Tereza Tomková è.p. 223 (nová ulice)

    26.12.15 Monika Musilová è.p. 212

      10.2.16 Lucie Golisová è.p. 99

  22.1. Ludmila Sotolářová è.p. 3

  28.2. Marie Rybářová è.p. 93

26.3. Jaroslav Zukal è.p. 43

95 rokù

75 rokù


