
Duben - èerven 2015

Vážení spoluobčané,
nastal krásný letní čas a s ním i blížící se prázdniny. Děti už počítají 

poslední dny do začátku pro ně nejkrásnějšího období v roce. Přijde tolik 
očekávaná doba  letních prázdnin. My dospělí bereme tyto měsíce spíše jako 
čas dovolených a odpočinku. Ovšem pracovní život se nezastaví, možná
v některých oblastech mírně zpomalí. 

Naše obec využije letních měsíců k realizaci II. etapy výměny rozvodů 
elektřiny v přízemí a ve sklepních prostorách budovy mateřské školy. Na tyto 
opravy byla naší obci přidělena dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
v částce 200 000,-Kč. Opravy bude provádět firma ELEKTRO PLUS, spol.
s r.o., která podala ve výběrovém řízení nejnižší cenovou nabídkou 459 370,-
Kč bez DPH. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy. Rozdíl mezi 
nejnižší a nejvyšší cenovou nabídkou činil 84 789,-Kč.

Minule jsem informovala o podání žádosti o dotaci na vybudování 
víceúčelového hřiště. Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy doposud 
nevyhlásilo rozdělení dotací, takže stále čekáme na vyhlášení.

V dubnu jsme podali žádost o dotaci z ministerstva kultury na opravu 
komínu a venkovních omítek muzea. Tyto opravy by se uskutečnily na podzim 
letošního roku.V červnu byla vyhlášena dotace z ministerstva pro místní 
rozvoj na opravy drobných sakrálních staveb. Zde připravujeme žádost na 
opravu střechy, opravy štuku a obílení budovy márnice. S tímto by byla 
spojena i oprava vstupu na hřbitov.  

Do rozpočtu letošního roku byly zahrnuty finanční prostředky na opravu 
komunikace k hřišti. V současné době čekáme na vydání stavebního povolení 
na tuto opravu. Začátkem letošního roku jsme podali žádost na firmu EKO- 
KOM, a.s. o posílení dalších kontejnerů na plast. V červnu bude na každé 
stanoviště přistaven další žlutý kontejner. Rovněž u sběrného dvoru jsou 
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).
    Chtěla bych požádat všechny občany o větší všímavost svého okolí. 
Obzvláště v období prázdnin, kdy mnozí odjíždí na dovolené a jejich 
nemovitosti zůstávají opuštěné. Do budovy školícího střediska vnikl nevítaný 
návštěvník s úmyslem obohatit se o cizí majetek. Byl však vyrušen 
nečekaným příchodem správce areálu. Nejvíce škody způsobil rozlámáním 
několika zámků a poškození dveří. Jeho připravený lup obsahoval předměty
z  klubovny OS Semka, ale i obuv a cukrovinky z klubovny mladých hasičů. 
Nejvíce zarážející je, že tento čin se odehrál v pozdních odpoledních 
hodinách. Dle informace policie, bylo v tu dobu nahlášeno několik takových 
vloupání. Z toho plyne, abychom byli více obezřetní ke svému okolí.
    Přeji všem krásné pohodové léto a hezkou dovolenou.  
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Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vá�ení spoluobčané,
v tomto období jsme se věnovali přípravám na závody v novém 

areálu.
2. 5. jsme oslavili svátek sv. Floriána již na nově zbudované dráze.

Naše družstva přípravky, mladších a starších žáků a také mužů zde 
předvedla ukázky požárního útoku.

16. 5. – 17. 5.  proběhlo v Ostrově u Macochy jarní kolo hry Plamen, 
kde v sobotu závodili žáci a v neděli dorostenci. Mladší žáci obsadili
1. místo a starší 3. místo. Z dorostenců pak T. Šebela 2. místo,
M. Varga 3. místo a M. Šebelová 3. místo. Dalších našich 5 zástupců
– V. Kolmačka, M. Vintr, V. Vágner, J. Šenk a L. Černoch soutěžilo za 
družstvo SDH Bořitov. Naše družstvo dorostenek ve složení
– M. Č ernochová, P. Vargová, A. Šíblová, M. Ševčíková,
M. Čachotská, S. Nejezchlebová a N. Marková vyhrálo. Těmto 
dorostencům i dorostenkám se podařilo postoupit do krajského kola, 
které se konalo 20. 6. 2015 ve Vyškově. Zde obsadil T. Šebela 4. místo, 
M. Varga 5. místo a M. Šebelová  5. místo. Dorostenci, kteří soutěžili za 
SDH Bořitov, skončili s tímto družstvem na 3. místě. Naše dorostenky 
obsadily krásné 2. místo. 

V ostatních víkendech se naše družstva zúčastňují soutěží 
zařazených do Okresní ligy mládeže a Velké ceny Blanenska. 
Výsledky a fotky jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce u obecního 
úřadu, videozáznamy z těchto závodů pak obětavě shromažďují 
Tomáš a Luboš Šebelovi a můžete je shlédnout na internetu po zadání 
youtube a gopro.

14. 6. proběhl IV.  ročník Memoriálu Jaroslava Zouhara a 4. kolo 
Velké ceny Blanenska v požárním útoku mužů a žen. Zúčastnilo se 13 
družstev žen a 38 družstev mužů. V kategorii žen zvítězilo družstvo
z Černé Hory a v kategorii mužů družstvo z Nesvačilky (okres Brno-
venkov).

V sobotu 27. 6. se uskutečnily dětské noční závody. Všem 
spoluobčanům, kterých se průběh závodů nějakým způsobem dotýkal, 
děkujeme za pochopení a trpělivost. 

Pro děti připravujeme účast na nočních závodech v Benešově Hoře 
ve dnech 24. 7. – 26. 7. 2015.

Slova předsedů složek

� 3 � � 4 �

Výjezdy družstva:
- 8. 4. – zahoření RD Šíblovi v Senetářově
- 13. 5. – požár garáže v Jedovnicích
- 1. 6 . – požár motorky za Senetářovem

V tomto období proběhl tradiční sběr železného šrotu
a elektrospotřebičů po obci.

Všem družstvům děkuji za vzornou reprezentaci a obzvlášť dětem 
za jejich skvělé výsledky. 

Na závěr přeji dětem o prázdninách hodně zážitků a pěkné počasí. 
Všem ostatním krásnou dovolenou. Josef Šenk

 starosta SDH

ŠKOLA a ŠKOLKA
I tento školní rok čekalo na děti spousta zábavného učení, tvořivého 

vyrábění, dobrodružné výpravy, bádání v přírodě, výlety, soutěže atd. 
Zde je jen několik příkladů z naší společné činnosti .

Od dubna začaly předškolní děti navštěvovat předplavecký výcvik 
ve Vyškově. Naučily se potápět, vylovit potopené předměty z vody, 
splývat, skákat a spoustu dalších vodních radovánek.

Jako každý rok tak i letos jsme pro děti připravily „Slet čarodějnic“. 
Dopoledne plné soutěží a úkolů nakonec završil ohýnek a společné 
opékání špekáčků.

Začátkem června jsme se vydali na dobrodružnou výpravu na ranč 
Kopaniny v Krásensku. Děti mohly pozorovat krásu přírody z koňského 
sedla a užít si kovbojskou projížďku.

Již druhým rokem jsme oslavili Den otců. Společně s tatínky jsme se 
vydali probádat Ochozskou jeskyni a poznávali  jsme krásu našeho 
podzemí i krásu bláta. K velké radosti našly děti jeskynní poklad
a nemalé překvapení bylo ukryto v krasových útvarech i pro tatínky.

Po celý rok jsme navštěvovali divadelní představení. Několikrát 
jsme navštívili divadlo Polárka v Brně, další představení byla sehrána
i v prostorách školy. Zámkem v Lysicích, kam jsme se společně 
vypravili, nás dokonce provázel samotný pan král.

Naše děti se úspěšně umístily i ve výtvarné soutěži Toulky přírodou
(6. místo Michal Hunkař, 7. místo Markéta Haumerová, 10. místo 
Justýna Němcová).

Během celého školního roku probíhal výtvarný kroužek pro 
předškolní děti, cvičení rodičů s dětmi, angličtina pro nejmenší
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a náboženství. Pro dospělé je v prostorách školy možnost cvičení jógy. 
Během celého školního roku můžete přinášet do školy sběr papíru
a hliníku (takto získané finanční prostředky jsou následně využity
k nákupu drobných odměn pro děti).

Na příští školní rok je zapsáno 28 dětí. Do první třídy v Podomí nám 
odchází 7 dětí. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a dařilo. Zároveň 
jim děkujeme za společné prožité chvíle a věříme, že se za námi budou 
rádi vracet.

Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich práci, všem, kteří vedou 
kroužky, a podílí se tak na chodu MŠ, všem kteří pomáhají s údržbou
a úpravou školy.

Přeji Vám krásné léto.
Hana Haumerová

ZŠ a MŠ Podomí
V průběhu jarních měsíců se ve škole uskutečnila celá řada akcí, 

exkurzí a soutěží.
V rámci podpory výuky anglického jazyka se žáci z 6. - 9. třídy naší 

školy vypravili od pondělí 25. května do pátku 29. května na jazykově 
poznávací exkurzi do Velké Británie. První den ve Velké Británii se prošli  
parkem na Greenwichi, překročili nultý poledník a po procházce kolem 
National  Maritime museum se vydali lodí po Temži do centra Londýna. 
Tady obdivovali krásu Toweru a přes Tower Bridge dorazili
k HMS Belfast (válečnému křižníku, který je dnes součástí IWM a je zde 
skvěle zdokumentováno, jak probíhal život na válečné lodi. Přístupné je
i podpalubí, strojovna, kapitánský můstek...) Poté je čekala procházka
k divadlu Globe a  St. Paul ś Cathedral. Odtud už směřovali
k hostitelským rodinám ve čtvrti Enfield, kde byli ubytováni. Druhý den se 
vydali navštivit Stonehenge (neolitická památka cca 2 500 let pnl)
a královské město Windsor s královským hradem Windsor Castle.  
Návštěva muzeí (Natural History Museum, Science Museum… ), pěší 
okruh Houses of Parliaments, Big Ben, Buckingham palace,  London Eye  
a jízda metrem - to vše je čekalo třetí den. Z London Eye si užili 
neskutečný výhled na slunečný Londýn. Slunečné počasí je provázelo 
po celou dobu pobytu, hostitelé v rodinách byli milí, žáci si vyzkoušeli své 
jazykové dovednosti (nejen v rodinách, ale i při různých nákupech). 
Londýn je okouzlující a určitě se sem rádi ještě vrátíme.  Jazykové 
exkurze nejsou pro rodiče levnou záležitostí, ale snad díky finanční 
podpoře z projektů evropské unie bude možné v brzké době akci 
podobného charakteru opět uskutečnit.

Strohé informování žáků o faktech z různých oblastí nemívá kýžený 
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efekt, proto bývá výuka často doplňována besedami, expedicemi
a terénními cvičeními. Žáci druhého a šestého ročníku se již poněkolikáté 
zúčastnili besedy s hasiči a navštívili jejich hasičskou základnu
v Jedovnicích (celostátní program Hasík). Třeťáky zase navštívily 
pracovnice Institutu ochrany zdraví z Brna s preventivním programem 
Cigareta Retka, zaměřeným na prevenci kouření a zneužívání 
návykových látek. Čtvrťáci si svoje teoretické i praktické dovednosti 
vyzkoušeli na dopravním hřišti ve Vyškově. Žáci pátého ročníku provedli 
přírodovědné expedice s terénními aktivitami v Rakoveckém údolí, 
cestou k Malé Hané (kolem zříceniny středověkého hradu Kuchlov), či do 
Rudice (propadání, lom, mlýn). Ani nejstarší ročníky nebyly ochuzeny – 
žáci 7. až 9. ročníku navštívili elektrárnu Dlouhé Stráně.  Na konci 
školního roku byla každá třída na výletě – tak to alespoň vnímaly děti, ale 
učitelé se snažili každou takovouto cestu směrovat do míst, kde by bylo 
možné kromě zábavy také naplnit výchovné a vzdělávací cíle. Proto žáci 
prvního ročníku při návštěvě Moravského krasu také pozorovali okolní 
krajinu a vyslechli si pověst o Macoše, druháci a třeťáci v Boskovicích 
kromě westernového městečka zmapovali také historické centrum 
tohoto nedalekého města. Čtvrťáci absolvovali exkurzi za památkami
a zajímavostmi Lednicko-valtického areálu, žáci 6., 7. a 8. ročníku 
objevovali historické a kulturní zajímavosti v našem krajském městě a při 
té příležitosti navštívili některou z nově vzniklých laser-game  arén, které 
bývají vyhledávané pro svůj nezpochybnitelný team-buildingový efekt. 
Naši letošní absolventi si užili poslední společný výlet na literárně 
historické exkurzi na Náchodsku.

V květnu naši školu navštívili učitelé ze sdružení škol Cirsium, aby 
nahlédli do výuky a inspirovali se pro svoji práci. V červnu nás potom
s obdobným záměrem navštívilo 6 učitelů ze spřátelené školy
v ukrajinské Rozsoši. Ti se zúčastnili i závěrečné konference 
několikadenního projektu šestého ročníku: Vesnice regionu, na které 
žáci prezentovali vesnice, v nichž žijí. Protože zde žáci předvedli 
excelentní asrovnatelné výkony, vyšli z této soutěže letos všichni jako 
vítězové. Tento projekt vychází z našeho Školního vzdělávacího 
programu, obdobně jako například i projekt Rozhledna pro žáky 
devátého ročníku. Rozhledna aneb Malá maturita dává každému 
absolventovi prostor, aby zpracoval a následně před veřejností 
prezentoval libovolné téma, které si vybírá každý na základě svých 
zájmů.  Nejzdařilejší výkony byly opakovaně prezentovány žákům 
nižších ročníků i návštěvě z Ukrajiny.

Kromě těchto akcí se konalo také divadelní představení dětského 
divadelního kroužku a sportovní dopoledne u příležitosti MDD, beseda
o hadech a mnohé další. Výborných výsledků dosáhli naši žáci nejen na 
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atletických závodech ve Vyškově, ale také na vědomostních 
regionálních soutěžích tzv. Cirsiádách (výsledky a další informace nejen 
o soutěžích jsou na www.zspodomi.cz).

Z důvodu plánovaných oprav v budově školy vyhlásil ředitel školy 
Mgr. Miloslav Tomek na poslední dva červnové dny ředitelské volno.  Již 
26.6.2015 se tedy konalo slavnostní ukončení školního roku
a loučení s žáky devátého ročníku, po kterém třídní učitelé rozdali dětem 
vysvědčení a popřáli jim krásné prožití letních prázdnin. Školní rok 
2015/16 bude v nově vymalované budově školy zahájen v úterý 
1.9.2015.

Mgr. J. Kocmanová

ZAHRÁDKÁŘI
Jak v minulosti, tak i letos jsme se těšili na jarní výstavu Flora 

Olomouc 2015, která se konala ve dnech 23. – 26.4. 2015. Navštívili 
jsme ji poslední den výstavy - v neděli 26.4.2015 a ochutnali jsme jarní 
zahradu všemi smysly. Vždyť i hlavní expozice se nazývala „Smyslů 
plná zahrada“. Expozice byla vyzdobená jarními květinami, doplněná 
vodními gejzíry. Dlouhým tunelem jsme se dostali do exotické krajiny 
Mexika, plné kaktusů a tamní kultury. Nechyběla zde ani typická 
Mayská pyramida. Celkový dojem dokreslovaly v hojné míře zavěšené 
mexické klobouky – sombrera. 

Jako vždy zde bylo možné využít bezplatného odborného 
poradenství zkušených pěstitelů. 
V pavilonu „E“ byla umístěna unikátní výstava bonsají, zaměřených 
hlavně na borovice.

Bohužel celkový dojem z výstavy kazí ubývající počet prodejců 
květin, rostlin a výrobků se zahradnickým zaměřením. Naopak přibývá 
prodejců komerčního, někdy i nekvalitního  zboží. 

Během návštěvy Flory jsme neušli ani jarní spršce, při níž většina
z nás hledala úkryt ve sklenících s exotickými rostlinami. 

Za základní organizaci Č eského zahrádkářského svazu
v Senetářově vám všem přeji hezké slunné léto, bohatou sklizeň
a úrodu na vašich zahrádkách.

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res
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1994
V tomto roce byla dokončena přístavba budovy OÚ. Hasiči tak 

získali garáž, nad kterou vznikla nová zasedací místnost. Do stávající 
zasedací místnosti na OÚ byla přestěhována místní lidová knihovna, 
která se nacházela v budově bývalého bytu řídícího místní školy. 
Během roku byla provedena oprava budovy márnice. Byla zhotovena 
nová plechová střecha a provedena obnova fasády. Obec zakoupila 
pro potřeby SDH mikrobus IKARUS.

1995
V dubnu proběhlo odvětvení a zkrácení topolů u rybníka před 

školou. V září bylo vydáno stavební povolení na výstavbu vodovodu
v obci. Po vydání tohoto povolení nastoupila firma PRODOS, s.r.o.
k samotné výstavbě. Prvním stanovištěm bylo vykopání a následné 
položení přívodního řadu vodovodu od vodojemu v Kotvrdovicích na 
okraj obce Senetářov. 

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
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 organizaci za 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 
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II.etapa
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

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 29.4.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu šestého zasedání pana 

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

3]schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku parcela číslo st. 307
v k.ú. Senetářov, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 za 
cenu 20,- Kč/m2

4]schvaluje předběžný souhlas s prodejem části pozemku parcela 
číslo 123/54 v k.ú. Senetářov ostatní komunikace za cenu 50,- Kč za 
m2 s tím, že nejprve bude provedeno dělení pozemku, které uhradí 
budoucí kupující a teprve poté bude zastupitelstvem obce 
Senetářov projednán samotný prodej pozemku

5]schvaluje výběrovou komisi na výběr zhotovitele na   akci "Opravy
v MŠ Senetářov II. etapa" ve složení Jana Sedláková, ing. Michal 
Zouhar a Antonín Ševčík, náhradník Petr Varga

6]schvaluje stavební dozor na akci "Opravy v MŠ Senetářov II. etapa" 
s nejlevnější cenovou nabídkou 15 488,-Kč od firmy BESTA – ing. 
Brázda, se sídlem Smetanova, 678 01 Blansko

7]schvaluje opravy v budově muzea perleťářství v Senetářově
v částce 55 000,-Kč, a to v případě poskytnutí dotace

8]schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny 
Senetářov parc.č. st. 243 v k.ú. Senetářov, č.p. 180, dveře č. 201
o rozloze 18m2, v ceně 290,-Kč/ m2, a to  od 01.05.2015 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce, paní Barboře Geislerové, 
bytem Lelkova 18, 637 00 Brno.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 1.6.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu sedmého zasedání pana 

Milana Musila a ing. Michala Zouhara a zapisovatelem zápisu paní 
Magdu Vargovou

3]určuje ověřovateli zápisu o průběhu sedmého zasedání pana 
Milana Musila, ing. Michala Zouhara a pana Antonína Zouhara

4]schvaluje firmu ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., Dukelská třída 
341/103, Husovice, 614 00 Brno, na provedení zakázky „Opravy
v MŠ Senetářov II. Etapa“ s nejnižší cenovou nabídkou 459 370,-Kč 
bez DPH

5]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy
o dílo na akci Opravy v MŠ Senetářov II.etapa s firmou ELEKTRO 
PLUS, spol. s r.o., se sídlem Dukelská třída 341/103, 614 00 Brno

6]schvaluje udělení výjimky v počtu  28 dětí v MŠ Senetářov na dobu 
určitou do 31.08.2016  

7]schvaluje Závěrečný účet obce Senetářov a celoroční hospodaření 
obce Senetářov za rok 2014 s výhradou.

8]bere na vědomí, že odměna neuvolněným členům zastupitelstva ve 
funkci člena zastupitelstva, která překročila maximální výši, byla 
přepočítána a všemi vrácena

9]schvaluje zveřejnění záměru převést bezúplatným převodem do 
majetku Jihomoravského kraje pozemek p.č.751/8 ostatní plocha, 
silnice o výměře 17 m2 v k.ú. Senetářov a p.č. 751/7 ostatní plocha, 
silnice o výměře 86m2 v k.ú. Senetářov

10]schvaluje prodej pozemku parcela číslo st. 307 v k.ú. Senetářov, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 za cenu 20,- Kč za m2 
panu Václavu Vítů, trvale bytem Bieblova 164/22, 613 00 Brno s tím, 
že všechny náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit 
kupující

11]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu kupní 
smlouvy na prodej pozemku parcela číslo st. 307 v k.ú. Senetářov, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 za cenu 20,- Kč za m2 
panu Václavu Vítů, trvale bytem Bieblova 164/22, 613 00. 

12]schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje v předloženém znění

13]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 
31.12.2015, pro firmu SYNCO METAL s.r.o., se sídlem Dřevařská 
17, 680 01 Boskovice.



� 11 �

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 10.6.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu osmého zasedání pana Josefa 

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

3]schvaluje Plán rozvoje obce Senetářov na období 2015 – 2018
v předloženém znění

4]schvaluje rozpočtové opatření č. 2
5]schvaluje podání žádosti o dotaci na  MMR na Opravu márnice na 

hřbitově v Senetářově.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Drobné spotřebiče
Drobné spotřebiče jako jsou mobilní telefony, kalkulačky, fény apod. 

můžete uložit do E-boxu, který je umístěn v obchodě u paní Grimové
a jejich likvidaci zajišťuje firma Asekol s.r.o.

Ostatní elektrospotřebiče jako jsou televize, počítačové monitory 
apod. jsou po obci sbírány Sborem dobrovolných hasičů Senetářov 
rámci sběru kovového šrotu, popřípadě firmou SITA CZ v rámci sběru 
nebezpečných odpadů.

Zářivky a výbojky
Vysloužilé úsporné zářivky ani výbojky nepatří do běžné popelnice 

na směsný odpad, a to především proto, že obsahují i malé množství 
nebezpečné rtuti. V naší obci je můžete uložit do malé sběrné nádoby, 
která je umístěna v obchodě u paní Grimové a jejich likvidaci zajišťuje 
firma Ekolamp s.r.o.

Plasty
Na likvidaci plastů jsou v naší obci přistaveny žluté kontejnery. 

Stanoviště jsou na točně Na kopci, u telefonní budky a u mateřské 
školky. Do těchto kontejnerů se vhazují PET lahve, kelímky, sáčky, 
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Nesmí se vhazovat 
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.). Svoz a likvidaci zajišťuje firma SITA CZ, a to 
1x týdně.
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Sklo
Na likvidaci skla jsou v naší obci přistaveny zelené kontejnery. 

Stanoviště jsou na točně Na kopci, u telefonní budky a u mateřské 
školky. Do těchto kontejnerů se vhazují láhve od nápojů, skleněné 
nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo. Nesmí se vhazovat keramika, 
porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Svoz a likvidaci zajišťuje 
firma SITA CZ, a to 1x týdně.

Nápojové kartony
Na likvidaci skla jsou v naší obci přistaveny černé kontejnery. 

Stanoviště jsou na točně Na kopci, u telefonní budky a u mateřské 
školky. Do těchto kontejnerů se vhazují obaly od džusů, vín a mléčných 
výrobků. Svoz a likvidaci zajišťuje firma SITA CZ, a to 1x za 14 dnů.

Papír
Papír je možné odevzdat do místní mateřské školky, na sběrný dvůr, 

anebo v rámci sběru kovového šrotu Sboru dobrovolných hasičů 
Senetářov.

Bioodpad
Bioodpad je možné ukládat do hnědých kontejnerů přistavených 

před sběrný dvůr. Vývoz je zajištěn 1 x týdně. Do kontejnerů na 
bioodpad 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...).

Do kontejnerů nepatří odpad živočišného původu, komunální 
odpad, nebezpečný odpad. Odpad nevhazujte v igelitových sáčcích, ty 
do kontejneru nepatří!!!

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je otevřen v období duben až říjen, a to každou sobotu

v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. Ve sběrném dvoře je možné uložit: 
objemný odpad, plasty, papír a lepenku.

     Svoz komunálního odpadu

Červenec: 3, 17, 31               Srpen1428 Září11, 25: ,                      : 
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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

            

                                                   

HOSPODÁŘSTVÍ KUNCOVI SENETÁŘOV č.100  

 

1 LITR MLÉKA ZA 15,- KČ 

           PRODEJNÍ DOBA 

                                 18°° - 20°° 

Mimo prodejní dobu zkuste zazvonit. Pokud 

budeme doma, tak Vám rádi otevřeme. 

Nebo po domluvě na tel. č.: 

Petra Kuncová 739389155 

Petr   Kunc        605789348 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 4 - 6 / 2015

Blahopøej
eme !!!

  20.1.15 Klára Doleželová è.p. 92

      30.1.15 Eliška Kopřivová è.p. 150

      25.4.15 Michaela Kuncová è.p. 100

      4.5.15 Filip Kupa è.p. 16

      25.6.15 Eliška Kocmanová è.p. 23

  17.4. Jaroslav Jelínek è.p. 136

   22.5. Olga Kocmanová è.p. 91

3.5. Jarmila Rybářová è.p. 35

   3.6. Antonín Ševčík è.p. 107

   27.6. Olga Zukalová è.p. 143


