
Č ervenec - zář í 2013

Vážení spoluobčané,
dovolím si Vás seznámit s nejzákladnějšími činnostmi a informacemi, které se 

dotýkají každého z nás.
     V posledním čísle zpravodaje jsem informovala o uvolnění částky na nutné opravy v 
budově mateřské školy. Opravy se uskutečnily v druhé polovině měsíce srpna, byly 
vymalovány stěny v přízemí budovy,  včetně kuchyně, kde byly vyměněny  uvolněné 
obklady na stěně. Rovněž byla vymalována stěna v kreslírně v patře budovy. Nově 
byla položena podlaha z PVC v šatně, celém  schodišti, vestibulu, ve výdejně jídel
a v jídelně.  V herně a ložnici byl položen nový koberec. Byla zakoupena i kuchyňská 
linka do výdejny jídel, která se  rozpadla. Úklid po provedených opravách probíhal
v poslední dny prázdnin, ale  podařilo se pro děti vše vzorově připravit, aby mohli 
druhého září nastoupit do mateřské školy. Chtěla bych poděkovat zaměstnancům 
mateřské školy za práci, kterou vykonali  i nad rámec svých povinností a mnohdy
v budově mateřské školy trávili svůj volný čas.

Tyto uskutečněné opravy nejsou konečnými  výdaji na budovu mateřské školy.
V letošním roce je třeba ještě připravit projekt na nové rozvody elektřiny, které jsou 
nevyhovující a musí se v nejbližší době zrealizovat. Rovněž připravujeme projekt na 
opravu  umývárny a WC v patře budovy, které jsou rovněž nevyhovující a opakují se 
tam stálé problémy s prokapávající vodou.        

V tyto dny  začaly probíhat práce na výstavbě komunikace v nové zástavbě. 
Jelikož cena z výběrového řízení je nižší než byla předpokládaná, bylo odsouhlaseno 
na zasedání zastupitelstva, že komunikace nebude rozdělena do dvou etap, ale 
provede se kompletně včetně finálního povrchu v letošním roce.

Nadále probíhají opravy na budově obecního úřadu. V boční části budovy byly 
umístěny vstupní dveře s oknem do hasičské zbrojnice. Připravuje se  oprava rozvodů 
topení a vnitřní úpravy  přízemí budovy.    
     Příští týden by měla proběhnout  konečná úprava povrchu cesty od areálu 
průmyslové zóny směrem na Kojál, kterou realizuje Pozemkový úřad Blansko.
     Z důvodu odpoledního využívání herních prvků v zahradě mateřské školy rodičů s 
dětmi, se během posledního období nezamykala brána školní zahrady.   Poslední 
dobou se však ukázalo, že některé odrostlejší děti, pro které již nejsou tyto herní prvky 
určeny, navštěvují zahradu školky a devastují tento majetek. Jedním z dalších důvodů, 
proč jsme po dohodě s ředitelkou mateřské školy  přistoupili k tomu, že se školní 
zahrada  odpoledne zamyká,  je i ten, že se v trávě nacházely výkaly od psů. Rovněž 
byly v zahradě poházeny nedopalky z cigaret, které v tomto prostoru nemají co dělat.

V minulém zpravodaji jsme upozorňovali majitele psů, aby výkaly po svých 
mazlíčcích z pozemků, které nejsou v jejich vlastnictví uklízeli. I nadále se  nachází 
nežádoucí hromádky. Znovu apeluji na majitele psů, aby výkaly po svých psích 
mazlíčcích uklízeli.

Tolik v krátkosti několik informací o dění v naší obci. Do dalšího období přeji všem 
krásný a slunečný podzim.
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Starostka obce

SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY

Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vá�ení spoluobčané,
letošní léto bylo obzvláště teplé až horké a naše výjezdové družstvo 

se takřka nezastavilo.
Výjezdy:

4. 7. – Jedovnice – planý poplach
21. 7. – Křtiny – les
1. 8. – Vilémovice – pole
2. 8. – Krásensko – traktor
4. 8. – Podomí – strom
5. 8. – Lipovec – les
8. 8. – Rozstání – pole

16. 8. – Studnice – zemědělské družstvo
Pomalu se stává tradicí, že na přelomu července a srpna jedeme na 

noční závody na Šumavu, které jsme pojali jako třídenní výlet. V pátek 
jsme navštívili Aquapark Praha. V sobotu jsme s dětmi odjeli do 
nedalekého Zadova na lanové centrum. Protože celý víkend panovala 
velká vedra, odpoledne jsme se odjeli vykoupat do cca 3km 
vzdáleného koupaliště u Benešovy Hory. Po návratu jsme odpočívali
a připravovali se na noční závody. Nejdříve závodila družstva 
mladších, kde naše družstvo obsadilo krásné 5. místo. Potom přišel 
vrchol, kategorie starších, kde naše družstvo A obsadilo 12. místo
a družstvo B obsadilo 2. místo. 

V neděli jsme s dobrou náladou odjeli domů.
I během prázdnin a po jejich skončení probíhaly soutěže zařazené do 
Okresní ligy mládeže.
31. 8. – Šošůvka – starší A – 1. místo, B – 5. místo, mladší – 4. místo
1. 9. – Těchov – starší A – 2. místo, B – 1. místo, mladší – 4. místo
7. 9.  – Habrůvka – starší A – 2. místo, B – 3. místo, mladší – 2. místo
7. 9. – Borotín – starší A – 2. místo, B – 8. místo, mladší – 2. místo
15. 9. – Jabloňany – starší A – 2. místo, B – 3. místo, mladší – 6. místo

Díky krásným výsledkům starší děti stále drží 1. a 2. místo
v celkovém hodnocení OLM a mladší 3. místo.  

Letos jsme se poprvé zúčastnily se staršími žáky soutěže
v požárním útoku O pohár starosty města Telče. Soutěž byla zahájena 
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cca v 9.00 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce a přijelo zde bojovat
o prvenství 26 starších a 15 mladších družstev. Celkem mělo družstvo 
2 pokusy na 2 základnách. Starší A obsadilo s časem 16,13 s 12. místo, 
starší B 14. místo s časem  16,32 s.

Pro poslední čtvrtletí letošního roku připravujeme:
5. 10.  –  posezení u burčáku – proběhne v hasičce

23. 11.  –  Kateřinská zábava

sběr železného šrotu a papíru 
rozsvícení vánočního stromu

Na všechny kulturní akce Vás srdečně zveme.
Na závěr chci popřát všem krásný podzim a bohatou úrodu ze 

zahrádky.

Josef Šenk
 starosta SDH

ŠKOLA a ŠKOLKA
ZŠ A MŠ PODOMÍ

Horké prázdninové dny se staly jen příjemnou vzpomínkou
a Základní škola v Podomí opět vstoupila do dalšího školního roku 
2013/14.

Na slavnostním zahájení, které se konalo 2. září, se představili nový 
pan ředitel Mgr. Miloslav Tomek a jeho zástupkyně Mgr. Marie 
Sedláková. Pan ředitel přivítal ve škole všech více než 150 žáků
a mnohé rodiče, ale také bývalé, stávající i nové posily učitelského 
sboru a zaměstnance školy. Nejsrdečnější přivítání již tradičně patřilo 
prvňáčkům, kterých u nás letos zasedlo do lavic dvacet dva. 

Kromě nového vedení školy čekala na žáky i další překvapení,
z nichž nepřehlédnutelné bylo především zbrusu nové multifunkční 
hřiště s umělým povrchem, na kterém ještě v prvních zářijových dnech 
probíhaly dokončovací práce. Toto hřiště bylo vybudováno díky 
podpoře TJ Sokol, finanční podpoře OÚ v Podomí za přispění 
evropských fondů a jistě přispěje k  zatraktivnění výuky i celé školy.

Novinkou pro žáky je povinné plošné zavedení druhého cizího 
jazyka v  8. třídě (u nás zavádíme němčinu).  Německý jazyk byl u nás 
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již v minulosti žákům nabízen nepovinně, avšak zájem nebýval 
dostačující a upřednostněno bývalo posílení výuky angličtiny. Ke 
zkvalitnění a zatraktivnění výuky angličtiny se v minulosti uskutečnilo
i několik jazykových a poznávacích zájezdů. Také letos nabízíme 
dětem možnost zúčastnit se zájezdu do Velké Británie. Bližší informace 
obdrží žáci včas od svých vyučujících či na našich internetových 
stránkách. Stejným způsobem bude žákům 6. a 7. ročníku a jejich 
rodičům zprostředkována také nabídka zimního lyžařského 
výcvikového kurzu.

Snažíme se o všestranný rozvoj žactva ve vyučování, ale lhostejné 
nám není ani využití jejich volného času. Již v září rozjel svou činnost 
dramatický kroužek pro děti, který je výsledkem našeho jednání se 
sdružením KDO (krásenští divadelní ochotníci). Děkujeme tímto 
ředitelství MŠ v Senetářově, které umožnilo našim malým umělcům 
scházet se v jejich prostorách jedenkrát týdně v podvečerních 
hodinách i samotnému sdružení KDO.  Od října 2013 nabídne ZŠ 
Podomí dětem i další kroužky s výtvarným,  sportovním a jazykovým 
zaměřením.  SEV Rychta Krásensko znovu nabídne přímo u nás ve 
škole dětem přírodovědný kroužek Estavela a nově i kynologický 
kroužek Dingo.

Ze spolupráce s SEV Lipka vyšel i nápad zapojit se do projektu 
zaměřeného na spolupráci se školou Rossoš z Ukrajiny. 

Nové vedení školy se zavázalo pokračovat a prohlubovat dobrou 
spolupráci s obecními úřady a místními sdruženími. Podporovány 
budou volnočasové aktivity pro děti a dospělé, vzniklé ve spolupráci
s OS Barvínek. Tradiční akcí, na kterou se všichni velice těšíme a na 
kterou jste všichni srdečně zváni, jsou Adventní dílničky pro veřejnost
a adventní vystoupení žáků  ZŠ Podomí, které je plánováno na 14. 
prosince 2013.

Veškeré informace  o aktuální dění ve škole a plánovaných akcích 
naleznete mimo jiné především na školních webových stránkách: 

.www.zspodomi.cz

Mgr. Jitka Kocmanová
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Vážení přátelé,
firma SEMO a.s. se sídlem ve Smržicích u Prostějova byla založena 

v roce 1994. Navázala na dlouholetou tradici místního šlechtění, která 
je spojena s bývalou Šlechtitelskou stanicí zeleniny od r. 1945.  Firma 
SEMO se dnes zabývá šlechtěním, množením a prodejem osiv 
zeleniny, květin, léčivých i aromatických rostlin. Šlechtitelský program 
firmy je především zaměřen na plodovou zeleninu, saláty, kořenovou 
zeleninu a zahradní hrášky. 

Do tohoto areálu jsme měli možnost nahlédnout v sobotu 27. 
července 2013. Přivítal nás a celým tímto komplexem provedl ředitel 
společnosti ing. Jan Prášil. Velice sympatický a odborně velmi zdatný 
nám vysvětlil vše, na co jsme se ptali. Seznámil nás s celým průběhem 
získávání kvalitních semen, jejich ošetřením, výsadbou,  pěstováním 
až ke konečné distribuci k zákazníkovi tak, jak je známe z pultů našich 
obchodů. 

Závěrem této půldenní exkurze zazněla slova ředitele společnosti
– že cílem firmy je poskytnout pěstitelům kvalitní osivo těch nejlepších 
odrůd zeleniny, květin a bylin. Vše v této firmě je podřízeno tomuto cíli. 

Chtěli bychom také touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu
v Senetářově za poskytnutí hasičského autobusu a řidiči - panu 
Milanovi Musilovi st. za bezpečnou jízdu tam i zpět.

ZAHRÁDKÁŘI

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 24.6.2013
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu dvacátého devátého zasedání zastupitelstva obce ing. 
Jiřího Šebelu a ing. Michala Zouhara

3]poskytnutí příspěvku pro MŠ Senetářov  v částce 800,- Kč na 

http://www.zspodomi.cz


� 7 �

zakoupení dárků na slavnostní rozloučení se s předškoláky
4]rozpočtové opatření č. 3
5]pronájem nebytových prostor na parc.č.st. 255 v k.ú. Senetářov, 

č.p. 183 o rozloze 100m2, v ceně 250,-Kč/m2/rok, a to od 
01.07.2013 do 30.11.2013  pro firmu SYNCO METAL s.r.o., se 
sídlem Dřevařská 17, 68001 Boskovice

6]pronájem nebytových prostor na parc.č.st. 244 v k.ú. Senetářov, 
č.p. 196 o rozloze 63m2, v ceně 220,-Kč/m2/rok, a to od 
01.07.2013 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc pro pana 
Ladislava Plcha, bytem, bytem Kulířov 86, PSČ 679 06
p. Jedovnice

7]pronájem nebytových prostor na parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov, 
před halou č.p. 185 o výměře 200 m2, v ceně 100,-Kč/m2/rok, a to 
od 01.07.2013 na dobu neurčitou pro firmu Stord Czech s.r.o., se 
sídlem Senetářov 183, 679 06 p. Jedovnice

8]zřízení zástavního práva ve 2. pořadí na pozemek parcela č. 
1187/22 v k.ú. Senetářov s tím, že obec Senetářov požaduje plnění 
na 1. místě ve stoprocentní výši

9]Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Senetářov a JMP 
Net, s.r.o.

10]výběrovou komisi na výběr zhotovitele na výsadbu zeleně na 
zahradě za mateřskou školou Senetářov ve složení Hana 
Haumerová, Jana Sedláková a ing. Petr Zouhar

b) souhlasí:
1]s  uvolněním částky do maximální výše 190 000,- Kč na nutné 

opravy v budově MŠ Senetářov v roce 2013

c) zplnomocňuje:
1]starostku obce Senetářov Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy na 

akci ,,Rodinné domy Senetářov – objekt  komunikace - změna I.”,
s firmou STRABAG, a.s., Holická 29, 771 49 Olomouc.

d) neschvaluje:
1]aby další etapu výměny oken a dveří v budově hasičské zbrojnici

v naší obci provedla firma Termok real s.r.o., Lipovec 251, 679 05 
Lipovec dle dodané cenové nabídky ve výši 31 451 Kč bez DPH

2]aby další etapu výměny oken a dveří v budově hasičské zbrojnici
v naší obci provedla firma Svět oken, s.r.o., se sídlem Tyršova 
740/11a, 680 01 Vyškov, dle dodané cenové nabídky ve výši 31 922 
Kč bez DPH.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 24.7.2013
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu třicátého zasedání zastupitelstva obce pana Milana 
Bábora a pana Josefa Šíbla

3]rozpočtové opatření č. 4, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu
4]provedení výmalby přízemí budovy MŠ a kreslírny v patře budovy 

MŠ Senetářov panem Vlastimilem Šenkem, Petrovice 151, PSČ 
679 02 Rájec - Jestřebí s nabídkou 18 200,- Kč

5]položení podlah v budově MŠ panem Radkem Zouharem, Pražská 1, 
PSČ 678 01 Blansko s nabídkou 104 515,- Kč

6]položení vyrovnávacích desek pod PVC v budově MŠ panem 
Radkem Zouharem, Pražská 1, PSČ 678 01 Blansko s nabídkou
16 033,- Kč

7]pronájem nebytových prostor na parc.č. 243 v k.ú. Senetářov,
č.p. 180 o výměře 38m2, v ceně 290,-Kč/m2, pro pana Ladislava 
Plcha, bytem Kulířov 86, PSČ 679 06 p. Jedovnice od  01.08.2013 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc

8]kompletní výstavbu komunikace v nové zástavbě na akci ,,Rodinné 
domy Senetářov – objekt  komunikace - změna I.” v roce 2013

9]aby další etapu výměny oken a dveří v budově hasičské zbrojnici
v naší obci provedla firma Termok real s.r.o., Lipovec 251, 679 05 
Lipovec dle dodané cenové nabídky ve výši 31 451 Kč bez DPH

b) neschvaluje:
1]provedení výmalby přízemí budovy MŠ a kreslírny v patře budovy 

MŠ Senetářov panem Petrem Hudcem, Dolní Lhota 184, PSČ
678 01 Blansko s nabídkou 11 280,- Kč

c) ruší:
1]usnesení č. 12  ze dne 24.06.2013.
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VOLBY   DO   PARLAMENTU ČR

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října a sobotu 
26. října 2013. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí 
ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí 
ve 14:00 hodin. V naší obci je volební místností zasedací místnost 
obecního úřadu.

Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, tedy ve své domácnosti. V takovém 
případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky
a výpisem ze seznamu voličů. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
V případě zájmu využít tuto možnost, se můžete přihlásit na Obecním 
úřadě Senetářov buď písemně nebo telefonicky na tel.č. 516 442 424.

Volič také může požádat o vydání voličského průkazu, a to písemně 
nejpozději do 18. října 2013 a nebo osobně do 23. října 2013.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

     Svoz komunálního odpadu

Říjen: 11, 25                  Listopad822  Prosinec6, 20: ,                     : 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v sobotu 
7.prosince 2013 před doškovou chaloupkou.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – 

materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní 
příležitost.

 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ř ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů
Ř nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 

transportem znehodnotí
Ř znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:
čas:

místo:

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

9. listopadu 2013
10:00 – 11:00 hod.

Obecní úřad Senetářov



� 11 �

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 07 - 09 / 2013

16.7. Kopřiva Josef  è.p. 150

ÈEST JEJICH PAMÁTCE !

  3.9. Marie Pernicová è.p. 69

  3.9. Formánek František  è.p. 117

Blahopøejeme !!!

  13.8. Pavel Kolínský è.p. 75

  7.7. Eduard Slouka è.p. 1

  28.8. Jan Gross è.p. 15

  20.9. Jan Sedlák è.p. 145

93 roků


