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Vážení spoluobčané,
začátek září je pro většinu z nás spojen s návratem k pravidelnému 

pracovnímu  životu  a  návratem  dětí  a  studentů  do  škol  a  školek. 
Prázdniny a doba odpočinku končí. Snad více než v minulých letech si 
všichni přejeme návrat k normálu, aby děti každý den zasedly se svými 
spolužáky do lavic.  

V  budově  mateřské  školy  během  letních  prázdnin  proběhly 
plánované opravy. Po dohodě s paní  ředitelkou  se  v mateřské  škole 
uskuteční na podzim den otevřených dveří, takže kdo bude mít zájem si 
budovu  prohlédnout,  bude  mít  tuto  možnost.  Termín  bude  ještě 
upřesněn.

Naše  obec  má  od  srpna  nové  webové  stránky.  Ty  původní  již 
nesplňovaly požadované parametry, takže se musely sestavit kompletně 
nové.

Na  posledním  zasedání  zastupitelstva  obce  byl  schválen  nový 
územní plán, takže po nabytí účinnosti bude nový územní plán platný. 

Jak jsem minule informovala, nebyla nám přiznána dotace na opravu 
omítek a přeložení hřebene střechy muzea. Na tyto opravy jsme znovu 
požádali  o  finance,  tentokrát  o  individuální  dotaci  z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Zatím čekáme na rozhodnutí.   Koncem září by 
měla být provedena oprava střechy hřebene, oprava omítek se uskuteční 
příští rok na jaře. Touto cestou bych chtěla poděkovat spolku Muzeum za 
odstranění mechu ze střechy muzea. Pod mechem začaly došky vlivem 
častých srážek zahnívat, proto bylo nutno mech co nejdříve odstranit.

Opětovně  bych  chtěla  požádat  majitele  pozemků,  jejichž  stromy
a okrasné dřeviny zasahují do veřejných prostranství, aby provedli ořez 
těchto větví. Totéž se týká i majitelů ovocných stromů, z kterých opadává 
ovoce na chodníky a komunikace. Je velice nepříjemné, musejí-li ostatní 
občané, spadanému a zahnívajícímu ovoci vyhýbat.

Od října budou v naší obci na všechna stanoviště s odpady přistaveny 
nové bílé kontejnery na drobný kovový odpad. Zde bude možné vkládat 
čisté  a  prázdné  nápojové  plechovky,  konzervy  od  potravin,  zvířecí 
konzervy, drobný kovový odpad např. uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů 
apod.

Tolik  v  krátkosti  několik  informací  o  dění  v  naší  obci.  Do  dalšího 
období přeji všem poklidné podzimní období.
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Starostka obce
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Jana Sedláková
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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. Letos se zde bohužel 
závody nekonaly, ale přesto  jsme výlet zorganizovali a  to ve dnech
30.  7.  –  1.  8.  V  pátek  jsme  navštívili  ZOO Praha,  kam  jsme  dojeli 
parníkem. V sobotu jsme vyrazili do Lanového parku Zadov a starší děti 
si vyzkoušely horské káry. Odpoledne  jsme navštívili hrad Kašperk, 
kde se tento den uskutečnilo tzv. „Oživené nádvoří pro děti”. Proběhly 
zde různé zábavné aktivity na hradním nádvoří – lukostřelba, rýžování 
zlata  a  další  zábava.  Shlédli  jsme  vystoupení  skupin  historického 
šermu. V neděli jsme na zpáteční cestě domů navštívili Krokodýlí ZOO
v Protivíně.

Z důvodu covidových opatření se Okresní  liga mládeže Blansko 
nerozběhla a Velká cena Blanenska měla 1. závod až druhý víkend
v červenci. Místo již zmíněné OLM Blansko jsme začali i letos s našimi 
družstvy mladších a starších žáků a dorostu objíždět závody Okresní 
dětské  ligy  Prostějovska  –  více  informací  naleznete  na  stránkách: 
https://odlprostejov.cz/.

25. 9. v Krasicích proběhne poslední kolo této ligy. K tomuto datu se 
dovíme konečné umístění našich družstev. Průběžné výsledky dávají 
velkou naději na pěkné umístění. 

Velké  ceny  Blanenska  se  zúčastňuje  družstvo  žen  a  družstvo 
dorostenců. Ženy se po rozpačitém začátku probojovaly na průběžné 
2.  místo.  V  Sudicích  11.  9.  zaběhly  svůj  rekordní  čas  16:99  s. 
Dorostenci na všech dosavadních závodech zvítězili. Nejvíce těší, že 
dokáží předvést kvalitní útok, který zkušení závodníci oceňují. Kluci  na 
některých  závodech  zkusili  i  kategorii  mužů.  Ani  zde  nezaostali. 
Průběžné výsledky můžete sledovat na stránkách VCB.

Naše výjezdová jednotka měla 1 výjezd – úklid ropných látek v obci 
po poruše kombajnu.

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

Pokud situace dovolí, proběhne Kateřinská zábava 20. 11. – k tanci 
bude hrát Radomil Štěpánek. 

Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. (program dle situace).
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Na  závěr  chci  popřát  všem  krásný  podzim  a  bohatou  úrodu  ze 
zahrádky.

Josef Šenk,  starosta SDH

Spolek Muzeum Senetářov

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností našeho spolku za období od 

posledního vydání Senetářovských listů.
Opatření v souvislosti s pandemií bylo v uplynulém období částečně 
rozvolněno, takže nám bylo umožněno alespoň částečně pokračovat v 
naší činnosti.

Ve dnech 8. - 11.7.2021 jsme se v počtu čtyř členů zúčastnili 11. 
ročníku setkání přátel pícek, tentokrát v maďarském Csepregu. Tohoto 
setkání  jsme  se  zúčastnili  již  po  šesté  jako  jediní  zástupci  nejen
z Moravy, ale z celé ČR.   Věříme, že příští rok se naši zástupci opět 
zúčastní  již  12.  ročníku  (tentokrát  se  toto  setkání  uskuteční  na 
východním Slovensku v Pribeniku) a nebudou tak přerušeny navázané 
dobré vztahy s ostatními účastníky napříč Maďarskem a Slovenskem.

- 16.7.2021 posezení členů spolku na zahradě muzea za účelem 
organizačního zajištění  akce Sraz auto – moto veteránů. 

- 27.7.2021 výborová schůze. Tato schůze byla také zaměřena na 
zajištění akce Sraz auto-moto veteránů.

- 5. a 6.8.2021 se uskutečnily brigády na zahradě muzea za účelem 
přípravy a zajištění výše uvedené akce.

- 7.8.2021 se uskutečnil II. ročník   Srazu auto – moto veteránů na 
zahradě místního muzea.

Účast  veteránské  techniky  byla  tak  jak  v  předchozím  nultém
a prvním ročníku dá se říct dobrá. Zúčastnilo se cca 70 kusů techniky 
(motorka,  pionýr,  babeta,  velorex…..)  plus  veteránské  automobily. 
Přistaven byl také bývalý autobus senetářovských hasičů zn. Ikarus, 
který  je  v  současné  době  vystaven  v  Technickém  muzeu  v  Brně. 
Součástí  tohoto  srazu  byla  již  tradičně  spanilá  jízda  na  kterou  se 
účastníci těšili a užili si ji.

Celou  akci  moderovali  osvědčení  a  oblíbení  moderátoři.  Na 
doprovodném  programu  se  podílela  svým  vystoupením  šermířská 
skupina  Armet.  K  příjemnému  posezení  přispěla  živá  hudba.  Bylo 
zajištěno bohaté občerstvení ( kančí guláš, klobásy a cigára z udírny, 
párek v rohlíku..) pro děti cukrová vata a jako již tradičně se v pícce 
pekly oblíbené a hlavně chutné frgály. Děti si užily také malování na 

https://odlprostejov.cz/
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Mgr. J. Kocmanová

Žáci mají  i  letos možnost  vybrat  si  z bohaté nabídky zájmových 
kroužků,  jako  např.  výtvarný,  taneční,  pěvecký  sportovní,  šachový, 
matematický a další. Tyto kroužky by měly zahájit svoji činnost od října. 
Po prázdninách byly uvedeny do provozu nově zrekonstruované dílny. 
Ty původní, které k výuce technických prací sloužily již dlouhá léta, si 
rekonstrukci  skutečně  zasloužily!  Suterénní  prostory  za  tělocvičnou 
prošly  kompletní  přestavbou  a  dílny  byly  vybaveny  nejen  novým 
funkčním nábytkem, ale také novým moderním a funkčním nářadím. 
Žáci  by  díky  tomu  měli  být  lépe  připraveni  se  úspěšně  uplatnit
v technických oborech. Dílny budou do budoucna i nadále využívány 
všemi  ročníky  jako  keramická  dílna,  kromě  keramické  pece  byly 
pořízeny  i  dva  elektrické  hrnčířské  kruhy.  Prostory  díky  svému 
plnohodnotnému  vybavení  mohou  také  sloužit  k  výuce  jakéhokoliv 
jiného  předmětu.    V    blízké  budoucnosti  se  předpokládá,  že  tato 
učebna bude hojně využívána po dobu rekonstrukce učebny fyziky. Ta 
by měla být započata ještě v tomto kalendářním roce.

Novinkou  v  naší  škole  je  vydávání  žákovského  elektronického 
občasníku Podomský školopis z dílny žáků nejvyšších ročníků, kteří jej 
vydávají  pod  vedením  svých  učitelů  (především  paní  učitelky 
Knechtové). Odkaz na tento časopis bývá prostřednictvím databáze 
pro elektronickou školní komunikaci rozesílán na mail žákům i rodičům. 
Ke  stažení  jej  najdete  také  na  webových  stránkách  školy.  Tam 
naleznete i veškeré další aktuální informace o dění v naší škole.

Věříme, že letos budou moci děti navštěvovat školu bez nutnosti 
distanční  výuky.  Přejeme  proto  všem  našim  žákům  i  Vám  všem 
ostatním pevné zdraví.

Skautský oddíl
Kvůli  epidemii  koronaviru  byla  skautská  činnost  během  roku 

pozastavena. Po zlepšení situace nám ale již nic nebránilo uskutečnit 
naše tradiční letní tábory. Kluci se vydali objevovat krásy Orlických hor. 
Holky tábořily na našem milovaném tábořišti v Rakoveckém údolí. 

Chlapecký tábor 2021 – dobrodružství na Tajuplném ostrově
Proplížit  se  do  obleženého  Richmondu  a  pomoci  osvobodit 

zajatého  Cyruse  Smithe.  Tak  začínal  náš  tábor  inspirovaný 
dobrodružným románem Tajuplný ostrov z pera Julese Verna. Kluci 
nejdřív museli z šifer ukrytých v richmondských novinách zjistit místo 

ŠKOLA a ŠKOLKA
Základní škola a mateřská škola Podomí

Zahájení  nového  školního  roku  bylo  tentokrát  jiné,  než  jak  si 
pamatujeme z minulosti. Z důvodu aktuálních vládních nařízení musel 
být  během  slavnostního  zahájení  školního  roku  omezen  počet 
účastníků, a protože se žáci vyšších ročníků museli ihned po příchodu 
podrobit  antigennímu  testování,  konalo  se  tradiční  shromáždění
v  tělocvičně  1.  záři  2021  hned  dvakrát:  nejprve  se  se  svojí  paní 
učitelkou,  podomskou paní starostkou a se zástupci vedení školy  sešli 
noví prvňáčci v doprovodu svých rodičů a jiných rodinných příslušníků, 
po nich se tam s ostatními kamarády i všemi vyučujícími přišli přivítat 
ostatní  již  otestovaní  žáci.  V  tento  den  nezahájili  školní  docházku
v Podomí jen prvňáčci, ale i do jiných tříd přibylo několik nových žáků. 
Celkově  tedy  výuku  na  Základní  škole  v  Podomí  ve  školním  roce 
2021/2022  započalo  169  žáků  (z  Podomí,  Senetářova,  Krásenska, 
Ruprechtova, Lipovce a Kotvrdovic). 

Naše  škola  stabilně  nabízí  žákům  širokou  nabídku  školních
i  mimoškolních  aktivit.  Výuka  bývá  často  doplňována  exkurzemi, 
výukovými  programy  ve  specializovaných  pedagogických  centrech, 
přednáškami  a  mnoha  dalšími  nabídkami.  Také  v  tomto  roce  jsou
v plánu. Některé terénní výzkumy či plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník 
už byly zahájeny, jiné jsou v plánu v následujících týdnech či měsících. 
Doufáme,  že  nám  epidemiologická  situace  neznemožní  tyto  akce 
uskutečnit. 

obličej a skákací hrad. Dle ohlasů návštěvníků se tato akce zdařila, ale 
to si může samozřejmě ohodnotit každý, kdo se zúčastnil. Poděkování 
patří všem, kteří se na zajištění této akce podíleli. V neposlední řadě 
patří poděkování také sponzorům a příznivcům naší činnosti. Věříme, 
že se tato akce uskuteční i příští rok.

- 31.8.2021 výborová schůze. Na této schůzi byla zhodnocena výše 
uvedená akce a projednání zajištění (pokud to epidemické opatření 
umožní)  zájezdu  pro  členy  spolku.  Blíže  k  tomuto  plánovanému 
zájezdu v příštím vydáním Senetářovských listů.

Tolik  k  naší  činnosti  v  uplynulém  období.  Do  dalšího  období 
přejeme všem spoluobčanům hlavně hodně zdraví.

Za Spolek Muzeum Senetářov
   Antonín Zouhar
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setkání,  zmocnit  se  létacího  balonu  a  v  něm  uletět  spolu
s osvobozeným Cyrusem.

Ač útěk proběhl úspěšně, let balonem se neobešel bez komplikací. 
Vzduchoplavce překvapila bouře, která je zanesla stovky mil od jejich 
cíle až na tajuplný ostrov, na němž ztroskotali. Posádky našich balonů 
se ale nepřízně osudu nezalekly. Vybudovaly  si  přístřešky a  začali 
shánět materiál na stavbu lodi, na které by mohli z ostrova odplout.

Tábořiště u říčky Divoká Orlice bylo pro náš příběh jako stvořené. 
Zpěv řeky navodil správnou atmosféru a ostrůvek v říčním korytě se 
proměnil na opuštěný ostrov uprostřed Tichého oceánu. 

S  kluky  jsme  podnikli  i  několik  výprav  do  okolí.  Navštívili  jsme 
nedaleký Neratov,  kde  stojí  kostel  se  skleněnou  střechou. Pomohli 
jsme místnímu  panu  faráři  se  zpracováním  dřeva  a  za  odměnu  si 
vyslechli  vyprávění  o  tom,  jak  se  po  druhé  světové  válce  podařilo 
poničený kostel postupně opravit do současné podoby. Zdolali jsme i 
vrchol  Tetřevec  a  na  nafukovacích  lodích  přepluli  vodní  nádrž 
Pastviny.

Než se trosečníkům podařilo nalézt dostatek dílů na loď, naučili se 
jak  si  najít  obživu,  uvařit  jídlo  na  ohni,  vyřezat  lžičku  ze  dřeva  a 
vyzkoušet  si  spoustu  dalších  dovedností.  Pobyt  na  ostrově  jim 
znepříjemnili piráti, kteří zakotvili v zátoce. Trosečníkům se ale v noci 
podařilo proplížit na jejich loď, vyslechnout si pirátské plány a další den 
pomocí vyrobených torpéd pirátskou loď potopit.

Ze  vzduchoplavců  se  na  konci  tábora  stali  i  mořeplavci.
Z  naplavených  kusů  dřeva  si  postavili  lodě  a  na  nich  po  objevení 
pokladu ukrytého na ostrově odpluli zpět domů.

Dívčí tábor 2021 
Od 7. do 20. července proběhl v Rakoveckém údolí dívčí skautský 

tábor. Po prvním dni klidně stráveném „v luxusním hotelu“ jsme se ráno 
probudily  ve  hře  Jumanji,  kterou  jsme  předešlý  večer  hrály.  Přežít
v  takové džungli není samozřejmě  jen  tak. Na konci se nám  i přes 
strasti  osudu  podařilo  osvobodit  celé  Jumanji  od  nadvlády  zlé 
čarodějnice a vrátit se zpět do Hotelu Paradise. Zde na nás čekala 
malá hostina a dokonce sauna. Během pobytu jsme se naučily spoustu 
nových věcí, utužily naše vztahy a zažily spoustu legrace. Myslím, že to 
ještě dlouho bude jedna z mých oblíbených vzpomínek.

Ladislav Zouhar

Klára Kubíčková
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 28.6.2021
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu dvacátého osmého zasedání pana Josefa 

Šíbla a pana Romana Kyjovského a  zapisovatelkou  zápisu paní 
Magdu Vargovou

3] schvaluje vyloučení z hlasování pana Antonína Zouhara o Smlouvě 
o zrušení věcného břemene a Kupní smlouvě 

4] schvaluje Smlouvu o zrušení věcného břemene a Kupní smlouvu
5] schvaluje  Smlouvu  o  spolupráci  mezi  Sdružením  měst  a  obcí 

východní Moravy a obcí Senetářov
6] bere na vědomí výběr zhotovitele na realizaci akci „Výměna dveří

a dlažby v budově MŠ Senetářov“ pana Jaroslava Kaldy, bytem 
Mánesova 1731/19, Boskovice PSČ 680 01 s cenovou nabídkou ve 
výši 393 922,- Kč

7] souhlasí  s  čerpáním  finančních  prostředků  z  rezervního  fondu 
příspěvkové organizace Mateřská škola Senetářov do maximální 
částky 140 000,- Kč

8] bere  na  vědomí  výsledek  výběrové  řízení  na  zhotovitele  stavby 
„KANALIZACE v areálu průmyslové zóny Senetářov“, kdy nebyla 
dodána žádná cenová nabídka 

9] bere  na  vědomí  sdělení  mž.  R.  a  M.  Z.  týkající  se  prodeje  či 
pronájmu pozemku parc.č. 121/4 v k.ú. Senetářov

10]schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 183, parc.č. st. 
255 v k.ú. Senetářov  o výměře 100 m2, v ceně  255,30 Kč/m2, pro  
firmu  SYNCO METAL  s.r.o., se sídlem U Lihovaru 495, Černá Hora 
na dobu určitou od 01.07.2021 do 31.12.2021

11]nesouhlasí s nájmem venkovních prostor v areálu průmyslové zóny 
parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov o výměře 400 m2 společnosti ČSAD 
Ústí nad Orlicí, se sídlem Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8.7.2021
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  dvacátého  devátého  zasedání  pana 

Antonín Ševčíka a Mgr. Romana Kuběnu a zapisovatelkou zápisu 
paní Magdu Vargovou

3] revokuje usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Senetářov ze 
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dne  28.06.2021  č.  4/28/2021  o    schválení  Smlouvy  o  zrušení 
věcného břemene a Kupní smlouvy 

4] schvaluje Smlouvu o zrušení věcného břemene a Kupní smlouvu
5] schvaluje  prodej    části  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú.  Senetářov 

ostatní plocha v obci a k.ú. Senetářov specifikované  jako díl  ,,h“
o výměře 73 m2  mž. L. a J. Z.. 

6] schvaluje  prodej    části  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú.  Senetářov 
ostatní plocha v obci a k.ú. Senetářov specifikované  jako díl  ,,g“
o výměře 143 m2  panu Z.Z.

7] schvaluje  prodej    části  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú.  Senetářov 
ostatní plocha v obci a k.ú. Senetářov specifikované  jako díl  ,,c“
o výměře 181 m2  paním M.a M. K.

8] schvaluje  prodej    části  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú.  Senetářov 
ostatní  plocha  v  obci  a  k.ú.  Senetářov  specifikované  jako  díl  ,,l“ 
o výměře 54 m2  mž. J. a V. L.

9] schvaluje  prodej    části  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú.  Senetářov 
ostatní plocha v obci a k.ú. Senetářov specifikované  jako díl  ,,e“
o výměře 130 m2  L.K.

10]schvaluje  prodej    části  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú.  Senetářov 
ostatní  plocha  v  obci  a  k.ú. Senetářov  specifikované  jako  díl  ,,f“
o výměře 120 m2  paní I.H.

11]schvaluje  prodej    části  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú.  Senetářov 
ostatní plocha v obci a k.ú. Senetářov specifikované  jako díl  ,,a“ 
o výměře 84 m2  mž. M. a J. J.

12]schvaluje  prodej    části  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú.  Senetářov 
ostatní plocha v obci a k.ú. Senetářov specifikované  jako díl  ,,d“
o výměře 57 m2  firmě ARMOMETAL, s.r.o., se sídlem Kobylnická 
1168, 664 51 Šlapanice

13]schvaluje  prodej    části  pozemku  parc.č.  716/1  v  k.ú.  Senetářov 
ostatní plocha v obci a k.ú. Senetářov specifikované  jako díl  ,,b“
o výměře 18 m2  mž. L.  a J. Z.

14]schvaluje kupní cenu ve výši   50,-Kč/m2 za část pozemku parc.č. 
97/5 trvalý travní porost v obci a k.ú. Senetářov specifikované jako 
díl ,,j“   o výměře 2 m2   pánům A.  a Z. Z. 

15]schvaluje výkup   části pozemku parc.č. 97/5  trvalý  travní porost
v obci a k.ú. Senetářov specifikovaný jako díl ,,j“   o výměře 2 m2   od 
pánů A. a Z. Z.

16]schvaluje Smlouvu o zrušení věcného břemene a Kupní smlouvu
17]schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021
18]schvaluje Revizi 1 Programu rozvoje obce Senetářov v roce 2021
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a upřesnění úkolů na rok 2021 a 2022.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8.7.2021
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu třicátého zasedání pana Ondřeje Ševčíka 

a pana Romana Kyjovského a zapisovatelkou zápisu paní Magdu 
Vargovou

3] ověřuje že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky 
dotčených  orgánů  a  se  stanoviskem  krajského  úřadu,  souhlasí
s  předloženým  návrhem Územního  plánu  Senetářov  a  výsledky 
jeho  projednání,  včetně  způsobu  zohlednění  podmínek 
vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
rozhoduje  o  uplatněných  námitkách  a  vydává  Územní  plán 
Senetářov formou opatření obecné povahy

4] schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  3/2021,  které  tvoří  přílohu  č.  2 
tohoto zápisu

5] schvaluje podání žádosti o individuální dotaci JMK 2021 na opravu 
doškové  střechy  a  opravu  venkovních  omítek  budovy  Muzea 
tradičního bydlení a perleťářství

6] schvaluje vyloučení  z hlasování pana A.Š. o pronájem venkovní 
plochy v areálu průmyslové zóny

7] schvaluje  nájem  venkovních  prostor  v  areálu  průmyslové  zóny 
parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov   o výměře 15 m2, v ceně   102,10 
Kč/m2,  pro  pana  A.  Š.  na  dobu  určitou  od  09.09.2021  do 
31.08.2022. 

     Svoz komunálního odpadu

Říjen:  1, 15, 29                Listopad: 12, 26                Prosinec: 10, 23 
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 07 - 09 / 2021

Blahopřejeme !!!

3.7. Josef Zouhar  č.p. 154

Senetářovské listy červenec – září 2021, číslo 3, vydáno 24. září 2021. 
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.

 20.7. Jindřich Hasoň č.p. 31

26.9. Josef Zouhar č.p. 3675 roků

13.7. Jan Gros č.p. 2185 roků

16.7. Marie Pospíšilová č.p. 11090 roků

25.7. Marie Plisková č.p. 52

ČEST JEHO PAMÁTCE !
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident  republiky  vyhlásil  volby  do  Poslanecké  sněmovny 

Parlamentu  ČR,  a  tyto  volby  se  uskuteční  v  pátek  8.  října  2021
a v sobotu 9. října 2021. První den začíná hlasování v 14:00 hodin
a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 08:00 
hodin a končí v 14:00 hodin. Volby proběhnou v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Senetářov. Voliči jsou povinni při vstupu do volební 
místnosti mít respirátor a dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Voliči mohou požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů, 
aby mohli 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, hlasovacímu 
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, tel.č. 516 442 424 nebo ve dny voleb 776 361 412.

TŘÍDĚNÍ  ODPADŮ
Koncem  září  byly  na  sběrná  místa  na  Točně,  na  Trávníkách

a  u  mateřské  školy  umístěny  bílé  popelnice  na  třídění  kovových 
odpadů.  Do  těchto  popelnic  patří  plechovky  od  potravin,  nápojové 
plechovky, kovové předměty z domácností  jako  jsou příbory, víčka, 
šroubky, alobal, kancelářské sponky apod. Do těchto popelnic naopak 
nepatří obaly znečištěné zbytky potravin (obaly od potravin  je  třeba 
před vhozením vymýt) a nebezpečnými  látkami např. plechovky od 
barev, tlakové nádoby, domácí spotřebiče apod. Nepatří do nich ani 
těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť).
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