
Leden - bøezen 2013

Vážení spoluobčané,
úvodem Vás všechny zdravím a těším se na jaro, které ne a ne přijít. 

Místo probouzející se přírody, prvních sněženek a petrklíčů se z oblohy 
sypou stále nové příděly sněhu. Nezbývá nám nic jiného než věřit, že 
zima se vzdá své vlády a dlouho očekávané jaro konečně přijde.   

Během letošní zimy se hodně poškozují výbojky veřejného 
osvětlení. Firma, která se těmito opravami zabývá, může výměnu 
výbojek provést pouze za předpokladu, že na komunikaci a  přilehlém 
chodníku neleží zmrzlý sníh. Z toho důvodu prosím všechny
o trpělivost.  

Začátkem roku byly vypsány výzvy na  dotační programy. Je stále 
těžší vybrat program, který by byl vhodný pro naši obec. Podali jsme 
žádost o herní prvky na hřiště v nové zástavbě a na opravu střešní 
krytiny na budovu prodejny č.p. 118.

V únoru zastupitelstvo obce schválilo rozpočet a s ním byla 
schválena i první  etapa výstavby komunikace v nové zástavbě. Budou  
položeny podkladní vrstvy. V příštím roce by měla být položena 
konečná úprava povrchu. Na tuto akci se připravuje výběrové řízení. 
Jedná se o podlimitní výběrové řízení, které je v rozmezí od 3-10 mil. 
Kč, ale  administrativně je velice obsáhlé.

Během letních měsíců by mělo být dokončeno zaměření intravilánu 
obce, které začalo probíhat v roce 2011.

20.dubna se uskuteční na zahradě za muzeem festival s názvem 
Kras – naše společné dědictví. Kulturní akce se uskuteční ve 
spolupráci s místní akční skupinou MAS Moravský kras. Z naší  obce 
vystoupí děti z mateřské školy se svým programem a taneční skupina 
ze Senetářova. O občerstvení se postarají členové občanského 
sdružení Muzeum Senetářov. Nezbývá nic jiného než si přát, aby bylo 
slunečno a teplo. Bude postaven velkoplošný stan, takže kulturní akce 
se bude konat i v případě deštivého počasí. V loňském roce  byla velká 
zima a pršelo. Snad to letos vyjde.

Závěrem Vám všem přeji  osobní pohodu, pevné zdraví, více tepla 
s přicházejícím jarem a také více tepla i v mezilidských vztazích.
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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 5. ledna Výroční valnou hromadou sboru, kde byl mimo jiné 
schválen plán činnosti na letošní rok. Tento plán je závazný pro 
všechny členy sboru. 

1. února  proběhla v kulturním sále Ostrova u Macochy Výroční 
valná hromada okrsku Jedovnice, kde byly hlavním programem zprávy 
činnosti jednotlivých sborů.

12. 1. bylo ve spolupráci s obecním úřadem odehráno divadelní 
představení krásenských ochotníků.

Do kroužku Mladých hasičů jsme přivítali několik nových členů. Děti 
se začaly připravovat na závody. První jsme si odbyli v Šebetově. 
Starší obsadili 4. a 6. místo a mladší 4. a 7. místo.

V neděli 3. 3. proběhla společná akce okrsku – návštěva 
Aquaparku Vyškov. 

Zahájila se další část přestavby hasičské zbrojnice – snížení 
podlahy, betonování.

23. 3. – proběhl výcvik výjezdového družstva s dýchacími přístroji
Čeká nás pestré jaro v podobě různých soutěží. Letošní sezónu

s vodou zahájíme 4. května v Doubravici nad Svitavou a dále budeme 
pokračovat každý víkend soutěžemi Okresní ligy mládeže. 

Jako každý rok, tak i letos se zúčastníme hasičské pouti ve 
Křtinách, která se koná 28. dubna.
Připravované akce:

4. května – oslava sv. Floriána v prostorách kulturního sálu
a v prostorách průmyslové zóny. Dle počasí děti předvedou ukázku ze 
svých dovedností a připravujeme doplňkový program pro všechny děti 
(jízda v CAS 25, stříkání vody z proudnic aj.). Na tuto akci zveme 
všechny spoluobčany a hlavně děti.

8. 6.  – 2. ročník Memoriálu Jaroslava Zouhara - noční závody – 
muži, ženy

22. 6. – noční závody - děti
Na tyto akce zveme všechny spoluobčany, bude připraveno bohaté 
občerstvení a pivní speciály ze Strakonic.

Na jaře také proběhne sběr železného šrotu a elektrospotřebičů. 

Slova předsedů složek
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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

Vá�ení spoluobèané,
je za námi první čtvrtletí roku 2013, takže mi dovolte, abych Vás

v krátkosti informoval o činnosti OS Muzeum Senetářov. 
Naši činnost jsme zahájili 22.2.2013 výborovou schůzí, která byla 

zaměřena především na přípravu Valné hromady OS, která se konala 
1.3.2013 v klubovně OS. Na této Valné hromadě byla zhodnocena 
činnost za rok 2012 a zároveň vytyčen plán činnosti na rok 2013. 
Jedním z úkolů na letošní rok je výstavba krytého přístřešku pro 
exponáty. Vybetonování patek pro ukotvení konstrukce bylo 
provedeno koncem minulého roku. I přes nepřízeň letošního počasí se 
nám podařilo 16.3.2013 postavit dřevěnou konstrukci. Dokončení 
přístřešku bude provedeno, jakmile nám to počasí umožní. Dalším 
nejbližším úkolem bude příprava prostor za muzeem na kulturně 
společenskou akci, která se uskuteční 20.4.2013 pod názvem KRAS-
NAŠE SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ. V současné době se podílíme na 
přípravách a budeme se také podílet na samotném zajištění této akce. 
Tuto akci (festival) organizuje MAS Moravský kras, Občianske 
združenie KRAS, Obec Senetářov a OS Muzeum Senetářov. Věřím, že 
počasí k nám bude vlídnější než v loňském roce. Myslím, že si každý na 
tomto festivalu vybere to své. Jak v pestrém nabízeném programu, tak
i v nabídce prodejců a bohatém občerstvení.

Další naše činnost v letošním roce bude zaměřena především na 
renovaci exponátů a brigádnickou činností se budeme snažit přispět
k celkově lepší úrovni muzea. 

Toto je alespoň v krátkosti z naší činnosti v letošním roce. O další 
činnosti Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím dalších 
vydáních Senetářovských listů. Děkuji touto cestou Vám všem 
spoluobčanům, kteří podporují naši činnost.

Senetářov č.30

Za obèanské sdru�ení

Antonín Zouhar
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Ač to nebývá zvykem, tentokráte se musíme přiznat k jednomu 
malému neúspěchu: nepodařilo se nám přivolat jaro! A to ani spoustou 
písniček, básniček, obrázků a příběhů, kterými je vyučování
v posledních dnech v Základní škole v Podomí protkáno. Jak se zdá, 
počasí se snaží neodvádět dětskou pozornost od učení k jarním hrám
a sportům. Během neustávajících sněhových přeháněk se tedy děti 
mohou v útulném prostředí podomské školy nerušeně věnovat svému 
zdokonalování, a to nejen ve vyučování, ale také v různorodých 
mimoškolních akcích. 

Bez ohledu na počasí letos, stejně jako v jiných letech, proběhla
v únoru a v březnu školní kola recitační a pěvecké soutěže. Vítězky 
jednotlivých kategorií pěvecké soutěže postoupily do oblastního kola 
místního sdružení okolních škol Cirsium, a v Jedovnicích těsně před 
Velikonocemi obsadily dvě druhá (M. Vágnerová, A. Hegerová)
a jedno třetí místo (T. Sotolářová). Našim malým zpěvačkám tímto 
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. 

Soutěžilo se však i v jiných odvětvích. Jednadvacet žáků druhého 
stupně se 25.února utkalo v matematickém klání školního kola 
Pythagoriády. Vítězové jednotlivých kategorií školního kola byli oceněni. 
(6. ročník :Tomáš Bohuslav, Martin Šebela, Marcela Vintrová 7. ročník: 
Petr Burian, Michaela Černochová, Vít Kolmačka, 8. ročník: Martin 
Gross, Marek Vintr, Jitka Kratochvílová, Lucie Matušková/ 9.roč.)
O necelý měsíc později se potom téměř všichni žáci (s  výjimkou prvního 
ročníku) zapojili do celostátního ověřování matematických dovedností
v soutěži Matematický klokan.

Mladším žákům (4. – 5. ročník) se na florbalovém turnaji Cirsia  sice 
letos na začátku března příliš nedařilo, ale odvezli si alespoň cenné 
zkušenosti a odhodlání zkusit to příště znovu!

Již podvakrát se k nám přišli podívat budoucí prvňáčci i s rodiči
a mohli si během odpolední „Pohádkové školy“ vyzkoušet nanečisto, 
jaké to bude od září ve škole. K zápisu se 7.února dostavilo 23 dětí
z Podomí, Krásenska, Ruprechtova a Senetářova. Další dvě přípravná 
setkání jsou pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravena na duben
a květen 2013.

14. 3. 2013 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili poznávací exkurze do 
technického muzea v Brně a do Jaderné elektrárny Dukovany. Žáci 4.
a 5. ročníku navštívili 20. března Hvězdárnu a planetárium Brno
a brněnské muzeum Anthropos, pro 5. třídu byla určena i exkurze do 
třídírny odpadů ve Vyškově, která se konala 26.3. a při níž si žáci v praxi 

ŠKOLA a ŠKOLKA
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SEMKO
OS SEMKO (Klub seniorů a Centrum zdravého životního stylu) 

pokračovalo v prvním čtvrtletí ve svých aktivitách  dle programu. Je 
členem Rady seniorů Č R. Spolupracovalo s Radou seniorů 
Jihomoravského kraje a s dalšími neziskovkami a kluby blanenska
a JmK. Informace jsou podávány osobním kontaktem, vyvěšováním
v nástěnce SEMKA o.s. a hlášením v obecním rozhlase. Některých akcí 
se zúčastňují zástupci (např. v Praze), nebo volení delegáti (Krajská 
konference Rady seniorů v březnu na Jihomoravském krajském  
výboru). Na květen je svoláván Celostátní sjezd Rady seniorů do budovy 
Odborových svazů v Praze, který se koná jednou za čtyři roky. Rada 
seniorů je asociace důchodcovských organizací a dalších organizací kde 
je více jak 50 % důchodců nad 55 roků. Nekompromisně bojuje za práva 
3 milionů důchodců a jejich aktivní a zdravé stárnutí. Je smutné, že na 
některá prohlášení a petice jak vláda tak prezident neodpověděl.

Pokračují cvičení a rehabilitace v Centru zdravého životního stylu 
(CZŽS) jednak přímo, jednak na míčích a posilovacích strojích. Cvičí se 
minimálně 2x týdně. Je nutno poděkovat všem cvičenkám a cvičencům, 
kteří pečují o své zdraví a vzhled a pomáhají udržovat projekt
a získávat velmi slušné dotace. Přivítali jsme nové cvičenky a cvičence. 

ověřili důležitost třídění odpadů. 
Ještě před odjezdem spolu se všemi ostatními žáky školy zhlédli 

muzikálovou pohádku v podání brněnského souboru divadla Slunečnice. 
Toto představení se všem velice líbilo.

Od pátku 5. do soboty 6. dubna se školní knihovna spolu s obecními 
knihovnami v Krásensku a v Senetářově zapojí do mezinárodní akce Noc 
s Andersenem. Tímto nocováním v knihovnách, konaném u příležitosti 
Mezinárodního dne dětské knihy, chceme dětem nabídnout možnost 
objevit krásu, kterou dětem nabízí svět literatury. Do celostátního 
projektu Česko čte dětem, konaného též při této příležitosti,  se všechny 
třídy prvního stupně ZŠ Podomí zapojí formou besed s pozvanými hosty. 
Podomská paní starostka či bývalé paní učitelky naší školy přijdou dětem 
přečíst ukázky a pohovoří s dětmi o jejich vztahu ke knihám.

Žáky devátého ročníku čekají přijímací zkoušky na střední školy, 
které se budou konat 22. a 23. dubna 2013. Přejeme jim mnoho úspěchů! 

V následujících týdnech a měsících čekají naše žáky opět mnohá 
divadelní představení, soutěže, exkurze a výlety. Ať se tedy vše vydaří.

Mgr. Jitka Kocmanová
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Děkujeme.
Mimo některých drobných akcí se v úterý 12. února 2013 konaly 

OSTATKY v CZŽS. “Mini“ fašank proběhl se všemi zvyky v rámci 
prostorových možností a zdravotních schopností, hlavně seniorů.

Zavzpomínalo se na slavné ostatky v Senetářově od dob Miloše
a Milana Novákových, které bývaly i 4 dny až po dnešní hasičské. 
Zavzpomínalo se i na oblíbené volenky „hubičkové, smetákové, 
květinové“ a tančení mazurky. Oživili se i některé zvyky na slovácku.
V krátkém obřadu se pochovávala i atrapa basy, všichni dělali plačky
a modlili se – ochraňuj nás baso, vysvoboď nás baso, prosíme tě baso.
A rozloučilo se s basou. Něco se pozřelo, nějaká sklénka vypila a pěkně 
se zazpívalo při harmonice. Tož snad za rok.

Co připravujeme (nebo s čím uvažujeme):
-poznávací zájezd po jihomoravském kraji, nebo nějaké vinobraní, 

nebo dechovky
-kurs pro seniory počítačová gramotnost (bankovnictví, práce

s mobilem)
-návštěva divadla (nutno zvážit, i přes zajištění cca 16 tisíc – autobus

a lístky zdarma, v Senetářově je zájem mizivý)
-mezinárodní den seniorů, 
-2 až 3 vzpomínkové akce významného rodáka (pokud je nebude 

zajišťovat obec)
-případné náměty, nebo zájemci na některé akce mohou kontaktovat 

Zukal J. 724 256 929, nebo Zukal.J@seznam.cz.

Zukal Jaroslav, OS SEMKO

Do minulého zpravodaje se nám kronika již nevešla. Naposledy 
jsme si přiblížili roky 1975 a 1976, nyní pokračujeme roky 1977 a 1978.

1977
Dne 12.10. byl slavnostně otevřen nově zbudovaný areál 

Svazarmu. Svazarm byl založen v roce 1951 a v té době měl 38 členů, 
nyní již bylo získáno 106 členů.

Započato bylo s výstavbou nového sportovního areálu, byla 
odklizena drůbežárna a přemístěn sloup elektrického vedení, začalo 
se s výstavbou fotbalového hřiště a hřiště na odbíjenou.

Po prázdninách zůstavá v budově školy jen mateřská škola. 
Dochází ke zrušení základní školy a budova se bude přestavovat na 
mateřskou školu s celodenním provozem. Na škole se pokryla střecha 
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novou krytinou.
30. září byla slavnostně otevřena expozice lidového bydlení

a perleťářství v památkovém domě č.p. 32.
Ke konci roku bylo v Senetářově 578 obyvatel z toho 281 mužů

a 297 žen.

1978
V neděli 30.07. bylo slavnostně otevřeno sokolské hřiště. Žáci TJ 

Sokol Senetářov sehráli přátelské utkání s žáky TJ Sokol Jedovnice
a v hlavním programu se divákům představili hostující fotbalisté TJ 
Sokol Jedovnice. Oddíl kopané obnovil svou činnost a po podzimním 
kole skončili jako nováček na 1. místě.

Z rozhodnutí vlády byla upravena doba prodeje alkoholu, a to od 
10:00 hodin. V době, kdy se lidé dozvěděli o připravovaném zvýšení 
cen alkoholu, začali tento skupovat, takže v krátké době se police
s alkoholem v obchodě takřka vyprázdnily. Ke zvýšení cen alkoholu 
skutečně došlo, a to až o 40%.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 12.12.2012
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu o průběhu 

23 zasedání zastupitelstva p. Antonína Zouhara a ing. Michala Zouhara
3]obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

4]obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a  odstraňování komunálních odpadů

5]rozpočtové provizorium
6]poskytnutí neinvestičního příspěvku Č eskému zahrádkářskému 

svazu Senetářov v částce 3 600,-Kč
7]rozpočtové opatření č. 5
8]darovací smlouvu nemovitosti parc.č. 1187/8 v k.ú. Senetářov, kterou 

uzavírají pan V.S. a paní J. P. s  uvedeným dodatkem v darovací smlouvě,  
a to s datem schválení zastupitelstvem obce Senetářov a číslem usnesení

9]vyloučení ing. P.Z. z hlasování o schválení Kupní smlouvy, smlouvy
o zřízení předkupního práva a zástavního práva

10]Kupní smlouvu, smlouvu o zřízení předkupního práva a zástavního práva 
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na pozemek parc.č. 1187/4 v k.ú. Senetářov o výměře 944 m2 za cenu 
150,- Kč/m2 uzavírané mezi prod. Obcí Senetářov a kupujícím ing. P.Z.

11] pronájem venkovní plochy v areálu prům. zóny Senetářov na parc.č. 
515/1 v k.ú. Senetářov před halou č.p. 185 o výměře 30m2 v ceně 
100,-Kč/m2, od 13.12.2012 na dobu neurčitou pro firmu Stord Czech 
s.r.o 

12]zplnomocnění starostky obce Jany Sedlákové ke schválení 
rozpočtového opatření v závěru roku 2012 s tím, že na nejbližším 
zasedání zastupitelstva obce budou zastupitelé s rozpočtovým 
opatřením seznámeni.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 28.1.2013
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu o průběhu 

24 zasedání zastupitelstva  Mgr.Renatu Musilovou a pana Milana Bábora
3]rozpočet obce Senetářov na rok 2013
4]rozpočtový výhled na rok 2013 - 2015
5]pronájem venkovní plochy  v areálu prům. zóny Senetářov na parc.č. 

515/1 v k.ú. Senetářov před halou č.p. 185   o výměře 20m2 v ceně 100,-
Kč/m2, od 29.01.2013 na dobu neurčitou pro firmu Stord Czech s.r.o. 

6]vytápění tepelným čerpadlem v prostorách areálu průmyslové zóny 
Senetářov na parc.č.st. 243 v k.ú. Senetářov v místnostech v 1. 
patře dveře č. 204 a 205 firmou Stord Czech s.r.o., Senetářov 183, 
které si firma uhradí z vlastních finančních prostředků

7]zamítnutí udělení čestného občanství panu Aloisi Zukalovi
8]uskutečnění nočních závodů v požárním útoku v prostorech areálu 

průmyslové zóny Senetářov ve dnech 8. června 2013 soutěž mužů a žen 
a 22. června 2013 dětská soutěž s tím, že firmy působící v tomto areálu 
budou předem informováni

9]navýšení částky za dohodyo pracovní činnosti a dohody o provedení 
práce z 49,- Kč na 60,- Kč za hodinu a za dohody za sečení trávy z 70,- Kč 
na 80,- Kč za hodinu pro rok 2013

b) bere na vědomí:
1]rozpočtové opatření č. 6 z roku 2012

c) souhlasí:
1]s možností ubytování dětí ze Šumavy ve dnech 21. až 23. června 

2013 v 1. patře bývalého školícího střediska
2]s postavením stanů a přespáním účastníků dětských nočních 

závodů ve dnech 22. a 23. června 2013 na travnatém porostu vedle 
haly firmy Alweco s tím, že pořadatelé jsou povinni zajistit bezpečnost jak 
účastníků, tak aby nevznikla žádná škoda, jak na zdraví účastníků, tak
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i na majetku.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 6.3.2013
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu dvacátého pátého zasedání zastupitelstva obce ing. 
Jiřího Šebelu a ing. Petra Zouhara

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

4]rozpočtové opatření č. 1
5]za zpracovatele výběrového řízení na  akci ,,Rodinné domy Senetářov

 – objekt komunikace” ing. Jaromila Richterjörka, Čapkova 2, Blansko
s cenovou nabídkou 38 000,- Kč

6]výběrovou komisi na akci ,,Rodinné domy Senetářov – objekt 
komunikace” ve složení ing. Michal Zouhar, Antonín Zouhar a Jana 
Sedláková

7]stavební dozor  na akci ,,Rodinné domy Senetářov – objekt  
komunikace” firmu BESTA – ing. Brázda s.r.o., Smetanova 4, 
Blansko s nabídkou 54 208,- Kč

8]umístění reklamní plachty s upoutávkou na noční závody v požárním 
sportu,  na plotě vlevo od vjezdu do areálu průmyslové zóny

9]podání žádosti z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na
opravu budovy obchodu - č.p. 118 Senetářov

b) neschvaluje:
1]stavební dozor  na akci ,,Rodinné domy Senetářov – objekt  

komunikace” ing. Leoše Kratochvíla, Strhaře – Žleby 19, Lomnice
s nabídkou 50 000,- Kč.

     Svoz komunálního odpadu

Duben: 12, 26                  Květen1024 Červen7, 21: ,                       : 
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MAS Moravský kras o.s., Občianske združenie KRAS, 
Obec Senetářov a OS Muzeum Senetářov

Vás zvou v sobotu 20.4.2013 

10.00 Slavnostní zahájení před kostelem sv. Josefa

10.30 Představení flmového cestovatelského průvodce 

          po Moravském a Slovenském krasu 

11.00 Vystoupení zpěváků Ivety Francové 

          a Martina Matese Štěpánka

13.00 Romská hudební skupina Rozmaring z Čoltova 

          ze Slovenského krasu

14.00 Vystoupení dětí z MŠ Senetářov

14.15 Moderní tance a step (SZUŠ Blansko)

14.30 Taneční skupina Senetářov 

          Street, step a irské tance (SZUŠ Blansko)

15.00 Lidové tance Moravského krasu (Folklorní soubory  

          Drahan, Drahánek a cimbálová muzika Drahan)

16.00 Dechová hudba Olšověnka z Jedovnic 

Doprovodný program

Jarmark řemeslníků a výrobců - držitelů značky MORAVSKÝ 
® 

KRAS regionální produkt a regionálních výrobců 

ze Slovenského krasu.

Promítání flmového cestovatelského průvodce 

po Moravském a Slovenském krasu.

N a občerstvení budou připraveny regionální speciality

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

z Moravského a Slovenského krasu.

KRAS – NAŠE SPOLEČNÉ

DĚDICTVÍ
Program festivalu

do Senetářova na festival

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 / 2013

20.2. Formánek Jaromír  è.p. 67

ÈEST JEJICH PAMÁTCE !

    4.1. Marie Kuncová è.p. 117

  16.1. Anděla Nejedlá è.p. 103

  16.1. Marie Zouharová è.p. 40

  8.3. Nesrovnal František  è.p. 90

Blahopøejeme !!!

  11.1. Jiří Láník  è.p. 37

    6.2. Mia Resová  è.p. 138

    25.3. Bára Šebelová  è.p. 206

  22.1. Ludmila Sotolářová è.p. 3

  16.2. Marie Nesrovnalová è.p. 90

  6.1. Ladislav Zouhar è.p. 84


