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Vážení spoluobčané,
máme  za  sebou  další  rok.  Rok,  který  byl  spojen  s  rozkopanými 

komunikacemi,  prachem  a  blátem.  Ten  letošní  rok  by měl  být  o  něco 
příjemnější. Stavba kanalizace bude pokračovat, ale lepší výhled nabízí 
druhá polovina roku, kdy  již budou provedeny některé opravy místních 
komunikací.

Samotná stavba kanalizace bude pokračovat ve vyvedení odboček
v  lokalitě  Trávníky  a  v  ulici  od  autobusové  zastávky  směrem  na 
Kotvrdovice. Pod schody u kostela bude propojení kanalizace provedeno 
protlakem,  aby  nebyly  poškozeny  schody.  Začátkem  dubna  se  bude 
překládat dlažba v ulici V Sadě a poté se začne s opravou komunikace
v Chaloupkách.

V jarních měsících budou zahájeny opravy komunikace a přilehlého 
chodníku na Trávníkách. V současné době v této lokalitě probíhá i oprava 
části místní komunikace. Rovněž zde bude nutno opravit dešťový kanál
v délce 70 m mezi domy č.p. 52 a č.p. 21, kde byly provedeny kamerové 
zkoušky,  z  nichž  vyplynulo,  že  kanalizační  potrubí  je  poškozeno
a v budoucnu by byla jeho oprava nevyhnutelná.

V březnu byly započaty práce na položení nového povrchu u kostela. 
Tyto úpravy by měly být dokončeny do konce června.

Zastupitelstvo  obce  schválilo  pořízení  radaru  na  měření  rychlosti 
projíždějících aut v obci. Do rozpočtu na letošní rok byly také zahrnuty 
finance na opravu povrchů u mateřské školy, 2. etapu oprav komunikace
k bytovkám, demolici domu č. p. 45,  a další opravu části hřbitovní zdi. 

V únoru byla také podána žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na novou autobusovou čekárnu na točně na kopci.

Chtěla  bych  požádat  všechny  občany,  aby  v  okolí  kontejnerů  na 
tříděný  odpad  zachovávali  pořádek  a  neukládali  tříděný  odpad  vedle 
kontejnerů, které vítr rozfouká po okolí. 

Rovněž bych chtěla apelovat na majitele psů, aby uklízeli zanechané 
výkaly po svých psích mazlíčcích. Je velice nepříjemné, když  na obecních 
pozemcích máme nevzhledné  hromádky.     

V květnu bych chtěla pozvat děti na pohádkový les, který bude doplněn 
zábavným programem a v červnu na tradiční gulášové slavnosti v zahradě 
muzea. 

Závěrem děkuji  všem,  kteří  dle  svých možností  pomáhají  nejenom
s jarním úklidem svého okolí, ale i s celkovou péčí o místa, kde žijeme.  

Přeji všem příjemné prožití jarních dnů.
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Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí letošního roku je úspěšně za námi. Tento rok jsme 

zahájili 6.  ledna Výroční valnou hromadou sboru, kde byl mimo jiné 
schválen  plán  činnosti  na  letošní  rok.  Tento  plán  je  závazný  pro 
všechny členy sboru. 

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

2. 2.  proběhla v Krasové Výroční valná hromada okrsku Jedovnice
10.2. se konal v obci Masopustní průvod za doprovodu muzikantů

z  Jedovnic.  Všem  zúčastněným  děkujeme  a  také  děkujeme  našim 
spoluobčanům  za  pohoštění  a  dary.  Velké  díky  zaslouží  také  pan 
Pliska Jaroslav st., který vozí děti po celou dobu průvodu.

10. 3. kroužek Mladých hasičů navštívil Laser Arénu v Boskovicích 
a Aquapark Boskovice

17.3. se uskutečnily již první závody OLM v Kunštátě, které pořádal 
SDH Sychotín. Soutěžilo se v uzlování. V základním kole obsadili starší 
2. místo a mladší 5. místo. Poté proběhly vyřazovací boje, kde  se nám 
již nedařilo. Jednotlivci starší – ve vyřazovacím kole zvítězil Stanislav 
Vintr.

17. 3. jsme společně se sdružením Muzeum uspořádali „Hodové 
posezení“.  Je  to  v  kalendáři  nová  akce,  kterou  bychom  chtěli 
pravidelně opakovat. Velká účast spoluobčanů ukázala, že o tuto akci 
bude  zájem.  Trochu  nás  pozlobilo  počasí,  zejména  pana  Vintra 
Václava a další, kteří se podíleli na pečení koláčů a chleba. Patří jim 
velké díky za obětavost a nadšení. 

Připravované akce:
-  sběr  železného  šrotu,  papíru  a  elektrospotřebičů  –  termín  bude 
vyhlášen
5. května – oslava sv. Floriána- tyto oslavy proběhnou v areálu hřiště. 
Zahájení bude v 17.00 hodin. Snažíme se připravit zábavu pro děti 
(skákací  hrad)  a  případný  doprovodný  program.  Na  občerstvení
– tradiční makrely, dobroty z udírny a pro děti párek v rohlíku. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.
10. června – 7. ročník Memoriálu Jaroslava Zouhara – denní závody 
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jsou zařazené do Velké ceny Blanenska, díky tomu lze očekávat účast 
špičkových  týmů,  jak  mužů,  tak  žen  z  Blanenska,  Prostějovska, 
Žďárska a Vyškovska
30. června – noční závody dětí  jsou součástí Okresní  ligy mládeže
a opět lze   očekávat velkou účast. Připravujeme doplňkový program 
během závodů.

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

Josef Šenk
 starosta SDH

Vážení spoluobčané, 
v následujících pár řádcích Vás chci seznámit s činností našeho 

spolku za první čtvrtletí letošního roku.
Naše činnost v letošním roce započala 2.ledna výborovou schůzí 

na které jsme se rozhodli uspořádat Vepřové hody v termínu 20.1.2018 
za klubovnou našeho spolku.
     12.ledna jsme se sešli na členské schůzi, která byla zaměřena na 
zajištění Vepřových hodů.

Za  týden  po  této  členské  schůzi  –  20.1.  se  uskutečnila  výše 
zmiňovaná akce – Vepřové hody. Tuto akci jsme se rozhodli uspořádat 
tzv.  na  zkoušku.  Nevěděli  jsme,  jak  tato  akce  dopadne.  K milému 
překvapení došlo dost zájemců o zabíjačkové produkty. Snažili jsme se 
organizačně tuto akci zajistit  co  nejlépe.  Bohužel  na  některé 
spoluobčany  se  zabíjačkové  produkty  nedostaly.  Tuto  akci  jsme 
organizovali  poprvé,  takže  pro  příště,  (jestli  bude)  a  po  zkušenosti
z letošní akce se budeme snažit organizaci vylepšit.

30.ledna  se  náš  zástupce  zúčastnil  ve  Křtinách  Valné  hromady 
MAS Moravský kras, jejímž  jsme členy.

Další  akce  proběhla  5.2.2018.  Jednalo  se  o  brigádu  za  účelem 
pokácení  a  úklid  stromů  v  parku  u  pomníku  padlých  (bagrování 
kanalizace).Této brigády se zúčastnilo 11 členů našeho spolku.

23.2.2018  se  konala  v  klubovně muzea Valná hromada našeho 
spolku. Na této Valné hromadě byla zhodnocena činnost spolku za rok 
2017.  Po  diskusi  byl  doplněn  a  schválen  plán  činnosti  na  rok 

Spolek Muzeum Senetářov
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Zukal Jaroslav, SPOLEK SEMKO

SEMKO

2018.  Jedním bodem plánu činnosti  bylo,  že ve spolupráci  s hasiči 
uspořádáme hodové posezení.

Tato akce – hodové posezení se uskutečnilo 17.3.2018 v hasičské 
zbrojnici a v přistavěném stanu.Děkuji tímto všem, ať hasičům nebo 
muzejníkům,  kteří  se  na  této  akci  podíleli.  Poděkování  pak  patří 
zejména  ženám,  jak  členkám  tak  i  nečlenkám  muzejníků,  které 
zadělaly těsto a připravili frgále a chleba. To bylo následně upečeno
v místní pícce na zahradě za muzeem. Také obsluha pícky zaslouží 
velké poděkování. Ač byli u pícky, tak se při počasí, které panovalo moc 
neohřáli. Vzhledem k  předpovědi  počasí  (  která  se  vyplnila)  jsme 
váhali, zda se do pečení pustit. Nakonec jsme se rozhodli  že  do  toho 
jdeme ( kdo nic nedělá nic nepokazí). Odměnou byly krásné, chutné 
koláče a  chleba. Další  odměnou byly pečená žebra,  které připravili 
hasiči. I přes nepřízeň počasí  byla účast na celém programu hodového 
posezení dobrá. Dobrá účast je největší odměnou pro všechny, kdo se 
na přípravě a zajištění takových akcí podílí.

Toto byla poslední akce našeho spolku od začátku roku. V nejbližší 
době nás čeká příprava výletu pro členy a příznivce muzea. Další větší 
akcí, která je v plánu jsou Gulášové slavnosti, které se budou konat 
16.6.2018 na zahradě muzea.

Závěrem  děkuji  hasičům,  všem  členům  a  příznivcům  spolku  za 
podporu naší činnosti a za spolupráci. 

Za Spolek Muzeum Senetářov
              Zouhar Antonín

Spolek  SEMKO  vyvíjí  činnost  podle  svých  stanov.  Probíhají 
pravidelná cvičení a rehabilitace v letním a zimním režimu. Dále pak 
půjčování  různých pomůcek pro upevňování zdraví a ve spolupráci
s Krajskou radou seniorů JmK rekondiční pobyty a zájezdy.

Po krátké technické odmlce lze například uvést: rekondiční pobyt
v Poděbradech, v Hodoníně, Tři studny (Vysočina), Piešťany, zájezd 
do Vídně a další.

Letos v březnu bylo navštíveno vystoupení Kollárovců v Blansku. 
Vstupenky byly hrazeny z dotace obce Senetářov. Děkujeme.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 28.12.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu čtyřicátého prvního zasedání 

pana  Antonína  Zouhara  a  pana  Milana  Musila  a  zapisovatelem 
zápisu paní Magdu Vargovou

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017
4] schvaluje změnu rozpočtu v roce 2017 Mateřské školy Senetářov, 

okres Blansko, příspěvková organizace, Senetářov 74
5] schvaluje  zrušení  předkupního  práva  na  parc.  č.  1187/6  v  k.ú. 

Senetářov,  které  je  nedílnou  součástí  Kupní  Smlouvy  uzavřené 
mezi D.Z. a  Obcí  Senetářov dne 09.05.2012 

6] schvaluje darování sáčků na psí exkrementy pro držitele psů v naší 
obci s tím, že každému držiteli psa bude darován jeden svazek po 
padesáti sáčcích, a to při úhradě platby poplatku ze psů na rok 2018. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu čtyřicátého druhého zasedání 

pana Antonína Ševčíka a pana Petra Vargu a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou

3] schvaluje  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  PV-
014330042963/001

4] schvaluje změnu PRVK JMK – „změna k 08/2017“ pro Skupinový 
vodovod Blansko a skupinový vodovod Jedovnice, ÚC Blansko dle 
dokumentace zpracované firmou AQUATIS, a.s., č. zak. 17122541 

5] schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  Programu  rozvoje  venkova 
Jihomoravského  kraje  pro  rok  2018  na  zbudování  autobusové 
čekárny Na Kopci

6] schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  programu Podpora  jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 
2017 - 2020 na úpravu hasičské zbrojnice.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 12.3.2018
Zastupitelstvo obce Senetářov:



1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2]  určuje ověřovateli  zápisu o průběhu  čtyřicátého  třetího  zasedání 

pana  Antonína  Zouhara  a  pana  Josefa  Šíbla  a  zapisovatelem 
zápisu paní Magdu Vargovou

3] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2018 
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 2018 
pro Základní organizaci českého zahrádkářského svazu Senetářov  
v částce 10 000,- Kč

6] schvaluje  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Základní  organizaci 
českého zahrádkářského svazu Senetářov

7] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2018 
pro Spolek Muzeum Senetářov  v částce 10 000,- Kč

8] schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Spolek  Muzeum 
Senetářov

9] schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2018 
pro SEMKO  v částce 10 000,- Kč

10]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro SEMKO
11]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2018 

pro  SH  ČMS  -  Sbor  dobrovolných  hasičů  Senetářov  v  částce
10000,- Kč

12]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  SH  ČMS  -  Sbor 
dobrovolných hasičů Senetářov

13]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2018 
pro Spolek "KDO" - Krásenští divadelní ochotníci v částce 10 000,- 
Kč

14]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Spolek  "KDO"  - 
Krásenští divadelní ochotníci

15]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2018 
pro  Svaz  tělesně  postižených  v  České  republice  z.s.,  místní 
organizace Kotvrdovice v částce 3 000,- Kč

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

17]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2018 
pro Římskokatolickou  farnost Jedovnice  v částce 30 000,- Kč

18]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Římskokatolickou   
farnost Jedovnice
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19]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2018 
pro Základní školu a mateřskou školu Podomí v částce 20 000,- Kč

20]schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  pro  Základní  školu
a mateřskou školu Podomí

21]schvaluje rozpočet obce Senetářov na rok 2018 v paragrafovém 
členění dle předloženého znění

22]schvaluje  zrušení  předkupního  práva  na  parc.  č.  1187/8  v  k.ú. 
Senetářov,  které  je  nedílnou  součástí  Kupní  Smlouvy  uzavřené 
mezi paní J.P.  a  Obcí  Senetářov

23]schvaluje  ukončení  pronájmu  části  haly  par.st.  č.244  v  k.ú. 
Senetářov, budova   č.15, vrata č. 13 a 14 o ploše 125m2, panem   
J.V. k datu 30.04.2018

24]schvaluje  pronájem  části  haly    par.st.  č.244  v  k.ú.  Senetářov  , 
budova    č.15,  vrata  č.  13  a  14  o  ploše  125 m2,  za  cenu  220,-
Kč/m2/rok, panem  L.P. od 01.05.2018 na dobu neurčitou

25]schvaluje pronájem  nebytových prostor v areálu průmyslové zóny  
budova č.p. 187, první nadzemní podlaží o výměře 9m2, v ceně 
250,-Kč/m2/rok, a   to od 01.04.2018 na dobu neurčitou   pro firmu 
WORKSTEEL s.r.o., se sídlem Senetářov 185.

ŠKOLA a ŠKOLKA

Po vánočních prázdninách, které uběhly  jako voda, se děti opět 
sešly ve školních lavicích. Kromě běžné výuky na ně čekalo mnoho 
sportovních i jiných aktivit. Žáci 9. třídy se za podpory spolužáků z 8. 
třídy vydali soutěžit do Ostravy do televizního pořadu Bludiště. Ačkoliv 
výkony,  které  podali  ve  vědomostní  i  sportovní  části  soutěže,  byly 
výborné  a  se  soupeři  vyrovnané,  do  dalšího  kola  se  jim  postoupit 
nepodařilo. Přesto účast v soutěži patří k cenným zkušenostem. Pro 
žáky ze 6. a 7. třídy byl připraven pobytový lyžařský kurz v lyžařském 
areálu Kunčice u Starého Města v Kralickém Sněžníku. I ti, kteří na 
svahu stáli na lyžích poprvé, se po absolvování kurzu vraceli domů jako 
lyžaři  a  lyžaři  zkušenější  zde  dále  své  dovednosti  rozšířili.  Žáci
z prvního stupně absolvovali pětidenní nepobytový lyžařský výcvikový 
kurz ve skiareálu Hodonín u Kunštátu. V lednu také proběhlo školní 
kolo biologické olympiády, ze všech zúčastněných postupuje šest žáků 
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do okresního kola. V lednu se konal již tradiční školní ples. Ještě jednou 
děkujeme  všem,  kteří  náš  školní  ples  podpořili    -  ať  už  darem  do 
tomboly nebo svojí návštěvou.   Závěrem ledna zavítali do naší školy 
členové  historické  agentury  Pernštejni  s  poutavým  programem 
věnovaným Vikingům.   Závěr  ledna byl současně závěrem projektu 
členů eTwinningového kroužku pod vedením Mgr. Jitky Kocmanové
– Christmas magazine. V rámci tohoto projektu se žáci spojili s pěti 
dalšími zahraničními školami a vzájemně si sdělovali, jak se v jejich 
zemi a škole slaví Vánoce. Žáci tak měli možnost nejen zdokonalit své 
jazykové dovednosti, ale dozvědět se spoustu nových a zajímavých 
informací např. ze Španělska, Ukrajiny, Turecka nebo Polska. Pak už 
na žáky školy čekalo pololetní vysvědčení a pololetní prázdniny plynule 
přešly v prázdniny jarní.   Únor byl opět měsícem, kdy se žáci školy 
vzdělávali  nejen  ve  školních  lavicích.  Žáci  6.  třídy  se  vydali
v  rámci  vzdělávací  oblasti  Člověk  a  společnost  na  výstavu 
organizovanou Muzeem Vyškovska s názvem Egypt – Dar Nilu a poté 
absolvovali třídenní výukový program v přírodě s názvem „Jak přežít 
dobu ledovou“, který organizuje Lipka – pracoviště Rychta Krásensko. 
Výukový  program  nabídl  žákům  mezipředmětovou  terénní
a  projektovou  výuku.  V  únoru  také  proběhlo  školní  kolo  pěvecké 
soutěže  O  zlatou  notu.  V  neděli  25.  února  se  naše  škola  změnila
v pohádkový les plný skřítků, víl, hříbků a jiných pohádkových bytostí. 
Konal  se  tu  tradiční  karneval,  který  pořádáme  ve  spolupráci
s Barvínkem. Na děti čekalo zábavné odpoledne plné her a zábavy.   
Zdatnými spoluorganizátory karnevalu jsou žáci 9. třídy, kteří si připraví 
soutěže,  obléknou  si  karnevalové  masky  a  starají  se  pohodovou 
atmosféru. Začátek března se nesl ve znamení sportovních úspěchů, 
kdy  se  družstvo  žáků  3.  –  5.  třídy  vrátilo  z  florbalového  turnaje 
pořádaného  školami  Cirsia  se  zlatým  pohárem  za  1.  místo.    Žáci 
prvního  a  druhého  ročníku  navštívili  středisko  ekologické  výchovy 
Jezírko  v  Brně,  kde  absolvovali  desatero  aktivit  zaměřených  na 
poznávání mravenců a  jejich společenstva. Celoroční projekt Ferda 
mravenec, který podle našeho ŠVP probíhá již několikátým rokem ve 
druhém  ročníku,  tak  byl  doplněn  o  řadu  zajímavých  informací
a poznatků. Žáci 1. a 2. ročníku také absolvují plavecký výcvik a to
v  areálu  Aquaparku  Vyškov  pod  vedením  zkušených  instruktorů
z plavecké školy Tempo. V týdnu od 5. do 9. března se žáci 5. ročníku 
zúčastnili  týdenního  výukového  programu  ve  středisku  ekologické 
výchovy  Chaloupky  u  Kněžic  na  Vysočině.  Program  nese  název 
Historie všedního dne a žáci si během něj vyzkoušeli život na českém 

– 10 –

venkově za dob našich babiček. Páťáci přijeli nadšení a o tom, že se jim 
na Chaloupkách líbilo, svědčí i to, že by zde klidně zůstali déle a pobyt 
si klidně zopakovali. V pátek 16. března proběhla v naší škole soutěž 
malých i velkých recitátorů. Celkem se přihlásilo 50 žáků z 1. - 9. třídy, 
kteří recitovali básně českých a zahraničních autorů. Měsíc březen byl 
také měsícem, kdy ve škole proběhla již 8. Noc s Andersenem. Jedná 
se o akci, která má dětem pomoci objevit kouzelný svět knih a vrátit je 
zpět ke čtení. Věříme, že se nám to daří. Mladí matematikové změřili 
své síly v soutěži Matematický klokan. 

Naše  škola  se  zapojila  do  projektu  KaPoDaV  –  Podpora 
kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího 
vzdělávání  v  Jihomoravském  kraji.  Byli  jsme  vybráni  mezi  60 
spolupracujících  škol  z  celého  Jihomoravského  kraje.  Dále  také 
pokračuje  spolupráce  se  školou  v  Rosoši,  začátkem  května 
připravujeme  výjezd  žáků  naší  školy  a  jejich  pobyt  v  partnerských 
rodinách  na  Ukrajině.  Součástí  pobytu  bude  mapování  společné 
historie  a  návštěva  historických  a  přírodních  zajímavostí.  V  rámci 
projektu spolupracujeme s Lipkou Brno a projekt je podpořen Kanceláří 
Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci.

V současné době se těšíme na naše nové žáčky, které ve škole 
přivítáme  při  zápisu  k  povinné  školní  docházce  pro  školní  rok 
2018/2019. Ten je v naší základní škole stanoven na úterý 10. dubna 
2018 od 14.00 do 16.30 hod, náhradní termín je stanoven na úterý 17. 
dubna 2018 od 15.00 do 16.00 hod. Žákům 9. třídy, které čeká přijímací 
řízení na střední školy, přejeme hodně úspěchů.

Více informací o naší škole naleznete na                                                                           www.zspodomi.cz

Mgr. Marie Sedláková

nám již klepe na dveře. Letos se mají děti, ale samozřejmě i dospělí, 
opravdu  na  co  těšit.  Čeká  na  Vás  pohádkové  představení,  plno 
dobových  her  a  soutěží,  malování  na  tvář  a  především  cesta 
pohádkovým lesem.

Dětské  odpoledne  zahájí  divadelní  a  kaskadérská  společnost 
Štvanci  se  svým  vystoupením  PEKLO  S  ANDĚLY  ANEB 
BELZEBUBOVO  MRZUTÉ  ODPOLEDNE.  Těšíme  se  na  Vás
v  sobotu  26.5.2018  ve  14.00  hod.  ve  sportovním  areálu  (bývalé 
fotbalové hřiště). 

Pohádkový les
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Sběr a svoz nebezpečného odpadu
 Obecní úřad Senetářov ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů 
a.s. pro Vás zajistil sběr a svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné 
odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem. V naší obci se 
tento sběr uskuteční ve středu 23. května 2018 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.

Počet obyvatel k 31.12.2017 587
- z toho žen 305
- z toho mužů 282
- z toho ve věku 0 - 3 roky   27
- z toho ve věku 4 - 6 roků   25
- z toho ve věku 7 - 15 roků   70
- z toho ve věku 16 - 18 roků   12
- z toho ve věku 19 - 35 roků 128
- z toho ve věku 36 - 50 roků 119
- z toho ve věku 51 - 60 roků   88
- z toho ve věku 61 - 70 roků   48
- z toho ve věku 71 - 80 roků   38
- z toho ve věku 81 - 90 roků   28
- z toho ve věku nad 90 roků     4

Evidence obyvatel

     Svoz komunálního odpadu

Duben: 6, 20                  Květen: 4, 18                     Červen: 1, 15, 29

Pro vlastní potřebu vydává obec Senetářov. 
Vychází 4x ročně, neprodejné.

Za obsahovou správnost odpovídají autoři.
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 1 - 3 / 2018

10.1. Zouharová Božena č.p. 31

ČEST JEJÍ PAMÁTCE !

Blahopřejeme !!!

    4.2.   Anna Zouharová č.p. 216

  8.3.   Markéta Musilová č.p. 212 

  22.1. Ludmila Sotolářová č.p. 3

  16.2. Marie Nesrovnalová č.p. 90

  4.1. Marie Kuncová č.p. 117

97 roků

90 roků

80 roků

70 roků

75 roků 16.1. Anděla Nejedlá č.p. 103

20.2. Alois Zouhar č.p. 11

  6.1. Ladislav Zouhar č.p. 8485 roků

  12.1. Anna Musilová č.p. 491 roků


