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Vážení spoluobčané,
právě  jste  otevřeli  podzimní  vydání  letošního  zpravodaje.  Letní 

měsíce jsou již za námi a příchod září se většinou neobejde bez trochu 
toho zklamání z konce letních prázdnin a dovolených.   A přitom vůbec 
nezáleží, zda jste děti nebo dospělí.

Nadále pokračuje výstavba kanalizace a s ní spojené nepříjemnosti 
jako je prach, bláto a špatná průjezdnost obcí. Mezi další komplikace je
i  odkrytí  starého  kanalizačního  potrubí  u  kostela,  které  je  za  roky 
strávené a rozpadá se.  Z tohoto důvodu nemohly být započaty práce na 
opravách  zpevněných  ploch  u  muzea,  jak  jsem  minule  uváděla.
V současné době čekáme na rozpočet těchto oprav a následné výměny 
uvedeného potrubí. Stejná situace je i v lokalitě Chaloupky, kde bude celá 
stará kanalizace vyměněna. V rámci stavby budou provedeny opravy na 
chodnících  a  komunikacích  v  lokalitě  Trávníky,  oprava  chodníků  od 
autobusové zastávky u mateřské školy směrem na Lipovec. Původně se 
plánovaly tyto opravy již na podzim letošního roku, ale z důvodu sedání 
zeminy po výkopech bude rozumnější opravit obecní komunikace až po 
zimě. Do  konce  října  je  plánovano  položení  celého  nového  povrchu, 
včetně výměny obrubníků na krajské komunikaci směrem od mateřské 
školy  na  Lipovec.  Na  krajské  komunikaci  ve  směru  od  Kotrdovic  na 
Podomí budou do zimy zakryty výkopy a překopy asfatovým  povrchem.  
Do  konce  roku 2019  je  plánovano položení  celého nového    povrchu     
krajské komunikace od Kotvrdovic  směrem na Podomí.   
     V září byly započaty práce na opravách severní a západní strany 
hřbitovní zdi. Práce provádí firma Jaroslava Grice, s nejlevnější cenovou 
nabídkou 518 556,-Kč.

Městys Jedovnice si nechal zpracovat monitorovací kampaň přítoků 
do  rybníka  Olšovce.  Výsledkem  této  kampaně  je  katastrofální  stav 
povrchových  vod  v  povodí  rybníka  Olšovce  a  doporučení  jednání
s obcemi (Senetářov, Kotvrdovice, Podomí a Krasová) v povodí Olšovce 
o jejich podílu na znečištění přítoků a o možnostech nápravy, případně
o  jejich  finančním podílu na  technickém opatření  typu srážení dusíku
a fosforu  na přítocích. Minulý týden se uskutečnilo první jednání ohledně 
této  situace  a musím  konstatovat,  že  vybudování  oddílné  kanalizace
v Senetářově a napojením jednotlivých nemovitostí do této kanalizace 
nás z těchto jednání vyloučí.

Všem přeji radost z každého drobného úspěchu, především našim 
školákům,  kterým  začal  školní  rok.  Ať  v  něm  najdou  ponaučení, 
moudrost, radost a třeba i nové přátele.
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Starostka obce
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Jana Sedláková
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Slova předsedů složek

Vážení spoluobčané,
již  poněkolikáté  na  přelomu  července  a  srpna  odjíždíme    na 

Šumavu,  kde  se  zúčastňujeme  nočních  závodů  v  Benešově  Hoře. 
Letos to byl 3-denní výlet ve dnech 28. 7. - 31. 7. 

V pátek jsme navštívili Aquapark Praha, v sobotu jsme potrénovali
v  lanovém  parku  na  Zadově  a  odpoledne  jsme  jeli  na  prohlídku 
středověkého vodního mlýna Hoslovice. Večer nás  již  čekaly noční 
závody, letos již 11. ročník Memoriálu Václava Maurice. Mladší obsadili 
9. místo  a  starší  2. místo.  V  neděli  jsme  výlet  zakončili  návštěvou 
westernového městečka Šiklův mlýn na Vysočině.

Ve  dnech  28.  8.  -  30.  8.  proběhl  v  Senetářově  hasičský  tábor 
přípravky. V pondělí děti potrénovaly štafety a po obědě se vydaly do 
lanového centra v Lipovci. V úterý navštívily Hasičskou záchrannou 
stanici v Brně a zahrály si  turnaj v bowlingu. Večer  je pak v  táboře 
čekala stezka odvahy. Ve středu trénovaly uzly, střelbu ze vzduchovky 
a požární útok.

V období prázdnin se zúčastnilo družstvo žen – tým A a B a také 
družstvo mužů závodů Velké ceny Blanenska. Družstvo žen A obsadilo 
1. místo na Žernovníku,  v Ostrově a v Lysicích, 3. místo v Sychotíně,
4. místo v Senetářově, v Paměticích a v Němčicích. Nejrychlejší čas 
této  sezóny  byl  čas  16,77  s.  Družstvo  žen  B  dosáhlo  největšího 
úspěchu v Jabloňanech a v Lysicích - 5. místo a nejrychlejší čas této 
sezóny  byl  18,06  s.  Družstvo  mužů  dosáhlo  nejlepšího  umístění
v Ostrově - 6. místo a nejrychlejší čas sezóny byl čas 17,89 s. Celkově 
družstvo žen A obsadilo v letošním ročníku Velké ceny Blanenska už 
potřetí  za  sebou 4. místo,  ženy B obsadily  10. místo,  což  je  oproti 
loňsku zlepšení o 4 místa a muži 13. místo, což je také zlepšení o 4 
místa oproti loňskému ročníku. 

O  prázdninách  začala  druhá  část  soutěží  Okresní  ligy mládeže
a mladší žáci vykročili rázně za obhajobou a sérii 3 vítězství ukázali 
soupeřům své kvality. 
26. 8. – Šošůvka  – starší 6. místo, mladší 1. místo
2. 9. – Krasová – okrsková soutěž - starší "A"   2. místo, starší "B" 8. 
místo, mladší "A" 1. místo, mladší "B" 12. místo
2. 9. – Borotín – starší "A" 4. místo,  starší "B" 5. místo, mladší 1. místo
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3. 9. - Těchov - starší 8. místo, mladší 1. místo
9. 9. - Petrovice - starší 2. místo, mladší 2. místo
10. 9. - Sychotín - starší "A" 3. místo, starší "B" 8. místo, mladší 10. 
místo

Výjezdy:
5. 7. 2017- požár lesa Jedovnice
1. 8. 2017- požár lesa, tráva Kotvrdovice
3. 8. 2017- požár lesa  Kotvrdovice
8. 8. 2017- požár balíkovače a pole Senetářov

   10. 8. 2017- technická pomoc Jedovnice, popadané stromy 
   11. 8. 2017- technická pomoc, strom na křižovatce u hospody
   25. 8. 2017- požár lesa Jedovnice

9. 9. 2017- spadený strom přes cestu směr Podomí

Ve dnech 15. 9. - 17. 9. 2017 jsme uskutečnili zájezd k družebnímu 
sboru  Šuňava  (SK).  Tento  sbor  v  letošním  roce  slavil  125.  výročí 
založení.  V pátek jsme se zastavili na hradu Strečno a pltích Strečno. 
Večer proběhlo posezení, kde byly předány dary a ocenění. V sobotu 
ráno počasí nepřálo, proto  jsme se  rozhodli navštívit Spišský hrad. 
Během cesty se počasí umoudřilo. Ale  i  tak nám nenechalo mnoho 
času na nějaký výlet v Tatrách. V neděli  ráno  jsme navštívili místní 
muzeum s výkladem, shlédli závody dětí. Poté proběhlo dlouhé loučení 
a cesta domů.

Pro poslední čtvrtletí letošního roku připravujeme:
25. 11. – Kateřinská zábava
  2. 12.– rozsvícení vánočního stromu
sběr železného šrotu a papíru
Na všechny kulturní akce Vás srdečně zveme.

Náš sbor se přihlásil do ankety Dobrovolní hasiči roku 2017. Do 
této ankety jsme přihlásili vybudování závodní a tréninkové dráhy, na 
které větší část práce odvedli dorostenci a děti.

Byli jsme vybráni mezi 5 finalistů v našem regionu a nyní rozhodují 
hlasy  občanů.  Proto  Vás  prosíme  o  podporu  našeho  sboru  a  také

o pomoc k získání hlasů Vašich přátel, kolegů, kamarádů. Hlasuje se 
dvěma  způsoby  -  prostřednictvím  formuláře  na  webu 
www.adhr.cz/hlasovani-sbory  nebo  prostřednictvím  SMS 
zaslané na telefonní číslo 900 77 06 ve formě HASICI SJM3

Toto hlasování bude ukončeno 31. 10. 2017 ve 24.00 hodin. Nejde 
pouze o nějaké ocenění, ale sbor může získat materiální ceny větší 
hodnoty. Děkujeme Všem za podporu.
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Josef Šenk
 starosta SDH

3. 9. - Těchov - starší 8. místo, mladší 1. místo
9. 9. - Petrovice - starší 2. místo, mladší 2. místo

ŠKOLA a ŠKOLKA
Základní škola a mateřská škola Podomí

Několik slziček se objevilo v očích ustrašených prvňáčků v prvních 
dnech tohoto školního roku, ale všichni brzy pochopili, že je zbytečné 
se  něčeho  obávat.  S  příjemnými  horkými  dny  letních  prázdnin  se 
neradi  loučili  také  jejich  starší  spolužáci,  přesto  však  plni  elánu
a  s  úsměvem  na  tváři  zasedli  do  lavic.  A  aby  ne!  Vždyť  kromě 
podnětného prostředí s příjemnou atmosférou na ně ve škole také letos 
bude  čekat  řada  dobrých  kamarádů  a  bohatý  program  doplňující 
každodenní výuku.  

Hned  v  prvních  dnech  byl  dětem  předán  seznam  zájmových 
kroužků. Děti si mohly vybrat mimo jiné i mezi sportovní, výtvarnou, 
hudební či přírodovědnou  tematikou. Celkem bylo dětem nabídnuto 
okolo  15  kroužků,  které  budou  pravidelně  probíhat  v  naší  škole 
většinou  v  odpoledních  hodinách.  Kromě  kroužků,  které  zajišťuje 
škola,  budou  děti  moci  v  tomto  školním  roce  opět  navštěvovat 
přírodovědný  klub  Estavela  (SEV  Rychta)  či  některý  z  hudebních 
oborů, jejichž výuku u nás zajišťuje ZUŠ Vyškov.

Září  je měsícem, kdy se pozvolna rozjíždí chod školy a zatímco 
kroužky zahájí svoji činnost až od října, mnoho jiného se již rozběhlo 
naplno: 

Žáci 3. a 4. ročníku již v září zahájili plavecký výcvik. Tento se koná 
vždy  jedenkrát  týdně  a  stejně  jako  v minulých  letech  se  také  letos 
uskutečňuje v areálu vyškovského aquaparku.   Plavecký výcvik je od 
letošního  roku  dle  zákona  pro  děti  prvního  až  čtvrtého  ročníku
v celkovém  rozsahu 40 hodin povinný. Pro nás však žádná změna 
nenastane,  neboť  jsme  tato  kritéria  splňovali  již  dříve.  Děti  z  první
a druhé třídy naší školy budou svůj desetitýdenní cyklus absolvovat
v jarních měsících příštího roku. 

Ve dnech 21. a 22. září naše škola hostila 25 žáků šestých ročníků
z okolních škol Cirsia (Jedovnice, Lipovec, Ostrov u Macochy, Sloup
v Moravském krasu, Křtiny). Konala se tu dvoudenní kooperační akce
s názvem Rubikon, ve které měly děti prokázat nejen svoje vědomosti, 
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ale  především  schopnosti  improvizace  a  vzájemné  spolupráce.   
Smyslem  nebylo  vyhrát.  Vítězi  se  stali  všichni,  neboť  si  uvědomili 
všechny svoje silné i slabé stránky. Akce, kterou koordinovali učitelé 
podomské školy, proběhla v příjemné atmosféře a všichni zúčastnění si 
ji řádně užili. 

Evropský den jazyků 26. září jsme v naší škole oslavili zapojením do 
eTwinningového projektu („Let´s promote diversity – the European day 
of Languages“), v rámci něhož došlo k výměně pohlednic a dopisů mezi 
naší  8.  třídou  a  více  než  20  zapojenými  evropskými  školami,  děti 
sedmého ročníku nazpívaly a zatančily česko-anglickou písničku, jejíž 
videozáznam byl uveřejněn v projektovém webu spolu s prezentací 
vlastnoručně vyrobených plakátků žáků šestého ročníku.

Na celý školní rok je  již nyní naplánována celá řada akcí, z těch 
nejbližších to jsou: kulturně-historická exkurze do Prahy pro žáky 8. a 9. 
ročníku, závod v orientačním běhu pro žáky Cirsia, některá divadelní 
představení, besedy s hasiči, dny zdraví, strašidelná stezka, adventní 
víkendovka,  školní  ples  a  mnoho  dalších.  V  tomto  školním  roce 
plánujeme také lyžařský výcvikový kurz a poznávací pobytový zájezd 
do  Anglie.  Veškeré  informace  o  aktuálně  plánovaných
a uskutečněných akcích naleznete na www.zspodomi.cz.  

Ve školním roce 2017-2018 bude naši mateřskou školu navštěvovat 
27 dětí. Letos máme osm předškoláků, pro které je nově docházka do 
MŠ povinná.

V září nastoupila do MŠ i nová školnice, paní Dagmar Vládková
z Lipovce. Přejeme ji, ať se ji u nás líbí.

Do tělocvičny mateřské školy můžete přijit na jógu. Cvičí se vždy
v úterý v 18.30h s cvičitelkou paní Jitkou Pavlíčkovou.

Každý čtvrtek od 16.30-17.30 bude cvičení pro maminky s dětmi od 
2 do 6 let. Poprvé se maminky sejdou ve čtvrtek 5. října. Vedení se ujala 
paní Lenka Růžičková. Přijďte se za námi podívat!

Od října můžou děti v MŠ navštěvovat kroužek anglického jazyka 
pod vedením paní Marie Sedlákové a předškoláci začnou  jezdit do 
Aquaparku Vyškov na hodiny plavání.

Naše  školka  dbá  na  zdravé  stravování.  Paní  kuchařka  jezdí  na 
školení  a  zařazuje  do  jídelníčku  zdravá  a  výživově  hodnotná  jídla,
u dětí tak budujeme zdravé stravovací návyky.

Informace z MŠ Senetářov

Mgr. J. Kocmanová

http://www.zspodomi.cz
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 28.6.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]  určuje  ověřovateli  zápisu  o  průběhu  třicátého  čtvrtého  zasedání 

pana Antonína Zouhara a pana Antonína Ševčíka a zapisovatelem 
zápisu paní Magdu Vargovou

3] schvaluje Kupní smlouvu uzavíranou mezi Obcí Senetářov a panem 
J.Š

4] schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucím zřízení 
služebnosti

5] schvaluje Smlouvu č.:1030036709/002 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene

6] schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje

7] schvaluje zamítnutí posunutí dokončení stavby rodinného domu na 
parc.č. 1187/8 v k.ú. Senetářov

8] schvaluje  souhlas  s  prodloužením  termínu  doby  plnění  výroby, 
dodávky  a  instalace  prvků  dětského  hřiště  –  Obec  Senetářov
z 30.06.2017 na termín 31.07.2017

9] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu dodatku 
Smlouvy o dílo na akci „Výroba, dodávka a instalace prvků dětského 
hřiště – Obec Senetářov“.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 19.7.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov: 
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu třicátého pátého zasedání pana 

Petra Vargu  a  pana Milana Musila  a  zapisovatelem  zápisu  paní 
Magdu Vargovou

MŠ Senetářov má ve svém vzdělávacím plánu i environmentální 
výchovu. Snažíme se, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k přírodě, aby 
se pobyt venku stal jejich denní potřebou a začaly si uvědomovat svou 
odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Za MŠ Marie Nesrovnalová
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3] schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017
4] schvaluje  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.:PV-

014330041298 mezi Obcí Senetářov  a firmou E.ON Distribuce, a.s.
5] schvaluje smlouvu o Právu založené smlouvou provést stavbu mezi 

Obcí Senetářov a ,,Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
6] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy 

o  dílo  na  akci  Oprava  místní  komunikace  Senetářov  Trávníky
s  firmou  H3  inženýrské  stavby  spol.  s  r.o.  se  sídlem  Brněnská
1002/27, 678 01 Blansko.

7] schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor   v budově parc.č.st. 
243 v k.ú. Senetářov o výměře 17 m2 s  paní P.K. ke dni 31.07.2017 

8] schvaluje nájem nebytových prostor  v budově č.p. 180, místnost č. 
202,  parc.č.st. 243 v k.ú. Senetářov o výměře 17 m2 za cenu 290,- 
Kč/m2/rok pro pana L.P.,    a  to od   1.8.2017 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 1 měsíc

9] volí  člena  kontrolního  výboru  pana  Radka  Černocha  s  tím,  že
odměna  za  výkon  funkce  člena  finančního  výboru,  který  není 
členem zastupitelstva činí 600,00 Kč/měsíc a bude poskytována 
ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 16.8.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  o  průběhu  třicátého  šestého  zasedání 

pana Antonína Zouhara a pana Antonína Ševčíka a zapisovatelem 
zápisu paní Magdu Vargovou

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017
4] schvaluje smluvní pokutu ve výši 120 000,-     Kč, dle čl. XII. Kupní 

smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního a zástavního práva ze dne 
01.11.2009 paní J.P.

5] schvaluje zamítnutí prodloužení smluvního termínu na dokončení 
rodinného domu na parcelách č. 1187/24 a č. 1187/25 panu P.J.

6] schvaluje smluvní pokutu ve výši 100 000,-     Kč, dle čl. XII. Kupní 
smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního a zástavního práva ze dne 
04.01.2010 panu P. J.

7] schvaluje koupi stavebního pozemku parc.č. 47/3 v k.ú. Senetářov
o výměře 211 m2 a budovy č.p. 121, stojící na pozemku parc.č. 47/3 
v k.ú. Senetářov

8] schvaluje kupní cenu za stavební pozemek ve výši 140,- Kč/m2, 
celkem 29 540,- Kč a kupní cenu za budovu rodinného domu ve výši 
25 460,- Kč
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Počet obyvatel
Počet obyvatel v naší obci má stoupající tendenci, a to zejména

z důvodu přistěhování obyvatel v nové zástavbě. K 31. srpnu 2017 žije 
v  obci  Senetářov  583  obyvatel,  z  toho  281  mužů  a  302  žen.  Za 
posledních 10 let narostl počet obyvatel o více jak 60 osob.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident  republiky  vyhlásil  volby  do  Poslanecké  sněmovny 

Parlamentu  ČR,  a  tyto  volby  se  uskuteční  v  pátek  20.  října  2017
a v sobotu 21. října 2017. 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 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.

     Svoz komunálního odpadu

Říjen:  6, 20                  Listopad: 3, 17                  Prosinec: 1, 15, 29 

9] schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Senetářov a panem F.T.
10]schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2017,  o  regulaci 

hlučných činnosti
11]schvaluje  zrušení  předkupního  práva  na  parc.č.  1187/12

a parc.č.st. 291 obě v k.ú. Senetářov, které  je nedílnou součástí 
Kupní smlouvy uzavřené mezi panem T.Š. a Obcí Senetářov dne 
01.11.2009

12]schvaluje  zrušení  předkupního  práva  na  parc.č.  1187/17  v  k.ú. 
Senetářov,  které  je  nedílnou  součástí  Kupní  smlouvy  uzavřené 
mezi ing. J.D. a Obcí Senetářov dne 04.01.2010

13]schvaluje zrušení předkupního práva na parc.č. 1187/13, parc.č. 
1187/14 a parc.č.st.328, které je nedílnou součástí Kupní smlouvy 
uzavřené mezi panem T. P. a Obcí Senetářov dne 01.11.2009.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 18.9.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu třicátého sedmého zasedání 

pana Milana Musila a pana Josefa Šíbla a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017
4] schvaluje Darovací smlouvu pro SDH Senetářov
5] schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucím zřízení 

služebnosti
6] schvaluje  záměr  prodeje  části  pozemku    parc.  č.  754/18  v  k.ú. 

Senetářov,  vyčleněný  na  pozemek  parc.č.  754/37    o  celkové 
výměře 16 m2

7] schvaluje prodejní cenu 100,-Kč za část pozemku parc.č.754/18
v k.ú. Senetářov,  vyčleněný na pozemek parc.č.  754/37 o výměře 
16 m2

8] schvaluje  záměr  směny  části  pozemku  parc.  č.  919  díl  a)  ve 
vlastnictví  F.a  S.  Š.  o  výměře  21m2  v  k.ú.  Senetářov  a  části 
pozemku parc.č. 754/24 díl c) v k.ú. Senetářov o výměře 10m2  ve 
vlastnictví Obce Senetářov

9] schvaluje kupní cenu části pozemku parc.č. 919 díl a) za cenu 300,-
Kč za m2 a prodejní cenu části pozemku parc.č. 754/24 díl c) za 
cenu 300,-Kč za m2.
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Obecně závazná vyhláška
Upozorňujeme  občany,  že  od  srpna  v  naší  obci  platí  obecně 

závazná  vyhláška  zakazující  hlučné  činnosti  o  nedělích.  Jedná  se
o činnosti spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, 
například sekaček na  trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, 
bouracích prací apod. 

Úplné  znění  vyhlášky  je  uvedeno  níže,  zároveň  děkujeme 
převážné většině slušných občanů, kteří zákaz neporušují.

Obecně závazná vyhláška obce Senetářov č. 1/2017
o regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo  obce  Senetářov  se  na  svém  zasedání  dne 
16.08.2017 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 
písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl 
1) Předmětem  této  obecně  závazné  vyhlášky  je  regulace  činností
v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný 
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci. 
2) Cílem  této  obecně  závazné  vyhlášky  je  vytvoření  opatření 
směřujících k zabezpečení přijatelných životních podmínek  tak, aby 
nedocházelo k narušování a snižování pohody bydlení, životní úrovně 
a pokojného soužití občanů i návštěvníků obce.
Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
1) Každý  je  povinen  zdržet  se  o  nedělích  veškerých  činností 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například 
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, bouracích 
prací apod.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
dni vyhlášení.

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 07 - 09 / 2017

Blahopřejeme !!!

 15.7. Markéta Grimová č.p. 157

  13.9. Oldřich  Štafa č.p. 60

     4.8. Anna Rybářová č.p. 6

85 roků
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