
Vá�ení   spoluobèané,
v nadcházejícím vánočním období bychom měli najít chvíle 

vzájemného porozumění, chvíle pro sebe a především chvíle pro ty 

nejbližší. 
V tomto vydání zpravodaje bych chtěla zrekapitulovat končící rok 

2011. V průběhu letních prázdnin bylo provedeno zastřešení vchodu 

do mateřské školy, dále byla provedena oprava chodníků od bývalé 

prodejny Jednoty po zastávku naproti muzeu. V muzeu jsou vyměněny 

dveře od chlévů, náspí a sýpky, zabednění štítu a oprava vchodových 

dveří. Finanční prostředky na tyto opravy jsme obdrželi od Ministerstva 

kultury. Ve stodole za muzeem je proveden záklop, na tuto opravu 

finančně přispěl Jihomoravský kraj. V budově obecního úřadu jsou 

vyměněna okna a vchodové dveře. Uskutečnila se i výměna  oken

v areálu průmyslové zóny  na budově č.p.190.
Na  příští rok byla schválena zastupitelstvem obce příprava projektu 

na pokračování oprav chodníků od zastávky naproti muzeu, až na 

konec obce ve směru na Kotvrdovice. Firma BESTA-ING.BRÁZDA 

s.r.o.zpracovává  projekt na zbudování propojovacího chodníku z nové 

zástavby přes zahradu mateřské školy směrem k autobusové 

zastávce. Na uvedené projekty se budeme opět snažit získat finanční 

prostředky z dotačních titulů.
V současné době začínáme připravovat výběrové řízení na akci 

,,Pěší trasa Senetářov“, která by se měla uskutečnit na jaře příštího 

roku.
V nové zástavbě se uvolnil stavební pozemek parcela č.1187/6

o výměře 766m2. Zájemcům o koupi tohoto pozemek jsou informace

k dispozici  na obecním úřadě.
S končícím rokem bych chtěla poděkovat všem občanům a místním 

sdružením,  které se aktivně zapojují do veřejného života obce.   
Závěrem  bych  chtěla všem  popřát klidné a spokojené vánoční 

svátky v kruhu svých nejbližších a do nového roku popřát zejména 

zdraví a štěstí.
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Starostka obce

SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY

Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vá�ení spoluobèané,

blíží se konec roku a tímto bych chtěl připomenout činnost našeho 
sboru v uplynulém čtvrtletí.

Mezi nejdůležitější událost patřilo dobudování překážkové dráhy
v areálu průmyslové zóny. 

Také proběhl v obci sběr železného šrotu. Poprvé se uskutečnil sběr 
elektrických spotřebičů ve spolupráci s firmou Elektrowin. V této 
spolupráci chceme i nadále pokračovat, ale je nutno dodat, že se 
budou odebírat pouze KOMPLETNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE!!!! 
Nekompletní budou zanechány na místě.  Za tuto službu dostane sbor 
finanční příspěvek a Obecní úřad Senetářov ušetří za speciální svozy.
8. října proběhlo posezení u burčáku s možností zakoupení vína
z Pavlova.

Náš sbor zorganizoval vyhlášení výsledků Okrskové soutěže 
mladých hasičů, které se konalo 12. listopadu v kulturním sále 
průmyslové zóny za účasti všech sborů, kde pracují s mládeží. Naše 
děti obsadily – mladší 1. místo a starší 2. místo. Na závěr akce byl 
přichystán ohňostroj.

19. listopadu se uskutečnilo na Holštýně setkání seniorů okrsku 
Jedovnice. Na programu byly zprávy starostů jednotlivých sborů, 
vystoupení ZUŠ Jedovnice.

Tradiční „Kateřinská zábava“ byla pořádána 26. listopadu
v kulturním sále. Akce proběhla v příjemné atmosféře, mrzí nás jen 
malý zájem střední a starší generace.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se konalo v sobotu 10. 
prosince ve spolupráci s OÚ Senetářov, MŠ Senetářov, ZUŠ 
Jedovnice, Ochotníky Krásensko a Sdružením Muzeum, které 
připravilo nasvícení venkovní expozice. Chci poděkovat všem, kteří se 
aktivně podíleli na přípravě a průběhu akce a Michalu Kocmanovi za 
krásné postavy sněhuláka a Santa Clause. Pro zahřátí bylo připraveno 
vařené maso, zabíjačková polévka a svařené víno. 

Zásahy výjezdového družstva:
3. 9. – nahlášen požár na poli – ohniště nebylo nalezeno – planý 

poplach

Slova předsedů složek
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19. 9.– při bouřce udeřil blesk do trafostanice v areálu Autoservisu 
Vintr

7. 10.– odstranění padlého stromu Senetářov – Podomí
6. 11.– námětové cvičení v prostorách kulturního domu. Byl nahlášen 

požár a  v objektu se nacházely 4 osoby. Zásah proběhl za 
použití dýchacích přístrojů. Po skončení cvičení provedl velitel 
Musil Milan ml. vyhodnocení.

Výroční valná hromada proběhne v sobotu 7. 1. 2012, na kterou 
tímto zvu všechny členy sboru. Program bude upřesněn v pozvánkách. 

Jako každý rok, tak i letos na podzim,  začala 1. část Hry Plamen. 
Soutěž proběhla v Ostrově u Macochy a  pomoc místnímu sboru s jejím 
průběhem poskytli členové okrsku Jedovnice. Za náš sbor závodily dvě 
hlídky starších a jedna mladších. V branném závodě obsadili starší A 6. 
místo a  mladší skončili na 25.  místě.

Součástí je i štafeta dvojic, kde starší obsadili 2.  místo a mladší 21. 
místo. V průběžném pořadí do jarního kola nastupují starší z 2. místa a 
mladší z 24. místa. 

Také jsme se zúčastnili soutěže “Mikulášské uzlování” v Doubravici 
nad Svitavou. Starší obsadili 13. místo a mladší 7. místo. Po této 
soutěži proběhlo vyhlášení Okresní ligy mládeže, kde se potvrdily naše 
předběžné výpočty a mladší tento ročník vyhráli a starší obsadili 3. 
místo. 

Naše soutěžní družstva mužů, žen i mladých hasičů naši obec 
vzorně reprezentovala nejen, co se týká soutěží, ale i vystupování
v průběhu různých akcí. 

Chci poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě
a průběhu akcí v roce 2011. Velké uznání si zaslouží Petr Varga
a Antonín Ševčík, kteří absolvovali celou letošní náročnou sezónu
a podíleli se na přípravě mladých hasičů na soutěže. Také nejen mne, 
ale i děti, potěšil zvýšený zájem rodičů, kteří s námi jezdili na závody.

Dětem přeji splněná přání a krásné dárky a dospělým 
klidné a pohodové vánoční svátky. Nový rok ať je lepší, než 
byl starý.

Josef Šenk
 starosta SDH
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Občanské sdružení "Muzeum Senetářov"

Vá�ení spoluobèané,
blíží se konec roku, takže mi dovolte, abych Vás informoval

o činnosti OS Muzeum Senetářov v průběhu letošního roku. Naše 
činnost počátkem roku byla zaměřena na přípravu slavnostního 
otevření muzea. Byly provedeny terénní úpravy zahrady včetně 
uhrabání a zatravnění, zbudováno jedno stanoviště pro exponáty, 
průběžně prováděno očištění a  nátěry staré zemědělské techniky.

11.3.2011 jsme na Valné hromadě zhodnotili dosavadní činnost 
našeho OS s plánem činnosti na letošní rok. 

22.3.2011 jsme se zúčastnili Valné hromady MAS Moravský kras, 
jejímž jsme členy. 

14.5.2011 proběhlo pod záštitou náměstka hejtmana 
Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Poláka slavnostní otevření místního 
muzea. Byli jsme nápomocni MAS Mor. kras a OÚ Senetářov při 
zajištění tohoto slavnostního otevření (zajištění dovozu a odvozu 
velkoplošného stanu, prodejních stánků včetně nápomoci při jejich 
postavení na zahradě).

V průběhu roku se nám podařilo získat další exponáty za účelem 
rozšíření expozice jednak od místních občanů, tak i např. ze 
Žertovníku, Kotvrdovic, Muzea Blansko… . atd. Veškeré exponáty 
budou do budoucna označeny, kdo je do muzea věnoval. 

V průběhu roku jsme prováděli průběžně údržbu zeleně na zahradě, 
ve dvoře a předzahrádce muzea. 

16.10.2011 jsme uspořádali pro své členy a jejich rodinné 
příslušníky zájezd do Příložan a Jaroměřic. V Příložanech jsme 
navštívili Rolnické muzeum manželů Kopečkových. V tomto muzeu 
nás čekalo v chladném počasí příjemné přivítání a prohlídka stovek 
exponátů s poutavým výkladem pana Kopečka. Poté jsme navštívili 
zámek v nedalekých Jaroměřicích. Děkuji tímto našim hasičům za 
zajištění dopravy na tento výlet jejich autobusem. 

Toto je alespoň v krátkosti z naší činnosti v roce 2011. Při této 
činnosti bylo odpracováno nespočet brigádnických hodin jak členy OS, 
tak nečleny. Tímto Všem členům, nečlenů, hasičům a OÚ Senetářov, 
děkuji za práci a podporu naší činnosti v tomto roce.

Máte-li doma nějaký starý stroj či nářadí, rádi jej v muzeu vystavíme. 
Máte-li zájem stát se členem OS, rádi Vás přivítáme.

Počátkem příštího roku máme v plánu zbudování dalších stanovišť 
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pro exponáty, nátěry strojů..atd. Obec Senetářov průběžnými 
opravami zvyšuje úroveň tohoto muzea. Věřím, že i my naší činností 
zvyšujeme úroveň muzea. 

Přejeme Vám všem spoluobčanům šťastné a veselé prožití 
vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí a hodně 
jak osobních tak pracovních úspěchů.

Senetářov č.30

Za obèanské sdru�ení

Antonín Zouhar

SEMKO

OS SEMKO realizovalo svůj avizovaný program, spolupracovalo
s Radou seniorů JmK a s dalšími neziskovkami blanenska
a Jihomoravského kraje.

Dne 1. října jsme oslavili Mezinárodní den seniorů.
V úterý 11. října v souvislosti s Mezinárodním dnem seniorů přijal 

hejtman Jihomoravského kraje JUDr Hašek zástupce seniorů a ujistil je 
svou podporou i v budoucnosti a odsoudil likvidační politiku současné 
vlády.

LAN párty (počítače v síti) jsme podporovali v rámci projektu 
sbližování generací 28. až 30. října v malém sále kulturního střediska
v průmyslové zóně.

Aktivně jsme vystoupili na Tiskové konferenci 31. 10 v Brně, kde 
jsme zviditelňovali Senetářov a propagovali Centrum zdravého 
životního stylu a den otevřených dveří. Zástupci médií obdrželi tiskovou 
zprávu. Redaktoři vznesli 7 dotazů a ČR natočil krátký šot.

Zájezd do Janáčkova divadla se uskutečnil 10. listopadu na operu 
Nabucco. Šlo o akci k Mezinárodnímu dni seniorů. Rada seniorů 
zakoupila pro JmK 500 vstupenek a doprava byla hrazena z projektu 
dostupnosti  divadel. Vezl nás pan Paseka z Lažánek. I když aranžmá 
možná bylo netradiční (např. světoznámý pochod utlačovaných židů 
nebyl pochodem) bylo představení vesměs hodnoceno kladně.
S řidičem jsme dohodli nástup na všech zastávkách. Akce vyžadovala 
nesmírné úsilí a koordinaci. Jednalo se o akci v rámci okresu Blansko
a zajišťovalo ji OS SEMKO. I když se podařilo nakonec zajistit 



� 7 �

vstupenky a dopravu úplně zadarmo (na osobu cca 400,- Kč), zájem
v Senetářově příliš nebyl. O to překvapující byl zájem v Jedovnicích,
v Blansku a jinde, až několikanásobně vyšší. Děkujeme všem co nás 
podpořili.

Hlavní činnost OS SEMKA ve IV. čtvrtletí se zaměřovala na úpravy
a prakticky třetí rekonstrukci Centra zdravého životního stylu. Protože 
se jednalo i o estetické úpravy, kde nemohlo pracovat větší množství 
pracovníků, šlo o velmi náročný úkol. Centrum je slušně vybaveno.
V této etapě jsme se začali zaměřovat na terapeutické pomůcky 
stimulující imunitní systém a odstraňující  příznaky některých  nemocí 
a  likvidující jejich příčiny. (Schválená a lékaři doporučená „samoléčba“ 
bez prášků). V současné době probíhají konzultace, školení a jednání
s JmK.
   Den otevřených dveří Centra zdravého životního stylu v Senetářově 
se uskutečnil 26.11.2011 ve společenském domě v areálu průmyslové 
zóny pod záštitou senátora Jozefa Regece, předsedy výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Senátor téměř hodinu odpovídal na 
dotazy. Slíbil, že senát bude maximálně bojovat za snížení dopadů tzv. 
tupých škrtů na obyčejné občany, za situace kdy podle odborníků min. 400 
až 600 miliard ročně se ztrácí v nepřehlednu. Vlivem divoké privatizace 
téměř polovina státního rozpočtu jde do jiných států, včetně bank. 
Návštěvníci měli možnost si prohlédnout centrum a získat informace
o nových přístrojích proti bolestem a elektronickém frekvenčním 
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Zukal Jaroslav, OS SEMKO
 předsednictvo RS JmK

 generátoru ovlivňujícím několik stovek nemocí. Rozpočet tohoto projektu 
byl 270.000,-Kč. Podařilo se nám z různých míst získat téměř 100.000,- 
Kč. Již jsme začali pracovat na získání dalších dotací.

Podpořili nás a děkujeme: přímá podpora a spolupráce Obec 
Senetářov, Jihomoravský kraj, senátor Jozef Regec, poslankyně 
Evropského parlamentu Zuzana Brzobohatá (omluvila se, nemohla přijet, 
tato poslankyně se angažovala pro 60 mil. pro skauty na středisko u Brna), 
Rada seniorů JmK, ČSSD, a další.

Některé další informace: v úterý 15. listopadu přijal Václav Klaus 
zástupce Rady seniorů ČR na hradě. 

Na závěr v tomto svátečním období mi dovolte poděkovat všem, kdo 
podporuje seniory a fandí OS SEMKO a přeji příjemné svátky
a v příštím roce hodně zdraví, spokojenosti, lásky a porozumění.

Rok se nachýlil ke svému konci a my 
máme před sebou jedny z nejhezčích 
svátků. Také letos chce náš skautský 
oddíl přispět k pohodovému prožívání 
vánoční doby Živým Betlémem. Bude 
se konat 25. 12. od 17:30 hodin
 v kostele sv.Josefa v Senetářově.

Děkujeme všem, kteří s námi mají trpělivost a podporují naši 
činnost. Přejeme Vám krásné a pokojné Vánoce a nový rok ať je pro Vás 
obdobím radosti a naděje!

za 7. skautský oddíl
Renata Musilová

Živý Betlém v Senetářově

7. skautský oddíl
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Naši úspěšní mladí hasiči
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ŠKOLA a ŠKOLKA
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás seznámila s chodem MŠ v Senetářově a s 
tím, co nás potkalo během podzimu. Každý měsíc jsme navštívili 
divadelní představení. V Jedovnicích jsme zhlédli „Velkou školní 
taškařici“, přímo v naší školce pak bylo v listopadu  sehráno divadlo 
„Vodník, čert a řemeslo mlynářské“, navíc se děti opět v naší školce 
zúčastnily muzikoterapie. 

Podzimem nás provázel skřítek  „Podzimníček“. Všímali jsme si 
měnící se krajiny, krásných barev podzimu, vytvářeli jsme výrobky
z přírodnin. Společně se skřítkem Podzimníčkem jsme hledali
a nakonec i našli velký poklad. Čekal nás Bramborový den, kdy si děti 
vyráběly panáčky z brambor, tzv. Bramboráky. Pomocí vykrajovátek 
jsme si z brambor připravili výtečný oběd. Děti tak měly na talíři kytičky, 
různé živočichy a třeba i andílky :-)

Po celý podzim předškolní děti navštěvovaly plavecký kurz. Získaly 
tak velkou zkušenost, mnozí překonali strach z vody a někteří se naučili  
plavat. Od ledna mohou předškolní děti navštěvovat  společně se 
svými rodiči stimulační skupinky v Podomí. Takto se mohou děti 
připravovat na vstup do školy tak, aby byl pro ně co nejjednodušší.
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V období adventu také nezahálíme. Připravili jsme si pro Vás 
vystoupení u doškové chaloupky. 

Pekli jsme a zdobili perníky, na vánoční stromeček jsme si pověsili 
vlastnoručně vyrobené ozdoby.  Děti navštívil Mikuláš s andělem
a čertem a nestačil se divit, jak šikovné děti v naší školce máme, kolik 
umí krásných básniček a písniček.

Ještě nás čeká společně s rodiči putování za světlem. Doufám, že 
toto světlo najdeme a prosvítí nám celé vánoční svátky. Všem přejeme 
požehnané Vánoce.

ředitelka školky
Hana Haumerová

Z� Podomí
Dobrovolníci připravili adventní víkend již pojedenácté
O třetím adventním víkendu se veřejnosti otevřely tradiční Adventní 

dílny v Podomí. Již pojedenácté je připravili členové místního 
občanského sdružení Barvínek, které při této akci využívá se 
souhlasem Obce Podomí prostory základní školy. Pravidelní 
návštěvníci už vědí, že  si zde mohou  vyrobit originální vánoční dárky 
či dekorace, upéct vánočku či nazdobit perníček. A tak, když dílny
v sobotu ve 14 hodin začaly, byla velmi rychle obsazena volná místa
a v průběhu odpoledne si svou zručnost vyzkoušelo cca 150 
návštěvníků. K dispozici měli 23 rozmanitých dílen, s jejichž vedením 
spolu s mnoha dobrovolníky pomáhali současní i bývalí členové 
učitelského sboru místní školy.  

„Cílem akce je umožnit rodinám prožít předvánoční čas při 
společných aktivitách a ukázat dětem, že spoustu dárku je možné 
vyrobit vlastnoručně“, řekla Horáková, předsedkyně sdružení. 

Adventní dílny jsou součástí celé víkendové akce. Již během 
pátečního podvečera se v prostorách školy ubytuje na 60 místních dětí 
a pod vedením dobrovolníků z Barvínku se učí až do sobotního oběda 
péct cukroví, zpívat koledy, seznamují se s vánočními tradicemi
a vyrábějí rozmanité dárky pro své nejbližší. V sobotu večer se 
společně vydávají na „koledu“ po vesnici. Koledníci se snaží potěšit 
vánoční písničkou a drobným dárečkem starší, ale i nově přistěhované 
obyvatele Podomí.
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Ke konci roku 2011 má Český zahrádkářský svaz na území České 
republiky celkem 146 865 členů. Nejvíce jich je na jižní Moravě – 30 
881, nejméně v jižních Čechách – 8 917. V okrese Blansko je 
zaregistrováno 1 354 členů. Naše organizace má 27 členů. 

Na začátku měsíce listopadu jsme provedli poslední brigádu na 
likvidaci křovin u telefonní budky „Na trávníkách“.

Vzhledem k tomu, že jsme celý rok úsporně hospodařili, chtěli 
bychom v zimních měsících roku 2012 uspořádat zájezd do 
Moravského národního divadla v Brně, popřípadě na jinou kulturní 
akci. Na měsíc leden nebo únor připravujeme výroční členskou 
schůzi.

Do hmotného majetku naší organizace přibyly nové, kvalitní, velké 
pákové nůžky (na křoviny a slabší větve), které jsme zakoupili
z ušetřených peněz. 

Do dalšího roku 2012 přeji jménem výboru ČZS
v Senetářově všem občanům hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Za výbor ČZS v Senetářově
Jan Res 

Celá akce by nemohla proběhnout bez finančního příspěvku 
samotného sdružení, který si jej může dovolit díky péči o dvě chráněná 
území na Drahanské vrchovině. Akci v tomto roce podpořila Obec 
Podomí, firma TAURO a.s. a Obec Krásensko a obec Senetářov. 
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     Svoz komunálního odpadu

Leden: 6, 20                  Únor317 2, 1630: ,                       Bøezen: , 

V minulém čísle zpravodaje jsme si přiblížili kroniku obce do roku 
1969. Nyní pokračujeme rokem 1970.

1970
V tomto roce byl vyčištěn a prodloužen rybník před budovou MNV, 

proveden nátěr oken a dveří a olíčení budovy MNV a hřbitovní budovy, 
zabudovány spínací hodiny pro automatické zapínání a vypínání 
veřejného osvětlení. K 1.12. bylo provedeno sčítání obyvatel: 598 
obyvatel z toho 308 mužů a  290 žen, v zaměstnání celkem 327 z toho 
172 mužů a 155 žen a z nich 75 v zemědělství. Mimo obec pracuje 175 
občanů, mimo okres 11. Domácností je 161, domů 142, bytů 147 z toho 
3 jen kuchyně, dále 4 je v jednom pokoji bez kuchyně, 27 kuchyň
a pokoj, 54 po dvou pokojích a kuchyni, 44 po třech pokojích a kuchyni 
a 15 domácností po čtyřech a více pokojích a kuchyni. V tomto roce se 
zima vyznačovala dlouhým trváním a neobvyklou vrstvou sněhu. 
Následkem toho  byly prodlouženy zimní prázdniny až do 16.01.

Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstane pro rok 2012 ve stejné 
výši jako doposud, tj. 450,- Kč za občana a rok. Osvobozeny od poplatku 
jsou děti do 3 let včetně. Poplatek je splatný, buď jednorázově nejpozději 
do 30.06. nebo ve dvou splátkách, a to do 30.06. a do 30.11.

Poplatek ze psů také nebyl navýšen a je stanoven ve výši 70,- Kč za 
psa, resp. 60,- Kč za psa je-li držitel psa poživatelem důchodu. Splatnost 
poplatku je stanovena nejpozději do 28. února.

Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě Senetářov 
nebo bankovním převodem na účet obce: 17622631/0100. Jako variabilní 
symbol platby uvádějte vždy číslo popisné Vašeho domu.

Místní poplatky 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 31.10.2011
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu jedenáctého  zasedání  zastupitelstva obce pana Milana 
Bábora a ing. Jiřího Šebelu

3]smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu mezi obcí Senetářov a firmou  E.ON Distibuce, 
a.s., týkající se pozemku č. 119/1 v katastrálním území Senetářov, 
která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

4]rozpočtové opatření č.3, které tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu
5]Povodňový plán obce, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu
6]položení vodovodního potrubí do pozemku obce Senetářov 

parc.č.1559 v k.ú. Senetářov
7]cenovou nabídku na zpracování projektu "Oprava chodníku 

Senetářov II" a "Propojovací chodník Senetářov" firmy BESTA - ing. 
Brázda s.r.o. v ceně 36 480,--Kč

8]prodloužení lhůty zahájení výstavby RD  na parc. č. 1187/4 v k.ú. 
Senetářov Bc. G.D. a ing. R. O. do 01.05.2012

9]doplnění údajů žádosti od paní J. P. k zahájení výstavby domu na 
parc.č. 1187/8 v k.ú. Senetářov a žádost o prominutí pokuty

b) bere na vědomí:
1]zafixování cen plynu pro obec Senetářov, odebíraného od firmy 

RWE, a to na dva roky a tři odběrná místa
2]Smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby polní cesty P14

s interakčním prvkem IP07 v k.ú. Senetářov, která tvoří přílohu č. 3 
tohoto zápisu

3]Smlouvu uzavřenou dle §51 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi Českou republikou – 
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad a Obcí Senetářov , která 
tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu

4]podepsání smluv paní starostkou s firmou Svět oken – Vyškov na 
akci „Výměna oken na hale 190 v průmyslové zóně“ a na akci 
„Výměna oken na obecním úřadě“.



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 10 - 12 / 2011

27.10. Zouhar Jaroslav  è. 120

ÈEST JEHO PAMÁTCE !

  1.10. Věra Matušková è. 85

11.11. Marie Grosová è. 21

85 rokù

75 rokù

Blahopøejeme !!!

19.10. Barbora Kovaříková è. 15

26.10. Ivana Kolínská è. 75

25.12. Ladislav Nejezchleb è. 14870 rokù
31.12. Jarmila Zukalová è. 43
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ADVOKÁTNÍ  KANCELÁŘ
Mgr. Olgy Hudcové

Rozstání 77, 798 62
            

OD LEDNA 2012

-zastoupení klientů v řízeních před soudy, rozhodci
a orgány veřejné správy

-převody nemovitostí včetně vyřízení daňového přiznání, 
věcná břemena

-rozvody sporné i dohodou, majetková vypořádání, výživné 
nejen na děti

-vymáhání pohledávek – platební rozkazy, exekuční řízení
-dopravní přestupky – pomoc v přestupkovém řízení
a jednání s pojišťovnami

-spotřebitelské smlouvy – odstoupení, uplatnění odpovědnosti
za vady

-směnky
-sepis smluv
-komplexní právní poradenství v oblasti trestního, správního, 
rodinného, občanského, obchodního a pracovního práva

OBJEDNÁVKY NA:
Email:   

Mobil:   774 053 998

Těším se na spolupráci a přeji všem krásné Vánoce!

ak.hudcova@gmail.com


