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PANE STAROSTO, NA SLOVÍČKO…
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a letní parné dny
jsou za námi a přichází podzim. Co se
v obci událo od posledního čísla našeho
zpravodaje?
Jistě jste zaznamenali, že na konci
července se začalo něco dít s poštovní
pobočkou v Senici. Zastupitelé na jaře
schválili změnu provozovatele a od 1. srpna začala tuto pobočku provozovat sama
obec. Ještě před jejím otevřením se podařilo vyměnit celou přepážku i staré lino.
Už na první pohled je patrné, že se tato
změna podařila. Nová přepážka zajišťuje
větší komfort pro vás zákazníky i pro samotnou pracovnici pošty.
V roce 2018 bude pořizovatel (tj. Městský úřad Litovel, odbor výstavby) zpracovávat Zprávu o uplatňování územního
plánu dle § 55 stavebního zákona. Do
této Zprávy je možné zpracovat i návrh
změny územního plánu - proto bych
chtěl touto cestou vyzvat všechny obyvatele, kteří by chtěli nějakým způsobem

územní plán obce pozměnit, či uvést do
souladu se skutečností, aby svoje návrhy doručili na obecní úřad v termínu do
konce tohoto roku. Všechny vaše návrhy
budou vyhodnoceny společně s pořizovatelem, poté budou případně zapracovány do návrhu změny územního plánu.
Dostávám dotazy, zda obec zrušila nařízení, které zakazuje podomní prodej,
protože stále častěji zvoní u vašich dveří
různí prodejci nejlevnější elektrické energie či plynu… Tímto vás chci ujistit, že obec
toto nařízení nezrušila, je stále platné a zaevidované u Krajského úřadu. Podomní
prodejci jsou stále vynalézavější a snaží se
vás různými lživými tvrzeními přesvědčit,
abyste jejich produkt koupili či podepsali
ty „nejlepší, nejvýhodnější“ smlouvy. Pokud vám bude kdokoliv tvrdit, že ho například posílám já či obecní úřad, tak nemluví
pravdu, lže. Hned jim řekněte, že v obci
platí zákaz podomního prodeje a jestli
hned neodejdou, volejte Policii ČR. Hlavně těmto lidem nic nepodepisujte.

V minulém čísle zpravodaje jsem se
s vámi podělil o úspěchy obce v dotačních žádostech. Bohužel do dnešního
dne jsme stále neobdrželi výsledek žádosti o dotaci na opravu interiéru kaple
sv. Josefa. Takže nezbývá než doufat……
O těch úspěšných akcích mohu sdělit,
že jsou všechny již dokončeny. Zda se
vše povedlo, můžete zhodnotit podle fotografií ve zpravodaji.
Pro dnešek vše, přeji všem krásně prožitý čas babího léta.
Ing. Michal Tichý,
starosta obce

Dětské hřiště v MŠ

Naučná stezka - skála

Kaplička v Cakově

Pošta
Senický zpravodaj
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Dětská skupina Aktiváčci

Léto pomalu mává na rozloučenou
a podzim naléhavě klepe na dveře
i v Dětské skupině Aktiváčci. S novým
školním rokem nastalo několik nových
změn i u nás. Šest Aktiváčků se s námi
na konci prázdnin rozloučilo a úspěšně
„postoupilo“ do mateřské školy. Přejeme jim mnoho radosti v novém kolektivu a plno nových zážitků. A ať dělají
paním učitelkám stejně velkou radost,
jako dělali nám. Místo těchto velkých
školáčků přišlo sedm nových Aktiváčků. Těm nejmladším jsou sotva dva
roky, přesto jsou všichni moc šikovní
a už umí spoustu věcí. Od srpna máme
také novou tetu v týmu, která se o děti
stará. Za uplynulý školní rok jsme se
toho mnoho naučili a spoustu nového
jsme zažili. V novém školním roce nás
čeká opět plno zajímavých věcí. Pro
děti máme nachystaný bohatý program
plný her a zábavy, tvoření, zpívání i dovádění. Čekají nás také společná setkání s rodiči třeba při vánoční besídce.
I když byly první dny pro některé děti
náročné a chvíli trvalo než si na nové
prostředí a nové kamarády zvykly, po

Již třetím rokem se snaží naše Kulturní
komise připravovat a organizovat nejrůznější akce napříč všemi věkovými kategoriemi. V letošním roce jsme do svého
programu zařadili několik nových projektů a věříme, že si najdou své místo v naší
obci. Ještě před prázdninami jsme začali
připravovat jednu z nich, a to první festival Rock na Hané. Naší snahou bylo přivést do Senice kvalitní známé rockové kapely, ale také dát příležitost novým nebo
mladým začínajícím kapelám, především
z našeho okolí. Nakonec naše pozvání
přijalo 6 kapel: mladá začínají kapela z Vilémova Otazníky, místní kapela SVL rock,
známé skupiny Reflexy ze Zlína a Premiér z Otrokovic, staronová kapela G-Banh
z Vracova a nakonec skvělá kapela z Litovle ZiZi Top – Czech Revival Band. Díky
spolupráci s místními spolky (SDH Senice
na Hané, ZO Českého svazu chovatelů
Senice na Hané, TJ Senice na Hané a Hanácké aktivní společnosti, z. s.) proběhla organizace festivalu na jedničku. Náš
festival Rock na Hané finančně podpořil
také Mikroregion Litovelsko, kterému touto cestou děkujeme.
Ale Vás všechny bude určitě zajímat, co
pro Vás připravujeme na dlouhé podzim-

14 dnech už si troufám říct, že jsme sehraná parta a děti chodí do DS Aktiváčci rády a s úsměvem.
S úsměvem přichází také rodiče, kterým jsme díky této službě mohli usnadnit návrat do práce. Zájem z jejich
strany je veliký, několik uchazečů jsme
museli kvůli plnému stavu prozatím odmítnout. Děkujeme za důvěru, kterou
v nás mají, a věřím, že Dětská skupina
pomůže i dalším maminkám a tatínkům.

Kulturní okénko

ní večery. Můžete se těšit, bude toho dost.
Sobota 28. října je určena všem, kterým
již bylo nebo letos bude 60 let. Právě pro
Vás všechny se chystá již tradiční Podzimní sousedské posezení. Na zahrádkách
a na polích Vám jistě již dozrála veškerá
úroda a tak si zasloužíte i trošičku toho
povyražení a především času jeden pro
druhého. I letos na Vás čeká promítání
krátkého, ale zajímavého filmu o historii
i současnosti Senice z dílny pana Pytlíčka. Naše pozvání přijala také cimbálovka
„Hanácká mozeka z Litovle“, která má
pro Vás připravený krásný program sestavený z hanáckých písniček a krásného
povídání. Již tradičně si na sousedském
posezení můžete také zatančit, nebo jen
tak - při vínečku - poslouchat krásné české i světové hity Vašeho mládí. Proto jsme
pro Vás letos připravili jedno malé překvapení. Ve zpravodaji je vložena pozvánka
s návratkou. A tak tady přijměte naše pozvání na společné sousedské posezení.
Další akcí, na kterou bych Vás chtěla
v tomto čísle pozvat je divadelní představení Láskyplná opereta. Slavné melodie z operet Vinobraní, Veselá vdova,
Vídeňská krev nebo Limonádový Joe zazní v sále KD v sobotu 11. listopadu od

Senický zpravodaj

Budeme se snažit, aby služba byla dostupná pro všechny rodiče nejen v dalším školním roce.
Aktuální informace z Dětské skupiny
Aktiváčci najdete na webových stránkách www.aktivacci.aktivsenice.cz nebo
na Facebooku DS Aktiváčci.
Přejeme všem krásný a slunečný
podzim!
Za tým DS Aktiváčci Jitka Weigelová

16 hodin v podání členů opery a operety
Moravského divadla v Olomouci. Kdo
má rád krásnou výpravu a nádherné kostýmy, nenechte si procházku klasickou
operetou ujít. A pro ty z Vás, kteří dávají
přednost činohře, mohu již teď prozradit,
že se nám podařilo na jaro domluvit hostování Šumperského divadla.
Díky práci Kulturní komise se daří spojovat místní spolky ze Senice, Odrlic
i Cakova. Každý spolek, pokud má chuť,
se může zapojit do organizace jakékoli akce, kterou Kulturní komise pořádá
a díky své houževnatosti si přivydělat
i nějakou korunku do své spolkové kasičky. Důkazem toho, že se v Senici umíme
domluvit a spolupracovat je Vánoční jarmark. I když jsou Vánoce ještě daleko,
můžete si do kalendáře poznačit datum
17. prosince. Opět si budete moci ve stáncích nakoupit nejrůznější vánoční dárky,
ochutnat dobroty a samozřejmě si koupit
i tradičního vánočního kapra. Ale na to
ještě máme dost času.
Přeji Vám jménem svým i jménem celé
kulturní komise, ať si vyberete z naší pestré nabídky a především, ať se Vám to, co
si zvolíte, líbí.
Dominika Doláková
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Pozdrav z naší školy aneb Dobrý den, vážení spoluobčané

Prázdniny utekly jako voda a my se Vám
opět hlásíme ze školních lavic. 4. září
2017 jsme slavnostně v kinosále zahájili školní rok 2017/2018. V tom letošním
školním roce se naše škola rozrostla na
195 žáků, nejvíce nováčků máme v první
třídě, je to 17 zvídavých žáčků, a velkou
skupinou nově příchozích tvoří žáci 6. třídy ze ZŠ Vilémov.
A co nás letos zajímavého čeká? Tou
největší novinkou letošního školního roku
je nová elektronická žákovská knížka pro
žáky 2. stupně. Papírové žákovské mizí
a většinu informací budou rodiče získávat
prostřednictvím webových stránek školy
a programu Bakalář. Ale na druhé straně
se budeme zase snažit přivést děti k tradičním a více komunikativním zálibám,
jako jsou knihy a běžné společenské hry.
Na děti čekají čtenářské kluby a kluby
zábavné logiky se spoustou nových voňavých knížek a zajímavých her. Věříme,
že v nich děti stráví příjemné chvilky a najdou zalíbení v tom, co dřívější generace
považovaly za samozřejmé.
Na 1. stupni připravily paní učitelky pro
žáčky opět zajímavý projekt, který je
bude provázet po celý školní rok. A co
během něj žáčci už zažili a co teprve
přijde?
Prvňáčci mají za sebou první slavnostní
den. Aby byl jejich start do školy jednodušší a pohodový, ujali se jich pod svá andělská křidélka žáci třetí třídy. Tato andělská spolupráce začala ve čtvrtek 7. září.
Po lehounkém zaklepání na dveře 1. třídy
andílci vlétli mezi ještě vystrašené obličeje prvňáčků, aby je rozzářili. Nechyběla
naše školní hymna – Senická písnička,
a malý dáreček.
Tyto dvojice vyzkoušely svoji důležitost
v pátek 8. září v projektu Bezpečně do
školy. Ráno se žáci pomocí barevných
lístečků rozdělili na skupiny, ve kterých
budou pracovat po celý rok při projektových dnech. Každá skupina poskládala
z lístečků jedno písmeno, společným složením vznikl název celoročního projektu „Naše kořeny“. Během dopoledne si
každá skupinka prošla deseti stanovišti,

která se týkala dopravní výchovy: formou
puzzlí si žáci zopakovali dopravní značky,
vybavenost kola, důležitá telefonní čísla,
v křížovce se dozvěděli o mimořádných
událostech, na interaktivní tabuli zhlédli
film o chování na chodníku, paměť si procvičili při sestavení evakuačního zavazadla. Taky se museli dostat podle pokynů
z místa na místo, řešili dopravní situace,
vyzkoušeli si základy zdravovědy. Teď jen
si co nejvíce důležitých informací a praktických zkušeností zapamatovat, ale ještě
lépe, raději se s některými ani nepotkat.
V celoročním projektu s názvem “Naše
kořeny“, budeme bádat v minulosti, pamětech, seznamovat se s historií vesnic,
ve kterých bydlíme, budeme se zajímat
o kořeny našich rodin. Kořeny ale také
drží stromy, jsou důležité pro rostliny.
Budeme objevovat kořeny v literatuře. Lidová slovesnost, nářečí, bajky, pohádky,
pověsti, poezie, ilustrace, písničky, tance,
významní autoři, významné osobnosti, to
vše budou naše témata tohoto školního
roku. Neopomeneme ani prvouku, ekologii, ale také matematiku, vlastivědu, hudební, dramatickou a výtvarnou výchovu.
Hlavním tématem a kořenem projektu
budou vztahy mezi žáky, spolupráce,
skupinová práce, kamarádství, přátelství, vzájemná pomoc, předávání zkuše-

ností starších mladším, andělské spolupracující dvojice.
K mnoha aktivitám budeme využívat
naše krásné prostory za školou – park
a školní dvůr. Projekt bude doplněn vycházkami po okolí a výlety, kterými si
budeme rozšiřovat obzory naší historie
i současnosti, a několika slavnostními dny,
jako je např. Den jazyků, Den stromů,
Den se skřítky a s kamarády z MŠ, Advent
na Hané, vánoční vyrábění a jarmark,
vánoční zpívání, Den knihy, Den Země,
zápis do 1. třídy, Zdravý týden, Den maminek, sportovní dny a Zahradní slavnost.
Důležitou součástí bude čtyřdenní pobyt v přírodě na chatě Relaxa ve Žďárském potoku ve Staré Vsi u Rýmařova.
Zde prožijí žáci první až páté třídy určitě
napínavý program.
Vážení spoluobčané.
Budeme rádi, když se na školních akcích
s Vámi potkáme. Přejeme Vám kouzelný
a zdravý podzim a loučíme se částí školní
hymny:
Ve škole to žije, smích se ozývá,
ať ta naše škola, zvučné jméno má.
Ať sem chodí děti, hrdy na ni jsou,
ať je pro ně vždycky zábavou a hrou….
Malí i velcí ze senické školy

Sběrová sobota

– mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
Časový harmonogram svozu:

18. listopadu 2017 Senice n. Hané
08.00 - 10.00 h. Senice n.H.

/

11.00 - 11.30 h. Odrlice
Senický zpravodaj

/

11.45 - 12.15 h. Cakov
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Chovatelská výstava 2017

Za deštivého počasí, tak typického pro chovatelské výstavy, se
ve dnech 16. - 17. září konala výstava králíků, holubů a drůbeže.
Přestože se letos jednalo pouze o naši místní výstavu, sešlo se nám
takové množství zvířat, že se bez obav můžeme srovnávat s krajskou výstavou, která proběhla v srpnu v Kožušanech. Již několik let
se nám potvrzuje fakt, že úroveň našich výstav je v širokém okolí
vyhlášena jako špičková nejenom počtem, kvalitou a druhovým zastoupením zvířat, ale i pestrou a výbornou nabídkou občerstvení.
Letos bylo vystaveno 250 králíků v 37 plemenech, 100 voliér
drůbeže v 31 plemenech, z toho 31 voliér byla drůbež vodní
a 173 holubů v 26 plemenech různých rázů. Bylo uděleno pro
každou odbornost 15 čestných cen a vítězný pohár za nejlepší
zvíře nebo kolekci. Naši ocenění chovatelé: čestnou cenu na
holuby získali - Z. Štefan, V. Novotný a V. Novák, na drůbež
– L. Hynek 2x, D. Pospíšilová, Z. Štefan, V. Novák, K. Vitásek
a vítězný pohár K. Nietsch a na králíky – J. Pospíšil, L. Hynek, M.
Tesař a K. Nietsch. Slavnostní předávání proběhlo v neděli v sále
kulturního domu za účasti starosty naší obce Ing. M. Tichého.
A protože se snažíme podporovat i mladé chovatele do 18 let,
tak všichni bez rozdílu dostali upomínkový diplom.
I letos jsme oslovili základní a mateřskou školu a požádali o spolupráci ve formě soutěže v malování domácích zvířátek. Sešla se
nám spousta obrázků, které jsme prezentovali v hlavním sále kulturního domu. Pedagogové vybrali ve třech kategoriích ty nejlepší výtvory a majitelé obrázků byli oceněni v neděli při slavnostním
vyhlašování upomínkovým diplomem, medailí a sladkostí. Moc
děkujeme paní ředitelce ZŠ Mgr. Kateřině Pruckové a ředitelce
MŠ Janě Gruntové za podporu. Těšíme se na další spolupráci.
Naši akci finančně podpořili – Obec Senice na Hané a Okresní výbor Českého svazu chovatelů Olomouc. Všem našim sponzorům, příznivcům a chovatelům děkujeme za podporu. I přes
nepřízeň počasí a pod vedením naší nové předsedkyně Danuše
Havelkové můžeme naši akci prohlásit za velmi zdařilou. Těšíme
se v příštím roce opět na viděnou.
Za výstavní výbor zapsal kulturní referent R. Vymětalová

NAŠE KINO PANORAMA

a my s ním máme velké štěstí, že se o jeho provoz starají tak šikovní a obětaví lidé: pan Vladimír Pytlíček, manželé Moťkovi a když je
„letní kino“ tak také manželé Štajgelovi. Přiznávám, že jsem byla
v letním kině za kulturním domem letos poprvé, ovšem už si tento
způsob promítání filmu nenechám nikdy ujít. Byl to ohromný zážitek, bylo to velmi příjemné, na stole pivo nebo kofola, Laďa Pytlíček
a Pepa Moťka běhali, připravovali, napínali plátno, zapojovali různé
kabely, .…, a uprostřed promítání začalo pršet. To však nikoho nevyvedlo z míry, evakuace do kinosálu proběhla hladce.
Bohužel chodíme do kina málo. Vím, že není problém stáhnout
si požadovaný film do počítače, tabletu…, ale velké plátno je velké

plátno. A nejen to, jde i o formu společenského života, potkáte
spoluobčany, sdílíte s někým prožitek z filmu, máte radost, nebo
film pořádně zkritizujete. Nebuďme jenom uzavřeni u svého počítače, u své televize.
Z měsíční nabídky filmů (plakát je u kina, v obchodě, na webových stránkách obce) si snad alespoň jeden vybereme.
Kino PANORAMA (dříve „Haná“, „Edison“) slaví v letošním roce
devadesát let od svého založení, tak co mu popřát do dalších let?
Hlavně přeji našemu kinu hodně diváků a pevné zdraví těm, kteří
se o jeho provoz tak vzorně starají. Pojďme do našeho kina!
Ing. Eliška Dostálová

Senický zpravodaj
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Projektový den „Bezpečně do školy“

Začátek školního roku je na naší senické škole již tradičně spojen s projektovým dnem „Bezpečně do školy“. Letos
připadl na pátek 8. září. Jeho cílem je připomenout dětem, jak se mají chovat na
silnici, naučit je, jakou výbavu by mělo
mít jejich jízdní kolo, nebo jim ukázat,
jak se zachovat v krizových situacích, jak
pomoct sobě nebo kamarádovi. Prostě
vše, aby se do cíle své cesty vždycky dostaly v pořádku.
Ráno si děti ve třídách zopakovaly zásady
bezpečnosti a pravidla chování v dopravním provozu, zhlédly videa s instruktážemi
první pomoci a měly možnost vyzkoušet
si, jak postupovat v případě nehody. Zbytek dopoledne pak měly nabyté vědomosti a dovednosti prokázat v praktické části,
přičemž na ně čekalo celkem deset stanovišť s nejrůznějšími úkoly: Jízda zručnosti,
Vybavení jízdního kola, Dopravní značky,

Křižovatky, Pravidla silničního provozu,
Důležitá telefonní čísla, nahlašování krizových situací, Neodkladná resuscitace
člověka, První pomoc, Přenos raněného,
Obvazování, Stabilizovaná a protišoková
poloha, Pravidlo pěti T.
Letošní rok jsme pojali hodně hravě,
krom oblíbené jízdy zručnosti se dětem
nejvíc líbily křižovatky, u kterých si dávání přednosti vyzkoušely přímo s modely
autíček, dále obvazování (prst na ruce,
zápěstí, kotník, hlava) a přenos raněného,
také ale stabilizace raněných a simulace
volání záchranné služby.
Děti si nevedly vůbec špatně, a tak můžeme s radostí konstatovat, že projektový
den Bezpečně do školy splnil svůj hlavní
účel – totiž chránit zdraví našich dětí, protože ony jsou to nejcennější, co v životě
máme!
Mgr. Kateřina Prucková

Plánujete rodinnou oslavu, svatbu nebo setkání spolužáků?

V letošním roce jsme se rozhodli investovat do prostor kulturního domu.
Nechali jsme přísálí vymalovat, koupili
jsme nové záclony a závěsy, kuchyňku
jsme vybavili nádobím od skleniček na
víno přes mísy na polévku, sady talířů
a příborů až po novou ledničku. Kromě
plesů a různých akcí, které pořádá obec
pro své občany, je tak kulturní dům připraven i pro soukromé účely (svatba,
oslava). V tuto chvíli je inventář plně
vybaven pro 70 osob. Pronájem kulturního domu je možné rezervovat v místní
knihovně u paní Ivany Alexové, popřípadě na tel. čísle 777 770 437. Pronájem
prostor se liší v závislosti na topnou sezónu. Podrobný ceník pronájmu prostor
KD je k dispozici na webových stránkách
naší obce.
Ceník pronájmu prostor:
MIMO TOPNOU SEZÓNU
Sál
1 000,Přísálí
1 000,Výčep
500,Celkem přísálí + výčep + sál 2 500,BĚHEM TOPNÉ SEZÓNY
Sál
Přísálí
Výčep
Celkem přísálí + výčep + sál

2 000,2 000,1 000,5 000,-

Budeme rádi, když využijete prostory KD
v naší obci k vaší oslavě!
Zuzka Hlavinková a Vendula Koupilová
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Poznáváme kroj

Andílci

Domácí zápasy házené
TJ Senice na Hané PODZIM 2017
MUŽI:
15.10. 10:15 Senice na Hané
			Veselá
29.10. 10:15 Senice na Hané
			Dřevohostice
5.11. 10:15 Senice na Hané
			Droždín
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MLADŠÍ ŽACTVO:
15.10. 9:00 Senice na Hané
			 Kostelec na Hané
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