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PANE STAROSTO, NA SLOVÍČKO…
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás dnes naposledy v tomto volebním období seznámil
s nejnovějším děním v naší obci.
Během prázdnin skončily práce na
úpravě veřejného prostranství u školky
v Senici. Celé prostranství je tak oblečeno ve zcela novém kabátě a musím říci,
že tato část Senice během posledních
let vyloženě prokoukla. Řada z vás se
mě dotazovala na neexistenci chodníku
v této části. Proto se to pokusím vysvětlit vám všem. Projektant dostal zadání
v tomto prostoru dopravu co nejvíce
zklidnit a zpomalit. Vyřešil to tím, že
vyprojektoval tzv. „obytnou“ ulici s vyvýšenými zpomalovacími prahy. Z tohoto důvodu nebylo třeba zachovat
panelový chodník, neboť silnice zde má
dostatečnou šířku a mohou ji používat
i chodci. Každý majitel řidičského průkazu ví, co zde umístěná dopravní značka znamená. Jedná se vlastně o pěší
zónu, kam mohou za určitých a silně
omezujících podmínek vjíždět i auta.
Tento způsob vymezení obytné zóny
se běžně používá na sídlištích ve městech. Ze zkušeností z počátku školního
roku musím říci, že toto rozhodnutí bylo
správné, jelikož teď zde auta jezdí maximální rychlostí 20 km/hod., což zvýšilo
bezpečnost provozu i chodců. Navíc se
v tomto prostoru značně rozšířila plocha zeleně.
Jedna akce skončila a mezitím nám
začala akce druhá. Společnost STRA-

Oprava prap. Fr. Vrzala

BAG, a. s., začala s rekonstrukcí hlavní
komunikace v ulicích prap. Fr. Vrzala
a Žižkov. Součástí této akce je i položení nového řádu dešťové kanalizace,
zrekonstruování chodníků podél komunikace a generální oprava mostu. I když
v srpnu stavbě moc počasí nepřálo, tak
se zatím daří dodržovat časový harmonogram. Do konce září by tedy měla
být hotova ulice prap. Fr. Vrzala a do
konce listopadu pak Žižkov. Jako vždy
při provádění takto rozsáhlých rekonstrukcí dochází k omezování všech občanů - ať už zvýšenou hladinou hluku či
prachu a dalšími negativními okolnostmi, které realizace stavby přináší. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem obyvatelům dotčených ulic za trpělivost, toleranci a shovívavost.
S touto stavbou se pojí i další věc, a to,
že se mi podařilo vyjednat objízdnou
trasu pro autobusy veřejné dopravy
po silnici přes Hliníky do Seničky. Díky
tomu se tato cesta musí alespoň částečně nově zaasfaltovat. Toto jistě ocení
všechny maminky při cestě na „Čarovný les“ či všichni turisté, směřující přes
Hliníky k lesu.
Další pozitivní zprávu pro vás nesu
z jednání se zástupci Správy silnic Olomouckého kraje. Po dvouletém přesvědčování se podařilo najít finance na
dodělání vysprávky komunikace v ulici
Zákostelí. Zde čtvrtina vozovky nebyla
dodělána po výstavbě kanalizace, neboť Správa silnic na ni tehdy nenašla

Prostor před školkou I.

Senický zpravodaj

potřebné finance. Toto se povedlo letos
v létě a ještě v říjnu bude cesta vyspravena.
A protože dobrých zpráv není nikdy
dost, mohu ještě všem občanům části
Odrlice sdělit, že se mi podařilo přesvědčit hejtmana Olomouckého kraje
o nutnosti opravy krajské komunikace
v Odrlicích. Mám přislíbeno, že v příštím roce začne Olomoucký kraj s projekční přípravou. Byl bych velice rád,
pokud by se to stihlo ještě v roce 2015.
Předpokládám, že se naše obec finančně připojí tak, jako tomu bylo v Senici,
tedy s pokládkou nové dešťové kanalizace a s rekonstrukcí chodníků.
Jelikož, jak jsem se již zmínil v úvodu
tohoto článku, se jedná o poslední číslo
Zpravodaje v tomto volebním období,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem zastupitelům, členům osadních výborů, výborům zastupitelstva,
komisím rady obce, ale i všem spoluobčanům či představitelům místních spolků, kteří se nezištně podíleli na veřejné
činnosti i chodu naší obce v posledních
letech. Ti, kteří přiložili „ruku k dílu“,
vám jistě potvrdí, že ne vždy šlo všechno hladce a bez komplikací. Hlavní je,
aby se všichni k řešení problémů postavili čelem a hledali možnosti, jak je vyřešit. Za sebe však mohu říci, že s vaší
podporou se nám to dařilo.
Ing. Michal Tichý
starosta obce

Prostor před školkou II.
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JAK PRACOVALI VÁMI ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
BĚHEM VOLEBNÍHO OBDOBÍ?
Je konec volebního období a před námi jsou
komunální volby, kdy si budeme moci společně zvolit nové složení zastupitelstva obce.
V příspěvku zhodnotím práci současného zastupitelstva na základě statistických údajů.
Ve volebním období 2010 – 2014 se naši
zastupitelé sešli celkem na 23 jednáních zastupitelstva obce, na programu je ještě 24.
zasedání, které proběhne po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, a projednali celkem 260
bodů programu, což představuje průměr
11,3 bodů na jedno zasedání. Docházku zastupitelů na jednotlivá zasedání zastupitelstva
obce lze hodnotit jako dobrou či uspokojivou.
Tento výčet lze doplnit informací, že pouze
5x proběhlo jednání zastupitelstva obce za
účasti všech 15 zvolených zastupitelů.
Před každým jednáním zastupitelstva obce
a před projednáváním závažných bodů svolával starosta obce schůze rady obce rozšířené
o členy zastupitelstva obce za účelem tvorby
programu následujícího jednání zastupitelstva
obce, vysvětlení jednotlivých bodů s doplněním podrobných informací a vytvoření doporučujícího stanoviska rady obce pro veřejné
projednávání. Bohužel docházka členů zastupitelstva na tyto rozšířené schůze zdaleka nebyla vysoká. Tím utrpěla plynulost některých
jednání zastupitelstva, neboť někteří méně
informovaní zastupitelé následně požadovali
zdlouhavá vysvětlování některých bodů, což
jistě negativně působilo i na návštěvnost jednání ze strany veřejnosti. Protože tyto rozšířené schůze rady obce jsou neveřejné, lze takto
vyvozovat i skutečný zájem jednotlivců o řešení problematiky obce ve chvílích, kdy nejsou pod přímým dohledem veřejnosti. Tuto
neúčast zřejmě nelze vždy jen omlouvat pracovním zaneprázdněním…
Co se týče práce samotné rady obce – ta se
sešla během tohoto období na 120 schůzích
a projednali 1156 bodů programu, což představuje v průměru 9,6 bodu na jednu schůzi.
3 radní měli docházku vyšší jak 90%, což lze
hodnotit taktéž velice dobře.
Zastupitelé obce rovněž pracovali i jako
členové výborů zastupitelstva či komisí rady
obce. Za toto období se finanční výbor sešel
15x a kontrolní výbor 4x. Důležitá doporučení činily i komise rady obce – sociální a zdravotní, komise životního prostředí, komise pro
obnovu venkova, které se scházely podle potřeby.
Osadní výbory obce v Odrlicích a v Cakově
rovněž spolupracovaly, jejich členové se scházeli taktéž nepravidelně podle potřeby.

Docházka na jednání zastupitelstva
Docházka na schůzích rady rozšířené o členy ZO
Docházka rady obce
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Ing. Michal
Tichý

100,0%
100,0%
100,0%

Mgr. Jana
Barabášová

100,0%
100,0%
99,2%

Doc.Paedr.
Mir. Kopecký

88%
82,6%
91,5%

Ing. Drahomír
Tobiáš

72%
82,6%
78,0%

Ing. Michal
Moťka

72%
87%
83,9%

Ing. Eliška
Dostálová

72%
91,3%

Vendula
Koupilová

56%
91,3%

Jiří Nimrichter

72%
100%

Ing. Jaromír
Kvapilík

8%
78,3%

Miloslav
Mikiska

96%
95,6%

Luděk
Mikiska

68%
91,3%

Jiří Osyka

48%
74%

Mgr. Kateřina
Prucková

88%
100%

Marie
Žampachová

88%
95,6%

Ing. Radka
Horáková

92%
95,6%
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Hlavní priority zastupitelstva obce Senice na Hané
Jako vždy, když něco začíná, stanovují
se cíle, co je potřeba dosáhnout, a když
něco končí, tak se zase dosažení těchto
cílů hodnotí. Stejně je tomu i v práci zastupitelstva během tohoto, právě končícího období.
Co se v naší obci událo během posledních 4 let?
Určitě na prvním místě musím okomentovat výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Práce na její realizaci trvaly
takřka polovinu volebního období a dotýkaly se vlastně všech obyvatel Senice
i části Odrlice. Dodatečně pak zastupitelé schválili výstavbu kanalizace pro nové
rodinné domky v ulici Zahradní.
Podařilo se také zajistit finance na kompletní zateplení mateřské školy v Senici
na Hané. Tyto práce tak navázaly na obnovu zeleně v Senici, jejíž část proběhla
přímo v areálu školky. Vůbec prostor
u školky dostál asi nejvíce změn. Po těchto pracích přišla na řadu ještě revitalizace parku, výstavba víceúčelového hřiště,
dětského hřiště, úprava dvora základní
školy a výměna starých dřevěných oken.
Vše vyvrcholilo letos v létě, kdy byla dokončena revitalizace prostranství, spojená s kompletní opravou silnice.
Ale nepracovalo se pouze u školky. Dětské hřiště vyrostlo i v Odrlicích, a tak nyní
máme dětské hřiště v každé místní části
naší obce. Víceúčelové hřiště vyrostlo
rovněž v areálu základní školy. Společně
s předsedou tělovýchovné jednoty se navíc podařilo kompletně zrekonstruovat

a výrazně zmodernizovat hřiště házené
TJ Senice na Hané.
V centru obce byl obnoven park, na
„Baďurovém“ došlo k přesunu prodejny
Trafiky do nových prostor, provedla se výměna oken v kulturním domě a vydláždil
se prostor před zdravotním střediskem
s významným rozšířením parkoviště.
Zdravotní středisko se může také pyšnit
novými okny a podle posledních zpráv
od poskytovatele dotací bude tato budova zřejmě hned na jaře zateplena.
Co se týče místních komunikací, jsem
rád, že se jejich stav během tohoto období rapidně zlepšil. Po výstavbě kanalizace
dostaly ulice Havlíčkova, Školní a částečně Sokolská nový povrch, letos byl proveden zástřik ulice Polní. Krajská komunikace v ulici Sokolská a Zákostelí (částečně)
jsou již opraveny, zbylá část ulice Zákostelí bude na řadě zřejmě ještě letos
v říjnu, v ulicích Prap. Fr. Vrzala a Žižkov
právě probíhá generální rekonstrukce silnice včetně chodníků, odstavných ploch
a přeložky el. vedení. V Odrlicích se začne s projektovou přípravou kompletní
rekonstrukce silnice a chodníků již příští
rok.
Pozemkové úpravy probíhají jak v Odrlicích, tak i v Cakově. V Odrlicích máme
za sebou první 2 etapy, v Cakově se dodělává projektová dokumentace etapy
první. Následovat by mělo jejich pokračování.
V Cakově se zrekonstruovala část „výčepu“ v kulturním domě, příští rok by se

mělo pokračovat na sále. V Odrlicích byla
instalována nová světla ve spodním areálu, byla vyměněna střecha sokolských šaten a předlážděn průjezd v hostinci.
Poslední věc, kterou nemohu opomenout, je budova nové hasičské zbrojnice. Celou budovu postavili seničtí hasiči
svépomocí; obec se postarala o materiál
a hasiči o práci. Celkem zde odpracovali přes 4.800 hodin. Je to obrovské číslo
a mně nezbývá, než všem členům SDH
za odvedenou práci vyslovit velký dík.
Po kolaudaci a slavnostním otevření se
jistě hasiči podělí s podrobnější zprávou
z této výstavby v následujícím čísle našeho Zpravodaje.
Dlouhá léta plánovaná tělocvična zatím neúspěšně usilovala o dotace. Proto
jsme se rozhodli vytvořit zvláštní konto
„tělocvična“, na které odkládáme finanční prostředky, uspořené díky nově nastavenému systému hospodaření a přerozdělování daní. V této chvíli je na tomto
kontě již částka 8.679.183 Kč. Takto se
nám snad již brzy podaří tuto tělocvičnu
vybudovat a to buď za prostředky dotační nebo „za vlastní“.
Vedení skupiny údržby a starost o obě
místní části byla v tomto období svěřena
místostarostovi. Jak si tato pracovní skupina opravdu vedla, tady nebudu hodnotit,
jelikož pracovníky denně potkáváte, sledujete při práci a jistě si své hodnocení
udělá každý z vás.
Ing. Michal Tichý, starosta obce

Odrličtí farníci
Odrlický restaurovaný Ježíš na novém kříži
V sobotu 5. července 2014 v 10 hodin, na Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje, provedl Páter Josef Trtík z Choliny a Páter Tomáš
Klíč ze Senice na Hané za velké účasti farníků požehnání kříže.
Poté se procesí odebralo do odrlické kaple na hodovou mši
svatou.
Na zrestaurování Ježíše a zhotovení nového dřevěného kříže
přispěla:
Obec Senice na Hané částkou
27 000,- Kč
Římskokatolická farnost Cholina přispěla částkou
8 000,- Kč
Občané Odrlic přispěli na kříž ve sbírce částkou 12 893,- Kč
Celkové náklady na kříž
47 893,- Kč

Na obnově odrlického kříže se podíleli zejména:
- pan Luboš Hanák z Odrlic, renovace plechového korpusu Ježíše, výroba a montáž kotvícího koše
- otec a syn Navrátilovi z Odrlic, zhotovení dřevěného kříže
- pan Pavel Dlabal ze Senice na Hané, malířské ztvárnění Ježíše
- pan Josef Valouch z Odrlic, výroba obloukové stříšky kříže
Kaplička v Odrlicích
Z příspěvku Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč a z příspěvku manželů Staroštíkových ve výši 10 000,- Kč byla provedena
I. etapa opravy kapličky - statické zajištění. Byly provedeny následující práce:
omlazení lípy, odrezení a natření plechové střechy, umístění
kovaného křížku, oprava a namoření vazby střechy, zhotovení
železobetonového věnce v koruně zdiva stavby, oprava trhlin ve
zdivu a ocelové přepásání stavby, zhotovení železobetonového
věnce okolo základů stavby.
V další etapě se bude řešit:
zhotovení venkovní omítky, oprava vnitřních omítek, restaurování oltáře, oprava podlahy, zhotovení nových dveří, zhotovení
nového obrazu Nejsvětější Panny Marie do štítu kapličky.
Mše svaté v Odrlicích
P. Mgr Martin Mališka, administrátor exc. farnosti Cholina,
oznamuje farníkům, že v odrlické kapli se bude každý první pátek v měsíci v 16,30 hod. konat mše svatá.
P. Valouchová
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nový farář v Senici na Hané
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás touto cestou pozdravit jako nový farář v Senici na Hané. Tím jsem byl ustanoven
otcem arcibiskupem od 1. července 2014. Zároveň jsem byl
jmenován administrátorem farnosti Cholina. Jmenuji se Martin
Mališka a do Senice jsem přišel z farnosti Lipník nad Bečvou.
Pocházím z Pozlovic u Luhačovic a letos jsem oslavil 25 let
kněžství. Mám maminku a tři bratry.
Můj otec pracoval celý život jako vodař. Hledal a opravoval
poruchy vodovodního potrubí. Nesnášel „šlendrián“, protože
věděl, že když se něco neudělá pořádně, bude se to muset
po nějaké době znovu vykopat a pracně opravit. To je velké
poučení, které jsem od něho už jako kluk slyšel: „Když něco
děláš, dělej to pořádně!“ A tak bych chtěl i jako farář vykonávat své povolání pořádně. Jsem zde pro všechny, protože Vy

všichni – mladí i staří, zdraví i nemocní, věřící i nevěřící – jste
mými farníky. Dveře každé fary, tedy i té senické, by měly být
otevřeny. Pokud to budete potřebovat, nebojte se kdykoliv zazvonit.
Voda je život, bez ní nelze žít. A tak jako můj tatínek se staral o to, aby lidé měli vždy čistou a dobrou vodu, tak se i já
chci snažit otevírat Vám, svým farníkům, ty prameny vody živé,
kterými jsou Boží slovo a svátosti. Nikdo není nucen, je to nabídka. Studnici vody živé, tento velký poklad, máme na dosah
ruky, stačí jen přijít a čerpat.
Přeji všem hodně zdraví, pokoj ve Vašich rodinách a těším se
na spolupráci.
P. Martin Mališka, farář v Senici na Hané

Rozpis domácích utkání v házené
podzim 2014
6.9.

Mladší dorost

9:00 Senice n. H. - Bohunice

Mladší žáci
9:00 Senice n. H. - Zora Holečkova
Muži
10:30 Senice n. H. - Valašské Meziříčí
*
Mladší žáci
* Senice n. H. - *
13.9. Mini mladší
14:00 Senice n. H. - Kostelec n.H., STM
				
Olomouc, V. Bystřice
20.9. Mladší dorost 10:00 Senice n. H. - SK Žeravice
Mini mladší
14:00 Senice n. H. - SK Žeravice,
				
Tatran Litovel
7.9.

21.9.

Mladší žáci
Muži

*
5.10.

Mladší dorost
* Senice n. H. - *
Mladší žáci
9:00 Senice n. H. - DHK Litovel
Muži
10:30 Senice n. H. - Litovel B

11.10.

Mladší dorost 10:00 Senice n. H. - Nové Veselí

12.10.

Mladší žáci
Muži

26.10. Muži
1./2.11. Mladší žáci

9:00 Senice n. H. - SK Žeravice
10:30 Senice n. H. - SK Žeravice

9:00 Senice n. H. - SK Velká Bystřice
10:30 Senice n. H. - Veselá
10.30 Senice n. H. - Holešov
* Senice n. H. - STM Olomouc 2003

*Kde není uvedeno datum, čas a soupeř, hraje se v daném hracím
termínu na hlášenku. Vše bude upřesněno v rozhlasovém hlášení
obce.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

POPLATKY ZA STOČNÉ.
Na Obecním úřadě v Senici na Hané se vybírají v úředních dnech
(pondělí a středa) poplatky za stočné.
Poplatky bude možné zaplatit v Odrlicích dne 16. 10. 2014
od 14 do 16 hodin.
Poplatek je splatný do 31. 10. 2014.
Senický zpravodaj
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Diakonie Broumov
sociální družstvo

více na: www.diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie
Být připraven je jen výhodou…

Být připraven je jen výhodou…

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:

20. října 2014
7,30 - 16 hodin
místo: vestibul kulturního domu v Senici na Hané
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem!
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.:
491 524 342, 739 999 112.

…zejména v dnešní době, kdy v našem okolí tu a tam dojde k nějaké velmi nepříjemné situaci, která
…zejména
v dnešní
době,
našem
okolí
tu azkušenosti,
tam dojde
souvisí
se zadlužováním.
Jistě by mnozí
z váskdy
mohlivvyprávět
ať už
své vlastní
nebo až
tragické
příběhy spojené
finanční otázkou. Vsituaci,
rámci projektu
ESF „Vzdělání
koutů“ přichází
k nějaké
velmi snepříjemné
která
souvisídosevšech
zadlužováfirma Onyx engineering s.r.o. s možností získání informací a dovedností pro lepší orientaci ve světě
ním. Jistě by mnozí z vás mohli vyprávět ať už své vlastní zkufinancí, práva, práce na PC a hledání uplatnění na trhu práce.

šenosti, nebo až tragické příběhy spojené s finanční otázkou.

Tento
velmi přínosný
projekt ESF
je určen
pro všechny do
občany
v produktivním
kteří žijí nafirma
vesnici a
V rámci
projektu
„Vzdělání
všech
koutů“věku,
přichází
chtějí využít vzdělání, které přijde za nimi až do jejich místa bydliště. Kurzy budou probíhat
Onyx engineering s.r.o. s možností získání informací a dovedv učebnách základní školy v Senici na Hané a jsou zcela zdarma.

ností pro lepší orientaci ve světě financí, práva, práce na PC
a hledání uplatnění na trhu práce.
1)
Finanční
gramotnost
- Hospodaření
v domácnosti
Tento
velmi
přínosný
projekt
je určen pro všechny občany
v2)produktivním
věku,
kteří
žijí na
vesnici a chtějí využít vzděláFinanční gramotnost
– Platidla
a platební
operace
ní,
které
přijde
za
nimi
až
do
jejich
místa
bydliště. Kurzy budou
3) Finanční gramotnost – Řešení pracovních a životních
situací
probíhat
v
učebnách
základní
školy
v
Senici
na Hané a jsou
4) PC – Rozšíření užívání internetu a vytvoření vlastní www stránky
zcela zdarma.
5) PC – Základní obsluha počítače a kancelářských programů
Jednotlivé kurzy projektu:
PC – Základygramotnost
fotografování a úprava
fotografií v počítači
1)6) Finanční
- Hospodaření
v domácnosti
Právní minimum
2)7) Finanční
gramotnost – Platidla a platební operace
3)8) Finanční
– Řešení pracovních a životních situací
Minikurz programotnost
zájemce o podnikání
4)9) PC
–
Rozšíření
užívání
internetu a vytvoření vlastní www stránky
Spotřebitelská gramotnost
5) PC – Základní obsluha počítače a kancelářských programů
Každý si můžete zvolit jedno nebo i více témat. Délka jednotlivých kurzů je 8 – 16 hodin, kurzy budou
6) PCpo–domluvě
Základy
fotografování
a úprava
fotografií
v počítači
probíhat
v odpoledních
hodinách nebo
i v sobotu.
Kdo má zájem,
volejte na telefon
775
820 nebominimum
napište na e-mail projekty@onyx.cz.
7)775Právní
Na8)
setkání
spojené spro
možností
dozvědět o
se podnikání
nové a hlavně praktické informace, které můžete využít
Minikurz
zájemce
ve svém životě vás zve Martina Nimrichterová.
9) Spotřebitelská gramotnost
Každý si můžete zvolit jedno nebo i více témat. Délka jednotlivých kurzů je 8 – 16 hodin, kurzy budou probíhat po domluvě
v odpoledních hodinách nebo i v sobotu. Kdo má zájem, volejte na telefon 775 775 820 nebo napište na e-mail projekty@
onyx.cz.
Na setkání spojené s možností dozvědět se nové a hlavně
praktické informace, které můžete využít ve svém životě vás
zve Martina Nimrichterová.
Jednotlivé kurzy projektu:

Sběrová sobota

– mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
Časový harmonogram svozu: 1. listopadu 2014 Senice n. Hané
08.00 - 10.00 h. Senice n.H.

/

11.00 - 11.30 h. Odrlice

/

11.45 - 12.15 h. Cakov

Nebezpečné odpady: • desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů • absorpční činidla, filtry nasycené olejem,
mastné hadry (od oleje) • oleje, mazací tuky • staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla • kyseliny
a hydroxidy • detergenty, odmašťovací přípravky • staré léky • postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců)

Ostatní odpady: • pneumatiky (jen na osobní vozy do velikosti 18”) • objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla,
gauče, kočárky, nábytek, kufry, sedačky z automobilů, apod.)
ZPĚTNÝ ODBĚR – zdarma
olověné
akumulátory
baterie,
monočlánky
•
•
• zářivky, výbojky • zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků (ledničky*)
elektrotechnický
odpad
(např.
TV,
monitory,
PC,
pračky, rádia, vysavače, fény apod.) • jedlé oleje – novinka (přinést v PET lahvi)
•
*Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH) nemůže být odebrán ve zpětném odběru, tedy zdarma.
Upozorněte své občany na tento důležitý fakt.
Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen v omezeném množství do 100 kg, krytina obsahující azbest
(eternit) může být odebrána jen v neprodyšně zabaleném obalu.

Senický zpravodaj
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Začátek školního roku 2014/2015
Dobrý den, s novým školním rokem
zdravíme opět všechny naše příznivce
a čtenáře Senického zpravodaje!
Už zase nám začal nový školní rok,
a tak se v pondělí 1. září 2014 sešli v kinosále KD v Senici školáci od první do
deváté třídy, aby se po dvouměsíčním
odpočívání opět vrhli do školní práce.
Nejvíce se asi těšili prvňáčci, kterých letos v senické škole usedne do lavic 19.
V zelenkavých tričkách, s očekáváním,
co je bude čekat, se představili společnou básničkou. Jejich nejstarší spolužáci, žáci deváté třídy, je dekorovali stužkou s nápisem „Hola, hola, škola volá…“
a za doprovodu svých rodičů se prvňáčci vydali do své první třídy v Zákostelí,
která se stane jejich druhým domovem.
Ve třídě už na ně čekala hromádka sešitů, učebnic i drobných dárečků. Třídní
učitelkou jim bude Mgr. Jana Barabášo-

vá a nejen ona, ale i my všichni ostatní
jim moc přejeme, ať je škola baví, ať se
jim splní jejich představy, ať si zde najdou kamarády a ať jim vydrží úsměv,
budeme jim v tom moc pomáhat a držet palečky.
Na celé škole se bude ve školním roce
2014-2015 učit celkem 179 žáků, v učitelském sboru bude působit celkem 13
vyučujících, dvě paní vychovatelky a tři
asistentky pedagoga. Letošní školní rok
se děti kromě různých exkurzí, aktivit
a kroužků mohou opět těšit na školu
v přírodě, ale také na lyžařský kurz žáků
7. a 8. ročníků.
V tomto roce budeme dále pokračovat
ve spolupráci s Gymnáziem Jana Opletala v Litovli a v rámci společného projektu
budou žáci naší školy využívat jejich laboratoře k výuce biologických a fyzikálních praktických cvičení. Další dva pro-

jekty se dotknou především vyučujících
a měly by jim pomoci v rozšíření znalostí
ve využívání počítačové techniky a ve
zdokonalování anglického jazyka. Škola
díky projektu získá nové počítače, a také
finanční prostředky k absolvování jazykových kurzů pro učitele anglického jazyka u nás i v zahraničí.
Pro veřejnost plánujeme opět Vánoční zpívání (21. 12.) i Zahradní slavnost
(26. 6.) a kromě toho Vás rádi všechny
pozveme na Den otevřených dveří (12.
12.), který se ponese tentokrát v duchu
Vánoc.
Prostě i letos máme před sebou
spoustu práce, a tak nám držte palce, ať nám všechny naše plány vyjdou
a i tento školní rok zvládneme stejně
jako prvňáčci spokojeně a s úsměvem
ve tváři.
Mgr. Kateřina Prucková, ředitelka školy

Celoroční projekt žáků 1. stupně
V prvním týdnu jsme zahájili celoroční
projekt žáků 1. stupně. Pro letošní rok
nese název „Zelený ostrov“. Jeho motivací je skutečná událost, příběh ostrova
Krakatau, který byl po sopečné události
zcela zničen, ale život se na něj postupně
navrátil. Stal se opět zeleným ostrovem
plným života. A jak se celý probouzel
k životu, s tím se budou žáci postupně
seznamovat. Všechny aktivity budou zaměřeny na poznávání přírody, spolupráci,
skupinovou práci, budou doplněny vycházkami a výlety po okolí. Zaměřovat
se budeme na pravidla chování v přírodě,
ochranu přírody, získávání citlivého vzta-

hu k přírodě, budeme hledat informace
o světě kolem nás.
Naše tvořivé skupinky, smíchané z žáků
1., 2., 3., 4. a 5. třídy, vznikly 5. září. To
se totiž konal první slavnostní den. Nejenom, že vzniklo deset pavoučích skupinek, cílem tohoto dne bylo naučit se
bezpečně pohybovat po Senici, poznávat
značky, které se nám kolem školy nově
objevily.
Pavoučí skupinky si vymyslely svoje názvy, pokřiky, žáci se představovali a prezentovali první letošní pavoučí úkoly.
Andílci – žáci 3. třídy, se hned po zahájení ujali svých prvňáčků, aby ten jejich

rozjezd byl plynulý, bez stresů a hlavně
bezpečný. Stali se „svým“ prvňáčkům
tím nejlepším kamarádem, pomocníkem
a rádcem.
Celý den byl protkaný pavučinkou přátelství, pomoci, objevování, bezpečí, sluníčko nám posílalo po celou dobu svoje
hřejivé paprsky na náš krásný, levandulemi provoněný dvůr a písničku o pavoučkovi v kloboučku si žáci pobrukují ještě
dnes. Už se těšíme na další společný den.
Bude jím Den jazyků a budeme objevovat společný jazyk na nově vzniklém ostrově Rakata.
Mgr. Jana Barabášová

Projektový den: Bezpečně do školy
Prvním projektovým dnem letošního
školního roku byl den nazvaný Bezpečně do školy, který proběhl v pátek
5. 9. 2014. Jeho cílem je připomenout
na začátku školního roku žákům to,
jak se bezpečně chovat v silničním
provozu (letos obzvlášť ve ztížených
podmínkách při budování kanalizace), jak se chovat v krizových situacích a také si zopakovat znalosti ze
zdravovědy.
Na druhém stupni jsme začínali po druhé vyučující hodině a celý projekt byl

rozdělen do dvou částí. První fáze probíhala ve škole, kde byli žáci 6., 7., a 8.
ročníku rozděleni do pětičlenných družstev. Společně se díky videoukázkám dozvěděli něco o zásadách první pomoci,
druzích krvácení, důležitých telefonních
číslech a chování v krizových situacích.
Čtvrtá vyučovací hodina byla věnována bezpečnosti silničního provozu, kde
museli soutěžní týmy vyhledat, nakreslit
a vyrobit určené dopravní značky, které
byly následně využity na připravených
stanovištích.

N OVÁ M ÍS TNÍ S LUŽ B A P RO SENIC KO
Revize * čištění * vložkování * a další kominické práce

tel.: 734 830 156
www.kominictvi-horak@webnode.cz
Senický zpravodaj

Poté následovala druhá fáze, a to praktická část, která probíhala na školním
hřišti. Zde žáci nabyté poznatky použili
v praxi za pomoci žáků 9. ročníku. Na
celkem dvanácti stanovištích ukazovali,
jak poskytnout první pomoc, jak ošetřit
poranění, jak zavolat pomoc, poznávali
dopravní značky, řešili dopravní situace
a na závěr je čekala jízda zručnosti.
Doufáme, že si děti opět připomněli
to, s čím se mohou v životě běžně setkat
a na kole je uvidíme jen v přilbách.
Mgr. Leona Vrbová

KOMINI
C

TVÍ – HO

CAKOV

64
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Prvňáčci, vítejte!

1. září 2014

Prvňáčci a jejich nová jména - značky

1. projektový den v malé škole

Vítězové projektového dne

Bezpečně do školy

Jubilanti ve IV. čtvrtletí
Kvapilíková Milada
Vybíralová Ladislava
Nováková Jaroslava
Hopjan Miloslav
Hopjanová Marie
Řezník Bohumil
Koupilová Helena
Kubíčková Marie
Endelová Marie
Šmoldasová Růžena

Senice na Hané
Senice na Hané
Senice na Hané
Senice na Hané
Senice na Hané
Odrlice
Cakov
Odrlice
Senice na Hané
Odrlice

Čechová Danuše
Kubíček Jan
Němec Jaroslav
Mastný Jiří
Havlíček Stanislav
Vaňák Jaroslav
Němec Zdeněk
Špundová Jana
Nevrlý Vlastimil
Nevrlá Zdeňka

Cakov
Senice na Hané
Senice na Hané
Senice na Hané
Cakov
Senice na Hané
Senice na Hané
Senice na Hané
Senice na Hané
Senice na Hané

Senický zpravodaj

Všem přejeme mnoho
spokojenosti, pohody,
radosti – hlavně ale
pevné zdraví!
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XXIV. ročník SENICKÁ NOTA
Každou druhou říjnovou sobotu se kostel
sv. Maří Magdalény v Senici na Hané rozezní hlasem
schol a sborů všech věkových skupin z blízka
i daleka. V letošním roce je před námi
již 14. ročník Senické noty, který se bude konat

v sobotu 11. října 2014.
Opět budou vyhlášeny všechny známé kategorie:
schola děti, schola dospělí, sólo, duo.
Scholy mezi sebou budou „soutěžit“ o nejoriginálnější
provedení známých skladeb, o přízeň publika,
o náklonnost poroty, o putovní poháry,
ale především se všichni sejdeme,
abychom si společně zazpívali a po roce se opět viděli.

Moc se na Vás těšíme.

Pozvání na „Odrlêcké košt šlihovice“
28. +října 2014

Občanské sdružení Aktiv Senice na Hané pořádá 1. ročník

Máme tu podzim a s ním i pálení slivovice a jiných
Vzorky budou sbírány v neděli 26. října 2014 během
ovocných destilátů. Každý hospodář, který poctivě sbíral celého dne v Senici na Hané na adrese Žižkov 108
zdravé a zralé ovoce, pak založil a hlídal kvas, se v pálenici (Vendula Koupilová) a v den soutěže, v úterý 28. října
zcela jistě dočkal zasloužené odměny v podobě dobré 2014. V tento den můžete soutěžní vzorky přinést i přímo
pálenky. Ale jakápak by to byla radost, kdyby se o ni do sušky v Odrlicích v době od 10 do 12 hodin.
nemohl podělit s ostatními. Proto bychom rádi pozvali
ochutnávání přihlášených vzorků začne ve
na státní svátek 28. října 2014 od 14Hodnocení
hodin vaOdrlicích
v sušce chmele.
všechny vlastníky dobré pálenky ze Senice na Hané, Odrlic 14 hodin a potrvá do 16.30. V průběhu celého odpoledne
a Cakova na 1. ročník „Odrlêcké košt šlihovice“, který bude zajištěno občerstvení. Vyhodnocení 3 nejlepších
se bude konat na státní svátek 28. října 2014 v Odrlicích vzorků, které označí odborná komise, proběhne v 17 hodin.
Pravidla
pro soutěžící:
v prostorách
sušárny
chmele.
Jedna lidová moudrost praví: „Vrátí zdraví, barví líčka,
A jaká jsou
pravidla?
Do
soutěže
se
může
přihlásit
osoba
každá
slivovička“.
A takv průhledné
neváhejte a láhvi
přijďte
soutěže se může zúčastnit osoba starší 18 let, kterádobrá
donese
0,5 l pálenky
a se
starší 18 let, která přinese v čisté, neoznačené, průhledné pochlubit tou svojí „nejlepší“ pálenkou.
zaplatí soutěžní poplatek ve výši 50,- Kč;
láhvi 0,5 l slivovice nebo jiné ovocné pálenky. Pálenka
soutěžezseoficiální
mohouregistrované
zúčastnit destiláty
z různého Všechny
druhu ovoce
z let 2013
a 2014;
musí být vypálena
palírny. Každý
zve občanské
sdružení
Aktiv+ Senice na Hané.
vzorky
budou
sbírány
v neděli 26. října v Senici na Hané, Žižkov 108 nebo v úterý
28. října
2014
soutěžícísloží
poplatek
ve výši
50,- Kč.
Dominika
Doláková

„Odrlêckyho koštô šlivovice“

od 10 do 12 hodin v sušárně.
Od 14 doObecní
16.30 bude
úřadprobíhat
Senice ochutnávka
na Hané vevzorků.
spolupráci se SRPŠ při ZŠ v Senici na Hané
K ochutnání a hodnocení jsousisrdečně
zváni
všichni
příznivci
slivovice a dobré nálady.
dovoluje pozvat
všechny
občany
V 17 hodin budou
vyhodnocenyrodáka
a oceněny
3 vzorky,kejklíře Vojty Vrtka s názvem
na představení
a známého
které vybere odborná komise.

VELK Á C I R KUS OVÁ POH ÁDK
A se na Vás.
Těšíme

Občerstvení zajištěno.

Představení se bude konat v sobotu

Co vás čeká? Srdcervoucí komedie o tom, kterak ztracený cirkusový syn nástrahy černého principála zhatil
a tímto tak lásku krásné princezny získal a cestu zpět ke své cirkusové famílii našel. To vše vám sehráno bude loutkami
speciálními kejklířským za užití dalších numer žonglérských, artistických ba i magických!!! K příjemnému zažití
této dramatické komedie, která jest elektricky nasvícena i umělecky ozvučena vám podávána
bude velice delikátní vata cukrová.
Vstupné dobrovolné

Těší se na vás pořadatelé

Senický zpravodaj

Registrace MK ČR E 12644

15. listopadu 2014 v 16.00 hodin v KD Senice na Hané

