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PANE STAROSTO, NA SLOVÍČKO…
Zimu máme za sebou, před námi jsou
Velikonoce a tak nadešel čas i na další
číslo Senického zpravodaje.
V zimních měsících jsme si konečně
užili sníh a mráz. A musím říci, že z pohledu údržby obce jsme se s těmito nástrahami dokázali vypořádat. Samozřejmě nelze předpokládat, že sníh bude
odklizen zároveň v celé obci, musí se
odklízet postupně. Bohužel nám práci
hodně ztěžovali někteří spoluobčané,
kteří nechávali zaparkovaná auta tam,
kde by být neměla. Na obci to bereme
jako ponaučení pro sebe a během příští
zimy budeme spolupracovat s Policií ČR,
abychom tomu zamezili.
V Odrlicích jsou práce na opravě komunikace v plném proudu, na horním
konci už se rýsují obrysy chodníků. Zatím práce pokračují dle schváleného
harmonogramu a měly by být ukončeny
v červnu. Je mi jasné, že stavbou trpí
všichni občané Odrlic, ale bohužel, jinak
to nejde. Za vaši trpělivost všem v Odrlicích děkuji.
V Odrlicích se zároveň rozběhla i další
velká stavba, a to pokračování realizace
komplexních pozemkových úprav. Na
konci léta by měly být práce dokončeny,
a tím by měla být zajištěna ochrana Odrlic od přívalové vody ze strany od lesa.
Pan Stanislav Mikiska mi v lednu letošního roku přinesl kroniku obce po vydání zákona o kronikách T.G. Masarykem,
v níž jsou zápisy z dění v obci v letech
1919 - 1926. Zápisky z jednání obecní
rady z let 1877 - 1917 mi již dříve předal pan Květoslav Pytlíček. Oběma bych
chtěl touto cestou poděkovat za to, že mi
tyto záznamy o dění v obci předali, že si
je nenechali doma či nevyhodili. Obě
tyto pamětní knihy se zápisy budou zdigitalizovány a bude umožněn přístup pro
veřejnost na webu obce. Tímto bych chtěl
požádat všechny z vás, pokud najdete
staré zápisky, zajímavé záznamy či fotografie z Cakova, Odrlic či Senice - o jejich
zapůjčení. Bylo by škoda ztratit často i zapomenuté postřehy, zajímavosti.
V minulém čísle zpravodaje jsem slíbil,
že vás seznámím s tím, co se děje s naším

bioodpadem na kompostárně v Nákle,
kam ho odvážíme. Všechny potřebné informace naleznete v letáčku, který jsme
vložili do zpravodaje. Pro zahrádkáře je
podstatná hlavně možnost odběru či zakoupení hotového kompostu.
Jistě jste zaznamenali ve sdělovacích
prostředcích, že Česká pošta se snaží
omezovat počet svých poboček. Já jsem
si třeba nedovedl představit, že toto by
se mohlo týkat i Senice. Ejhle - už je to
tady. Česká pošta již nechce nadále
provozovat naši pobočku. Zastupitelům
byl předložen návrh na její transformaci. Jelikož nikdo ze zastupitelů není pro
omezení služeb pošty, budeme na dubnovém zasedání schvalovat převzetí poštovních služeb pod správu obce. Pokud
to zastupitelstvo schválí, proběhne tento
převod někdy v půli prázdnin. Podstatné
je, že se změna občanů dotkne pouze
minimálně.
A co dalšího se bude letos realizovat?
Obec požádala o dotace na rekonstrukci

dětského hřiště v mateřské školce, opravu místní komunikace v Hliníkách, 2.
etapu opravy kaple v Odrlicích, opravu
kapličky v Cakově a na úpravu naučné
stezky Elišky z Kunštátu. V těchto dnech
se o nich bude rozhodovat, tak doufám,
že příště přinesu pozitivní zprávy. Jelikož
opravu cesty v Hliníkách nezvládneme
bez součinnosti s místními, předpokládám, že všichni, kteří potřebují vybudovat nějaké další přípojky vody či plynu,
už tak učinili a celá akce proběhne v létě
bez zádrhelů.
Sami vidíte, že se máme na co těšit.
V příštím čísle vám osvětlím, jak dopadly
naše žádosti o dotace a hlavně dokončena by už měla být i multifunkční sportovní hala, takže i o průběhu její výstavby
určitě přibude několik řádků.
Přeji vám veselé Velikonoce, bohatou
pomlázku a krásné slunečné jarní dny.
Ing. Michal Tichý
starosta obce

Foto: Pixabay
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U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Začátkem školního roku nově příchozí děti prožívaly mnoho nových situací,
které v nich určitě vyvolávaly různé pocity. Některé děti byly nesmělé a zakřiknuté, ruch ve školce je poněkud vyváděl
z míry. Možná nedůvěřovaly ostatním,
prožívaly vůbec první chvíle mimo domov. Tyto počáteční těžkosti jsme se
všichni snažili překonat tak, aby se tyto
děti úspěšně sžily s novým prostředím,
abychom dětem pomohli porozumět
sobě i ostatním.
Netrvalo dlouho a na školku si zvykly,
dokonce začaly chodit rádi a těšit se.
Poznávaly svoje kamarády, učitelky, tety,
kuchařky. Učily se hygienickým návykům, správnému chování. Seznamují se
s přírodou, s knihami, poznávají svoje
tělo, co umí, také se seznamují s okolím
školky, vesnicí, slaví společně významné
dny a provádějí mnoho jiných různorodých činností.
Ve skupině se děti bezpečně učí pozorovat, nově nabyté dovednosti si tam
prakticky ověřovat a příležitostně uplatnit to, co se právě naučilo. Skloubením
předem připravených aktivit a více méně
spontánních příležitostí je vytvářeno
vhodné prostředí pro účinné vzájemné
poznávání, které v malých dětech podněcuje rozvoj smyslu pro kamarádství,
soucítění, součinnost a přívětivost.
Přejeme si, aby se každé dítě cítilo, že
je nedílnou součástí kolektivu naší školky, aby si u nás získalo nové kamarády
a aby si dovedlo hrát a spolupracovat
s ostatními. Snažíme se proto vytvářet
atmosféru, ve které děti prožívají zdravé
kamarádské vztahy.
Věříme, že se děti naučí jednat s druhými s potřebným respektem a jemností,
že se naučí být šlechetnými a při vhodné
příležitosti ochotnými podat pomocnou
ruku.

Během roku zapojujeme děti do různých
aktivit, na těchto se podílí společně s rodiči.
• na podzim společnými výrobky Podzimních skřítků.
• před Mikulášem společným pečením
perníčků dětem do balíčků a dále k ozdobení vánočních stromečků ve třídách.
• v předvánočním čase dílničkami s krátkým venkovním vystoupením dětí s občerstvením, o které se postarali ochotní
rodiče. Byl rozsvícen také krásný venkovní vánoční strom.
• na jaře probíhá společný úklid školních
zahrad a okolí před mateřskou školou,
po kterém následuje zasloužené občerstvení.
• společná oslava Dne matek formou dílniček a krátkých vystoupení dětí, kterým
popřejí svým nejmilejším maminkám.
• v květnu společně připravujeme ,,Čarovný les“, který letos proběhne v sobotu 3. června. Již teď doufáme, že nám
počasí bude přát.
• v červnu proběhne společné rozloučení
s předškoláčky, při kterém ukápne i nějaká ta slzička. Odpoledne potom pro-

Senický zpravodaj

běhne společný karneval s táborákem
na zahradě školky.
Závěrem krátkého zamyšlení Vám jménem celého kolektivu mateřské školy přeji
VESELÉ VELIKONOCE PLNÉ JARNÍ POHODY A DOBRÉ NÁLADY
Gruntová Jana
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Činnost jednotky SDH Senice na Hané v roce 2016
Stejně jako v předešlých náročných
letech jsme ani v roce 2016 nezaháleli.
Jednotka pracovala v již stabilním personálním obsazení v počtu 21 hasičů.
Z důvodu zajištění výjezdu jednotky do
5 minut od vyhlášení poplachu bylo (a je)
v nepřetržité pohotovosti jedno družstvo
o zmenšeném početním stavu ve složení
velitel, strojník a dva hasiči. Členové jednotky se v pohotovostech střídají tak, aby
byl výjezd zajištěn 24 hodin denně, 365
dní v roce.
Celý rok probíhaly pro nás již rutinní činnosti jako výcviky v dýchacích přístrojích,
kondiční jízdy s požární technikou, výcvik
s motorovými řetězovými a rozbrušovacími pilami, výcvik ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel apod.
Každý čtvrtek probíhá na hasičské zbrojnici školení a výcvik jednotky a jednou
měsíčně údržba techniky a agregátů.
Nejdůležitější událostí loňského roku
bylo bezesporu převzetí nové cisternové
automobilové stříkačky. Výcvik v její obsluze a v ovládání jejího nového vybavení byl velmi časově náročný. Cvičili jsme
skoro dva měsíce, než jsme mohli zodpovědně říci, že vše ovládáme tak, abychom
mohli cisternu přihlásit do výjezdu. Začátkem letošního roku jsme se také se slzami
v očích rozloučili s naší cisternou „Jiřinkou“, která nám sloužila celých 10 let. Za
tuto dobu nás vezla k neuvěřitelným 319
zásahům. Dnes už zase slouží dobrovolným hasičům v Jenštejně (okres Praha-východ). Je na místě zde od srdce poděkovat našemu nejzkušenějšímu strojníkovi,
Rostislavu Šullovi, za spousty a spousty
hodin strávených údržbou a opravami
stařičké cisterny. Jen díky němu nás vždy
dovezla tam, kam měla, a nikdy nás nenechala na holičkách.
V roce 2016 jsme se účastnili několika
cvičení, jako bylo cvičení na vyhledávání
pohřešovaných osob v nepřístupném terénu nebo cvičení zaměřené na instalaci
norných stěn na řece Moravě za účelem
zabránění její kontaminace nebezpečnou

látkou. Nejzajímavějším cvičením pro nás
bylo cvičení ATTACK 2016, jehož námětem byl teroristický útok v obchodním
centru Šantovka, při němž bylo simulováno zranění 60 osob.
V loňském roce jsme zasahovali u 42
událostí. Jednalo se o 19 požárů, 13 dopravních nehod, 6 technických pomocí, 2
záchrany osob a 2 plané poplachy. V katastru naší obce a jejich místních částí
jsme zasahovali u jednoho požáru (požár
kotelny a uskladněného dřeva v Cakově),
jedné záchrany osoby z výšky (transport
zraněné osoby z 1. NP pomocí lezecké
techniky a transport do vrtulníku LZS)
a jedné záchrany osob z uzavřených prostor (dvě zabouchnuté děti v autě). Také
jsme zasahovali u 4 technických pomocí
(3x likvidace nebezpečného hmyzu a odvětrání kuchyně po vypadnutí komínové
roury). Největším a nejnáročnějším zásahem byl požár skladu textilu v Olomouci,
kde spolu s námi zasahovalo dalších 20
jednotek SDH a HZS (celkem 130 hasičů). Požár způsobil škodu ve výši 80 milionů Kč a k jeho uhašení bylo třeba 1 338
m3 vody (163 velkokapacitních cisteren).
Za tento zásah jsme obdrželi poděkování

a pamětní stuhu k praporu od primátora
města Olomouce.
U zásahů odpracovali členové jednotky
celkem 608 hodin. Nejdelším zásahem
byl již zmiňovaný požár skladu textilu,
u kterého jsme zasahovali 6 hodin. Průměrný čas výjezdu jednotky k událostem
byl 4 minuty. Cisterna vyjela k 27 událostem, technický automobil k 25 událostem
a dopravní automobil k 7 událostem.
U požárů jsme spotřebovali 64 200 litrů
vody a technika najela celkem 983 kilometrů. Podrobné informace o zásazích
a činnosti jednotky (včetně fotografií
a videí) naleznete na internetové adrese:
www.sdhsenicenahane.estranky.cz. nebo
www.facebook.com/sdhsenicenahane,
kde také bezprostředně po vyhlášení
poplachu naší jednotce naleznete popis
a místo události, ke které právě vyjíždíme.
Závěrem chci poděkovat všem svým
kolegům z jednotky za časově náročnou, obětavou a nelehkou práci, kterou
vykonávají ve prospěch druhých, a našim
rodinám děkuji za trpělivost a pochopení
našeho ne zrovna bezpečného koníčka.
Ing. Jiří Osyka, velitel JSDH,
místostarosta obce

Sběrová sobota
– mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
Časový harmonogram svozu: 13. května 2017
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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Dětská skupina Aktiváčci
S radostí mohu oznámit, že na začátku
ledna zahájila svůj provoz Dětská skupina
Aktiváčci. Dovolte mi, podělit se s Vámi
o první dojmy a postřehy. Dětská skupina
zajišťuje péči o malé děti a snaží se tak
pomoci rodičům v návratu na trh práce.
A že je o tuto službu zájem, potvrdila plná
obsazenost zařízení ještě před zahájením
provozu. Aby mohla Dětská skupina fungovat, bylo nutné upravit prostory tak,
aby vyhovovaly všem hygienickým a zákonným normám. To se, myslím, podařilo
skvěle a výsledek jste mohli vidět na Dnu
otevřených dveří, který proběhl koncem
prosince 2016. Tento den si nenechaly
ujít především děti a jejich rodiče, kteří
se přišli seznámit s personálem a prostředím. Pohodová atmosféra se přenesla
i na den zahájení, a i když byly na dětech
znát obavy a ostych, brzy se nejistota rozplynula. První den si děti měly možnost
vybrat svoji skříňku v šatně a nalepit si
vybranou značku, pak už se jen přezuly
do bačkůrek a hurá za hračkami. Některé
děti nové prostředí přijaly bez potíží, některým trvalo o něco déle, zvyknout si na
nové kamarády. Každý si ale během pár
dnů našel svoji oblíbenou hračku nebo
činnost a věřím, že pobyt v Dětské skupině je nyní pro všechny příjemný. Personál
Dětské skupiny se o děti stará celodenně
v podobném režimu jako mateřská škola. Pro děti připravujeme aktivity pohybové, výtvarné i hudební, řízené činnosti střídáme s volnou hrou a nechybí ani
procházky venku a dostatek odpočinku.
Mezi nejoblíbenější činnosti dětí patří
ranní kroužek s písničkami a říkankami
a dopolední dovádění na zahradě. Děti
se díky hře seznamují s různými tématy
a učí se poznávat své okolí. Leden byl
ve znamení zimních radovánek a díky
opravdu zimnímu počasí jsme s dětmi
vyzkoušeli sáňkování i stavění sněhuláka.
Únor se nesl v duchu karnevalu, masek
a masopustu. Děti se dozvěděly, že březen je měsícem knihy a jara. Naučili jsme
se první jarní básničky a písničky a zvládli

práce, ale především jejich dětem, o které se rády a s láskou postaráme.
Bc. Jitka Weigelová,
vedoucí DS Aktiváčci

jsme i jarní úklid na zahradě. Také jsme
stihli oslavit troje narozeniny a dva svátky.
Děti se v Dětské skupině opravdu nenudí, ale zároveň se snažíme, aby je činnosti
bavily a vše co děláme, dělaly s nadšením
a radostí. Dětská skupina je nová služba
v obci, ale věřím, že máme co nabídnout
nejen rodičům, kteří se chtějí vrátit do
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Hledáme posilu
Dětská skupina Aktiváčci hledá do svého týmu novou kolegyni či kolegu. Nabízíme zajímavou, ale velmi zodpovědnou
práci s malými dětmi, přátelský kolektiv
a pracovní bonusy v podobě nezapomenutelných zážitků . Požadujeme vzdělání v oboru učitel mateřské školy nebo
prvního stupně základní školy nebo všeobecná zdravotní sestra. Zkušenosti s péčí
o děti od dvou let vítána. Bližší informace
zájemcům podá paní Jitka Weigelová na
telefonním čísle 739715274 nebo e-mailu
aktivacci@aktivsenice.cz.
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Noc kostelů
…symbolem Noci kostelů jsou otevřené
dveře kostelů, aby každý mohl zavítat do
kostela a aby každý mohl zahlédnout duchovní světlo, které není fyzické, ale chce
ukazovat na vztahy lidí…
P. Roman Kubín
Chtěli bychom vás pozvat v pátek 9. června do kostela sv. Maří Magdaleny na připravovanou „Noc kostelů“. Tako akce se
již v minulosti konala několikrát v naší obci.
Bude pro vás připravený nejen bohatý
program, ale i možnost prohlídky kostela
a pohled do okolí z kostelní věže. Program
a bližší informace budou na plakátech.
Dovolte mi jen pár řádků z historie našeho
kostela, který je dominantou naší obce.
Nejstarší zmínku o senickém kostele nacházíme kolem roku r. 1333. Kostel je
postaven v barokním stylu s původní go-

tickou věží. Až do r. 1654 se kolem kostela nacházel hřbitov. Právě díky kostelu se
Senice dostala na nejstarší mapu Moravy
z roku 1575 (pod názvem Seneschitze)
a také na mapu J. A. Komenského z r.
1624. Prvními majiteli kostela byli vladykové ze Senice, kteří měli právo dosadit kněze na místo faráře, ale měli také povinnost
starat se o dobrý stav kostela. V r. 1516
kostel do své správy převzala olomoucká
kapitula, olomoucký děkan. V roce 1654
došlo k velkému požáru kostela. Původní gotická věž byla nejméně poškozena.
Proto byla věž zachována a farníci k ní přistavěli od základu nový kostel v barokním
stylu. Vzniká tak zcela unikátní dílo. To se
ovšem, nepodařilo provést zcela bezchybně, věž totiž nestojí v ose kostela, čehož
si může ve vstupní chodbě všimnout když
vycházíte z kostela. V letech 1769 a 1771

zasáhly další dva požáry nejen kostel, ale
i celou vesnici. Ty si opět vyžádaly velké
opravy zevnějšku i vnitřních prostor kostela. Při požárech tehdy shořela střecha na
kostele i na farní budově, jak uvádí pamětní zápis: „I také zasejc chrám páně velkou
škodu trpěl, a tak po dvakráte na chrámu
Páně vrch shořel, i zvonek nad kostelem
se rozpustil.“ V roce 1900 dva údery blesku způsobily silné otřesy kostela. Bouřka
tehdy otřásla nejen zdmi kostela, ale především srdci zbožných farníků, kteří se
o to více utíkali k sv. Maří Magdaléně, aby
si u ní vyprosili ochranu a Boží požehnání.
A bylo potřeba opět opravovat. Naposledy velké opravy kostela proběhly v letech
1993-1998.
A jak kostel vypadá dnes, když se píše rok
2017? Přijďte se podívat v pátek 9. 6.2017.
Vendula Koupilová

Hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého v domácnostech
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v tomto článku věnoval důležité problematice, a to včasné
detekci požáru a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hlásiče požáru
Ze statistik vyplývá, že tři ze čtyř obětí
požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se zplodin hoření vznikajících při
požáru. Kouř je rychlejší a hlavně tišší než
oheň a i malý požár dokáže po krátké chvíli zaplnit byt nebo dům vysoce toxickými
zplodinami. Ty již při několika vdechnutích způsobují smrt člověka. Zachránit nás
může jen včasné varování. Ze zkušeností
záchranářů víme, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu
lidských životů. Hlásiče požáru výrazně
zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí
například v noci když lidé spí a není nikdo,
kdo by si požáru včas všiml a zalarmoval
ohrožené osoby.
Ke zjištění případného požáru slouží autonomní hlásič kouře – tzv. hlásič požáru,
který je nezávislý na vnějším zdroji elektrické energie. Ten spolehlivě detekuje
kouř a vyvolá poplach velmi silným zvukovým signálem, kterým upozorní osoby
přítomné v dané domácnosti na vzniklé
nebezpečí. Ty poté mohou nebezpečný
prostor včas opustit, popřípadě zlikvidovat

požár hned v zárodku, a přivolat hasiče.
V České republice je od roku 2008 povinná instalace autonomních detektorů
pro nově postavené nebo nově zrekonstruované objekty. Užívání hlásičů požáru
však není v českých domácnostech (na
rozdíl od zemí západní Evropy) ještě příliš
rozšířeno. Přitom jde o finančně dostupné zařízení s velmi jednoduchou instalací
a lze je pořídit v ceně od 150 – 1 000 Kč.
I v tomto případě platí, že čím je zařízení
kvalitnější, tím vyšší je jeho cena. Záleží
proto na každém z vás, jak vysokou míru
bezpečnosti si chcete pro sebe a své blízké zajistit. Hlásič požáru musí odpovídat
technickým normám a měla by tedy na
něm být značka „CE“. Důležité je kupovat
výrobek se srozumitelným návodem k instalaci a použití v českém jazyce.
Co se týče množství hlásičů tak nejoptimálnější variantou je, pokud máte hlásič
instalován v každé obytné místnosti. Minimálně by se měly hlásiče instalovat v centrální části bytu a na každém podlaží domu
a také samozřejmě tam, kde lze předpokládat možnost vzniku požáru (např. dílna
nebo garáž).
Detektory CO
Stále častěji vyjíždějí hasiči v celé České
republice k událostem, při kterých dochází ke zranění a v mnoha případech také
k usmrcení osob, které se nadýchaly oxidu
uhelnatého. Tomuto plynu se říká „tichý
zabiják“. Jedná se o bezbarvý plyn, bez
chuti a zápachu, který je lehčí než vzduch.
Člověk tedy není schopen tento plyn svými smyslovými orgány identifikovat. Oxid
uhelnatý se váže na hemoglobin, a to 250x
rychleji než kyslík, a vzniká tak karboxyhemoglobin, který zabraňuje kyslíku vázat se
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na červené krvinky. Dochází tak k nedostatečnému okysličení mozku a následné
smrti.
Oxid uhelnatý může vzniknout všude
tam, kde se používá k topení nebo ohřevu
vody zemní plyn, uhlí, dřevo nebo topný
olej. Největším nebezpečím jsou nedostatečně větrané prostory, např. koupelny
s instalovaným plynovým kotlem nebo
průtokovým ohřívačem. Také špatný tah
komína zapříčiní, že kouřové plyny s obsahem oxidu uhelnatého neproudí do komínového průduchu, ale do místnosti kde je
umístěn kotel nebo krb. Další nebezpečí
hrozí u automobilů s běžícím motorem
v nevětrané garáži.
Mírná otrava se projevuje nevolností,
zvracením, bolestmi hlavy, bolestí na hrudi, závratěmi nebo slabostí. V těchto případech je nutné vyhledat lékařskou pomoc.
Při závažnějším stupni otravy dochází
k poruše vědomí. Nezbytné je potom přemístit postižené osoby do venkovního prostředí, povolat záchranáře a začít prostory
okamžitě větrat.
Otravě oxidem uhelnatým lze jednoduše
předejít a to instalací detektoru oxidu uhelnatého. Toto zařízení se umisťuje přímo
do obytných místností a je napájeno baterií. Detektor detekuje nadlimitní přítomnost oxidu uhelnatého a stejně jako hlásič
požáru spustí silný akustický signál, který
upozorní přítomné osoby na nebezpečí.
V tom případě je nutné okamžitě otevřít
okna a opustit daný prostor. V případě
příznaků otravy neváhejte zavolat záchranáře.
A na závěr jedno heslo: „Lepší když vás
budí hlásič, nežli hasič.“
Ing. Jiří Osyka
místostarosta obce Senice na Hané
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 v jednotlivých obcích
V 52 obcích našeho regionu koledovalo letos
116 skupinek koledníků:
Litovel

86 647

Kozov, Blažov,Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov

10 941

Chořelice

7 982

Olešnice

Nasobůrky

7 621

Luká

13 607

5 910

Ješov

4 945

Veselíčko

1 900

Rozvadovice

3 863

Unčovice

12 581

Tři Dvory

5 815

Bílsko

Savín

4 157

Vilémov

Myslechovice

5 130

Olbramice

Červenka

36 363

5 850
13 841

Dubčany

5 900
8 569

Pňovice

6 904

Náklo

23 847

Bílá Lhota

4 364

Mezice

6 986

Hradečná

4 515

Skrbeň

23 195

Hrabí

4 530

Příkazy

25 787

Měník

2 852

Hynkov

Mladeč

5 905

Haňovice

8 399
10 073

Sobáčov

0

Kluzov

5 771

Slavětín

4 420

Cholina

13 586

Měrotín

7 728

Senice

31 493

4 467

Cakov

5 979

17 977

Odrlice

5 059

Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov

2 405

Senička

10 511

Podolí

3 563

Náměšť

46 696

Hvozdečko

3 371

Loučany

22 721

Celkem bylo vykoledováno: 554 726 Kč

Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a přepočítání pokladniček na jednotlivých městských nebo obecních úřadech
následně odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny. Z centrálního konta budou peníze rozděleny do regionů na
schválené projekty jednotlivých místních charit a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro seniory, matky
dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené
či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na pomoc
rozvojových projektů do zahraničí, případně jako rezerva pro
případ humanitárních katastrof (loni šlo například o zemětřesení v Nepálu, Pákistánu a Afghánistánu).
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v 52 obcích na
Litovelsku 529 886,- Kč. Část sbírky, určená pro vlastní projekty
Charity, byla využita následovně: nahradili jsme technicky nevyhovující auto v Pečovatelské službě (272 000 Kč), poskytli jsme
přímou pomoc sociálně slabým rodinám (35 000 Kč).
V letošním roce budeme žádat o schválení záměru financovat z prostředků sbírky vznik nových sociálních služeb v našem
středisku a to Dluhové poradny a Sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi. I letos bude mít naše středisko k dispozici
prostředky na přímou pomoc sociálně slabým rodinám.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým
darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na
rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům
a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

Senior klub Senice na Hané
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V únoru oslavil svou osmdesátku pan
Květoslav Pytlíček ze Senice na Hané,
dlouholetý vedoucí našeho seniorklubu.
Organizuje pro nás podnětné besedy

se zajímavými lidmi, promítání snímků
a povídání o místech ve světě, kam se
my sami nedostaneme. Podniká s námi
exkurze a celodenní výlety dle podnětů
členů klubu. Pravidelně všechny akce
nafotí, abychom si zpětně mohli prohlédnout naše akce. Rovněž jezdí i do okolních seniorklubů, kde promítá a komentuje obrázky ze svých cest. „Náš Květoš“
je člen předsednictva Krajské rady seniorů a člen jeho revizní komise. Aktivně se
v roce 2014 podílel na rozjezdu činnosti
KRS, V roce 2015 reprezentoval za KRS
Olomoucký kraj na sportovních hrách
v Moravskoslezském kraji a získal zlatou
medaili. V loňském roce byl v družstvu

sportovců, kteří reprezentovali náš kraj
v celorepublikových hrách pořádaných
Radou seniorů ČR a skončili na 3. místě.
Zúčastní se všech akcí KRS, vždycky vše
nafotí a díky jeho momentkám může
KRS informovat o své činnosti v tisku.
Dle sdělení předsedkyně KRS paní Mileny Hesové je „Květoš“ dobrý kolega
a člověk, na kterého je vždy spolehnutí. V naší obci zahájila činnost Hanácká
aktivní společnost a také zde se zapojil
do práce jako člen revizní komise. Jeho
energie a temperament jsou obdivuhodné a my mu do dalších let, aby mu vydržely.
Senior klub Senice na Hané

křesťanské svátky Velikonoce
Milí spoluobčané,
jsou před námi největší křesťanské svátky Velikonoce. Svůj původ mají hluboko v minulosti. Už z názvu můžeme
poznat, že se jedná o „velikou noc“.
Nejprve to byla velká noc pro izraelský národ. Osvobodili se z egyptského
otroctví a pod vedením Mojžíše vyšli
skrze vodu Rudého moře na cestu do
zaslíbené země. My křesťané na tuto
událost při velikonoční vigilii také vzpo-

mínáme. Nezůstáváme však jen u vzpomínky na tuto historickou událost. Podstatné u křesťanských Velikonoc je jiné
osvobození. Ježíš Kristus vstává z mrtvých, přemáhá smrt, žije a vede nás do
Božího království. I my skrze vodu křtu
přecházíme ze smrti do života. Na to
budeme myslet, když budou do církve
křtem přijati naši dva mladí katechumeni a když budeme obnovovat své křestní vyznání.
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Všechny vás zvu na bohoslužby Svatého týdne do farního kostela sv. Maří
Magdalény v Senici na Hané:
Květná neděle (9.4.)
– 8:00
Zelený čtvrtek (13.4.)
– 18:30
Velký pátek (14.4.)
– 18:30
Velikonoční vigilie (15.4.) – 19:00
Neděle velikonoční (16.4.) – 8:00
Pondělí velikonoční (17.4.) – 8:00
Přeji všem požehnané Velikonoce!
P. Martin

Duben 2017
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Poplatky
Na obecním úřadě se vybírají poplatky za odpad, za psy a za pozemky.
Poplatky za odvoz odpadu ve výši 350 Kč za osobu
se vybírají v úřední době:
- pondělí 7,30 - 11,30 a 12,30 - 16,30,
- středa 7,30 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hod.
Možnost zaplatit bude i v Cakově (20. 4. 2017 od 14 do 16 hod.)
a v Odrlicích (18. 4. 2017 od 14 do 16 hod.).

Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů Senice na Hané bude provádět

SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
A ELEKTROZAŘÍZENÍ

(rádia, televize, ledničky, pračky apod.)
Elektrozařízení musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném stavu!
Senice na Hané Pátek 21.4.2017
od 16:00
		
Sobota 22.4.2017 od 8:00
Cakov
Sobota 22.4.2017 od 9:00
Aby se kovový odpad nedostal do nesprávných rukou,
prosíme vás o zanechání odpadu ve svých dvorech,
odkud si jej naložíme. Děkujeme.
Sbor dobrovolných hasičů Senice na Hané.

CO PODLÉHÁ SBĚRU
Malý i velký domácí spotřebič – „vše,
co lze zapojit do elektrické zásuvky,
nebo funguje na baterie.“
Zpětně odebraná elektrozařízení se
na místech zpětného odběru dělí do
čtyř sběrných a logistických skupin:
a) chlazení
b) velké spotřebiče
c) bag (ostatní spotřebiče - malé)
d) TV, monitory
Do logistické skupiny chlazení patří:
velká chladící zařízení, chladničky,
mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná
pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem
regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním
technikem) s výjimkou splitových jednotek.
Do logistické skupiny velké domácí
spotřebiče patří:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící
zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému
zpracování potravin, elektrická topidla,
elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory,
ostatní ventilační a odsávací zařízení,
ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká zařízení pro

soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání
nebo podobné zpracování dřeva, kovů
a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo
pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů
nebo pro podobné účely, nástroje pro
pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl
nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro
sečení nebo jiné zahradnické činnosti,
velká vrtačka ostatní velké elektrické
nástroje, kopírka bez cartridge apod.
Do logistické skupiny bag patří níže
vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s rozměry menšími než
40x80x50 cm):
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače,
čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití,
pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči
o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce,
spotřebiče pro masáže nebo jinou péči
o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá zařízení
pro soustružení, frézování, broušení,
drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání,
dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání
nebo podobné zpracování dřeva, kovů
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a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo
pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů
nebo pro podobné účely, nástroje pro
pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl
nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro
sečení nebo jiné zahradnické činnosti,
ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené,
mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů,
elektrické nože, spotřebiče pro stříhání
vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely
měření, indikace nebo registrace času,
DVD přehrávače, videorekordéry,
ostatní malé domácí spotřebiče výše
neuvedené, tiskárna bez cartridge, počítače, wi-fi zařízení, klasické telefonní
přístroje apod.
Do logistické skupiny TV, monitory
patří:
televize a monitory
Do zpětného odběru nepatří:
žárovky a zářivky; výbojky, bojlery,
cartridge, hrací automaty, pouliční
osvětlení.
Elektrozařízení ke zpětnému odebrání
musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném stavu!
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HÁZENÁ
Na úvod bych chtěl poděkovat všem
našim sponzorům za finanční pomoc
- Obci Senice na Hané, Janu Osladilovi – autoopravna Osladil, Olomouckému kraji, Vladislavu Hynkovi – PAMALU
a společnosti Hella Mohelnice.
Pokračujeme jarní částí soutěže, se kterou bych Vás rád seznámil.
Mini mladší: Naše budoucnost začala
1. 4. turnajem v Hranicích. Mám radost
z množství dětí, které hrají, protože v této
kategorii dostávají hráči do krve základní
házenkářské a motorické dovednosti.
Mladší žáci: Naše budoucnost - tak trochu v ohrožení. Poslední kategorie, kde
děti hrají smíšeně - kluci + holky. Máme
nejlepšího střelce z 12 družstev, kterým
je Leona Dostálová s 86 brankami za
podzimní část, která se hrála v období
od 4.9. do 20.11. 2016. Žáci zahájili jarní část 2.4. zápasem s Tatranem Litovel
v Litovli. Mladších žáků je bohužel málo.
Patří jim obdiv trenérů, protože odehráli
4 zápasy bez střídání z důvodu nemoci
jednoho z nich. Děcka hrají prvních 10
minut osobní obranu, což znamená 10
minut přerušovaných sprintů po celém
hřišti. Občas působilo komicky, když se
soupeři na střídačce dožadovali trenéra,
aby je nechal hrát a na naší střídačce hráči prosili o chvilku odpočinku. V našem
družstvu mladších žáků je obrovský věkový rozdíl a to přesně čtyři roky. Nezbý-

vá nám než závidět městským družstvům
plnou střídačku dětí, kde je věkový rozdíl
třeba jen rok.
Muži: Jako jediní zahájili jarní část soutěže domácím utkáním 2.4. v 10:30
hod. s družstvem Veselá. Mají nového
sponzora Honzu Osladila - autoopravna Osladil. Nastupují v nových dresech
a doufám, že jejich zlepšující se podzimní výsledky budou nadále pokračovat. I když, jak je známo, po zimě, kde
ostatní naplno trénují v halách a my do
sebe narážíme v naší malé tělocvičně,
bývají naše jarní výsledky vždycky poznamenány.
Těšíme a spoléháme se na posilu Martina Hynka, který se vrací z STM Olomouc.
Splnili jsme požadavek z Olomouckého krajského svazu házené, aby každé
družstvo dodalo jednoho budoucího
rozhodčího, díky Danu Noskovi.
Jirka Kopecký - náš redaktor dává veškeré naše výsledky na internet. Najdete
zde tabulky všech střelců a nejen našich,
střelců sedmimetrových hodů, tabulky
trestů, celkovou tabulku atd. na adrese
http://www.oksh.chf.cz. Jestli máte problém se zapamatováním domény jako
já, stačí do vyhledávače zadat zkratku:
OLKSH, což znamená Olomoucký krajský svaz házené.
Mužů je momentálně víc, než se dostane na soupisku, což je super, a je to

Tabulk a: Mladší žáci
Z

V

R

P

skóre

B

11

11

0

0

319 : 82

22

2 TJ Sokol Centrum Haná A 11

10

0

1

232 : 141

20

1 STM Olomouc A

taky tím, že se jim
kdysi cca před
15-20 lety jako
dětem někdo věnoval. Věnujme se
i my našim dětem.
Hledám
trenéra
k sobě a mladším
žákům, stejně jako
k mužům a také
někoho, kdo nám pomůže s provozem
našeho oddílu, dotacemi apod. Je spousta dospěláků, kteří měli to štěstí, že jim
kdysi někdo věnoval svůj čas a mohli běhat po hřišti. Jestli se najde někdo, kdo
má chuť svůj dluh splatit, budeme rádi.
Ani to nemusí být ten, kdo hrál házenou.
Na OLKSH běží trenérské kurzy včetně
ukázek tréninkových jednotek, které pořádají profesionální trenéři.
Vážení spoluobčané, přátelé házené,
vaše podpora může být i taková, že se
účastníte námi pořádaných akcí, zaplatíte vstupné, dáte si něco k jídlu a pití. Těšíme se na vás.
Dále bych chtěl poděkovat škole
a všem, kteří bez nároku na odměnu a ve
svém volném čase pomáhají udržet chod
oddílu napříč všemi věkovými kategoriemi.
Házené zdar a držte nám palce!
Stanislav Hynek
předseda oddílu házené

Domácí zápasy / turnaje házené
TJ Senice na Hané - jaro 2017

3 Žeravice

11

8

1

2

195 : 129

17

muži:

4 STM Olomouc B

11

7

0

4

227 : 174

14

5 V. Bystřice

11

7

0

4

202 : 171

14

2. 4.

10:30

Senice na Hané - Veselá

6 Zora Olomouc

11

6

0

5

139 : 174

12

23. 4.

10:30

Senice na Hané - Žeravice

7 Horka nad Moravou

11

5

1

5

177 : 184

11

7. 5.

10:30

Senice na Hané - Droždín

8 Litovel

11

4

0

7

165 : 213

8

13. 5. - 4. 6.

9 Senice na Hané

11

3

0

8

151 : 222

6

11

3

0

8

146 : 206

6

11 TJ Sokol Centrum Haná B 11

1

0

10

141 : 229

2

nadstavba o umístění: play off o 1. - 4. místo
pohárově (4-1, 1-4, 3-2, 2-3, zápasy o 3. místo
a finále) a turnaje o 5. - 7. místo. Termíny a soupeři budou známy a po odehrání základní části.

12 DHK Litovel

0

0

11

110 : 279

0

10 Hranice

11

Tabulk a: muži

mladší žactvo:
23. 4.

9:00

Senice na Hané - Horka nad Moravou

Z

V

R

P

skóre

B

14. 5.

9:00

Senice na Hané - Litovel

1 Droždín

7

6

1

0

170 : 128

13

2 Žeravice

8

6

0

2

207 : 167

12

21. 5.

9:00

Senice na Hané - TJ Sokol Centrum Haná

3 Dřevohostice

7

4

1

2

175 : 170

9

4. 6.

9:00

Senice na Hané - Hranice

4 Senice

7

3

0

4

133 : 135

6

5 Veselá

6

3

0

3

135 : 140

6

6 Val. Meziříčí

7

2

0

5

160 : 194

4

27. 5.

9:00

turnaj v Senici na Hané

7 U. Hradiště

8

0

0

8

140 : 186

0

3. 6.

9:00

turnaj v Senici na Hané

miniházená:
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„Senické masopust 2017“
Co je to masopust, neboli ostatky, fašanky, voračky?
V původním smyslu jde o „opuštění
masa“ (slovo karneval pochází nejspíš
z italského carne levare, „dát pryč maso“).
Masopust představoval období hodování
a veselí před zahájením postní doby. Jde
o průvod masek obcí všelijakých scének,
který byl pak zakončen většinou taneční
zábavou s pochováváním basy. Masopust
byl dříve slaven jako třídenní lidový svátek, který je podřízen běhu církevnímu
kalendáři. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná
40denní půst před Velikonocemi. Protože
datum Velikonoc je pohyblivé, pohyblivé
je i datum masopustu. V naší vesnici Masopust probíhal několik let pod záštitou
místních dobrovolných hasičů.  Dochovaly se z té doby fotografie, na kterých je
vidět, že si lidé v té době dali velkou práci
s přípravou masek. Ti, co masopust zažili
a dokonce se zapojili i do průvodu v maskách, mluví o tom, že to byla velmi pěkná
tradice a lidé na ni v dobrém a s úsměvem rádi vzpomínají.
V loňském roce za mnou přišel David
Gbelec s myšlenkou obnovit tradici masopustního průvodu v naší obci. Přiznávám se, že se mi původně do toho moc

nechtělo, protože jsem nikdy masopust
nezažila. V tom roce mě oslovila také
Lenka Solovská - Vykydalová, jestli bych
s ní v Cholině nezahrála scénku v masopustním průvodě. Nejprve jsem se bála,
ale pak jsem si říkala, že je to dobrá příležitost zjistit, jak takový masopustní průvod probíhá. Byla jsem tak nadšená, že
jsem hned po masopustu v Cholině řekla Davidovi, že tato tradice nesmí v naší
obci chybět. Spolu s Davidem jsme oslovili naše kamarády, přátele, kulturní komisi obce a požádali je o pomoc při přípravě „Senického masopustu 2017“. Pan
starosta, který se zúčastnil masopustního
průvodu s celou rodinou, byl akci nakloněn a přislíbil nám finanční pomoc. A tak
jsme se pustili do práce, začali se vyptávat
a hledat co nejvíc informací, jak to všechno vlastně probíhalo. Společně jsme pak
všichni dali všechny informace dohromady a „Senické masopust 2017“ byl na
světě. Všichni jsme se obávali toho, jak to
občané přijmou a jestli se vůbec zapojí.
Nejen já jsem byla velmi mile překvapená, kolik nadšenců i masek se k nám přidalo. Jistě je na příští ročník co vylepšovat, ale ta atmosféra, která byla po celou
dobu průvodu, se snad nedá ani popsat.
Měla jsem pocit, že držíme všichni spolu

a táhneme za jeden provaz. Že tu vládne
přátelství, pohoda, dobrá nálada a veškeré neshody byly pryč. Byl to průvod plný
překvapení, veselí, tance, plánovaných
i neplánovaných zastávek.
Chci vám všem tímto poděkovat za tak
báječnou atmosféru a hojnou účast. Hlavně chci poděkovat za organizátory všem
hospodyním, že nás vřele přijaly a bohatě
pohostily. Neměly to vůbec jednoduché,
protože naposledy se slavil masopust asi
kolem roku 1953. Dále chci poděkovat
všem maskám, například stárkovi a jeho
ženě, vašnostovi starostovi a jeho rodině,
cikánkám, žebračkám, vodníkům a vodnicím, policistovi, Židovi, čarodějnicím,
kouzelným vílám, zelenému traktůrkovi, smrtce, čertům, nevěstě a ženichovi,
faráři a ministrantovi, myslivci a vlkovi,
panu doktorovi, řezníkovi a jeho rodince,
medvědáři a nezapomenutelnému a všudypřítomnému medvědovi, kterého nám
můžou závidět široko daleko. Ti co jste se
zúčastnili masopustního průvodu, mi jistě
dáte za pravdu, že letošní nejoriginálnější
maskou byla rodinka čápů.
Co na závěr? Snad už jen to, že se můžete těšit na příští ročník „Senické masopust 2018“.
Vendula Koupilová

V březnu mají knížky svátek…
A také čtenáři a příznivci čtení i knihoven.
I v naší knihovně jsme slavili, a to společně
s dětmi z mateřské školy. Všechna oddělení si to užila spolu s paními učitelkami.
Protože děti ještě písmenka neumí, četla paní knihovnice, děti soutěžily, zpívaly,
ale hlavně prohlížely knížky. Naučily se,
jak s nimi správně zacházet a jak se k nim
chovat.
Předškoláci si taky zahráli na velké pátrače. Pomohli najít všechny zatoulané knížky, které se zaběhly z dětského oddělení
do dospělého podle barevného rozlišení.
A že jich bylo!
Akce pro děti připravuje knihovna celoročně, už v dubnu vystřídají MŠ žáci prvního stupně ZŠ. Pro ně se připravují tema-

tické besedy zaměřené na prohlubování
čtenářské gramotnosti.
Je potěšující, že přes masový rozvoj moderních technologií, zachovávají čtenáři
stále přízeň i klasickým knihám. Odráží se
to i u nás - počet čtenářů neklesl, k 31. 12.
2016 měla knihovna i s pobočkami Cakov a Odrlice 256 registrovaných čtenářů. Knihovnu
v rámci půjčování, vzdělávacích
akcí a akcí pro veřejnost navštívilo zhruba 3200 občanů. Těm je
k dispozici 10 764 svazků, které
jsou dle stanoveného rozpočtu
aktuálně doplňovány nákupem,
z darů občanů a také zdarma
z grantu Česká knihovna.

Senický zpravodaj

Otevřeno je 3x týdně a to v pondělí – 12:30
– 17:30, úterý 12:30 – 16:00 a ve čtvrtek
9:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30. Informace
o knihovně mohou zájemci o její služby
najít na www knihovna.senice.wz.cz.
Ivana Alexová
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Keramické dílny pro dospělé
Od září, kdy jsme slavnostně otevřeli
novou školní keramickou dílnu v budově 2. stupně, je tento prostor neustále
v provozu. Dílnu navštěvují děti v keramických kroužcích, ale také v rámci výtvarné výchovy a školní družiny. Kromě
toho se zde každý měsíc konají dílny pro
dospělé, které jsme nazvali „Rodičovské
plácání“. Název dává tušit, že kromě plácání z hlíny tady dospělí (ženy i muži)
uplácají spoustu krásných věcí z hlíny,

ale také zrelaxují i u probírání zajímavých a jen pozitivních informací, od zajímavých knížek přes starosti o zahrádku
… Rodičovské setkávání má již své pravidelné účastníky, ale pokud byste se
chtěli zapojit a práci s hlínou si vyzkoušet, máte možnost se přihlásit v ředitelně školy (tel. 585 947 298). Další dílny
plánujeme na pátek 28. 4. 2017 od 17.00
hod., vstupné je 100,- Kč.
Mgr. Kateřina Prucková

Lyžařský výcvikový kurz na Horní Bečvě
V termínu 6. 2. – 10. 2. 2017 uspořádala naše škola lyžařský kurz. LVK se koná
pravidelně jednou za dva roky a účastní
se ho žáci sedmého a osmého ročníku.
30 účastníků toho letošního kurzu bylo
rozděleno na tři družstva dle výkonnosti
a zájmu. Byl zařazen i výcvik na snowboardu. S dětmi jako instruktoři pracovali
Mgr. Tomáš Šoupal, Mgr. Zuzana Kopecká, Bc. Martin Doubrava, zdravotníkem
kurzu byl Mgr. Karel Jahoda.
Výuka probíhala ve dvouhodinových
dopoledních a odpoledních blocích. Odpoledne byly pro žáky
připraveny také krátké přednášky,
které je seznámily s problematikou pobytu na horách, s pravidly
bezpečného chování na sjezdovkách, novinkami ohledně lyžařské výzbroje a výstroje. Večer
probíhaly prožitkové programy,
společně jsme soutěžili a bavili se. Začali jsme celovečerní
hrou Bingo. V úterý se všem líbil
zábavný pořad „Družstvo baví
družstvo“. Ve středu proběhla
sportovní soutěž „Hanácké Jora“
a „Miss Fit“. Všichni se těšili na

finále „Miss a Misák kurzu“. Ten proběhl ve čtvrtek večer spolu s vyhlášením
výsledků ve slalomu a snowboardu. Nejúspěšnějšími účastníky kurzu byl Ondra
Růžička, coby Misák kurzu i vítěz lyžařského sjezdu, dále Veronika Vybíhalová
a Honza Elsner. Cenu za nejlepší pokoj si
odnesla samozřejmě děvčata – Markéta
Hapaláková, Eliška Kočí, Veronika Lakomá a Hanka Dvorská.
Kurz výrazně napomohl ke zlepšení
vzájemných vztahů žáků sedmého a os-

Ve středu 22. března se na naší škole
uskutečnila soutěž s názvem Setkání recitátorů. V jedné z učeben velké budovy se
sešli malí i velcí a přednesli s velkým zaujetím a zápalem připravené texty. Zazněly

verše klasiků, vtipné básničky moderních
autorů a někteří soutěžící si připravili i
prozaické texty. Pozvání do naší soutěže
přijali také žáci ze Základní školy v Nákle. Porota složená převážně z vyučujících
českého jazyka to měla velmi obtížné, ale
nakonec rozhodla takto:
1. KATEGORIE (1.– 3.třída)
1. místo MARKÉTA POLOMÍKOVÁ (Náklo),
2. místo BARBORA DUTSZAKOVÁ,  
3. místo ONDŘEJ CRHÁK (Náklo)
2. KATEGORIE (4. – 5. třída)
1. místo ZUZANA NIMRICHTEROVÁ,
2. místo NIKOLA DVOŘÁKOVÁ,  
3. místo ZUZANA ČAPKOVÁ
3. KATEGORIE (6. – 7. třída)
1. místo ELIŠKA UTÍKALOVÁ (Náklo),
2. místo KAREL PÁVEK (Náklo),
3. místo SAŠA DUTSZAKOVÁ

mého ročníku, večerní programy rozvíjely
i jejich základní sociální dovednosti a spolupráci v kolektivu. V rámci výcviku na lyžích či snowboardu bylo vidět obrovský
posun v lyžařských dovednostech. Každý
z žáků na konci kurzu zvládl slalom, dokázal si, že zvládne sjet svah, zatočit a bezpečně zastavit.
V posledních letech se náš kurz uskutečňuje na chatě na Horní Bečvě v areálu Sachovy studánky, jejímž majitelem je
Zemědělské družstvo Senice na Hané.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat jak ZD, tak především
manželům Maksantovým, kteří
náš kurz doprovázeli jako správci
chaty, starali se o nás a ochotně
nám ve všem pomáhali. Náš dík
patří také firmě PANAV, která nám
poskytla finanční příspěvek 2000,Kč na zakoupení cen do našich
soutěží, a SRPŠ, které tradičně
hradí dopravu a přispívá na pobyt
žáků. Jejich zásluhou i zásluhou
instruktorů a patřil kurz mezi ty
nezapomenutelné zážitky dětí ze
školních lavic.
Mgr. Tomáš Šoupal

Soutěž v recitaci
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4. KATEGORIE (8. – 9. třída)
1. místo KRISTÝNA JANEČKOVÁ ,
2. místo TOMÁŠ GRÉZL,
3. místo MARKÉTA HAPALÁKOVÁ
PaedDr. Nataša Látalová

