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PANE STAROSTO, NA SLOVÍČKO…
Vážení spoluobčané,
v létě nás sluneční paprsky nijak nešetřily, ale nyní už máme před sebou začátek podzimu a já vás dnes naposledy v tomto volebním období seznámím
s děním v obci.
V rámci Hodového veselí proběhly
oslavy 940 let od první písemné zmínky
o obci a sraz rodáků. Počasí nám přálo, účast byla veliká, nálada byla veselá,
no co víc si přát. Chtěl bych poděkovat
všem pořadatelům za pečlivou přípravu, protože bez nich by se taková akce
nemohla vůbec konat.
V srpnu jsme si určitě všichni oddechli, že byla dokončena oprava krajské komunikace směrem na Loučany a zároveň
i most před Dubčany. Řada z vás se mě
dotazovala, proč na cestě do Loučan chybí středová přerušovaná čára. Bohužel
tam nechybí, správce komunikace prosazuje dopravní značení takové, jaké tam
je, tzn. Označené okraje komunikace.
Já sám bych raději uvítal označení středu
vozovky než označení okrajů, ale bohužel s tímto nic nenadělám, a tak si budu
muset stejně jako vy zvyknout.
Když jsme u krajské komunikace, jistě jste zaznamenali, že i ta na průtahu

doznala částečných oprav. Bohužel se
na nové i staré části objevily praskliny,
a tak musela být opravena. Tak jako vy
z toho nemám vůbec žádnou radost,
protože ta nová část byla kompletně
zrekonstruována před 4 lety a už se musela opravovat.
Jelikož se delší dobu nedařilo získat finanční prostředky na opravu oplocení
a chodníku podél mateřské školy směrem do ulice Zahradní, rozhodli jsme
se, že tuto opravu zajistí skupina údržby obce. Vše se zvládlo v letních měsících a nyní je již chodník plně využíván.
Na co se ještě můžeme společně těšit
v tomto roce?
Do konce letošního roku budou zrealizovány ještě akce, jejichž začátek by
měl proběhnout v září po uzavírce tohoto čísla. V sokolovně na náměstí proběhne výměna oken, elektroinstalace a obnova parket, ve spojovací uličce k sokolskému hřišti budou odstraněny betonové panely, opravena dešťová
kanalizace a položena zámková dlažba
a v Cakově bude zrekonstruován chodníček z Křébu na hřiště. Dále se nám
má rozběhnout rekonstrukce komunikace v Zahradní ulici u novostaveb a vý-
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stavba cyklostezky směrem na Příkazy.
No, máme toho před sebou letos ještě
dost, doufám, že to vše zvládneme.
Jak jsem zmínil v úvodu, dnešní číslo
zpravodaje je poslední před říjnovými
volbami, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, co se na chodu obce podílí. Ať už se jedná o zastupitele, členy
výborů či komisí, ale také představitele
všech spolků, které v obci máme, a které se nezištně podílí na našem kulturním či sportovním vyžití. Vy všichni víte,
že vaše práce není jednoduchá, a přitom je tak důležitá pro naši obec. Vám
všem patří můj upřímný dík.
Přeji vám slunečný a barevný podzim.
Ing. Michal Tichý
starosta obce
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Zhodnocení volebního období 2014 - 2018
Máme před sebou volby do obecního
zastupitelstva, a proto je na čase zhodnotit, co se v obci událo za toto končící
volební období.
Za poslední 4 roky se podařilo zásadně zlepšit stav komunikací v obci. Podařilo se společně s Olomouckým krajem kompletně zrekonstruovat páteřní cestu v Odrlicích, obec v rámci této
stavby položila novou dešťovou kanalizaci a vybudovala nové chodníky a parkovací stání, kompletně upravila středový prostor u kaple a vybudovala parkoviště u hřiště. Ještě jednou je třeba poděkovat všem místním občanům, kteří
se rozhodli v rámci stavby opravit svoje
vjezdy do nemovitostí. Nebylo to zrovna laciné rozhodnutí, tyto vjezdy si museli majitelé nemovitostí zaplatit, ale
i díky nim jsou teď Odrlice nádherně
opravenou obcí.
Komunikace se opravovaly ve všech
místních částech. V Cakově byl položen
asfaltový koberec na Křéb, v Senici se
postupně opravily místní komunikace
Trávník, Hliníky, celé veřejné prostranství za kulturním domem s ulicí Kout.
V ulici Vodní byly instalovány zpomalovací prahy. V letošním roce ještě dokončíme rekonstrukci ulice Zahradní a spojnice směrem ke hřišti v ulici Sokolská.
Samozřejmě hlavním splněným cílem

všech zastupitelů či chcete-li všech našich občanů, bylo zajištění finančních
prostředků a následná realizace výstavby multifunkční sportovní haly. Jak již
bylo mnohokrát řečeno, na ni se v Senici čekalo již „od války“. A o tom, že to
byla investice správným směrem, svědčí její návštěvnost. Místní tělovýchovná jednota, spolkové organizace z okolních obcí, či škola a jejich poptávka
po sportovním prostoru nám halu zaplňuje. Dochází k rozvoji dalších sportů, které se v obci neprovozovaly, ale
v současnosti jsou v celé zemi populární, a tak se v hale trénuje například florbal.
Ve spolupráci se Státním pozemkovým
úřadem pokračovala realizace pozemkových úprav. V Odrlicích se vybudovaly polní cesty ve směru k lesu, v Cakově se podařilo dokončit úpravu na „Svaté Vodě“. Doufám, že se podaří v dalších letech realizovat další etapy či akce
z pozemkových úprav.
V základní škole se zrekonstruovaly
nepotřebné školní byty na hernu pro
školní družinu v budově pro první stupeň a keramickou dílnu v budově druhého stupně. V letošním roce se pak
podařilo paní ředitelce zajistit finanční prostředky na rekonstrukci školního
dvora a následné bezbariérové úpravy.

Práce na realizaci by měly započít ještě
letos na podzim a jejich dokončení se
plánuje příští rok.
Byla opravena kaple sv. Cyrila a Metoděje v Odrlicích, výklenková kaplička v Cakově a interiér kaple sv. Josefa
v Senici.
Kompletní nový vzhled dostalo výletiště na skale v Senici, na Bořéku zas najdete označení největšího senickyho
kopce.
Nesmím zapomenout na kulturní dění
v obci. Kulturní komise při radě obce
nezahálela, a tak si na své jistě přišli zástupci všech věkových kategorií. Od divadelních představení pro děti, obnovení masopustního průvodu či rockový
festival Rock na Hané pro starší a sousedské posezení pro nejstarší. Kultury
jsme si za poslední 4 roky taktéž užili
a každý, kdo se chtěl bavit, si mohl zajít
na to, co je mu k srdci nejbližší.
Jak je vidět, bylo toho opravdu dost.
A to ani nevím, jestli jsem na nějakou
akci nezapomněl. Jsem rád, že zastupitelé během celého období pracovali
zodpovědně a vždy se snažili najít kompromisní řešení. To nám práci velice
urychlovalo a tak se všechny akce daly
úspěšně zrealizovat.
Ing. Michal Tichý, starosta obce

zahájení školy
V pondělí 3.9. jsme opět zahájili nový školní rok. Díky účasti vzácných hostů a spoustě rodičů bylo zahájení v místním kinosále opět trohu
slavnostní. Žáky přivítal pan starosta Ing. M. Tichý, technický ředitel Panavu p. L. Štafa, předsedkyně školské
rady p. G. Koleňáková, místopředsedkyně Spolku rodičů p. Ilona Elsnero-

vá i P. Mgr. M. Mališka. Paní ředitelka J. Gruntová z MŠ představila nové
prvňáčky a kromě nich jsme přivítali také nové žáky, kteří k nám tentokrát dorazili nejen ze spádových škol
ve Vilémově a v Cholině, ale také ze
ZŠ v Loučanech nebo se přestěhovali do blízkých obcí. V letošním školním
roce se naše škola rozroste na 203
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žáků, pedagogický sbor přivítá jednu
novou paní učitelku a dvě nové paní
asistentky. V novém školním roce tak
přejeme hodně štěstí a spoustu úsměvů 20 prvňáčkům, 18 vycházejícím deváťákům, ale i všem ostatním žáčkům,
vyučujícím i rodičům.
Mgr. K. Prucková – ředitelka školy
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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 2014 – 2018 se
naši zastupitelé sešli celkem na 22 jednáních zastupitelstva obce a projednali celkem 209 bodů programu, což představuje průměr 9,5 bodů na jedno zasedání. Celkově na nich zastupitelé strávili 21
hodin. Docházku zastupitelů na jednotlivá zasedání zastupitelstva obce lze hodnotit jako dobrou či uspokojivou.
Tento výčet lze doplnit informací, že
pouze 6x 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 118
schůzích a projednali 1290 bodů programu, což představuje v průměru 10,93
bodu na jednu schůzi. 4 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. V tomto volebním období se na svých jednáních scházeli členové finančního výboru a členové kontrolního výboru. Důležitá doporučení činily i komise rady obce – sociální a zdravotní, komise životního prostředí a komi-

se kulturní, které se scházely podle potřeby.
Osadní výbory obce v Odrlicích a v Cakově rovněž spolupracovaly, jejich členové se scházeli taktéž nepravidelně
podle potřeby.
Ing. Michal Tichý – starosta obce

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. 2018
od 14 do 15.30 hodin.
Poplatek je splatný do 31. 10. 2018.
Senický zpravodaj
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Krajská výstava drobného zvířectva v Kožušanech
V sobotu 18. - 19. srpna 2018 se uskutečnila v Kožušanech Krajská výstava drobného zvířectva. Zároveň proběhla soutěž o nejlepší ZO okresu Olomouc. Této
soutěže se každoročně zúčastňuje ČSCH
ZO Senice na Hané. Letos výstavu svými zvířaty obeslali přátelé Vojtěch Blažek,
Mgr. Michal Tesař, Vladimír Novák, Josef
Pospíšil, Danuše Pospíšilová, Danuše Havelková, Ing. Lukáš Hynek, Marie Štefanová, Karel Nietsch, Mgr. Romana Vymětalová a nejmladší členka naší ZO mladá
chovatelka Eliška Petřeková.
Do soutěže se nám podařilo sestavit 3
družstva králíků a 2 družstva drůbeže.
Soutěž spočívá v sestavení družstev králíků (to je složeno ze dvou čtyřčlenných
kolekcí a dvou jednotlivců králíků) a družstev drůbeže (to je složeno z deseti kusů
drůbeže). Po obodování vystavených zvířat posuzovateli jsou sečteny výsledky.
Přes obavy po prvních výsledcích oceněných králíků, kde padly v prvním vybraném družstvě dvě výluky, se situace zlepšila natolik, že letošní soutěž pro nás dopadla velmi dobře. V králících jsme se
umístili na 4., 6., a 11. místě a v drůbeži
na 1. a 2. místě.
Soutěž o nejlepší ZO okresu Olomouc
jsme nakonec s celkovým počtem bodů

1597 vyhráli před druhou ZO Kožušany
s 1591,5 body a třetí ZO Tršice s 1579
body.
V neděli při slavnostním vyhlašování výsledků převzala vítězný pohár pro nejlepší ZO okresu Olomouc předsedkyně
ZO Danuše Havelková z rukou poslankyně Parlamentu České republiky paní
Mgr. Zuzany Majerové - Zahradníkové,
ministra kultury pana doc. Mgr. Jiřího
Staňka, Ph.D., a předsedy okresního výboru ČSCH pana Drahomíra Konečného.
Za nejlepší zvířata z naší ZO si čest-

né ceny přebral přítel Ing. Lukáš Hynek, Vojtěch Blažek,
Mgr. Michal Tesař,
Danuše Pospíšilová a mladá chovatelka
Eliška Petřeková. Pohár za nejlepší voliéru drůbeže získal přítel Nietsch.
Na výstavě v Senici na Hané se budeme
snažit tato ocenění obhájit.
Poháry do soutěže věnovala paní poslankyně Parlamentu České republiky
Mgr. Zuzana Majerová- Zahradníková.
O to víc náš těší jejich získání.
Všem zúčastněným členům naší ZO děkuji za vzornou reprezentaci.
Danuše Havelková

Příměstský tábor školní družiny
Jako jedna z mála okolních základních škol organizuje naše škola letní příměstský tábor, ve kterém mohou žáci
naší školy strávit jeden celý prázdninový týden. Děti přichází ráno v osm hodin a odchází domů ve tři. Věříme, že tak
za velmi mírný poplatek pomáháme našim rodičům, kteří nemají tolik dovolené
a možností hlídání, a že vynaložená finanční investice školy i energie pedagogů se nám vrátí hlavně v podobě spokojených dětí.
Letos tedy již po deváté se pustily paní
vychovatelky ze školní družiny do přípravy celotýdenního programu. Tábor-

níci se sešli poprvé v pondělí 9. 7. 2018
a měli se na co těšit. Hned v pondělí se
děti kromě běžných her zabavily kreativním tvořením, a výsledkem tohoto dne
byla krásná plátěná taška ozdobená malbami s pomocí textilních barev. V úterý
jsme vyrazili do Olomouce do Pevnosti poznání, ve středu jsme si pod vedením mistra kuchaře upekli vlastní pizzu
a namixovali lahodné nanuky. Ve čtvrtek jsme vyjeli do Litovle do In-Life centra, kde nás čekal krátký výlet na raftech
po řece Moravě, aquazorbing a velká
trampolína. V průběhu týdne se děti těšily i z dalších aktivit např. z míčových, po-

Senický zpravodaj

hybových a postřehových her, koupání
v bazéně, hráli jsme stolní hry, četli jsme
si a malovali… V pátek 13. 7. 2018 jsme
tábor ukončili hledáním pokladu. To vše
jsme si zaznamenali do táborových deníků.
Po celý týden nám výborně vařily paní
kuchařky, kterým děkujeme, a naše poděkování patří také paní ředitelce mateřské školy za možnost využití zahrady a bazénu. Věříme, že aktivity, které
s námi děti zažily, v nich nechaly příjemné vzpomínky na letošní léto.
Mgr. Eva Juříková

Září 2018
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Představení Rybářského spolku Senice na Hané
Přestože věříme, že v Senici na Hané
není nikdo, kdo by alespoň netušil, že
v obci funguje rybářský spolek, rozhodli
jsme se po dlouhých letech provést krátké představení.
Spolek vznikl v roce 2003 jako společenství lidí v Senici na Hané, kteří mají
rádi přírodu, zajímá je rybářský sport, či
rybaření mají jako koníček. V roce 2010
byl oficiálně registrován.
Rybáři v Senici nejsou pouze pánové,
ale členkami jsou i dámy, kterých je nyní
15. Počet členů se léty mění a v letošním
roce se ustálil na čísle 35. Spolek není
uzavřenou komunitou, ale zejména v budoucnu věříme v zájem mládeže o tuto
krásnou zálibu.
Zájem je jistě podmíněn i tím, že Senický spolek nemá takzvanou „vlastní
vodu“. V posledních letech (minimálně
10) se členové intenzivně snaží pomoci
uskutečnit záměr stavby rybníku přímo
v Senici na Hané. Přes obrovské množství
překážek, úkladů a různých nepřejícností se podařilo dokončit projektovou dokumentaci a věříme, že se podaří realizovat
i stavbu samotnou, a to v oblasti Véklice

– směrem k Seničce.
Náš spolek k tomu přispěl z vlastních
peněz částkou bezmála 150 tis. Kč.
Po letošním extrémním suchém období zcela jistě není nikdo, kdo by byl proti celorepublikovému zájmu, který ministerstvo zemědělství nazývá jako “potřebu zadržovat vodu v krajině“, a to výstavbou vodních biocenter, rybníků a podobných zařízení.
Činnost spolku se neskládá pouze z individuálního rybaření, ale naši členové se
účastní různých regionálních rybářských
závodů, kde zaznamenali spoustu předních umístění. Rovněž se účastní i týmových závodů, kde jsme například v letošním roce vybojovali 5. místo , a to za účasti i několika profesionálních týmů sponzorovaných renomovanými výrobci rybářského vybavení.
Dvakrát ročně pořádáme i závody vlastní, a to zejména na rybníku v Drahanovicích a přehradě Jestřabice.
Spolek v jarních měsících v letošním
roce rovněž vyčistil prostory kolem potoka Blaty - v části na Loučkách a odklidil
cca 5 tun odpadu z nepovolené stavby.

Samozřejmě musím zmínit již 15. ročník tradičního Rybářského plesu, který
jsme uspořádali letos v únoru, a který patří mezi nejnavštěvovanější plesy v Senici.
V letošním roce budou spuštěny i webové stránky našeho spolku, kde si budou
moci zájemci prohlédnout více fotografií
z naší činnosti.
O naší činnosti jsme se rozhodli informovat pravidelně.
Za Rybářský spolek Senice na Hané
- ing. Vymazal Lubomír

Sběrová sobota
– mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
Časový harmonogram svozu: 27. října 2018
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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Nejen malí Aktiváčci řádí!
Vše začínalo přípravami korunovace
princezny Viktorie, která měla už brzy
usednout na trůn, ale jaké by to bylo
dobrodružství bez nějaké zápletky.
Neznámá osoba „M“ korunovaci chtěla
překazit. Na pomoc tak byli do Londýna
povoláni malí detektivové v čele
s inspektorem Lestradem - no a protože
si ani oni nevěděli rady, přispěchal
nám na pomoc samotný Sherlock
Holmes s doktorem Watsonem. Když
byl konečně celý tým připraven, mohli
se všichni společně pustit do pátrání,
luštění šifer a vymýšlení různých léček
a pastí na jistého podezřelého „M“.
Nebylo to vůbec jednoduché, ale naši
malí i velcí detektivové to vše zdárně
vyřešili, tajemného „M“- Moriartyho

zajali a spravedlivě odsoudili. Na závěr
mohla proběhnout dlouho očekávaná
korunovace královny Viktorie, takže vše
dobře dopadlo.
Tak takhle nějak jsme řádili s dětmi
na táboře v Protivanově. Detektivů
dorazilo 42 a z toho dokonce 3 děti
měly teprve 4 roky, no prostě Aktiváčci.
Je velmi dojemné a krásné vidět, jak
velcí Aktiváčči pomáhají a dohlíží na ty
nejmenší. Věřím, že to bylo někdy
opravdu hodně těžké a že to chtělo
ranec trpělivosti, ale vidět s jakou
laskavostí a ochotou k tomu některé děti
přistupují, nenechá suché oko. Počasí
nám opravdu přálo, sluníčka jsme měli
letos tolik, že na všechny ty vodní bitvy
budou děti, ale i hasiči vzpomínat ještě

Domácí zápasy/turnaje házené
TJ Senice na Hané PODZIM 2018
MUŽI:
23.9. 10:15 Senice na Hané - TJ Holešov B
7.10. 10:15 Senice na Hané - TJ Nový Jičín
28.10. 10:15 Senice na Hané
		 - TJ Valašské Meziříčí
4.11. 10:15 Senice na Hané
		 - TJ Sokol Horka nad Moravou
MLADŠÍ ŽACTVO:
23.9. 9:00 Senice na Hané – Házená Velká Bystřice/ SK Žeravice
30.9. 9:00 Senice na Hané - TJ Cement Hranice
14.10. 9:00 Senice na Hané
		 - Házená Uničov
28.10. 9:00 Senice na Hané
		 - DHK Zora Olomouc B
MINIHÁZENÁ:
22.9. 10:00 turnaj v Senici
		 na Hané
13.10. 10:00
24.11. 10:00

Senický zpravodaj

hodně dlouho. Prožili jsme spolu spoustu
krásných chvil, zážitků i kouzelných
večerů u ohně v tee-pee, se spoustou
her a písniček s kytarou. Na začátku
tábora jsme si my vedoucí říkali „10 dní,
není to moc?“, ale poslední den jsme si
přáli, aby tábor neskončil. Při odjezdu
a loučení ukápla nejedna slzička, jak
dětem tak i vedoucím. Všechno krásné
musí jednou skončit, a tak i letošní
táboření máme za sebou. Rodiče nám
pomohli tábořiště uklidit a teď už se moc
těšíme na podzimní potáborové setkání,
na které nám Jirka Osyka zajistil pro
děti prohlídku HZS v Olomouci a pan
Vladimír Pytlíček nám v místním kinosále
promítne fotky z tábora.
Vendula Koupilová
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Pozvání a poděkování Kulturní komise
Rok 2018 přináší celou řadu výročí
a zajímavých událostí. Mimo jiné je
to také rok, ve kterém budeme volit
zastupitelstvo naší obce na další čtyři
roky. Proto si myslím, že je dobré se
trošičku zastavit a ohlédnout se. Celé
čtyři roky se naše Kulturní komise snažila
o sblížení všech spolků v našich obcích
a o vytvoření kvalitního programu pro
všechny věkové kategorie. V průběhu
roku jsme do kulturního programu
zařadili Velikonoční jarmark, oslavu Dne
matek, divadelní představení, rockový
festival Rock na Hané, podzimní setkání
seniorů a Vánoční jarmark. Díky vám
všem a především díky práci členů
Kulturní komise se všechny akce staly
pevnou součástí kulturního kalendáře
obce Senice na Hané. A v letošním
roce do kalendáře přibyla ještě jedna
výjimečná akce - oslavy 940. výročí
od první písemné zmínky o naší obci
a sraz rodáků. Ráda bych všem členům
Kulturní komise poděkovala za jejich
práci a popřála především pevné zdraví
a hodně štěstí a sil v jejich dalším životě
a práci.
Podzimní čas je ideální dobou pro
nejrůznější setkání. Na zahrádkách
a polích práce ubývá a dny se pozvolna
krátí. Ráda bych proto všechny
spoluobčany naší obce, kteří v letošním
roce oslaví krásnou 60, pozvala

na Podzimní sousedské posezení, které
se koná v sobotu 27. října 2018 od 15
hodin na sále Kulturního domu v Senici
na Hané. Pozvání samozřejmě platí i pro
partnery nebo doprovod. Pozvánku
i s návratkou najdete v tomto čísle
Senického zpravodaje. Tak jako každý
rok, máme pro Vás i letos připravený
zajímavý program, bohaté občerstvení
a pro zájemce i společnou večeři. Prosíme

všechny, kteří chtějí společné prožít
krásný podzimní večer, aby návratky
s potvrzením své účasti a případným
zájem o večeři anebo odvoz z Odrlic
a Cakova, odevzdali do 16. října 2018
do kanceláře Obecního úřadu v Senici
na Hané nebo do obchodu v Odrlicích
a Cakově. Těšíme se na Vás.
Za Kulturní komisi
Dominika Doláková

Něco na památku a pro radost
U příležitosti letošních oslav 940.
výročí od první písemné zmínky o naší
obci a srazu rodáků připravila obec pro
všechny obyvatele, rodáky a přátele
sérii nových upomínkových předmětů
a vydala i nové pohlednice obce. Pokud
budete chtít mít doma památku na rok
2018 anebo obdarovat své blízké,
můžete si na místní poště zakoupit
džbánek na pivo anebo hrníček se
znakem naší obce. Každý džbánek
a hrníček jsou originálem a byly vyrobeny
v keramické dílně pana Jandy v Roudnici
nad Labem. Pokud rádi cestujete anebo
se chystáte na košt dobré pálenky, bude

Vaším dobrým pomocníkem „cestovní
panáček“ se znakem naší obce. Tento
cestovní pohárek můžete nosit na krku
nebo si jej připnout na klíče jako
přívěšek. Barvy obce (žlutá, červená
a zelená) se staly volbou pro propisky
se speciální koncovkou „stylus“ pro
ovládání mobilních dotykových zařízení.
Všechny upomínkové předměty si
můžete odnést v elegantní plátěné tašce
z přírodního
materiálu,
která
je
s a m o z řej m ě
také opatřena

znakem Senice a připomínkou letošního
slavného výročí.
Naše obec vydala také pohlednice
s fotografiemi z dílny Honzy Lakomého
ze Senice. Pohlednice si můžete
zakoupit ve dvou velikostech: klasická
a prodloužená. Věřím, že udělají radost
nejen Vám, ale i všem Vašim známým
a přátelům, kterým pohled doputuje
do schránky.

Džbánek na pivo

280,-

Hrníček

50,-

Cestovní panák

100,-

Klíčenka v barvách obce

40,-

Propiska (červená, zelená, žlutá)

20,-

Pohlednice obce prodloužená

15,-

Pohlednice obce klasická

10,-

Registrace MK ČR E 12644

Ceník upomínkových předmětů obce Senice na Hané
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