Občasník Senice na Hané, Odrlic a Cakova

Vydává Obecní úřad Senice na Hané

Prosinec 2019

www.senicenahane.cz, e-mail: obec@senicenahane.cz

PANE STAROSTO, NA SLOVÍČKO…
Vážení spoluobčané,
podzim je u konce, ochladilo se nám
a všude kolem nás je cítit duch Vánoc.
To je také čas dalšího čísla Senického
zpravodaje.
O první adventní neděli byl v Senici
na Hané slavnostně rozsvícen vánoční strom. Ten letošní rostl v ulici Vodní před zemědělským družstvem, ale
již se začal naklánět, a tak naposledy posloužil dobré věci. Stal se z něj
senický vánoční strom. Hned vedle
něj byl postaven betlém, který již znáte z loňského roku. Rozrostl se nám
ovšem o další postavy – beduína Alberta a velblouda Evžena. Doufám, že
se vám líbí.

Jako každý rok, rozsvícení vánočního
stromu organizují hasiči a výtěžek putuje na nějakou dobrou věc. V letošním roce jej obdrží náš občan Kamil
Otčenášek z Cakova, který se prodělal cévní mozkovou příhodu a s okolím komunikuje pouze pomocí počítače. Jeho příběh zná díky pořadu televize Nova Mise nový domov celá země.
On si tuto pomoc určitě zaslouží a ta
určitě poslouží svému účelu.
Oprava kulturního domu v Senici se
nám rozběhla, byla vyměněna část
střešní krytiny. Kanceláře obecního
úřadu jsou již zrekonstruovány. Začaly práce i na zateplení fasády, již je hotova přední část sálu KD. Hned z jara

začne probíhat oprava vstupu do kulturního domu, zrekonstruuje se foyer
před sociálním zařízením a bude opraven strop sálu. Následně bude doděláno zateplení fasády z celé přední strany. K této akci ještě dodám, že potřebné finanční prostředky se nám podařilo získat z programu Ministerstva pro
místní rozvoj, kdy celkově obec získala 4,6 mil. Kč. Už plánujeme i navazující etapu rekonstrukce, kdy by měl být
opraven sál, přísálí a archiv a kanceláře v prvním patře budovy. Bohužel
na příští rok ministerstvo tento dotační titul nevypsalo, takže budeme doufat, že se tomu tak stane o rok později.
V Odrlicích byly zahájeny práce na rekonstrukci obecní budovy č. p. 16
a její přestavba na 7 bytových jednotek. I zde zatím práce probíhají podle
časového harmonogramu.
Dále bych vás chtěl informovat o jedné nepříliš příjemné věci. Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce budeme projednávat navýšení poplatků za popelnice z 350 Kč/os na 420
Kč/os. Bohužel, všechno se nám zdražuje a tak se nám holt zvedají platby za svoz odpadu, které obec platit
musí. Vzhledem k tomu, že cenu držíme stejnou 9 let (od roku 2010), je navýšení již nutností.
Na závěr mi dovolte popřát vám šťastné a veselé Vánoce, pohodu a klid
do nového roku a během celého roku
2020 ať se vám vyhýbají zdravotní
potíže a splní se vám každičké přání,
na které si jen vzpomenete.
Ing. Michal Tichý
starosta obce

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
středa 18. PROSINCE 2019 / poslední úřední den v roce
pondělí 6. ledna 2020 / první úřední den v novém roce
Senický zpravodaj
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Mateřská škola Senice na Hané
Čas letních prázdnin vypršel a už tu
máme nový školní rok. Naše školka, stejně jako v minulých letech, otevřela tři třídy - Zajíčky, Ježečky a Medvídky. Celkem
zařízení navštěvuje 78 dětí, z toho 20 prvním rokem. V září se děti velice rychle seznámily s novými kamarády, s učitelkami,
s tetami i s prostředím.
Pro předškoláky – Zajíčky byl již tradičně otevřen kroužek angličtiny, kde se hravou formou učí první anglická slovíčka,
říkanky a písničky. Mladší děti i s rodiči
mohou navštěvovat kroužek „Logohrátky“, kde si procvičují nejenom mluvidla,
ale i jemnou a hrubou motoriku, která
s vývojem řeči úzce souvisí. Od Regionu Haná jsme dostali finanční příspěvek
na některé pomůcky. Kroužky jsou zdarma a vedou je učitelky naší školky.
V říjnu už nás čekaly první společné
akce. Nejprve naši školku navštívil sokolník. Seznámil nás s některými druhy dravých ptáků a ukázal, jaké kousky se umí
tito dravci naučit. Na konci měsíce proběhla „Dušičková párty“. Děti společně
s rodiči se prošly s lampiony kolem parku, poté plnily úkoly a nakonec si zařádily
na diskotéce. Pokud někomu vytrávilo či
vyschlo v krku, mohl se občerstvit takovými sezónními dobrotami, jako jsou „mrkváče“, dýňové muffiny či dýňový džus.
Výtěžek z této povedené akce je použit
na mikulášské balíčky pro děti naší školky.

Pracovní kolektiv jsme dále utužili pěším
výšlapem na Kosíř.
V listopadu si pro nás připravili žáci
a paní učitelky z I. stupně zdejší ZŠ akci
„Skřítkování“. Žáci čtvrté třídy se přeměnili na skřítky se spoustou úkolů, které
jsme museli plnit. I tentokrát jsme měli
štěstí, že se nám vydařilo počasí a dokázali jsme splnit všechny úkoly a tím zachránit všechny podzimní skřítky. Další
týden do naší školky přijelo Divadlo plyšového medvídka s představením Malý
marťan. Následoval „Slavnostní den
u Medvídků“ s pásmem „Lidové písně
a básně“. Jednoduchou formou se děti
seznámily s hudebními nástroji – houslemi, kontrabasem, trumpetou a bubínkem. Dozvěděly se, co znamená pojem
„lidová“ píseň, rozpoznávaly dramaticky
ztvárněné písně, zazpívaly si a naučily se
nové říkanky. Vystoupení se všem líbilo
a potvrdili jsme si tímto rčení „co Čech
– to muzikant“. Tento den byl plně v režii ,,dospěláků od Medvídků“, a moc se
vyvedl. Příští den byly na toto vystoupení
pozvány děti a paní učitelky z 1.a 2.třídy
základní školy.
A další akce do konce roku nás čekají, možná v době vydání zpravodaje již
bude po nich. 5.prosince zavítá do školky Mikuláš, Čert a Anděl s pěkným programem a s balíčky pro děti. Do těchto balíčků nám předem paní kuchařky

Pořad vánočních bohoslužeb v Senici na Hané
Út 24.12. – Štědrý den
22:30
			
(od 22 hodin zpěv koled v kostele)
St 25.12. – Slavnost Narození Páně 8:00
Čt 26.12. – Svátek sv. Štěpána 8:00
Ne 29.12. – Svátek Sv. Rodiny 8:00
Út 31.12. – Sv. Silvestra
16:00
St
1.1. – Nový rok
8:00
Společná sv. zpověď bude v sobotu 21.12. od 14 do 15:30 hodin v kostele.
Zvu všechny občany k návštěvě svátečních bohoslužeb. A všem přeji pokojné
prožití vánočních svátků a zdraví v novém roce 2020.
P. Martin Mališka, farář
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upečou chutné perníčky, které ostatní
zaměstnanci nazdobí. A perníčků bude
více i k pověšení na stromečky ve třídách. Dále nás čekají předvánoční dílničky a společné zpívání koled u rozsvíceného vánočního stromečku před pavilonem Medvídků. Rodiče vždy připravují hojné občerstvení, paní kuchařky
chutný punč. A také proběhne předvánoční slavnostní den, kdy zábavný program pro všechny děti připraví paní učitelky Zajíčků. Předškoláci zazpívají koledy při obecní vánoční akci 22.12.2019.
Zapsala Zelníčková Irena,učitelka
Přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky. Do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Zaměstnanci MŠ Senice na Hané

Pošta Partner
Senice na Hané
informuje, že
■ v pátek 27. prosince 2019
bude zavřeno
■ v úterý 31. prosince 2019
bude
otevřeno
pouze
do 11,30 h.
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Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka se stala i v naší obci již tradicí. Pořadatelem
a organizátorem sbírky je Charita České republiky. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 pouze v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic první dobrovolníci v převlecích tří králů. O rok později se již koledovalo na mnoha místech naší republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V roce 2020 oslaví sbírka 20. výročí. V Senici zajišťuje Tříkrálovou sbírku Charita Litovel ve spolupráci s naší farností již více jak 10 let. Koledníci Vás navštíví v sobotu a neděli 11. a 12. ledna 2020. Všechny skupiny budou začínat svoje koledování v 9 hodin ráno. Každou skupinku tvoří tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar a vedoucí skupinky, který má speciální pověření od Charity.
Svátek „Tří králů“ slavíme 6. ledna a odjakživa tento svátek
doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí
křestní voda a žehnají řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B
s udáním letopočtu. V naší zemi pak obvykle K+M+B. Nejsou
to ale počáteční písmena jmen tří králů, jak se lidově traduje,
ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Kristus
požehnej tomuto domu. A tak, když na Vaše dveře budeme
psát K+M+B 2020, budeme Vám přát ochranu celému domu,
zdraví a štěstí všem, kteří v domě bydlí.
V neděli 5. ledna v 16 hodin, v kostele sv. Maří Magdalény,
Vás zveme na Tříkrálový koncert, na kterém vystoupí smíšený pěvecký sbor Collegium vocale z Olomouce, pod vedení
umělecké vedoucí a sbormistryně paní Růženy Saligerové. Výtěžek z tohoto koncertu bude zařazený do Tříkrálové sbírky
z naší obce.
Pokud by se chtěly některé děti přidat mezi koledníky, budeme jen rádi a mohou se přihlásit u paní Venduly Koupilové.
Děkujeme Vám všem, kteří koledníkům otevřete své domy
i svá srdce.
Dominika Doláková
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Zlatá a stříbrná babička je naše
V pondělí 18. listopadu na první celostátní soutěži Babička roku 2019 dosáhla senická občanka paní Marie Záhorová
na nádhernou stříbrnou medaili, ke které
jí ze srdce blahopřejeme.
Ale ještě než se tato skvělá událost
mohla odehrát, bylo potřeba vykonat velký kus práce pro to, aby se tato akce vůbec uskutečnila. Vše začalo v roce 2014,
když jsem zjistil, že v Olomouci jen tiše
doutná Krajská rada seniorů. Navštívil
jsem spolu s několika předsedy klubů jejich zasedání a ihned jsme jim nabídli
spolupráci téměř třicítky seniorklubů Olomoucka, které tou dobou již dlouho dávaly o sobě vědět a následně radu oživily. V následujících volbách předsednictva
rady došlo k výrazným personálním změnám a do čela byla zvolena Milena Hesová, která se posléze stala hybnou silou celého seniorského dění.
Od té doby máme za sebou již čtyři ročníky krajských sportovních her seniorů poslední dva ročníky dokonce s mezinárodní účastí, také čtyři ročníky Letní táborové školy seniorů, kde se vystřídá vždy
více jak stovka seniorů, několik ročníků
seniorského cestování už nejen po našem kraji, také Univerzitu třetího roku
a mnoho dalších akcí a aktivit, kterých
se někteří z vás již běžně zúčastňujete.
Jednou z nich je právě soutěž o nejlepší babičku. První vlaštovka přiletěla v roce
2016 a hned při prvním ročníku se sešlo
nejen 25 soutěžících babiček, ale také
cca 800 diváků. Soutěže, která probíhala v rámci Olomouckého kraje se úspěšně zúčastnila i členka senického seniorklubu paní Zdeňka Foltýnková a obsadila
tehdy čtvrté místo. (Jak už víte, na našich
soutěžích jsou kromě tří medailistů všichni ostatní čtvrtí a to platí i pro Babičku).

V následujícím ročníku už byl počet soutěžících babiček omezen na přijatelnou
mez a Babička roku 2017, znovu moderovaná Vladimírem Hronem a s programem doplněným o vystoupení tanečních
skupin seniorů z našich klubů, opět naplnila pavilon A výstaviště Flóra. Stejně tak
tomu bylo i v roce 2018, jen opět stoupl zájem diváků, ale i sponzorů a hlavně olomouckého hejtmanství, když sám
hejtman vzal na sebe záštitu nad touto akcí a dnes se stává jejím propagátorem s tím, že převzal záštitu i nad celorepublikovou soutěží a do budoucna volá
po Česko-Slovenské Babičce roku. Budeme se těšit.
Ale pojďme k letošnímu roku.
19. září proběhla krajská soutěž Babička roku 2019 opět na olomouckém výstavišti. Počet diváků již převýšil tisícovku
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a zaplněný sál tleskal vybraným finalistkám Olomouckého kraje. Mezi nimi byla
i naše Marie Záhorová a nabídla porotě
i divákům nejen vystoupení v hanáckém
kroji (jen modré vlasy nezakrýval hanácký šátek), ale také hanáckou píseň a předvedla slámou zdobené kraslice, jako jednu z jejich mnoha aktivit.
Porota její vystoupení - k naší radosti ocenila poctou nejvyšší, tedy zlatou šerpou a titulem Babička roku 2019 Olomouckého kraje. Na druhém místě se
umístila Ludmila Talafousová, která „šokovala“ porotu i diváky vystoupením, které
nazvala Promenáda v plavkách a skutečně se v nich - těch starodávných!! - za doprovodu svých vnuček ukázala. Třetí byla
Stanislava Haluzíková (obě z Olomouce),
která zaujala porotu recitací básně bez
taháku. Cenu sympatie si odnesla Karla Čapková z Mor. Berouna za zábavnou
scénkou školačky. Lidská hodnota i vnitřní krása člověka v seniorském věku byla
oceněna nejen u všech soutěžících, ale
především u nejstarší babičky ze čtyř nominovaných a tou byla paní Ella Konečná,
narozená v roce 1922. Krásu a elán předvedla i taneční skupina seniorek nesoucí
název Báječné ženské z Majetína. Soutěž
opět moderoval Vladimír Hron, ale už se
tam v programu ukázala i televize Šlágr
a to proto, aby si m.j. „očichala“ prostředí pro následující listopadové celostátní finále, které bude plně pokrývat. A právě
do tohoto finále postoupila i naše zlatá
babička Marie Záhorová. Přípravy na finále nabíraly na rychlosti, protože 18. listopad 2019 se blížil.
Až doposud byl vstup na tuto akci zcela
zdarma a dokonce se ještě nabízelo malé
občerstvení a tak panovaly jakési obavy,
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zda při zpoplatnéní vstupu neklesne zájem diváků. Nastal pravý opak. Zástupy
lidí se vstupenkami se už dlouho před zahájením srocovaly u vchodu do pavilonu
a očekávaly vpuštění dovnitř. A uvnitř mezitím probíhala instalace doprovodných
stánků, příprava jeviště a instruktáž babiček pod vedením režiséra i moderátora
akce Vráti Měchury ze Šlágru. V poledne
se otevřely vstupní dveře a dav lidí rychle
zaplňoval sál a věřte mi, uhlídat obsazení
prvních tří řad pro vzácné hosty z republikové Rady seniorů, zástupce krajských
rad seniorů z celé republiky, pro družební hosty z Polska a konečně i pro babičky soutěžící i ty z krajského kola, bylo
opravdu těžké. Zakusil jsem to na vlastní kůži. Zájem byl takový, že si mnozí diváci někde v přísálí našli židle a vynesli si
je na balkon a sledovali program z výšky.
Sešlo se zde na 1300 natěšených diváků
z celé republiky. A potom to propuklo.
Představilo se čtrnáct babiček ze všech
krajů ČR a každá měla svého patrona
z protagonistů Šlágru, který ji doprovázel
celou soutěží. Viděli a slyšeli jsme snad
všechny. Veselou trojku, Máru, Máju Velšicovou, „Medvídky“ neboli Duo Aramis,
manžele Osičkovy, duo Motýlek, Martu
Vančovou, Frankyho i Peterku. Naši Marušku měl pod patronátem krajan, Pavel
Novák.
V soutěžních vystoupeních jednotlivých
babiček jsme nacházeli snad všechny
žánry lidské činnosti, lidských zájmů i dovedností, také talentu i odvahy. Snad nejlépe bude, když se podíváte na https://
www.rajce.net/a16475981#Babikaroku2019-140.jpg , také naFacebook
RSČR, případně jste už viděli vysílání TV
Šlágr někdy na začátku měsíce prosince. Také TV Morava už něco pouštěla
do etéru. Jistě se něco dočtete i v časopise Moravský senior, který vyjde začátkem

prosince, stejně jako jste se tam už dříve
dočetli o úspěchu naší senické Marušky.
Porota to neměla jednoduché, byla
však zcela objektivní a tak babičkou roku
2019 byla právem vyhláčena Jarmila Chudobová (91) z Hradeckého kraje, ale
bouřlivého potlesku se dostalo naší Marii Záhorové , která získala stříbrnou šerpu za vystoupení velmi podobné tomu
z krajského kola. Babičkou sympatie byla
cestou elektronického hlasování dána
repezentantka Jihočeského kraje paní
Zdeňka Floriánová. Velké pocty se také
dostalo nejstarším babičkám. Vystoupení TV Šlágr vhodně doplňovala prezentace souboru Hanačka z Litovle a proto
se naše Haná na této celostátní akci neztratila. Všechny babičky si kromě zážitků z vystoupení odnesly také spoustu dárků, za které se sluší sponzorům poděko-
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vat. Zejména ty korunkou ozdobené babičky si odnesly poukaz na týdenní pobyt ve wellnes centru Sezimovo Ústí, kam
Krajská rada Olomouc už několik roků
zajišťuje pobyt pro zájemce z řad seniorů a teď nedávno tam byly i členky senického seniorklubu a to k jejich naprosté spokojenosti. Zlatá babička navíc obdržela voucher na dovolenou, nemýlím-li
se, na ostrově Džerba. Přejme jim to s poděkováním a s velkou gratulací za to, že
svůj elán a optimismus na chvíli přenesly i na nás, na všechny přítomné na této
akci.
Moje velké poděkování a jistě ne jen
moje, ale všech senických občanů, patří naší sousedce a kamarádce paní Marii Záhorové za to, že proslavila naši obec
na takové velké akci. A také obrovská gratulace s přáním mnoha zdaru v dalším životě.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje tímto počinem odstartovala další celorepublikově významnou a jak je vidět velmi sledovanou tradici, která patrně poroste do dalšího rozměru. Jsem rád, že jsem
mohl být při tom a svým drobným dílem
přispět k jejímu zdaru. Pokud elán neutuchne, věřím, že i v příštím roce přinese Krajská rada mnoho dalších podnětů
pro seniory.
Uvedené fotografie jsou z roku 2016
a 2019.
Přeji čtenářům a všem spoluobčanům
pokojné a milé Vánoce a pevné zdraví
v novém roce, abyste se mohli případně
zúčastnit všech akcí, které pro vás připravuje KRS Olomouc.
Květoš Pytlíček,
člen předsednictva KRS Olomouc.

Senický zpravodaj
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Hanácká aktivní společnost pro děti a rodiče
Od ledna 2017 provozuje spolek Hanácká aktivní společnost Dětskou skupinu Aktiváčci v Senici na Hané. Dětská
skupina je předškolním zařízením, jehož
provoz je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. S myšlenkou vzniku dětských skupin přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dětské skupiny jsou zařízení pro předškolní
děti od jednoho roku až do doby zahájení povinné školní docházky. Dětské skupiny pomáhají rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života a to zejména díky flexibilním podmínkám, kterými je
například úprava otevírací doby tak, aby
lépe vyhovovala potřebám rodičů. Mnoho rodičů, především maminek, mnohdy
řeší nelehkou situaci, kdy se chtějí nebo
musí po rodičovské dovolené naplno vrátit do práce, ale jejich dítě zatím nemůže
být z nejrůznějších důvodů přijato do mateřské školy. Jedním z důvodů bývá nedosažení stanovené věkové hranice nebo
naplněná kapacita vybrané školky. Prarodiče v současné době jsou ještě pracovně vytížení a tak nemohou mnohdy pomoci rodičům a zajistit celodenní hlídání
tak, jak tomu bývalo dříve. Dětské skupiny fungují na neziskové bázi a jejich zřizování a provoz upravuje příslušný zákon.
Dětská skupina Aktiváčci v Senici
na Hané s kapacitou 12 dětí je určena
dětem ve věku od 2 do 5 let a funguje

PLESOVÁ
SEZÓNA 2020
17. ledna 2020
Ples SDH Senice na Hané
7. února 2020 Rybářský ples
7. února 2020
Hasičský ples SDH
Odrlice v Odrlicích
15. února 2020
Maškarní bál - TJ Senice na Hané
22. února 2020
Společenský ples FK Odrlice
v Odrlicích
29. února 2020
Dětský maškarní karneval
- SRPŠ při ZŠ Senice na Hané
14. března 2020
Dětský maškarní ples - OV Cakov
16. května 2020 Májový bál

jako „jesličky“ nebo „přípravka na vstup
do školky“. Jednou z velkých výhod dětské skupiny je flexibilita a různorodost
nabízených služeb. Rodiče tak mohou
využít celodenní péči o děti, dopolední nebo odpolední docházku a v případě potřeby i jednorázové hlídání. O děti
v dětské skupině mohou pečovat pouze
kvalifikované osoby (chůvy). Hlavní filosofie Dětské skupiny Aktiváčci v Senici
na Hané vychází z modelu rodiny. Našim cílem je vytvořit pro děti příjemné
a bezpečné prostředí plné lásky, porozumění, důvěry a jistoty. Malý kolektiv nám
umožňuje zajistit individuální přístup
k dětem a pomáhat rodičům v jejich výchově a vedení jejich dětí. Po dvou letech provozu v Senici na Hané si dětská
skupina získala svoje platné a potřebné
místo. A protože zájem rodičů je opravdu velký, rozhodla se Hanácká aktivní
společnost otevřít druhou dětskou skupinu, tentokrát v sousední obci Senička.
Dětská skupina v Seničce ponese název „Modřínek“ a tak, jako v Senici
na Hané, bude mít maximální kapacitu 12 dětí. Na rozdíl od dětské skupiny v Senici, je tato dětská skupina určena pro mladší děti, již od 1 roku. Provoz dětské skupiny bude zahájen 6. ledna 2020 a podle zápisu už dnes víme,
že zájem rodičů je opravu velký a kapacita je téměř naplněná. Dětská skupina v Seničce v těchto dnech vzniká
v prostorách bývalé ZŠ v Seničce. Je
za námi spousta práce a do konce roku
nás ji ještě hodně čeká, ale už dnes Vás
můžeme pozvat na slavnostní otevření Dětské skupiny Modřínek v Senič-
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ce spojené s Dnem otevřených dveří,
které se koná v sobotu 4. ledna 2020
od 14 do 16 hodin.
Náš spolek, jako jeden z mála na území celé České republiky, provozuje dětské skupiny ve venkovském prostoru.
Vznik a provoz dětských skupin v Senici na Hané a v Seničce byl motivovaný především snahou pomoci rodičům,
kteří mají jistotu, že v našich dětských
skupinách je o jejich děti dobře a s láskou postaráno. Vždyť nám rodiče svěřují to nejcennější, svoje děti.
Kromě této pomoci již několik let pořádáme stanové tábory pro dětí od 6
do 15 let na tábořišti v Protivanově.
V letošním roce jsme se se 40 dětmi
přenesli do bájného Řecka a pomáhali Odysseovi při jeho návratu z Trojské války. V letošním roce jsme si vyzkoušeli i příměstské tábory. První týden jsme putovali kolem světa. Navštívili jsme Kanadu, Egypt, Čínu a Mexiko.
Pro druhý týden si vypůjčili téma starověkého Řecka a s dětmi jsme putovali po stopách Řeckých pověstí. S Poseidonem jsme poznali krásy řeckého ostrova Rhodos, s Odysseem jsme zavítali na Korfu a s bohyní Athénou jsme zavítali na Paros. Pokud se Vám putování s námi líbí, můžete se i v létě 2020 těšit na stanový tábor v Protivanově a minimálně 2 turnusy letních příměstských
táborů.
Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát krásné Vánoční svátky, hodně lásky, pohody a především pevné zdraví
v roce 2020.
Dominika Doláková
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Jsme opět Zelenou školou Olomouckého kraje
Každým rokem vybírá hejtmanství nejlepší vzdělávací instituce, které se věnují přírodě, vzorně třídí odpad nebo podnikají další aktivity směřující k její ochraně.
Těmto školám pak propůjčuje na jeden
rok titul Zelená škola Olomouckého kraje. Naše škola získala tento titul již po třetí. Jako vítěz jedné z kategorií (ZŠ 1. a 2.
stupeň) jsme obdrželi finanční prostředky, které můžeme použít například k nákupu speciálních výukových pomůcek
nebo zahradního nářadí a materiálu. My
jsme se rozhodli, že za ně zmodernizujeme a upravíme naše zvířecí terária.
A za co jsme si tedy tento titul vlastně
zasloužili? Kromě toho, že se při výuce
řídíme plánem environmentální výchovy
a témata máme zařazena do různých vyučovacích předmětů, pořádáme různé
přírodovědně zaměřené projektové dny
a v průběhu jara i podzimu u nás probíhá tradiční sběr starého papíru a elektroodpadu. V letošním školním roce máme
všechny učebny vybaveny kontejnery
k třídění odpadu, o které se starají přímo
žáci. Ti se také každoročně mají možnost zapojit do přírodovědných a badatelských kroužků, v nichž pozorují zajímavosti v přírodě, pečují o naše školní

zvířata, podnikají exkurze k chovatelům,
na výstavy zvířat i rostlin, do botanických zahrad. Snad i díky těmto aktivitám
pak dosahujeme velkých úspěchů v přírodovědných soutěžích a olympiádách.
V letošním školním roce jsme podpořili výuku přírodovědných předmětů vybudováním laboratoře a modernizací přírodovědné učebny s kabinetem a v pracovních činnostech nám bude pomáhat
také nová venkovní učebna a u ní prostor pro pěstitelské práce.

Věříme, že environmentální výchova dětí je tou nejlepší pomocí přírodě, a můžeme ji uskutečňovat díky aktivním a zapáleným učitelům. A ty naštěstí na naší škole máme. Děkujeme
všem, pracovníkům školy i žákům, kteří
se svým zapojením o tento titul zasloužili, a přejeme jim, aby je provázel nejen pocit z dobře odvedené práce, ale
i spousta elánu pro dobu příští.
Mgr. Kateřina Prucková

DOKLAD POHŘEBNÍCH PRAKTIK „SLOVANSKÉ ARCHEOLOGIE“Z ODRLIC - SENICE NA HANÉ
Je tomu již více jak dvacet
let, co mezi obcemi Senička a Odrlice došlo při výkopových pracích, konkrétně
při hloubení rýhy pro plynovodní potrubí, k narušení šesti kostrových hrobů doposud
neznámé nekropole z druhé poloviny 11. století. V místě náhodného objevu (trať „Přesloučí“) byla následně uskutečněna záchrana hrobů pod vedením Dr. Miroslava Šmída z prostějovské pobočky ÚAPP Brno. Přesnější dataci
zjištěných hrobů bylo možné vyslovit díky
dvěma nalezeným stříbrným denárům,
které se u skeletů nacházely. Jednalo se
o ražby knížat Ondřeje Uherského (10461060) a Oty Sličného (1061-1087). Je zajímavou skutečností, že hrobová jáma
s nálezem denáru zmíněného Oty Sličného (pozn. olomoucké ražby) byla vyhloubena v místě staršího hrobu, (došlo k tzv.
superpozici archeologické situace) což
znamená, že na tomto místě došlo k uložení ostatků zemřelého do země hned
dvakrát po sobě, ovšem ne ve stejný časový úsek. To samozřejmě nutí k myšlence, že byla zachycena pouze část pohřebiště, které muselo být dlouhodoběji využíváno. Jak bylo řečeno výše, narušená
šestice hrobů patří neznámému pohřebiš-

ti. Spadají do období mladohradištního,
(tj. mezi léta 950 – 1200 po Kristu) a domněnka přítomnosti dalších hrobových
jam je zcela nevylučitelná, ba bych řekl,
nemylná. Výskyt mladohradištních pohřebišť není na území střední Moravy, potažmo Moravy vůbec, ničím neobvyklým.
Kupříkladu jenom z území Prostějovska
disponujeme slovanskými hrobovými nálezy z katastrů 27 obcí, počítám-li k mladohradištním sepulkráliím i hroby z období starohradištního (6.-8. století) a středohradištního (velkomoravského; 8. – 1.
pol. 10. století). Z uvedeného výčtu slovanského období v celé jeho šíři, je tedy
pochopitelné, že hroby, vyzvednuté v trati „Přesloučí“ patří k nejmladšímu úseku
příchodu slovanského etnika na naše území. I když jsou jedněmi z mnoha hrobů,
které se vyskytují napříč celou Českou republikou, a i nálezy mincí u pohřbených
jedinců z tohoto období nejsou, a priori,
žádnou „archeologickou novinkou“, při-
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pomínají tak alespoň místním
usedlíkům, že již v dobách,
kdy se razilo stříbro, bojovalo se za čest a úctu vládnoucích knížat, ale i za čest vlastní, tak lid nakládal s mrtvými
s posvátnou pietou. Naznačuje tomu i fakt, že slovanští
předkové měli za zvyk vkládat do hrobu
zemřelému tzv. „obol mrtvého“, tedy rituální platbu převozníkovi Cháronovi přes
podsvětní řeku Styx. Právě takto si lze vysvětlit přítomnost stříbrné mince (denáru)
u zemřelého, kterou pozůstalí zpravidla
nebožtíkovi vkládali do dlaně či úst. Závěrem si dovolím ústy básníka konstatovat myšlenku, kterou možná nejeden slovanský bard zapsal sobě do paměti, ale
už ne do svých poznámek, které tak zůstanou našim očím navždy utajeny – stejně jako mnohé myšlenky, které rozfoukal
čas, v jehož moci není se vrátit…
„Cestou do zásvětí, začíná něco,
čemu nelze klást odpor,
že by snad druhý život, který chutná,
jak si kdo zaslouží?
Morana přivítá každého do svých
studených prostor,
za řeku živých, jež pouze nevěrec
nazývá proklatou lží.“
Tomáš Přidal
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FOTBALOVÝ KLUB FK ODRLICE
Srdečně zdravím všechny spoluobčany za fotbalový spolek FK Odrlice u dalšího vydání Senického zpravodaje. Nyní
v době začínajícího adventu je již polovina soutěže za námi.
Pro místní fotbalisty to byla opravdu
dlouhá a náročná část oproti předchozím sezónám, kdy letos odehráli patnáct utkání. V posledním kole mužstvo
zvítězilo na domácí půdě výsledkem
5:1 nad týmem z Nedvězí, a potvrdili
tak, že nepostoupili jen tak omylem, jak
by se mohl někdo domnívat.
FK Odrlice se po podzimní části momentálně nacházejí na samé špici tabulky, což je obrovským překvapením, jelikož se čekala hra o setrvání v soutěži, a ne o samotný postup do okresního přeboru. Ale čeká nás ještě polovina
sezóny a může se stát opravdu cokoli.

Jedno je však jisté, a to, že soutěž je zachráněna. V Odrlicích se nyní hraje poměrně pohledný fotbal často přinášející gólové hody, díky němuž se zvedla
průměrná návštěvnost, která činí pravidelně okolo sta fanoušků. A tímto bych
chtěl za celý tým poděkovat všem příznivcům místní kopané.
Sezóna byla úspěšně zakončena
na místním sále, jak jinak než se soudkem piva.
Nejbližší akcí, kterou jako spolek spolupořádáme s hasiči a osadním výborem je již tradiční rozsvěcování vánočního stromečku v obci. Událost proběhne v neděli dne 8. 12. 2019 od 15:30
na návsi. Bude otevřena kaple Sv. Cyrila a Metoděje. Dále na Vás pak bude
čekat vystoupení dětí a od 16:30 budete mít příležitost poslechnout si míst-

ního člena kapely Stracené ráj, který Vám zahraje na tahací harmoniku.
Celá akce bude zakončena ohňostrojem. Po celý čas bude možnost si dát
dobré jídlo a pití v podobě specialit
z udírny a punče, který bude pro děti
zdarma.
První akcí v novém roce bude místní ples uskutečněný na sále dne
22. 2. 2020 s taneční skupinou RAMAHE Band z Chudobína. Budeme poctěni, když dorazíte v hojném počtu.
Na závěr Vám FK Odrlice všem přeje krásně prožité svátky vánoční strávené se svými nejbližšími a úspěšný vstup
do nového roku 2020. Na konci března se na Vás opět budeme těšit každých
14 dní na hřišti v Odrlicích.
V Odrlicích 29.11.2019
za FK Odrlice Michal Havlíček

Rybářský spolek Senice na Hané
Rybářská sezona 2019 pomalu končí,
a proto opět přinášíme informace o činnosti našeho spolku.
V květnu jsme uspořádali spolkové závody v Drahanovicích. Vzhledem
k tomu, že jde o nejbližší
vodní plochu, byla účast stejně jako
loni vysoká. Ryby sice tolik nespolupracovaly, ale všichni zúčastnění si akci užili.
V průběhu roku se někteří naši členové
zúčastnili rybářských závodů v okolí, ale
i na vzdálených
rybářských revírech. Zmíním například
pěkné umístění na PM Game v Bohušicích na Vysočině, 10. místo CT Senice z třiceti týmů na velkých týmových závodech RKPB v Jihomoravské Dešné, 1.
a 2. místo na Velikonoční jedenáctihodinovce v Drahanovicích, účast na závodech v Čehovicích, Velké Bystřici apod.
Společné akce jsme završili každoroční záříjovou účastí v Jestřabicích (u Kyjova), kde se nás opět sešlo více než dva-

cet členů spolku. Bohužel nám letos celé
dva dny nepřálo počasí, ale zcela jistě si
to vynahradíme příští rok.
Bude to rok opětovného očekávání konečného vývoje stavby Biocentra Véklice – rybníku. Letošní rok přinesl posun
v tom, že je stavební povolení vydáno,
všechny žádosti jsou podány tam, kde
mají být, a nyní očekáváme , zda budou
finanční prostředky poskytnuty Pozemkovému úřadu tak, aby se celá stavba
mohla rozběhnout. Že se tak zatím neděje, není bohužel
v našich rukách.
Celého půl roku
již běží webové
stránky
našeho
spolku (www.rybarisenice.cz). Postupně jsou doplňovány například
o fotografie z akcí
minulých. Do kon-
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ce roku budou doplněny o všechny další
, které máme k dispozici, například o fotografie z plesů z předešlých roků.
Z návštěvní knihy vidíme solidní návštěvnost těchto webových stránek,
a tímto za zájem občanů o naši činnost
děkujeme.
Rovněž bychom Vás všechny chtěli pozvat i na náš další rybářský ples, který se
uskuteční 7.2.2020.
Za rybářský spolek Senice na Hané
Ing. Vymazal
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Přehled kulturních akcí v Obci Senice na Hané, Odrlice a Cakov v roce 2020
Datum

Místo konání

Název akce

Pořadatel

5. 1.

Farní kostel sv. Maří Magdalény

Tříkrálový koncert - Collegium
Vocale

Obec a ŘK farnost Senice na Hané

17.1.

KD Senice

XVII. Hasičský ples

SDH Senice na Hané

7.2.

KD Senice

Rybářský ples

Rybářský spolek Senice na Hané

7. 2.

KD Odrlice

Hasičský ples

SDH Odrlice

15. 2.

KD Senice

Maškarní ples dospělí

TJ Senice na Hané

22.2.

Areál KD Senice na Hané

Masopust

Obec Senice na Hané

22.2.

KD Odrlice

Sportovní ples

FK Odrlice

29.2.

KD Senice

Dětský maškarní ples

SRPŠ Senice na Hané

14. 3.

KD Cakov

Dětský maškarní ples

OV Cakov

9. 4.

KD Odrlice

Taneční zábava Motors rock

FK Odrlice

11.4.

Areál KD Senice na Hané

Velikonoční jarmark

Obec Senice na Hané

30.4.

Areál KD Senice na Hané

Pálení čarodějnic

SDH Senice na Hané

2.5.

Cakov

Stavění májky

SDH Cakov

10.5.

KD Senice

Den matek

Obec Senice na Hané

16.5.

KD Senice

Májový bál

Hanácká aktivní společnost, z.s.

23.5.

Hasičský areál Odrlice

Motorkářský sraz

SDH Odrlice

30.5.

Areál KD Senice na Hané

Kácení máje

SDH Senice na Hané

30. 5.

Cakov - venkovní areál

Kácení máje a dětský den

SDH Cakov

6.6.

les nad obcí

Čarovný les

MŠ Senice na Hané

12. 6.

Hasičský areál Odrlice

Taneční zábava Morors rock

SDH Odrlice

20.6.

Areál KD Senice na Hané

Rock na Hané

Obec Senice na Hané

26.6.

KD Senice

Zahradní slavnost

SRPŠ Senice na Hané

3. 7.

Hasičský areál Odrlice

Taneční zábava s kapelou
Motors rock

FK Odrlice

4.7.

Areál KD Senice na Hané

Taneční zábava

Myslivecký spolek Senice na Hané

4. - 6. 7.

Odrlice

Zpřístupnění sušárny chmele
v Odrlicích (hody)

Hanácká aktivní společnost, z.s.

10. a 11. 7.

Areál KD Senice na Hané

Letní kino

Obec Senice na Hané

18. 7.

Relaxační zóna Cakov

O pohár starosty v malé kopané

SDH Cakov

24.-25.7.

Areál KD Senice na Hané

Senicky hode + dětské TFA

SDH Senice na Hané

7. 8.

Hasičský areál Odrlice

Taneční zábava s kapelou
Motors rock

SDH Odrlice

12. - 13. 9.

Areál KD Senice na Hané

Krajská výstava

ZO ČSCH Senice na Hané

26. 9.

KD Senice na Hané

Sousedské posezení

Obec Senice na Hané

28.9.

KD Senice na Hané

Koloběhem dokola

Hanácká aktivní společnost, z.s.

10.10.

Areál KD Senice na Hané

Senická nota 2020

Hanácká aktivní společnost, z.s.

24. 10.

KD Cakov

Přátelské posezení s hudbou

OV Cakov

28.11.

Odrlice

Rozsvěcení stromečku
a adventní jarmark

OV Odrlice + spolky

29.11.

Náměstí Senice na Hané

Rozsvěcení stromečku
a adventní jarmark

SDH Senice na Hané

6. 12.

Cakov

Rozsvěcení stromečku
a adventní jarmark

OV Cakov

20.12.

Náměstí + kostel + knihovna +
fara

Vánoční jarmark a zpívání

Obec Senice na Hané + místní
spolky

Senický zpravodaj
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V Senici není v současné době moc vidět, ale „my o něm víme“...
a ví o něm i házenkářský svět, nejen
v České republice, ale i v zahraničí znají
jeho jméno.
Nebyla chvíle, aby jako chlapec neměl
u sebe míč. Malý, usměvavý kluk, který
začal hrát házenou na antukovém hřišti v Senici a stalo se to jeho koníčkem.
Když zrovna nebyl na tréninku, doma
na dvoře měl míč stále v dohledu a dokázal s ním dělat doslova zázraky. Potají
se „vkrádal“ na házenkářské hřiště a sám
střílel na branku, bez sítě, ale byl na hřišti, kde stála branka, vápnem vyznačená
šestka a devítka z nedělního posledního
zápasu.
MIREK NEDOMA
Narozen v roce 1992
KLUBY
TJ SENICE NA HANÉ / Rok 1998 - 2008
TATRAN LITOVEL / Rok 2009 - 2016
HCB KARVINÁ / Rok 2016 - dosud
V extralize za HCB Karvinou hraje třetí
sezonu, v roce 2017/2018 vybojoval s Karvinou extraligu. V této sezoně figurují v tabulce na pátém místě. Mirek s krásnými 38
vstřelenými brankami.
V neděli 24.11.2019 odehrál se svým
týmem fantastický zápas, když porazili
srbský tým ŽELEZNIČAR 1949 NIŠ 33:28
v Evropském poháru (CAHLLENGE CUP)
a postoupili do dalšího kola, kde je čeká
na jaře 2020 portugalská Madeira. Právě Mirek se stal nejlepším střelcem zápasu, kdy střelil 7 branek. Měl velkou podporu fanoušků ze Senice, kteří ho přijeli povzbudit v čele s trenérem mužů Petrem Halířem. Nebylo to poprvé, kdy se
vypravili na házenou do Karviné fandit
Mirkovi a jeho klubu. Jejich domácí fanoušci v Karviné vždy připraví svým hráčům nádhernou atmosféru, kdy nadarmo se neříká: „diváci jsou sedmým hráčem na hřišti!“

Při posledním extraligovém televizním
přenosu házené proti prvnímu týmu v tabulce M.A.T. Plzni, který Karviná dotáhla
do vítězného konce, televizní reportér prohlásil: „Mirek Nedoma je v současné době
nejlepší ligové pravé křídlo!“
Všem házenkářským fanouškům je známo, že v minulé sezoně byl Mirek v nominaci do české reprezentace. Bohužel dostal příležitost jiný hráč z jiného klubu.

Jsme hrdi, že můžeme psát o skromném
klukovi, který vyrůstal kousek od házenkářského hřiště v Senici, o Mirkovi, který se
vrací domů a jeho kroky vedou na hřiště
mezi nás. Věříme, že toho v házené ještě
mnoho dokáže a prosadí se jako osobnost
v házenkářském světě. Moc mu to všichni přejeme!
HÁZENKÁŘI SENICE NA HANÉ,
Jitka Riedingerová

HÁZENÁ MSL MUŽI I. SENICE NA HANÉ
– výsledky po podzimní části 2019/2020
Z

V

R

P

skóre

B

1 Trnávka

8

7

0

1

201 : 155

14

2 Orlová

8

6

0

2

189 : 174

12

3 Krmelín

7

4

0

3

204 : 151

8

4 TJ Senice na Hané

8

3

1

4

177 : 179

7

5 TJ Holešov B

8

3

1

4

181 : 185

7

6 Suchdol n/O

7

3

0

4

162 : 160

6

7 TJ Sokol Horka n. M.

8

0

0

8

150 : 260

0

V tabulce střelců mistrovské soutěži házené máme v první desítce dva
úspěšné střelce.

HÁZENÁ OLKSH MLADŠÍ ŽÁCI SENICE NA HANÉ
– výsledky po podzimní části 2019/2020
Z

V

R

P

skóre

B

1 SK Žeravice

12

12

0

0

310 : 144

24

2 Sokol Horka n.M.

12

9

0

3

252 : 146

18

3 TJ Sokol Centrum Haná B

12

8

1

3

227 : 176

17

4 Házená Uničov

12

5

1

6

184 : 230

11

5 TJ Senice na Hané

12

4

0

8

171 : 210

8

6 TJ Cement Hranice

12

2

0

10

129 : 253

4

7 SK HFP Prostějov

12

1

0

11

102 : 216

2

Stejně jako u mužů i v první desítce nejlepších střelců mladšího žactva má
Senice dva své hráče.
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Malí seničtí házenkáři jsou Ježíškova vnoučata
„Milý Ježíšku, pro sebe a svoji sestřičku
bych si přál LEGO Friends, dětskou Nerf
Fortnite Sneaky Springer, panenku Nenu
s pejskem, modelínu Play-Doh, plyšáky
Elsy, Anny a sněhuláka Olafa z Ledového
království…“ tak asi začínaly dopisy, které posílali nebo nechali za oknem Ježíškovi i naši malí házenkáři. Ježíšek se rozhodl, že kromě dárků, které si sami přáli, jim dá i jeden důležitý úkol – udělat
radost i někomu jinému. Poslal jim proto dárek pro „babičku“ z Domova seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p. o.
a poprosil je, aby jí ho předali a udělali jí
tak hezké Vánoce – jak dárkem, který si

přála, tak i svojí návštěvou. Podle toho,
kdy tyto řádky čtete, tak - Předání dárku bude/bylo v pátek 20. 12. odpoledne – se souhlasem rodičů děti dáreček
předají/předaly a zpříjemní/zpříjemnily
tak všem obyvatelům domova odpoledne. I když jsou dárky od Ježíška až do jejich rozbalení pod stromečkem tajné, tak
nám řekl, čím spolu s ním udělají/udělaly děti „babičce“ radost… dárkem, který
děti předají je/předaly byl nový Set-top
box, aby se mohla dívat na své oblíbené
vědomostní pořady a soutěže.
Děti se tím zapojily do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který

se od roku 2017 v České republice koná
- samozřejmě v úzké spolupráci s Ježíškem a pracovníky domovů pro seniory,
kteří dopisy s přáními od babiček a dědečků převezmou. Od té doby Ježíškova
vnoučata plní osamělým seniorům v domovech tisíce přání.
Za všechny malé i velké sportovce přeji všem dětem, dospělým, maminkám,
tatínkům, babičkám a dědečkům krásné
a klidné vánoční svátky a nový rok 2020
a jsem moc ráda, že je u nás spousta
těch, kteří nemyslí jen na sebe a dělají
radost druhým.
Lenka Tobiášová

Podzimní úspěchy našich chovatelů a přání do nového roku 2020
Rádi bychom pogratulovali našim chovatelům za získání prestižních ocenění
v celostátních, evropských, speciálních
klubových a zahraničních výstavách.
Přítel Ing. Lukáš Hynek získal na speciálce masných plemen v Nezvěsticích
u Plzně Mistra klubu v sekci králík Burgundský (K4 383b.), Vítěznou kolekci
na králíky Burgundské a Pohár hejtmana Plzeňského kraje na nejlepší kolekci
králíků speciální výstavy.
Týden na to zabodoval na celostátní
výstavě Chovatel 2019 v Lysé nad Labem, na samce králíka Burgundského
získal Šampiona České republiky (96
b.), Vítěznou kolekci (K4 383b.) a Čestnou cenu na kohouta Hempšírky 96 b.
viz foto 1.
Mladá chovatelka Eliška Petřeková bodovala na klubové výstavě ve Slavkově
- na králíky České červené (K3 285b.)
získala Pohár nejlepší kolekce mladých
chovatelů, Čestnou cenu na kolekci
a Pohár mladého chovatele Českých
červených nejlepší kolekce viz foto 2.

Přítel Karel Nietsch na speciálce krá- jeme chovatelům, ať se v nadcházející
líků s rhônskou kresbou v Blatné zís- chovné sezóně rodí jen samí šampióni
kal Čestnou cenu na kolekci (K4 380b.) a všem přejeme do nového roku 2020
Na speciálce drůbeže zdrobnělých Ro- hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní podajlendek v německém Grosslanghei- hody.
Romana Vymětalová,
mu se dostal do TOP10 nejlepších chokulturní referent
vatelů v Německu, celkově tam získal
9 ocenění a prestižní Čestnou stuhu viz foto 3.
Přítel
Věroslav
Knajbl na Evropské výstavě Kingů
v Práčích u Znojma zvítězil se
svou holubicí Kinga a získal Vítězný
pohár.
Zmíněným chovatelům moc gratulujeme a jsme
rádi, že se naše
organizace může
pochlubit takovými úspěchy. Pře- Foto2: Eliška s vítěznými poháry, foto: R. Vymětalová

Foto1: Úspěšná výprava do Lysé nad Labem, zleva P. Grígeĺ,
Ing. L. Hynek, V. Novák, foto: P. Grígeľ

Foto3: Zleva K. Hoffmeister, K. Nietsch, B. Friedrich,
K.-H. Speckjohann, foto: R. Vymětalová
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Vítání dětí

Amálka Červenková

Adélka Novotná

Adam Malínek

Matyáš Žákovčík

Laura Svobodová

Eliška Dlabalová
Senický zpravodaj

Registrace MK ČR E 12644

V neděli 6. října 2019 se konalo slavnostní vítání
nejmladších občánků naší obce. Se svými přáníčky
vystoupily děti z místní mateřské školy a základní
umělecké školy a Mgr. Jana Barabášová starostovi
Ing. Michalu Tichému představila
Amálku Červenkovou, Adélku Novotnou,
Elišku Dlabalovou, Laurinku Svobodovou,
Matýska Žákovčíka a Adámka Malínka.

