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PANE STAROSTO, NA SLOVÍČKO…
Vážení spoluobčané,
vítejte u dalšího vydání našeho občasníku Senický zpravodaj.
Naše jarní vydání se nám trochu
opozdilo, ale o to víc informací v něm
naleznete.
Na letošní začátek roku budeme
všichni vzpomínat jako na rok koronavirový nebo rouškový. Bohužel tato
nemoc, která se prohnala celým světem, se nevyhnula ani naší republice,
a tak jsme všichni pocítili různá omezení v rámci vyhlášeného nouzového stavu. Doufejme, že to nejhorší už
máme za sebou a můžeme se těšit pouze na lepší zítřky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
vám všem, kteří jste nějakým způsobem pomáhali. Děvčatům, jež šily roušky pro starší spoluobčany, dobrovolníkům s jejich roznosem, členům jednotky dobrovolných hasičů, kteří zajišťovali rozvoz jídla pro policisty a hasiče, kteří hlídali uzavřenou oblast Litovle a Uničova, kuchařkám v mateřské
škole, které jako jediné v obci zajišťovaly možnost stravování po celou dobu
nouzového stavu, všem, co nabídli pomoc v rámci svých pracovních možností, i vám ostatním už jen za to, že jste se
chovali zodpovědně a ohleduplně.
Na pokyn Ministerstva školství byly
od 11. března 2020 na území České republiky zavřeny všechny základní školy. Situace byla pro učitelský sbor velmi náročná, protože se přešlo ze dne
na den na vyučování „na dálku“ a učitelé na novou situaci museli rychle reagovat. Dálková výuka je náročná, klade velké nároky na učitele, žáky i rodiče. Učitelé museli připravovat studijní materiály, které pak pomocí on-line nástrojů, předávali žákům. Na rodiče v té době byly kladeny také velké
časové nároky, protože z jejich strany
musela být daleko větší aktivní spoluúčast na výuce svých dětí. Chtěl bych
na tomto místě poděkovat učitelskému sboru 1. a 2. stupně za jejich snahu a aktivní přístup při zajištění výuky
na dálku pro naše žáky, a také Mgr. T.

Šoupalovi, který byl pověřen vedením
školy z důvodu odstoupení paní ředitelky Mgr. K. Pruckové, která na vlastní žádost rezignovala na funkci ředitel-
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ky školy ke dni 31. 12. 2019. Poděkování patří také rodičům, za jejich aktivní spoluúčast při výuce dětí, žáků,
na dálku.
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Ale dění v obci se díky nouzovému
stavu nezastavilo, jen trochu zpomalilo. Např. v budově kulturního domu
probíhaly práce na jeho rekonstrukci
podle předem stanoveného harmonogramu. Na sále kulturního domu je již
opravený strop, celý sál jsme nechali
ještě vymalovat. Foyer domu má zcela nový kabát, fasáda je před dokončením a to samé se dá říci i o vstupu
do budovy.
V Odrlicích probíhají práce na rekonstrukci bývalé školy taktéž neustále. Práce sice během karantény Litovle nabraly mírné zpoždění, nicméně
i toto zdržení bylo dohnáno, a tak je
termín dokončení plánovaný na konec
září stále platný. Sociální a zdravotní
komise již pracuje na kritériích pro přijímání občanů do nově vybudovaných
bytů.
V Cakově se dokončilo výběrové řízení na obnovu horního mostu poničeného při bleskových povodních v loňském roce. Na jeho obnovu nám při-

spělo Ministerstvo pro místní rozvoj
5 mil. Kč a realizaci bude provádět
společnost MODOS, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení s cenou mírně přesahující 8 mil. Kč. Rozdíl bude
uhrazen z obecního rozpočtu. Pokud
bude všechno probíhat bez komplikací, měly by být práce dokončeny ještě
v letošním roce.
V mateřské škole v Senici se pracovalo na projektu s názvem „Zahrada
splněných přání“, díky kterému došlo
k obnově starých, nevzhledných betonových teras a jejich úpravě na krásné venkovní učebny. Nyní si tam děti
mohou zasadit různé rostlinky, krmit
ptáčky a pozorovat hmyz. Najdou tam
i stinná místa, kde budou moci přečkat
na čerstvém vzduchu očekávané parné dny.
I v letošním roce jsme podali několik žádostí o dotace. Předně byla podána žádost na Ministerstvo zemědělství
z důvodu vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v Cakově. Nyní je
ještě brzy na to, abychom mohli znát
výsledky, ale jelikož je Cakov poslední
naší místní částí, kde kanalizace není,
doufám, že žádost bude úspěšná. Samozřejmě musím hned dodat, že peníze, které má ministerstvo na tyto akce
k dispozici, nejsou velké, tudíž při velkém množství podaných žádostí je
pravděpodobnost přidělení dotací nižší. Udělám však pro to maximum, aby
i Cakov mohl být v dohledné době odkanalizovaný.
Další žádost putovala na Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci projektu Senice v pohybu se tak vymění staré herní prvky na dětském hřišti u mateřské školy, vybuduje se zde altánek
a v blízkém okolí přibude i 10 nových
laviček. Do přilehlého parku budou
dále umístěny 3 venkovní fitness prv-

Most Cakov

ky pro starší spoluobčany a workoutová sestava pro mladší sportovce. Uvidíme, zda i v tomto projektu budeme
úspěšní…
Před 5 lety jsme zavedli sběr bioodpadu ze zahrad. Na několika místech
v obci střídáme přistavování kontejnerů. Někteří z vás se naučili bioodpad svážet na pozemek u zemědělského družstva, který naši pracovníci před lety využívali jako mezideponii tohoto odpadu, než se dále odvezl do kompostárny. Jelikož tento pozemek již k těmto účelům nevyužíváme,
nechali jsme ho vyčistit. Chtěl bych vás
touto cestou vyzvat, abyste tam již nic
nevozili a netvořili tak černou skládku.
Pro svoz bioodpadu využívejte obecní kontejnery, termíny jejich přistavení
naleznete na našich webových stránkách.
Do následujících letních dnů přeji
všem hodně sluníčka a hlavně hodně
hodně zdravíčka.
Ing. Michal Tichý, starosta obce

Terasy MŠ
Senický zpravodaj
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Komise životního prostředí Senice na Hané Informuje
akce „Sázíme stromy v Senici na Hané a Odrlicích“
Vážení občané, Komise životního prostředí si vás dovoluje pozvat na akci
„Sázíme stromy v Senici na Hané
a Odrlicích“.
Od roku 2019 plánujeme v našich obcích vysadit a obnovit stromovou výsadbu. Jedním z důvodů je také reagovat na klimatické změny, které přináší
i více období sucha.
V březnu 2019 jsme dostali nabídku od neziskové organizace „Sázíme
stromy“ (bližší informace www.sazimestromy.cz), která propojuje odborníky, obce a firmy za účelem výsadby
stromů v lokalitách, kde je to potřeba.
Od té doby jsme intenzivně připravovali výsadbu stromů v Senici na Hané
a Odrlicích (pozn. v Cakově nebyla
potřeba výsadba stromů). Výsledkem
společného jednání s neziskovou organizací bylo vytvoření plánu na výsadbu
stromů, který dostal definitivní podobu v listopadu 2019. Druhové určení
stromů provedla podle geografického
umístění lokalit a k přihlédnutí k současnému porostu zahradní architektka.
Plán výsadby stromů byl prezentován
na 8. zasedání Zastupitelstva obce Senice na Hané dne 26. 2. 2020. Celkem
bylo plánovaná výsadba na 10 lokalitách v Senici na Hané a Odrlicích, kde
se mělo vysadit cca 118 stromů ve dvou
etapách (jarní a podzimní etapa 2020).
Výsadba stromů byla již připravena
na 28. 3. 2020, ale z důvodu koronavirové pandemie, byla akce zrušena.
Musely se přehodnotit plány a na základě jednání se zástupci neziskové organizace „Sázíme stromy“ byl termín
výsadby stromů přeložen na podzim
2020. Věříme, že se spolupráce vydaří a další stromy společně vysadíme
v roce 2021.
Připravuje se podzimní akce výsadby stromů, kde bude zasazeno celkem 25 stromů na 7 lokalitách v Senici na Hané. Zbývající 3 lokality v Senici
na Hané (2 lokality) a v Odrlicích (1 lokalita) se plánuje v roce 2021.
Místa výsadby 25 stromů v Senici
na Hané byla prezentována na 9. Zasedání Zastupitelstva obce Senice
na Hané dne 1. 6. 2020 a níže uvádíme místa, kde budou stromy vysázeny:
1. Ulice Nádražní (před hřbitovem),
Senice na Hané, par. č. 162/1,
10 stromů
Počet a druh stromu:
10, lípa malolistá

2. Ulice Nádražní (před hřbitovem),
Senice na Hané, par. č. 1142/6,
(část této parcely je č. 162/1)
Počet a druh stromu:
3, lípa malolistá

3. Ulice Nádražní (obnova stromů
v parku), Senice na Hané,
par. č. 161/2
Počet a druh stromu:
1 liliovník tulipánokvětý,
2 javory mléče a jedna lípa
velkolistá (náhrada za pokácenou
lípu v květnu 2020 z důvodu jejího
zdravotního (havarijního) stavu
4. Ulice Zákostelí, Senice na Hané,
par. č. 1152/4, 1 strom (obnova
za uschlý strom)
Počet a druh stromu:
1, sakura
5. Ulice Polní, Senice na Hané,
par. č. 281/1
Počet a druh stromu:
3, borovice lesní

6. Hliníky, Senice na Hané,
par. č. 307/14
Počet a druh stromu:
3, platan javorolistý
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7. Ulice Jos. Vodičky (směr Náměšť
na Hané, pravá strana), Senice
na Hané, par. č. 1149/6
Počet a druh stromu:
1, sakura
Stromy určené k výsadbě získá obec
bezplatně. Obec musí ale zajistit následnou péči o vysázené stromy, tzn.
ošetřování stromů, závlahu apod.
V této chvíli není ještě určen přesný termín, kdy stromy budeme v obci
vysazovat. Termín bude upřesněn
na základě domluvy s neziskovou organizací „Sázíme stromy“.
Vážení občané, chtěli bychom vás
tímto pozvat a požádat o aktivní účast
na uvedené akci. Každý z vás, skupina nebo celá vaše rodina se může zapojit do uvedené akce s tím, že si vysadíte „vlastní strom“. Můžete se stát
i patrony vysázených stromů a tak dát
i příklad našim nejmenším, jak se starat o naše životní přostředí. Dobrovolníci si mohou přinést rýč a lopatu
k sázení stromů, pracovníci obce zajistí kůly a mulčovací kůry a naši hasiči zajistí dopravu vody pro sázené
stromy.
Předpokládáme, že začátek akce
začne v 9 hod. na lokalitě ulice Nádražní, 162/1, kde bude provedena
ukázka, jak správně zasadit strom.
Po ukázce se pak dobrovolníci rozejdou na příslušné lokality, kde se budou stromy zasazovat.
Na závěr akce si vás dovolujeme
pozvat na kulturní dům, kde pro vás
bude připraveno malé občerstvení.
O přesném termínu výsadby stromů
vás budeme informovat na zasedání zastupitelstva a na www.stránkách
Senice na Hané.
Věříme, že uvedená akce za vaší aktivní účasti bude prospěšná pro nás
v obci, ale i pro naše životní prostředí.
Těším se na vaši účast
Za Komisi životního prostředí
Kopecký M.
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Pomoc pro šumvald
Tělovýchovná jednota Senice na Hané se na akci, která se konala v sobotu 13.6.2020, rozhodla přispět
obci Šumvald, která byla při povodni na začátku června 2020 nejvíce zasažená. Do improvizované pokladničky návštěvníci přispěli 2.527 Kč a TJ se rozhodla, že částku zaokrouhlí na 10.000 Kč – tato částka byla
odeslaná obci Šumvald, jako příspěvek na pomoc s výdaji, které souvisí s mimořádnou událostí – povodněmi v období června 2020. Díky všem, kteří pomáhají a není jim pomoc ostatním lhostejná.

NOVÁ VEŘEJNÁ Wi-Fi V SENICI NA HANÉ
Na konci minulého roku byla firmou DOUBRAVA.NET
dokončena a zprovozněna veřejně přístupná a bezplatná Wi-Fi na několika místech Senice na Hané. Projekt
byl zcela financován Evropskou unií částkou 15 000 EUR
a díky němu se můžou jak občané Senice, tak i návštěvníci obce připojovat k rychlé a stabilní Wi-Fi síti. Signál
je dostupný na obecním úřadě, v kulturním domě a jeho
okolí, v knihovně, na sokolském hřišti a v multifunkční
sportovní hale.

Připojit se můžete například notebookem, tabletem nebo
třeba i jen chytrým mobilním telefonem. Název sítě je WIFI4EU a po kliknutí na připojit se k této síti se automaticky
otevře informační stránka o úspěšném připojení.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 v jednotlivých obcích
V 59 obcích našeho regionu koledovalo letos
136 skupinek koledníků:
Litovel

104 608 Podolí

Chořelice

11 448 Hvozdečko

Nasobůrky

13 076

Rozvadovice

4 103
4 390

Kozov, Blažov, Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov

6 300 Olešnice

12 788
4 669

Unčovice

11 607 Jeřmaň

3 429

Tři Dvory

8 871 Luká

21 694

Savín

5 210 Ješov

5 450

Myslechovice

10 858 Veselíčko, Březina

3 470

Víska

3 471 Bílsko

Chudobín

3 988 Vilémov

Nová Ves

7 615 Olbramice

7 452

Březové

5 374 Dubčany

10 613

Červenka

43 482 Náklo

7 187
15 559

29 539

Pňovice

8 070 Mezice

8 427

Bílá Lhota, Pateřín

5 815 Skrbeň

31 424

Hradečná

4 792 Příkazy

31 863

Hrabí

4 960 Hynkov

8 756

Měník

3 545 Haňovice

Řimice

8 652 Kluzov

3 930

Mladeč

9 321 Cholina

17 214

Sobáčov

2 555 Senice

45 818

Slavětín

5 913 Cakov

5 861

Měrotín

11 595 Odrlice

6 892

8 325 Senička

11 948

19 571 Náměšť

70 515

2 198 Loučany

26 256

Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov

10 776

Celkem bylo vykoledováno:
741 243 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 (např. na udržení zdrojů obživy nebo
vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v 57
obcích na Litovelsku 660 546 Kč. Část sbírky, určená
pro vlastní projekty Charity, byla využita následovně:
podpořili jsme provoz Domácí zdravotní péče, která
zajišťuje poskytování zdravotnických výkonů v domácím prostředí ve výši 100 000 Kč, podpořili jsme činnost Mateřského centra Rybička, které nabízí vzdělávací a tréninkové programy, základní rodinné poradenství, organizuje zájmové a volnočasové aktivity a různé společenské a sportovní akce pro rodiny s malými
dětmi ve výši 253 000 Kč. Poskytli jsme přímou pomoc
rodinám a osobám v nouzi ve výši 30 000 Kč. Částkou
20 000 Kč jsme přispěli na vybavení školních tříd v Gonaives na Haiti.
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

Senický zpravodaj
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sdh senice na hané - Povodně v šumvaldu
Jednotka SDH Senice na Hané, mimo svou působnost, zasahovala na Uničovsku po přívalových deštích. Konkrétně se
jednalo o obec Šumvald a její místní část Břevenec.
Odstraňovat následky povodní jednotka jezdila v období
8. 6. – 11. 6. 2020. Každý den vyrazila šestičlenná posádka
zásahovým vozem DA-Renault Master s čerpací technikou a
věcnými prostředky.
Naše činnost spočívala převážně z vyklízení zatopených
domů, odstraňování bahna ze dvorů a předzahrádek a následně čerpání zatopených studní.
Činnost na místě události a rozdělování úkolů řídil profesionální štáb HZS Olomouckého kraje.

SDH Senice na Hané
zve na nadcházející akce:
17. 7. 2020 – PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA
25. 7. 2020 – DĚTSKÉ TFA A VEČERNÍ DISKOTÉKA
26. 7. 2020 – ODPOLEDNÍ ČAJE
29. 11. 2020 – ADVENTNÍ JARMARK
		 A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Senický zpravodaj
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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
za rok 2019 v obci Senice na Hané, Cakově a v Odrlicích
V Senici na Hané bylo
v období od 1. ledna
do 31. prosince 2019 zjištěno spáchání 3 trestných
činů, kdy u jednoho byl
zjištěn pachatel. V Cakově
bylo v tomto období zjištěno spáchání jediného
trestného činu - a to majetkového charakteru, v Odrlicích nebylo
zjištěno podezření ze spáchání žádného trestného činu.
V průběhu roku 2019 u nás došlo
také ke spáchání 9 přestupků, přičemž
3 z nich byly majetkového rázu, 3 přestupky se týkaly narušení občanského
soužití -z toho k jednomu přestupku došlo v Odrlicích, 9 přestupků se týkalo
úseku dohledu na bezpečnost silniční-

ho provozu a jeden v rámci nedovoleného přechovávání OPL, kdy tyto byly
vyřešeny v blokovém řízení nebo oznámeny k projednání správnímu orgánu.
Priority Obvodního oddělení Policie ČR Litovel jsou v souladu s prioritami Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro rok 2020. Jedná se o preventivní
činnost spočívající v předcházení trestné činnosti, ochraně bezpečnosti osob,
majetku a veřejného pořádku - především v nekompromisním postoji vůči
protiprávní činnosti radikálních skupin,
při shromážděních, pochodech a sportovních utkáních a v lokalitách ohrože-

ných sociálním vyloučením. Dále v dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, především v provádění kontrol na alkohol a jiných návykových látek u řidičů motorových a nemotorových vozidel, provádění preventivních akcí ke zviditelňování nemotorizovaných účastníků silničního provozu
a dohled nad silničním provozem v rizikových lokalitách, se zaměřením na porušování pravidel silničního provozu,
které mají za následek vznik závažných
dopravních nehod a také ve vstřícném,
profesionálním, ale rozhodném a spravedlivém přístupu k orgánům místní samosprávy a dalším fyzickým i právnickým osobám.
Zpracováno dle zprávy
OO PČR Litovel

Nejmladší a nejstarší spolu - miniházenkáři ze Senice
= Ježíškova vnoučata

V předvánočním vydání zpravodaje
jste se mohli dočíst o plánu dětí a Ježíška - teď si můžete přečíst, jak to v prosinci dopadlo. V pátek 20. prosince 2019
odpoledne jsme jeli na výlet, na krásný
výlet, kdy jsme navštívili Domov seniorů
František v Náměšti na Hané, abychom
s dětmi splnili slib, který jsme dali Ježíškovi. Děti se nejdřív rozkoukávaly v (pro
ně) cizím prostředí - poznaly (a to bylo
taky jedním z cílů), že na světě jsou i staří
lidé, kteří potřebují naši pozornost a přátelství. Moc děkuji rodičům, kterým se
nápad líbil a souhlasili s ním. Děti rozdaly přání, která vyrobily... a bez přípravy
zazpívaly koledy - ale na jedničku! Jako
první jsme navštívili pana Jaroslava, další - paní Svatka, si zazpívala s nimi, děti si
s ní povídaly odkud jsou, co dělají a jak
jim jde házená a předaly jí dárek od Ježíška, ze kterého měla radost, stejně to
bylo i u pana Josefa, který projevil velký
zájem o sport - sleduje všechny sporty
a házenou má taky rád. Moc děkuji pracovníkům domova pro seniory, že nám
návštěvu umožnili, děkuji rodičům, kterým se nápad líbil a souhlasili s ním a děkuji i všem ostatním, kteří se zapojili nejen do tohoto projektu, ale nezapomínají
na to, že jsou senioři mezi námi a zaslouží si naši pozornost.
Lenka Tobiášová ml.
TJ Senice na Hané, miniházená
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Činnost jednotky SDH Senice na Hané v roce 2019
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Senici na Hané je zařazena v kategorii JPO III a je jednotkou s územní působností, tudíž je povolávána i k událostem mimo území naší obce.
V jednotce pracuje celkem 21 členů. Její členové jsou pravidelně školeni a absolvují různé kurzy potřebné k výkonu jejich funkcí v jednotce. V loňském roce takto strávili celkem
208 hodin.
Dále probíhaly potřebné výcviky jako např. používání dýchacích přístrojů, poskytování první pomoci, používaní motorové řetězové pily nebo kondiční jízdy strojníků. Dále
jsme se intenzivně zdokonalovali v činnostech při vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a při poskytování první pomoci zraněným osobám. Výcviky v těchto oblastech probíhaly také formou ukázek, kdy jsme prezentovali činnost naší jednotky na různých akcích jako např. ukázky na dětském dni v Unčovicích, na akci „Hrdinové regionu“ v nákupním centru Šantovka v Olomouci nebo na oslavách k uctění památky Mistra Jana Husa v Horce nad Moravou. Každý čtvrtek také probíhalo školení jednotky a údržba techniky a vybavení. Celkem jsme těmito činnostmi strávili 1 151 hodin.
Rok 2019 pro nás byl v oblasti zásahové činnosti opět rokem rekordním a velmi náročným. Zasahovali jsme celkem
u 107 událostí, což je o 19 zásahů více než bylo dosavadní
maximum. Jednalo se o 41 dopravních nehod (z toho bylo
třeba v 5 případech vyprošťovat zraněné osoby a ve 20 případech ošetřovat zraněné), 18 požárů, 41 technických pomocí (odstranění spadených stromů, likvidace obtížného hmyzu apod.), 1 záchranu osob, 1 únik nebezpečné látky a 5 planých poplachů. Z celkového počtu 107 událostí jsme ve 27
případech vyjížděli na dálnici D 35. V katastrech obcí Senice na Hané, Cakov a Odrlice jsme zasahovali u 31 událostí, z toho se jednalo o 21 technických pomocí, 7 dopravních
nehod a 2 požáry. Jak je ze statistiky patrné, většinu událostí naší jednotky tvořily zásahy u dopravních nehod, a výcvik
v oblasti vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a v oblasti poskytování první pomoci je pro nás tedy stěžejní a velmi důležitý.
U zásahů odpracovali členové jednotky celkem 1 441 hodin – ve dne, v noci, za deště, ve vichřici, za mrazu a s vědomím, že po návratu musejí jít do svého zaměstnání jako každý druhý. V loňském roce nás několikrát potrápily přívalové
deště, kdy jsme zasahovali u mnoha události jak v našich katastrech, tak v okolních obcích (Senička, Vilémov, Loučany

apod.). Nejdelším zásahem byl zásah spojený s odstraňování
následků přívalového deště v Cakově, kdy jsme prováděli čištění komunikací, studní a čerpání sklepů. Celková délka zásahu se vyšplhala na 12 hodin. Druhým nejdelším a zároveň
nejnáročnějším zásahem byl zásah u dopravní nehody autobusu převážejícího děti, který narazil do stojícího nákladního
vozidla na dálnici D 35 u Nasobůrek. Následky této dopravní
nehody jsme odstraňovali 5 hodin.
Průměrný čas výjezdu jednotky k událostem byl 3,5 minuty. Rychlý čas výjezdů je dán zejména pohotovostmi, kdy
jsou 24 hodin denně minimálně 4 členové jednotky připraveni k výjezdu. Cisterna vyjela k 84 událostem a dopravní automobil k 24 událostem, při kterých tato vozidla najela celkem 1 879 km. U požárů jsme spotřebovali 55 700 litrů vody
a činností v jednotce jsme strávili celkem 2 800 hodin.
Podrobné informace o zásazích a činnosti jednotky (včetně
fotografií a zajímavých 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 děkuji všem svým kolegům z jednotky za časově, fyzicky a psychicky 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 Senice na Hané
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Ukliďme si Česko - Ukliďme si Cakov
Celá akce byla plánovaná původně
na 6. dubna, ale pak přišel virus zvaný
„COVID“ a celou akci nám odsunul, ale
naštěstí nezrušil. Členové OV naplánovali
náhradní termín 29. a 30. května a vše se
mohlo dát do pohybu. Letos to byl již druhý ročník, který začal v pátek sběrem starého železa jako v loňském roce. Místní
hasičům málem nestačila vlečka. V sobotu se pak ráno v 9 hod. u kaple sešla parta
nadšených dobrovolníků a úklid mohl začít. Byla jsem velmi mile překvapená, protože se do úklidu zapojily všechny věkové
kategorie, nejmladší dobrovolnice Julinka měla pouhé 3 roky a dobrovolník Štěpánek, který má teprve 2 roky. Rozdělili jsme se do skupin, jedna skupina obešla vesnici a vysbírala pohozený odpad,
druhá skupina se pustila do mytí oken
na sále, třetí skupinka vyhrabala trávu
u potoka, čtvrtá okopávala a zvelebovala
část kolem pomníku padlých a poslední
nejpočetnější skupina vzala lopaty, metly, motyky a čistila okraje chodníků. Práce nám šla od ruky a ani kapky deště nás
nezastavily. V naší partě jsme měli i jednoho motorizovaného pomocníka - Kamila - který i přes svůj handicap nechtěl být

pozadu. Za elektrickým vozíkem měl připevněnou vlečku a celou dobu nám odvážel nepořádek. Děti se předháněly, kdo
dřív bude nakládat na vlečku a tak nám
málem chyběly lopaty. Další překvapení
na sebe nenechalo dlouho čekat, protože se do úklidu zapojili i chalupářky. Panovala velmi dobrá nálada, jak můžete vidět na fotografii a tak nikdo nehlídal čas.
No, a jak to bývá, po dobře vykonané práci musí být i odměna. O tu se nám postarali místní hasiči a připravili nám dobrotu z udírny a vychlazené pivečko, samozřejmě děti dostaly nealko a navíc sladkou odměnu. Všechny skupinky se potkaly na humně a společně všichni všechno
snědli a vypili. Dílo se zdařilo, Cakov prokoukl a lidé se setkali a pomohli si! Chtěla bych touto cestou poděkovat těm, co
se jakkoliv zapojili do této akce. Vedení
obce za příspěvek na občerstvení, pracovníkům skupiny údržby obce, že nám
ty hromady odpadu a nepořádku odvezli a hlavně vám všem, co jste přiložili ruku
k dílu. Určitě budeme pokračovat zase
i další roky, protože mít obec krásně čistou je to, co si asi každý přejeme a taky
to je na pak vidět - lidé, kteří tam žijí, mají
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svou vesničku rádi a jim není jedno, jak to
v ní vypadá.
Dobrá zprva je, že v Odrlicích se už plánuje úklid na červen a v Senici se budeme moci zapojit do podobné akce už
v září. Takže ještě jednou všem velký dík
a těším se na 3. ročník „Ukliďme si Česko – Ukliďme si Cakov“.
Vendula Koupilová
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Zpráva z činnosti rybářského spolku
Letošní rok 2020 je poznamenaný celosvětovou krizí, spojenou
s pandemií Coronaviru- Covid 19.
Přestože začátek roku přinesl
spoustu omezení, naše činnost
se nezastavila.
Letošní , již 17-tý ročník Rybářského plesu se uskutečnil 7. února, kdy naštěstí žádná omezení
nebyla ještě v platnosti. Ples byl
opět podpořen spoustou sponzorských darů do naší tomboly,
za které tímto našim příznivcům
děkujeme. Samozřejmostí tomboly byly také krásné ryby a k občerstvení tradiční rybí speciality.
Počátkem května pořádáme tradičně spolkové rybářské závody.
I když některá opatření ještě pořád platila, již jsme je v omezené formě mohli uspořádat, a to
na rybníku v Drahanovicích. Museli jsme dodržet závazná opatření ohledně roušek, rozestupů či
shromažďování, ale vzhledem ke krásnému počasí se chytání vydařilo.
V letošním roce nás čeká ještě několik akcí, jako například rybářské závody u Humpolce na rybníku Hadina, setkání na podzim v Jestřabicích, či individuální akce
v Dešné či Bohušicích.
Rovněž máme naplánované brigádnické akce,
související s naší činností.
Hlavní zprávou pro náš spolek však je výrazný posun v realizaci rybníka – Biocentra Véklice. Podařilo se získat finanční prostředky na vybudování ,
a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, který by měl být v době vydání tohoto Zpravodaje již znám.
Zahájení stavby by mělo proběhnout v brzkém
podzimu, či na konci léta letošního roku.
Stavba bude plně hrazena z prostředků Ministerstva zemědělství a nebude zatěžovat obecní rozpočet. Akce spadá do gesce Pozemkového úřadu
Olomouc.
Krátce ještě o vlastní stavbě.
Biocentrum bude umístěno v ohybu Blaty, v části Véklice, což je prostor u potoka, zhruba v půlce cesty
mezi Senicí a Seničkou u tzv. „splavu“ (viz. mapka).
Biocentrum bude mít rozlohu cca 10 ha. Z toho
budou vodní plochy cca 4,5 ha a zbytek budou výsadby dřevin, luční společenstva a úpravy okolí.
Součástí je rovněž úprava příjezdových cest.
Vodní plochy budou děleny na tři části – rybníková nádrž o rozloze 3,37 ha a tři další navazující
menší tůně o zbývající rozloze cca 1,1 ha.
Součástí těchto rozloh je i tzv. litorál, což je mělká část s pobřežní vegetací. Ta bude tvořit do 30%
těchto vodních ploch.
Celé biocentrum bude významným krajinným prvkem a zcela jistě přispěje nejen k zadržení vody
v krajině, ale bude i novým domovem spousty zvířecích obyvatel či novým cílem vycházek našich občanů.

Věřím, že v podzimním či zimním čísle tohoto Zpravodaje
již budu moci napsat o započaté stavbě.
Za Rybářský spolek Senice na Hané
Ing. Vymazal
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
PODĚKOVÁNÍ:
RODIČŮM
V tomto, ne příliš pohodovém období, děkuji všem našim rodičům, kteří
pochopili důležitost rozhodnutí o nutnosti omezení provozu mateřské školy v měsíci březnu a uzavření v dubnu.
Moc si vážím a všem děkuji za to, že
jste pochopili důležitost takového kroku a že zdraví dětí a nás všech je nad
všechny nepříjemnosti a komplikace
s tím spojené.

to. A následně nám zaměstnanci obecního úřadu zryli pískoviště. Zahrada je
připravena pro děti, doufám, že si ji letos užijí.
LIDUŠCE
- naší kolegyni, která nám všem našila
tak potřebné roušky na obličej.

KUCHAŘKÁM NAŠÍ ŠKOLKY
Nejen v době omezeného provozu vařily naše paní kuchařky pro širokou veřejnost (tzv. cizí strávníky). V této nelehké době strávníků přibylo a já kuchařkám moc děkuji, že se tohoto nelehkého úkolu bez problémů zhostily.
Věřím, že vám všem obědy moc chutnají tak, jako nám ve školce.
VŠEM ZAMĚSTNANCŮM
Každým rokem pořádáme společně
s rodiči brigádu na úpravu školní zahrady a okolí mateřské školy. Jelikož situace je taková jaká je, tak jsme si letos zahradu uklidily samy.
Ve čtvrtek 19. března jsme všechny
nastoupily v pracovním a zvládly jsme
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Nemohu předpokládat, jak se situace bude vyvíjet od napsání tohoto příspěvku do vydání zpravodaje,
ale za všechny zaměstnance mateřské školy vám všem přeji pokud možno hodně zdraví a pohodové letní dny.
zapsala: Jana Gruntová
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Střípky z malé školy v Zákostelí aneb co se u nás ve škole děje
Momentální situace sice není růžová, to
všichni víme, ale než k tomuto všemu došlo, prožili jsme několik pěkných a zajímavých dnů.
Ani se to nezdá, ale od našeho vánočního zpívání uplynul téměř půlrok.
V lednu jsme zhodnotili svoji půlroční
práci vysvědčením.
21. února jsme slavili Den mateřského jazyka. Prvňáčci se svými andílky vytvořili bohatý strom a přátelská srdíčka plná krásných
českých slov, písnička o češtině nechyběla.
Naši krásnou halu jsme využili k pohybovým hrátkám. Na jedenácti stanovištích
jsme cvičili, plnili úkoly, skákali, házeli, posilovali, ale hlavně si andílkovsky užívali.
Masopustní čas patří také karnevalovému skotačení. 29. února na dětském maškarním plese jste měli možnost vidět pěkné vystoupení s názvem Papoušek Kaka-

du v podání děvčat a jednoho chlapce.
Barevný, skotačivý a veselý tanec roztleskal celý sál.
Druháčci a třeťáčci také nezaháleli. Udělali si pyžamovou párty. Třešničkou na dortu bylo potom krájení, míchání a příprava pečených i nepečených dobrot v naší
nové školní kuchyňce.
Začátek měsíce března se nesl v duchu
knih a básniček. Z každé třídy se ozývaly verše od nejrůznějších autorů i autorek
dětské poezie. Nejlepší recitátoři nás pojedou reprezentovat koncem dubna do vilémovské školy.
Bohužel, další plánované akce byly díky
momentální situaci pozastaveny, ale věříme, že je budeme moct uskutečnit.
Přejeme vám hodně sluníčka a hlavně
zdraví.
Malí i velcí ze školičky v Zákostelí

Recitační soutěž 2020
Recitační soutěž se na naší škole stala
již příjemnou tradicí. Jsme moc rádi, že
i ve světě počítačů, mobilů aj. digitálních
technologií ještě zaznívá pěkné české
slovo, kultivovaný projev a že naše senické děti jsou schopny a ochotny věnovat
svůj čas výběru a přípravě básní a textů.
Ve čtvrtek 20. 2. se uskutečnilo v hlavní
budově školní kolo této recitační soutěže. Zúčastnili se ho žáci 5. – 9. ročníku.
Všechny děti přistupovaly k soutěži zodpovědně a předvedly pečlivě připravené výkony. Zazněly verše i próza a odborná porota složená převážně z vyučujících českého jazyka nakonec rozhodla takto: V kategorii 5. třída: 3. místo – R.
Dutszak, 2. místo - A. Navrátilová, 1. místo – Z. Hubáček. V kategorii 6. a 7. třída:
3. místo – M. Reif, O. Tichý, 2. místo – Z.
Kalvodová, 1. místo – J. Kaksa. V kategorii nejstarších žáků: 3. místo – N. Svačinková, L. Kalabisová, 2. místo – V. Malý,
1. místo – Z. Nimrichterová. Do oblastní-

ho kola, které se letos konalo 28. 2. v ZŠ
Nákle, postoupili žáci umístění na 1. a 2.
místě. A jak dopadli při měření sil s dětmi Z Náměště, Těšetic a Nákla? Určitě
nám neudělali ostudu. Pěkné a zaslouže-
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né 3. místo si dovezli Zdeněk Hubáček
z 5. třídy, který porotu zaujal verši J. Ryšánka a Vašek Malý z 9. třídy, který se
líbil díky povídce Šimka a Grossmanna.
Mgr. Tomáš Šoupal
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Slavnostní vítání občánků…

Markétka Hlavinková

Michael Kadlec

Matěj Valos

Vojtěch Navrátil
Senický zpravodaj

Registrace MK ČR E 12644

…..proběhlo v neděli 19. ledna 2020.
V milém programu vystoupily děti z místní mateřské školy a ZUŠ.
Poté Mgr. Jana Barabášová seznámila starostu Ing. Michala Tichého
s nejmladšími občánky obce:
s Markétkou Hlavinkovou, Michaelem Kadlecem, Matějem Valosem
a Vojtěchem Navrátilem.

