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PANE STAROSTO, NA SLOVÍČKO…
Vážení spoluobčané,
začalo nám léto, čas prázdnin a dovolených, blíží se hodové veselí a nadešel
čas i na další číslo našeho zpravodaje.
Práce na úpravě prostranství před mateřskou školkou jsou již v plném proudu
a zanedlouho budou u konce. Realizaci
této stavby provádí společnost Provádění staveb Olomouc, a. s., která podala
v rámci výběrového řízení nejlevnější
nabídku. Celá akce bude stát dle smlouvy o dílo 4.398.741 Kč bez DPH a obec
na ni získala dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava v celkové výši 3.826.206
Kč. Na fotografiích níže můžete vidět
průběh prací.
Výběrové řízení na generální rekonstrukci průtahu v Senici je také u konce
- práce na silnici, chodnících a parkovacích stáních i na dešťové kanalizaci bude
provádět společnost STRABAG, a. s.,
která předložila nejvýhodnější nabídku
s celkovou cenou 40.094.318 Kč bez
DPH – z toho dešťová kanalizace bude
stát 5.045.335 Kč bez DPH a chodníky
s parkovacími stáními 5.959.832 Kč bez

DPH. Celá tato akce by měla být hotova za 143 dnů od zahájení, tzn. všechny
práce by se měly stihnout ještě před zimou.
Na financování všech tří akcí použije
obec investiční úvěr, který schválilo zastupitelstvo obce ještě před výstavbou
kanalizace.
Jelikož dobrých zpráv není nikdy dost,
jsem rád, že obec může v rámci projektu „Separace biologicky rozložitelného odpadu“ nakoupit štěpkovač a 4
kontejnery na naši Avii. Tento projekt
uspěl v rámci Operačního programu
Životní prostředí s celkovou výší dotace
547 tisíc Kč.
V Odrlicích provedla naše skupina
údržby nezbytné opravy střechy na šatnách na fotbalovém hřišti a ve spodním
areálu bylo zrekonstruováno osvětlení.
Chtěl bych tímto poděkovat odrlickým
hasičům, kteří v rámci této rekonstrukce
prováděli všechny výkopové práce.
Závěrem Vám všem přeji hezké slunečné letní dny.
Ing. Michal Tichý
starosta obce
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Zahradní slavnost 2014
V pátek 20. 6. 2014 se uskutečnila v areálu KD v Senici na
Hané tradiční Zahradní slavnost základní školy. Každoroční pestré a divácky atraktivní vystoupení žáků připravily paní učitelky
tentokrát v duchu střípků všeho, co se během tohoto školního roku událo. Ukázky z divadelního, pěveckého i tanečního
kroužku se střídaly s kouzelným vystoupením malých sportovců, které bylo vzpomínkou na úspěšné české olympioniky. Diváci tleskali také synchronizovanému vystoupení malých plavců
nebo biatlonové štafetě rodičů. Malí tanečníci se vlnili v rytmu
makareny i dalších známých písniček. Celý program byl zakončen představením a slavnostním šerpováním žáků 9. třídy. Večer
pak pokračoval v doprovodu skupiny Galaxy, která návštěvníky roztančila a také trošku zahřála. Počasí bylo ten den zrovna
trošku chladnější, ale naštěstí spadlo během představení jen pár
kapek, které diváky nijak nevyvedly z dobré nálady.

Občerstvení a veškeré organizační záležitosti celé akce již tradičně zvládli bravurně zástupci rodičů a důvěrníci SRPŠ. Překonali i malé technické problémy, a tak si všichni návštěvníci
mohli pochutnat na uzeném kabanosu, žebrech a sladkostech
z bufetu od maminek.
Děkujeme všem rodičům za jejich ochotu a obětavost při přípravě slavností, paním kuchařkám za vynikající koláčky, paním
„obličejovým malířkám“ za trpělivost při dlouhém malování,
paním učitelkám za přípravu celého programu a také žákům,
kteří na slavnosti vystupovali, za zpříjemnění pátečního odpoledne. Přejeme jim, aby si o prázdninách všichni pořádně
odpočinuli a nabrali sílu a třeba i inspiraci k té další Zahradní
slavnosti.
Mgr. K. Prucková

Výročí trati Senice na Hané – Litovel
O víkendu 13. – 15. června 2014 byly
připraveny oslavy výročí provozu na železniční trati Senice na Hané – Litovel.
A protože se jednalo o 100. výročí, musela být oslava náležitá. Nejen děti z místní
základní školy mohly pozorovat zajímavé mašinky jezdící po kolejích na trase
z nádraží na zastávku a dále na Litovel
již v pátek. Hlavním dnem oslav byla ale
sobota. Krátce před půl devátou přijel na
senické nádraží vláček, který byl sestaven spřežením parní lokomotivy z řady
310 pojmenované Litovel (ta zde na trati

opravdu vozila cestující), parní lokomotivy 314.303 z olomouckého depa, motorového vozu Hurvínek z roku 1948 a několika historických vagónů. Lokomotiva
Litovel byla v roce 1913 vyrobena v První
českomoravské továrně na stroje právě
pro nově budovanou dráhu. Cestující
v historickém vlaku přivítali společně
s formací Dechového orchestru Uničov
naši občané, návštěvníci z okolních obcí
a také děti z místní základní školy. Z vozů
historického vlaku vystoupilo společně
s nadšenými fanoušky historických vláč-
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ků také několik zástupců regionálních
i krajských samospráv a také senátoři.
Účastníci tak mohli pozdravit např. K.
Korytáře, M. Tesaříka, J. Rozbořila, P.
Šrůtka a další. Všichni společně mohli ochutnat senické vdolečky či točené
pivo nebo dobře vychlazenou slivovici.
O půl desáté pak dechovka vyprovodila
vlakovou sestavu na její cestě za dalšími
zastávkami a oslavami významného výročí. Ať tedy – navzdory pokroku – mohou naši potomci oslavovat další výročí
této dráhy!
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Volby do Evropského parlamentu v Česku
Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskutečnily 23.
a 24. května 2014 v rámci celoevropských voleb do Evropského
parlamentu. V České republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát
(do roku 2019). Česká republika po volbách přišla oproti předcházejícímu stavu, kdy měla v Evropě 22 zástupců, o jednoho
europoslance, protože dle Lisabonské smlouvy byly počty poslanců o něco sníženy (do roku 2014 měl Evropský parlament
766 poslanců).

Volby vyhrálo v ČR hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi
získanými mandáty, těsně druhá skončila koalice TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo získala ČSSD s 14,17 % (čtyři mandáty). Další dvě strany v pořadí
- KSČM (10,98 %) a KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden mandát Svobodní s 5,24 %. Volby provázela rekordně nízká účast – 18,2 %.
Jak se volilo v Cakově, Odrlicích a v Senici můžete zhodnotit
v následujících přehledech.

Volby do EP – 23.-24.05.2014
Cakov

Volby do EP – 23.-24.05.2014
Odrlice

Volby do EP – 23.-24.05.2014
Senice na Hané

Celkem voličů 210
vydané obálky 40
volební účast 19,05 %

Celkem voličů 176
vydané obálky 44
volební účast 25,00 %

Celkem voličů 1 114
vydané obálky 219
volební účast 19,66 %

ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
TOP 09
ODS
ANO 2011
Koalice SP a NO!
NE Bruselu
Česká pirátská strana
Občanská konzervativní strana

ANO 2011
KDU-ČSL
ČSSD
TOP 09
KSČM
KSČ
ODS
SNK Evropští demokraté
Strana zelených
Moravané
Republikánská strana
Strana zdravého rozumu
- Nechceme euro

9 hlasů
8 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas

KSČM
KDU-ČSL
TOP 09
ANO 2011
ČSSD
ODS
Úsvit přímé demokracie
Strana zelených
Česká pirátská strana
KSČ
Strana svobodných občanů
Strana zdravého rozumu
- Nechceme euro
Věci veřejné
Moravané
Česká strana regionů
LEV 21
Koruna česká
VIZE 2014

14 hlasů
12 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

44 hlasů
37 hlasů
35 hlasů
28 hlasů
27 hlasů
10 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Jubilanti ve II. a III. čtvrtletí
Chytilová Marie
Chromá Ludmila
Nevrlá Věra
Tobiášová Marie
Osyková Bohumila
Kolavíková Milada
Valouchová Jarmila
Jergon František
Uhrová Marie
Němec Květoslav
Stratil Zdenek
Pazderová Marie
Schulmeister Vojtěch
Koupilová Miloslava
Vychodil Jiří
Absolonová Milada
Štafová Anna
Kadlčík Vladimír
Absolonová Marie
Bednářová Ludmila

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

Lakomý František
Senice na Hané
Koupil Jaroslav
Cakov
Krejčí František
Odrlice
Pírek Jaromír
Senice na Hané
Valouchová Marta
Odrlice
Marková Věra
Senice na Hané
Kučerová Ludmila
Senice na Hané
Grézlová Marta
Odrlice
Hlavinková Božena
Cakov
Řezníková Anna
Odrlice
Špundová Jarmila
Senice na Hané
Studeníková Jaroslava Senice na Hané
Nimrichter Vojtěch Senice na Hané
Tichý Pavel
Senice na Hané
Tobiášová Františka Senice na Hané
Novotná Blažena
Senice na Hané
Mikulka Václav
Senice na Hané
Dostálová Eliška
Senice na Hané
Holeček Vlastimil
Senice na Hané
Kvapilíková Zdenka
Cakov
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Snášel Otakar
Odložilová Vlasta
Grecmanová Ludmila
Bočková Marie
Dofková Miluše
Oral Alois
Žákovčík Jarosla
Pinkava Jaroslav
Skácel Jaroslav
Kvapil Aleš

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

Všem oslavencům přejeme
do dalších let štěstí,
pohodu, spokojenost
a především pevné zdraví.
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Seničtí rybáři informují: 50 let od založení spolku chovatelů v Senici na Hané
V sobotu 21. 6. 2014 pořádalo sdružení Rybáři Senice na
Hané další ročník závodů v rybolovu tentokrát na rybníku
v Sobáčově. Rybáři se zúčastnili v hojném počtu a utkali se
mezi sebou jak rybáři, tak rybářky. Po osmihodinovém usilovném boji a ulovením šesti kusů ryb v celkové délce 319 cm

zvítězila Zita Vláčilová. Na druhém místě s délkou 119 cm se
umístil Petr Falhar a na třetím Čestmír Maksant s délkou 109
cm ulovených ryb. Akce se vydařila a těšíme se na další setkání
u některého z krásných okolních rybníků.
Petrův Zdar, Rybáři Senice na Hané

STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ NA FAŘE V SENICI
Milí čtenáři, v těchto dnech vítá naše
obec nového faráře, rodáka z Pozlovic P.
Martina Mališku. Ten letos oslavil stříbrné jubileum kněžského svěcení a kromě
senické farnosti bude v roli duchovního správce pečovat také o poutní místo
v Cholině. Do našeho regionu nepřichází poprvé, což jistě brzy sami vypátráte.
Jako jeho bezprostřední předchůdce mu
ze srdce přeji pevné zdraví, dobré nápady
i ochotné spolupracovníky.
Věřte mi, že není snadné být farářem
a účinně pomáhat lidem k setkání s Bohem v naší povrchní a uspěchané době,
která obecně považuje náboženství v lepším případě za ušlechtilou, nicméně poněkud méně důležitou skutečnost. Stačí
se podívat na školní vysvědčení. Ti starší
z vás si ještě pamatují dobu, kdy do hodin náboženství chodila téměř celá třída
a příslušná známka byla uváděna na čelném místě hned za známkou z chování.
Před rokem mi někdo z vás blahopřál,
protože školní výuku náboženství u nás
navštěvuje asi každý šestý žák. To je však
ve skutečnosti hodně slabé. Co těch
ostatních pět šestin? Ti opravdu nebudou
znalost základů křesťanské moudrosti potřebovat?
S námi dospělými to většinou není
o mnoho lepší. Mezi různými lákavými
nabídkami využití času dnes příliš snadno
uhýbáme před výzvami duchovního charakteru. Ukázala to i letošní Noc kostelů,
která měla v Senici kvalitní program zaměřený na ty, kdo se nechtějí jen bavit,
ale také přemýšlet o rodině a zažít dotek
posvátného. Osobně jsem si však po dobrých zkušenostech z loňska myslel, že je
nás takových více.
Vždycky budu mít rád zdejší farnost.
Tím nemyslím jen oněch vzácných 130
lidí, kteří se pravidelně účastní nedělních
bohoslužeb, ani ten blíže neurčený počet

pokřtěných katolíků. Mám rád všechny
sousedy, kteří umí odpovědět na pozdrav.
Mám rád různě angažované obyvatele
obou přifařených obcí Senice a Senička.
Mám rád děti a zvláště skauty, kteří to
myslí vážně se svým slibem. Mám rád zemědělce, učitelky, myslivce, kuchařky ze
školní jídelny, hasiče i prodavačky v obchodě. Mám rád nemocné a staré lidi,
které jsem se snažil navštěvovat. Nezapomenutelný pro mě zůstane silvestrovský
večer ve společnosti veselých poštovních
doručovatelek a mnoho jiných společenských událostí. Moje nejkrásnější vzpomínky však zůstanou zrakům veřejnosti
ukryty. Myslím na tiché hodiny strávené
ve vašem kostele ve dvou s Bohem.
Díky vám všem za vstřícnost během
uplynulých tří let. Přijali jste mě mezi sebe
velice dobře. Kéž byste byli stejně otevření také pro Ježíše Krista, který k vám své
kněze z dobré vůle posílá. Uvažte tohle.
Dokud na Ukrajině nebylo riziko války,
snižovaly všechny země západní Evropy
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lehkovážně a navzdory platným úmluvám své rozpočtové výdaje na obranu.
Výsledkem je teď nepříjemné probuzení. Zjišťujeme, že nejsme připraveni čelit
eventuální hrozbě ozbrojeného konfliktu.
Podle mého názoru probíhá v Evropě bez
ohledu na regionální statistiky něco podobného i ve vztahu k náboženství. Dlouhodobé podceňování důležitosti duchovního života ve společnosti je chybným
trendem, který se už projevuje.
Jak víte, předávám otci Martinovi farnost, která má na kůru rozestavěné varhany – obraz práce, která mu určitě nebude
chybět. Dokončení restaurování si prý
vyžádá ještě několik měsíců, ale starost
o duše zdejších obyvatel je nikdy nekončící příběh. Děkuji za to, že jsem k němu
mohl s Vaší pomocí přidat pár kapitol.
Přeji nám požehnané a ničím nerušené
letní dny. Těším se na viděnou.
P. Tomáš Klíč,
bývalý farář ze Senice
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TURNAJE V MINIHÁZENÉ
Naše vesnice Senice na Hané je již
více než 50 let místem zaslíbeným házené, posledních několik roků i miniházené. Ve školním roce 2013/2014 se
v senické školní lize představila družstva
žáků z Choliny, Loučan, Těšetic, Drahanovic a Senice na Hané.
Po dvou zimních turnajích, které jsme
sehráli v Těšeticích, jsme se v pátek
30. dubna a v pátek 30. května sešli
k dohrání školní ligy na našem senickém hřišti. V dubnu sluníčko od rána
krásně svítilo, těšení miniházenkářů
bylo evidentní, květnový pátek přinesl
i deštíček. Házenkáři ale nejsou z cuk-

ru a umí vyhrávat i s nepřízní počasí.
Oba turnaje můžeme zhodnotit velice pozitivně. Střílelo se, bránilo, běhalo, přihrávalo, fandilo,…proto vyhrálo
všech padesát házenkářů, kteří se po
oba dny dobře bavili a odnesli si plno
dojmů a zážitků. Na skutečné body
a pořadí zvítězili naši žáci. Porazili
všechny soupeře.
A kdo že za nás bojoval? V brance
předvedl nebojácnost Vojta N. a Honza C., v poli se střídali Leonka K., Lucinka H., Leonka D., Barunka K., Standa
H., Ondra C., Matyáš M., Honza D.
a Martin Z. Všem patří pochvala za bo-

jovnost, hru fair play a vzornou reprezentaci školy.
Letošní jarní část školní ligy házené
máme úspěšně za sebou.
Poděkování patří TJ Senice na Hané
za propůjčení hřiště a šaten, panu
Janu Štajgelovi za přípravu areálu,
panu Miloslavu Hynkovi navíc za vedení družstva, pánům Janu Barabášovi
a Michalu Kalabisovi za zodpovědnou
rozhodcovsko-časoměřičskou
roli.
Ráda bych poděkovala i vedení zúčastněných škol za dobrou spolupráci.
Mgr. Jana Barabášová

VÍTE, ŽE ZA HUMNY NENÍ JEN DRAK?
MY už ano. A kdo jsme MY? Žáci a učitelé 1., 2., 3. a 4. třídy ze senické školy
a v prvním červnovém týdnu jsme bádali a zkoumali okolí naší vesnice. První z pěti expedic se jmenovala AKŠILE.
V pondělí 2. června za námi přišla Eliška
z Kunštátu, aby nás pozvala na stezku,
která podle pověsti trávou nezaroste.
Každá z deseti skupinek, do kterých byli
žáci rozděleni, se naučila co nejvíce informací o místech, která tvoří zastavení
na STEZCE ELIŠKY Z KUNŠTÁTU. Měli
jsme možnost slyšet úryvky pověstí, básničky v hanáčtině, pětilístky, vidět dramatizace, ... Cestou na Bořík žáci pozorovali
okolí, hledali přírodniny, poznávali byliny,
všímali si živočichů, které cestou viděli.
Úterní expedice zvaná KEČEPOK začala zpěvavým poselstvím Elišky z Kunštátu. Její sloužící zanechal dětem list s texty písniček, které po chvíli za doprovodu
kytary a hry na tělo zněly malou školou.
Mezitím si všichni v dílničce ručního papíru vytvořili svůj ruční papír.
Po svačině a plavání jsme se vydali
k hlavnímu cíli expedice – do ZOO na
Svatém Kopečku. Posilněni výborným
obědem, naše kroky směřovaly podél výběhů, terárií i akvárií s různými živočichy
za klokanem rudým, kterého již několikátým rokem sponzorujeme. Držel se od
nás sice v bezpečné vzdálenosti, přesto
jedno mláďátko vykouklo z maminčina
vaku a nám srdíčka poskočila radostí.
Středeční expedice ŘÍKOS prověřila nejenom znalosti získané v prvouce a přírodovědě, ale také tělesnou zdatnost,
výdrž, překonávání překážek. Čekal na
nás hanácký Mount Blanc, tedy Velký
Kosíř. V půl osmé ráno nastoupilo 100
žáků první až páté třídy do dvou autobusů, které je přiblížily pod onu pověstnou
horu. Čekali na nás páni inženýři z Lesů
ČR se svým odborným programem, během kterého jsme luštili, hledali, chodili

poslepu i bosky, hráli přírodní hry.... Než
jsme se nadáli, byli jsme u rozhledny na
Velkém Kosíři. Tu statečně zdolali všichni. Cesta do Čech pod Kosířem šla pěkně svižně. Voňavým zámeckým parkem,
ve kterém nechyběla ani kněžna Eliška,
jsme došli k síni Josefa Mánesa, poté
do muzea kočárů, kde nám pan Obr se
zápalem sobě vlastním představil část
sbírky kočárů, všechny pozval na JOSEFKOL, který se bude konat 19. až 20.
července, kdo chtěl, nechal si ozdobit
obličej či ruku malovanými obrázky, nakoupili jsme suvenýry a pohledy, nevynechali jsme ani hasičské muzeum.
Cesta domů byla veselá, celou jsme ji
prozpívali.
Ve čtvrtek 5. 6. se členové expedice
ANILOCH sešli o trošku dříve než obvykle, protože vlak jedoucí směr Cholina nečeká. Dveře muzea strouhátek
i Hanáckého muzea se pomaličku začaly
otvírat všem 77 členům výpravy.
Zvídavé dětské oči nevěděly, na které
z 5400 strouhátek ze sbírky paní Piroltové se mají dívat dřív. Některé hrálo, jiné
zvonilo, další se točilo a všechna funkční
a nabroušená.
Velice poučné a zajímavé byly pro
všechny také informace z dějin našich
předků v hanáckém duchu, které nám
velmi poutavě a trpělivě vyprávěla paní
Plachá v cholinském muzeu. Oběma dámám děkujeme.
Na cholinském hřišti jsme poté plnili úkoly, ale i mluvili a zpívali, to vše hanácky.
Tím ovšem dnešní expedice zdaleka nekončila. V pět hodin odpoledne se celá
expediční parta sešla ve škole, obtěžkána karimatkami a spacími pytli. Čekala
nás noc ve škole, táborák s písničkami,
zapisování do deníků. Sladkou tečkou
před spaním byla čtená pohádka. Tentokrát ale ne od maminky, ale od starších
kamarádů z 8. a 9. třídy.
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Potom už jen dobrou noc a sladké
sny, třeba o poslední expedici s názvem
ÁRUH, ÁRUH.
Do posledního dne školy v přírodě
jsme se probudili všichni společně. Kolem půl sedmé se malou školou ozývalo:
„Dobré ráno!“ a linula vůně zubní pasty.
Po křupavé a sladké snídani jsme se sešli
na školním dvoře, kde se za nádherného
slunečného počasí barvily, popisovaly
a zdobily deníky školy v přírodě. Nesměla chybět ani taneční rozcvička a několik
raníčků v podání všech členů expedice.
Přesto se jeden neúčastnil, jen zpovzdálí pozoroval dění celého týdne. Byl
to drak, který nám připomněl, že za
humny můžeme objevit spoustu krásných, vzácných a zajímavých věcí, lidí,
básniček, pověstí, písniček. A my díky
našim expedicím teď už víme, že za
humny není jenom drak!
Eliška z Kunštátu nás na závěr všechny pasovala na platné členy svého rodu
a všichni se spokojeni a s úsměvem na
tváři rozešli po týdenním putování domů.
Žáci a učitelé 1. stupně
ZŠ Senice na Hané
CAKOV: Natálka Lakomá, 3. tř.
Cakov, Cakov, Cakoveček,
dokola je sám kopeček.
Je ro obec maličká,
chybí nám tu školička.
Nám to ale nevadí,
v Senici ji nahradí.
Za to máme kapličku,
pomník i svatou vodičku.
Vede tady stezka Elišky,
hlavně pozor na lišky!
A tím končím přátelé,
přeji vám dny veselé,
k tomu úsměv na líčka,
ať je krásná naše vesnička.
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Úspěchy žáků naší školy
Školní rok utekl jako voda a pokud
bychom se měli za tím letošním ohlédnout, viděli bychom spoustu běžné každodenní školní práce, ale i spoustu zajímavých momentů, kterými se snažíme
výuku našim žákům zpestřit. Projektové dny věnované jazykům, dopravní
výchově i ekologii, kroužky, exkurze
do přírody i do muzeí, školní výlety,
návštěvy divadla i kina… A kromě toho
také spousta soutěží, ve kterých byli letos naši žáci skutečně úspěšní.
Hned po prázdninách se naše škola
již po několikáté stala vítězem krajské
soutěže Zelená škola. Tento titul jsme
získali díky spoustě aktivit, které u nás
žáci během školního roku podnikají
v oblasti ekologie a environmentální výchovy. A ani v letošním roce jsme nezaháleli a dokázali, že v oblasti přírodních
věd máme mezi sebou žáky, kteří patří
k těm nejlepším v kraji. Martina Juříková, Martin Kuba, Martin Fišer, Petr Maksant , Aneta Lakomá, žáci letošního 9.
ročníku, společně s Adélou Nimrichterovou, žákyní 7. třídy, zvítězili v oblastním kole soutěže Zelená stezka, Zlatý
list, v Litovli. V krajském kole se naše
družstvo přírodovědných nadšenců,
kterým se věnuje p. uč. Polášková, sešlo s dalšími vynikajícími týmy z okolí
a obsadilo v tvrdé konkurenci krásné 9.

místo.
Další oblast, ve které se žáci na naší
škole mohou rozvinout, je finanční gramotnost. Pod vedením paní učitelky
Střídové se pravidelně účastní soutěží
finanční gramotnosti a opět dokazují,
co všechno umí. Letos se skupina děvčat 5. třídy – Daniela Fišerová, Zora
Tichá a Markéta Hapaláková, probojovala až do celostátního finále, které se
konalo v Praze, a v soutěži „Rozpočti
si to“ skvěle reprezentovala celý Olomoucký kraj. Cestu do Prahy ovšem už
znali, protože na podzim dokázali své
znalosti a schopnosti v soutěži o zdravém životním stylu Sapere, kam ještě
s Jirkou Vrabcem postoupili opět jako
vítězové krajského kola.
Jedním z nejčerstvějších úspěchů našich žáků je vítězství žáků 7. třídy – Sabiny Hájkové, Elišky Opletalové, Anety
Srovnalové, Nikoly Lichtblauové a Pavla
Konečného v soutěži Podnikatel. Cenu
za první místo, které vybojovali v konkurenci dalších šesti škol Olomoucka,
jim předal hejtman Olomouckého kraje ve středu 18. června v RCO. Tato
skupina žáků dokázala podle odborné
poroty vytvořit nejlepší fiktivní firmu ve
své kategorii - cestovní kancelář Walkafrica, porota obdivovala jejich téměř
profesionální logo, webové stránky, ka-

talog zájezdů s odpovídajícími cenami
a také jejich prezentaci , kterou dokázali získat zákazníky a působit téměř
realisticky na trhu. Do tohoto projektu
byli v průběhu druhého pololetí zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy
a my doufáme, že díky tomu nabídla
naše škola svým žákům něco originálního a hlavně praktického, co v životě
možná jednou zužitkují. V průběhu půl
roku si totiž žáci vyzkoušeli, jaké to je
být podnikatelem, učili se týmové spolupráci, překonávali její úskalí, snažili se
stanovit si jasné cíle a také způsoby, jak
je dosáhnout.
Všem žákům, o kterých jste si teď
přečetli, ale i těm, kteří nás výborně
a zodpovědně reprezentovali v dalších
olympiádách a soutěžích, velice děkujeme a přejeme jim, aby své znalosti
a dovednosti v životě uplatnili a aby se
z nich díky jejich píli a ochotě se vzdělávat stali pracovití, úspěšní a spokojení
lidé. Ale protože se blíží prázdniny, pak
je nemožné nepopřát všem – našim
žákům, vyučujícím, pracovníkům školy
i čtenářům tohoto článku pěkné a odpočinkové léto, ve kterém všichni načerpáme síly do dalšího školního roku.
Krásné prázdniny!
Mgr. Kateřina Prucková

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské
atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní
pohybový program s názvem Odznak
Všestrannosti Olympijských Vítězů OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu
dívek a chlapců a dát současné generaci
školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.
K těmto vynikajícím sportovcům se
přidávají a další. My jsme měli tu čest
přivítat na podzim 2013 v naší škole naši
skvělou trojskokanku paní Šárku Kašpárkovou, která nám projekt představila
a vítězům atletického trojboje a trojskoku předala medaile.
OVOV je měření našich schopností
a výkonů v různých silových a rychlostních disciplínách, se kterými jsme
se v rámci letošní tělesné výchovy
potýkali. Nádhernou motivací k burcování lepších a lepších výsledků byla
právě podzimní návštěva paní Šárky
Kašpárkové.

Paní učitelky výkony evidovaly, zapsaly je do tabulek, ta nám je obodovala,
sečetla a vyhodnotila takto.
Diamantový odznak získal za své
výkony Standa Hynek, žák 2. třídy
a skvělý házenkář, a stal se tak nejlepším letošním senickým olympionikem.
Gratulujeme!
Zlaté odznaky získali: z 1. třídy Martinka Stranyánková a Jirka Hujíček
a z 3. třídy Leonka Kalabisová a Honza
Cetkovský, z 5.třídy Ondra Růžička.
Stříbrné odznaky získali: z 1. třídy
Zuzanka Čapková, Nikolka Dvořáková,
Zuzanka Hrachovcová, Maruška Klapková a Vojtík Nakládal, z 2. třídy Tomášek Polis, z 3. třídy Ondra Cetkovský,
Romďa Hapalák, Víťa Janeček, Natálka
Lakomá, Anetka Mačáková a Eliška Navrátilová, ze 4. třídy Leonka Dostálová
a Míša Coufal, z 5. třídy Daniela Fišerová
Bronzových odznaků bylo nejvíce
a získali je: v 1. třídě Karolínka Ambrozová, Adámek Bořil, Vendulka Hubáčková, Natálka Maková, Anitka
Rozsypalová, Radanka Tichá, Terezka
Vrzalová a Erik Galba, z 2. třídy Mar-
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kétka Floriánová, Lukáš Chytil, Barunka
Kouřilová, Esterka Krikelová, Zuzanka
Nimrichterová, Marťa Novák a Natálka
Svačinková, z 3. třídy Kristýnka Dršková, Pavlík Hlavinka a Liduška Spurná,
ze 4. třídy Lucinka Hynková, Tadeáš
Kaksa, Honzík Kučera, Matýsek Moťka
a Marťa Zedník, z 5. třídy Veronika Vybíhalová a Andrea Vymětalová.
Také na druhém stupni se všichni žáci
snažili plnit disciplíny odznaku všestrannosti. I když se všichni snažili a pilně
trénovali, nastavení tabulek pro starší
kategorie bylo již dost přísné. Bronzové
odznaky získali:
Pavel Coufal, Matyas Král, Michaela
Dorotovičová /6. třída/, Adéla Nimrichterová, Tomáš Látal /7. třída/, Petr
Maksant, Milan Řezník, Nikol Nedopilová / 9. třída/.

Všem moc gratulujeme,
přejeme hodně chuti, síly, vytrvalosti
a štěstí v dalším sportování.
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Zlaté odznaky

Stříbrné odznaky

Bronzové odznaky

Staniček Hynek

Finanční gramotnost - Praha

Podnikatel

Zelená stezka

Den Země

Všichni s drakem

Noc kostelů
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