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PANE STAROSTO, NA SLOVÍČKO…
Vážení spoluobčané,
léto už je v plném proudu, a tak přišel
i čas dalšího čísla Senického zpravodaje.
Co se v obci událo od posledního čísla?
Od jara probíhaly práce na zateplení
zdravotního střediska v Senici. Na tuto
akci se nám podařilo zajistit dotaci
z programu Zelená úsporám při Státním
fondu životního prostředí. Dotace byla
přiznána ve výši max. 1.404.000 Kč,
její přesná výše bude přepočítána během léta po kontrole faktur za provedené práce. V současné době se na základě rozhodnutí rady obce ještě provádí
obměna prostoru vstupu do střediska.
Tyto práce by měly být hotovy taktéž
během léta.
Poslední červnový den neproběhlo
pouze slavnostní zakončení školního
roku, ale také byla podepsána smlouva
k realizaci projektu s názvem „Senice na
Hané – revitalizace veřejného prostranství“. Co tento projekt obsahuje? V podstatě se jedná o rekonstrukci zpevněných ploch v ulici Kout a v areálu za
kulturním domem. Na tuto akci máme
přiznanou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve
výši max. 7.792.865 Kč (max. 85% výdajů). Ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku společnost NOSTA,
s.r.o., Nový Jičín. Dle předběžné dohody práce začnou do půle července.
Minule jsem Vás informoval o neúspěšné žádosti o dotace na opravu
kamenného kříže v Odrlicích. V jiném
dotačním titulu jsme požádali o příspěvek na opravu fasády kaple sv. Floriána
v Cakově. Doufám, že tentokrát naše
žádost bude podpořena a ještě letos
kapličku opravíme.
Během léta začnou práce na úpravě
prostor v přízemí budovy základní školy
pro 1. stupeň. Zde by měla být vytvořena „herna“ pro děti, kterou budou využívat v rámci školní družiny či výuky tělesné výchovy. Na tuto akci se podařilo
zajistit spolufinancování z Ministerstva
pro místní rozvoj.
Jak je na tom projekt opravy komunikace v Odrlicích? Jednání se zástupci

Správy silnic Olomouckého kraje již
proběhla, nyní se budou vyřizovat patřičná povolení. Byl jsem ujištěn, že Olomoucký kraj s realizací v příštím roce
i nadále počítá, takže doufám, že vyřízení potřebných povolení a realizace
výběrových řízení proběhne bez větších

komplikací a na jaře 2016 se v Odrlicích
začne „kopat“.
Na závěr mi dovolte vám všem popřát
krásné letní dny.
Ing. Michal Tichý
starosta obce

Římskokatolická farnost Senice na Hané zve všechny občany na

Oslavy patronky obce a farnosti Sv. Maří Magdalény
v Senici na Hané ve farním kostele v neděli
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19. července 2015

10.00 Děkovná mše svatá,

při které budou požehnány restaurované varhany.
30 Svátostné požehnání

14.
15.00 Varhanní koncert

Varhany rozezní v plné síle a kráse pan MgA. Karel Martínek. V průběhu
koncertu zazní kromě známých skladeb i varhanní improvizace na téma
Život sv. Maří Magdalény.
Senický zpravodaj
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Zahradní slavnost, aneb školní rok 2014/2015 končí
Letošní Zahradní slavnost proběhla v pátek 26. 6. 2015. Byla
to pavučinka utkaná z písniček, cvičení, tanců, dětských úsměvů. A jaká byla? Veselá, sluníčková, barevná, usměvavá, námořnická, pohádková, berušková, Macejková, loknová, dojemná,
skákavá, ale i slzičková, loučící, voněla po růžičkách, ..., prostě
taková, jak má být závěrečná školní akce.
Děkujeme všem za pomoc s přípravou, za podporu, slova potěchy, za čas, který jste nám věnovali, děkujeme všem, kdo nás
přišli podpořit. Moc si Vaší přízně vážíme.

Dnes již bývalým žákům 9. třídy, kteří se se svojí školou důstojně rozloučili, přejeme krásné prázdniny, dobrý start v září
a splnění všech snů.
Školní rok 2014/2015 končí, žáci, učitelé, správní zaměstnanci
a paní kuchařky Vám všem děkují a pro letošek se loučí.
Děkujeme za spolupráci, přejeme všem sluníčkovou a pohodovou dovolenou a těšíme se na září 2015, kdy rozjedeme další
školní rok, rok 2015/2016.

ŠKOLNÍ ROK V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Podzim
Začátku školního roku jsme využili k seznámení dětí mezi sebou, děti poznaly
svou značku, své jméno i jména svých
kamarádů. Děti získaly povědomí o tom,
že jsme škola zvířátek, dalších jejich kamarádů (zajíčků, ježečků a medvídků).
Zvířátka v příslušných odděleních byla
pomocníky při motivaci vzdělávací práce. Jsou čistotná, my se nenecháme zahanbit. Pěstovali jsme hygienické návyky,
návyky správného chování a pracovní
spolu úzce souvisely, prolínaly se, doplňovaly. Osvojování předpokládalo určité pracovní dovednosti, které jsme dále
rozvíjeli v tvořivých i pohybových hrách.
K tomu neoddělitelně patřilo držení těla,
chůze, běh . Děti se učily orientaci v pro-

storu uvnitř mateřské školy, na zahradě,
ale i v blízkém okolí. Seznámily se s hračkami, předměty denní hygieny, učily se
s nimi šetrně zacházet. Vytvářeli jsme
společná pravidla chování.
Děti přicházely do přívětivého, pěkně
upraveného prostředí, kde bylo vše dobře organizováno a promyšleno.
Základním prostředkem k seznamování dětí s přírodou byly vycházky – do
blízkého okolí školy, do zahrad, na pole,
kde mohly klidně a bezpečně pozorovat
přírodu. Na jejich estetické city působila
barevná krása podzimní přírody.
Děti pozorovaly změny v přírodě, stromy, sbíraly plody (kaštany, šípky, jeřabiny,
žaludy, bukvice) a z nich tvořily. K vycházkám patřilo neoddělitelně i počasí
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se svými proměnami, vlivem na přírodu.
Poznaly, že větru se dá využít i k zábavě
– pouštění draků.
Byly zvyšovány nároky na samostatnost
v sebeobsluze, na pomoc mladším dětem.
Náladu podzimu jsme využili k seznámení s básněmi, písněmi. Hlavní činností
bylo přímé pozorování. Děti byly upozorněny na různé odlišnosti – barva, tvar, následovala vlastní manipulace s předměty,
znázorňování různými výtvarnými technikami, modelováním, tvořením na písku.
Děti poznávaly, jak se připravujeme na
zimu –,,konzervovaly„ ovoce a zeleninu,
houby, připravovaly teplejší oblečení. Poznávaly, že někteří ptáci odlétají na zimu,
jiní se stěhují do vesnice, některá zvířátka
se připravily na zimní spánek.
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Zima
Navazovali jsme s dětmi na pozorování, která jsme prováděli na podzim. Děti
krmily ptáčky, všímaly si sněhu a jeho
proměn, změn počasí. Seznamovaly se
s dalšími částmi oděvu, přitom se seznamovaly s vlastnostmi předmětů z nejbližšího okolí (nábytek, hračky).
Poznávaly sezónní činnosti – bobování,
klouzání, koulování. Učily se, jak se chovat na ulici, byly upozorňovány na možnost většího nebezpečí. Přirozená cvičení
procvičovaly v místnosti, venku, v rozmanitých podmínkách, v pohybových hrách.
Prosinec byl svojí sváteční atmosférou
nejkrásnějším měsícem v roce – společně s dětmi jsme všichni prožívali Mikuláše, Vánoce. Děti pozorovaly tichou
krásu zimní přírody, prohlubovalo se
jejich estetické cítění, pomáhaly učitelkám udržovat estetický vzhled prostředí
mateřské školy, vyráběly dárky pro své
nejbližší. Vyjadřovaly svá přání, před vánočními svátky opakovaly dříve naučené
básně, písně. Upevňovali a prohlubovali
jsme dovednosti, návyky z minulého období. I v zimě jsme mysleli na zvířátka.
Poznávali jsme ty z volné přírody, jejich
život, hráli si na ně nejen na dětském
karnevale, který proběhl ve třídě Ježečků.
Děti se seznamovaly s lidovými tradicemi, zvyky, pranostikami, říkadly pro toto
období – Advent, Mikuláš, Vánoce, Nový
rok, Tříkrálové, Masopust.
Jaro
Děti byly vedeny k lásce ke knize, zacházení s ní. Přímo v senické knihovně na
besedě s paní Alexovou poznaly systém
půjčování knih, společně s ,,čarodějnicí“si vyslechly pohádku. Podílely se na výzdobě knihovny.
Hodnotily knihy podle obsahu i obrázků. Poznaly i své oblíbené spisovatele
a ilustrátory, prožívaly Večerníčky, z oblíbených knih jsme si z nich společně předčítali. Dokázaly poznat, co je dobré a co
zlé, braly si z knih i ponaučení. Vystihly
rozdíl mezi veršem a prózou.
Děti měly možnost navštívit hospodářské stavení a přímo pozorovat, jak se
rodí, líhnou mláďata. Dozvěděly se, jak
přichází na svět. Dítě poznávaly svoje
tělo, orgány, pocity, projevy, chování.
Jako běžnou součást života se snažily
pochopit změny těla, získat úctu ke stáří,
setkaly se i se škodlivinami, které ohrožují dětské zdraví. Děti poznávaly, jak
působí počasí na přírodu. Poznávaly nástroje, se kterými se pracuje na zahradě.
Povídaly si o tom,čím by chtěly být, až
budou velicí jako rodiče. Poznávaly jarní
květiny, kvetoucí stromy, jarní zeleninu,
návrat ptáčků, hmyz v přírodě. Utvořily

si svůj koutek přírody. Pozorovaly v motýlí zahrádce vývoj motýla od housenky,
přes kuklu, až po vylíhnutí.Potom společně pustily 30 motýlků babočky bodlákové na školní zahradu.
Učily se časovým pojmům, početním představám, velikostem, hovořit
zřetelně, souvisle, dramatizovat, vyřídit
vzkaz. Pracovaly s maňáskem, plošnou
loutkou.
Velikonoce byly příležitostí k poznání
místních tradic – pletení pomlázky, zdobení kraslic, pečení tradičního pečiva. Seznamovaly se s lidovými zvyky.
Děti už věděly, kdo patří do jejich rodiny, znaly nejbližší příbuzenské vztahy.
Věděly, co jednotliví členové rodiny pro
ostatní dělají, zvláště maminka. Společně oslavíly její svátek. Vyrobily jí dáreček
z lásky, připravily besídku. Poznávaly,
které právě kvetou květiny, části rostlin,
pozorovaly stromy v květu, rozlišovaly
odstíny barev, výtvarně vyjadřovaly skutečnost i fantazii.
Děti postupně poznaly, ve které vesnici
žijí. Dobře znaly cestu z domova do mateřské školy, vytvářely si pozitivní vztah
k mateřské škole. Poznávaly důležité instituce v okolí, postupně si vytvářely vztah
k obci, k vlasti. Všímaly si změn a dění
v obci, hovořily o nich.
Období před prázdninami
Procvičovali jsme jemnou motoriku,
stříhali, lepili apod. Už umíme správně sedět, držet výtvarný materiál se správným
přítlakem.Procvičovali jsme grafomotoriku, velice rádi cvičili.
A jak jsme to všechno zvládli, jsme ukázali na Čarovném lese (ověřili jsme manipulační zručnosti, pohybové dovednosti,
vědomosti). ,,Čarovný les“ je již tradiční
akce pořádaná naší mateřskou školou
pro 400 dětí do 10 let ze Senice na Hané
a okolí.
Naše děti se v tomto období seznamovaly s dětmi jiných zemí, jejich mentalitou
s pomocí knih, encyklopedií. Děti se snažily pochopit, že svět je všechno kolem
nás, lidé, společnost i příroda. Že současný svět se stále více propojuje, člověk se
vlivem pokroku poznání a techniky podílí
na jeho přeměně. Našim úkolem je chránit životní prostředí v rámci svých možností. Seznamovaly se s příslušníky jiných
států, ras, jak se k nim chovat. Děti řešily
problémové situace a vyvozovaly z nich
závěry. Znaly druhy dopravních prostředků, rozlišovaly podle účelu, způsobu pohybu.
Chystaly se na školní výlet, prožívaly ho.
Poznávaly exotická zvířata žijící v ZOO,
ověřily si znalost základních pravidel slušného chování, se kterými byly děti před
výletem seznámeny. Své dojmy se snažily
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vyjádřit souvisle, jasně, zřetelně, s čistou
výslovností, která přispěje k úspěšné práci v l. třídě. Předškoláci navštívili zahradní
železnici ve Střížově a zámek v Náměšti
na Hané.
Konec školního roku byl velkou příležitostí k procvičování a upevňování získaných dovedností. Čas jsme využili k sezónním činnostem, hlavně ke koupání,
brodění, polévání. Letního počasí jsme
využili k k upevnění zdraví dětí. Sledovali
jsme dozrávání lesních plodů, třešní, jahod. Děti se těšily na dovolenou, byly poučeny o své bezpečnosti, jak se chovat,
jak si šetřit zdraví, předcházet úrazům.
V případě nutnosti přivolat pomoc, neostýchat se.
Rodiče poslední červnový den přichystali zahradní slavnost. Součástí byl karneval a táborák. Akce se vydařila.
A teď nás čekají letní prázdniny. Doufáme, že se vydaří i počasí a děti, které budou školku o prázdninách navštěvovat, si
mohly užít pobyt v našem bazénu.
ČAROVNÝ LES
ČAROVNÝ LES – 6. června 2015 se
senický les již tradičně přeměnil na LES
PLNÝ POHÁDEK. Akce náročná nejen
pro organizátory, pořadatele, ale i pro
účinkující. Jako již v dřívějších letech
byl Čarovný les velice kladně hodnocen.
Velice si vážím všech, kteří se na přípravě a průběhu podíleli.Vždyť mezi nimi je
i velká část rodičů, známých, jejichž děti
již mateřskou školu nenavštěvují.Také
spousta účinkujících zatím vlastní děti
nemají. Za všechny zaměstnance moc
děkuji.
Výtěžek akce bychom chtěli použít na
kvalitní zastřešení bazénu, které by prodloužilo dobu koupání.
OCHRANA MAJETKU ŠKOLY
Jak jste si mnozí všimli, na naší mateřské
škole jsou od letošního jara instalovány
kamery se záznamem. Doufám, že investice do kamer se vyplatí.
Někteří darebáci nám ničili majetek
školy. Rozbíjeli skleněné výplně v nových
platových oknech, zalepovali zámky na
dveřích, vnikli i do zaparkovaných aut
před školkou atd... Problémy byly vícekrát
řešeny i s policií ČR.
Malým dětem neustále vštěpujeme, jak
se mají chovat. Doufejme, že s nich vyrostou slušní lidé, kteří si váží práce a majetku nejen svého, ale i druhých.
Za zaměstnance mateřské školy přeji
všem obyvatelům krásné prožití letních
dnů.
Jana Gruntová
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SOCHA A KÁMEN
Sochař umí vytvořit z kamene sochu,
barbar sochu rozbije na kámen.
Takový osud potkal sochu doktora Antonína Švehly, významného českého politika začátku dvacátého století a první
Československé republiky, která zdobila
náves v Zákostelí v Senici na Hané.
Antonín Švehla se narodil v roce 1873
v Hostivaři, v selské rodině. Mimo jiné působil v letech
1908 až 1913
jako poslanec
českého zemského sněmu,
od roku 1909
až do své smrti
byl předsedou
Agrární strany,
byl spoluzakladatelem časopisu
Venkov
Antonín Švehla Dr. h.c.
(1906).
Za 1. světové války byl jedním z vůdčích představitelů domácího odboje a významně se podílel na vyhlášení samostatného Československého státu 28. října
1918. Od roku 1922 až 1929 byl předsedou tří československých vlád.
Zemřel v roce 1933.
O životě Antonína Švehly, jeho práci pro zemědělce i nově vzniklý stát, je
možné popsat několik stránek, to ale není
předmětem tohoto článku. Já chci jen připomenout naši neúctu k hodnotám, které
vytvořili naši předkové, a jak snadno podléháme politickým vlivům, politice strany,
která právě vládne.
Tomuto významnému politikovi, agrární-

Antonín Smítal
Josef Dvořák
Marie Mikulková
Ludmila Konečná
Josef Ošťádal
Miloslava Havlíčková
Irena Nováková
Alois Konečný
Zbyněk Štefan
Jan Kvapil
Božena Vysloužilová
Ludmila Mazánková
Miloslav Endel
Josef Vrtek
Vladimír Halíř
Blažena Kvapilová
Jaroslava Vymazalová
Ludmila Chmelíková
Božislav Petřek
Jaroslava Dörrichová

kovi postavili také v Senici na Hané jeho
příznivci, především z řad zemědělců
pomník. Socha stála v ul. Zákostelí na pozemku parcelní číslo 1142/5, tam, kde je
dnes trávník a stromy, a jak je dodnes vyznačeno v katastrální mapě. Mezi stromy
můžete ještě dnes najít betonový základ
pomníku. A pokud máte doma „Paměti obce Senice na Hané“ vydané v roce
1998, pak na straně 109 najdete pohled
do Zákostelí s pomníkem Antonína Švehly v roce 1937.
Po únoru 1948 se stal prvorepublikový
politik vládnoucímu komunistickému režimu nepohodlným, a přestože již nežil,
neměla jeho odkaz připomínat ani jeho
socha.
Neznám datum odstranění sochy, znám
jen rok nálezu jejího torza. Bylo to v roce
1997 při rekonstrukci domu č. 67, kterému ještě stále říkáme „stará pošta“. Tady
našli dělníci u zdi kusy opracovaného kamene.
V budově v ul. Zákostelí č. 67 byla v minulosti škola, od roku 1927 obecní kancelář a po 2. světové válce Místní národní
výbor (MNV). Od otevření stávajícího
kulturního domu v roce 1966 byla v této
budově pošta.
Po rekonstrukci a přístavbě v letech
1997 až 1998 jsou v budově dnešní byty.
Torzo sochy jsem tehdy nechala umístit
do trávníku před domem č. 67 jako symbol, kámen k zamyšlení. Ve jménu čeho
ničíme sochy, památky či cokoli pěkného
co, nám zanechali naši předkové? Existence soch by neměla podléhat aktuální
politické moci - jejich ničení, ale ani jejich
stavba. Pan doktor Švehla si svým živo-

tem a prací pro národ tu úctu v podobě
sochy určitě zasloužil. Nechejme proto
alespoň zbytky jeho sochy v klidu ležet
před domem, kde byly nalezeny.
Ing. Eliška Dostálová

Socha Antonína Švehly měla být odhalena 12. července 1936 - pro vytrvalý déšť
byla tato slavnost odložena na 6. září. Po
celou dobu tuto dobu byla socha zahalena plátnem. Sochu odhalil Václav Kvapilík
z č. p. 25. Při této příležitosti byla vytištěna brožura s fotkou a článek v BRNĚNSKÉ
SVOBODĚ dne 5. září. Pomník Ant. Švehly
stál 14 000 Kč. Sochu zhotovil akad. sochař
Fabiánek. (Výpis z pamětní knihy obce Senice na Hané od roku 1926)
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Všem oslavencům přejeme do dalších
let štěstí, pohodu, spokojenost
a především pevné zdraví.
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Silnice přes Odrlice - osobnosti dějin země České a Moravské,
aneb, k obnově silnice po 83 letech
V souvislosti s připravovanou obnovou silnice v Odrlicích v roce 2016 není od věci
si připomenout historické momenty k této
dlážděné silnici se vážící.
Stávající osazení dědiny Odrlice pochází
z 8. až 9. století. První obydlí se nacházelo
na místě dnešního č.p. 6 a další obydlí byla
řazena podél cesty. Cesta byla položena od
jihovýchodu k severozápadu. Zvaná byla
Hradská též Královská a spojovala Olomouc s Prahou, viz. mapka prvotiny Odrlic.
Osobnosti našich dějin, které jely přes
Odrlice:
- Přemysl Otakar I. (1155 – 1230), korunován na českého krále 24.8.1203, 70%
svého kralování trávil v sedle při objížďkách
České a Moravské země.
- Vladislav Jindřich, markrabě moravský
(1160 – 1222), bratr Přemysla Otakara I
- pravděpodobně i sv. Anežka Česká
(1211 – 1282), dcera Přemysla Otakara I.
- Václav I., český král (1205 – 1253), syn
Přemysla Otakara I.
- Přemysl Otakar II. (1233 – 1278), král železný a zlatý, syn Václava I. českého krále

- Karel IV. (1316 – 1378), římský císař, český,
římsko-německý, italský a burgundský král,
hrabě lucemburský, markrabě moravský
- Miloš Zeman, prezident ČR
- Jiří Rozbořil, hejtman Olomouc. kraje
Za Vladislava Jindřicha se Morava stala
druhým centrem přemyslovských držav
a Morava byla konstituována jako země,
měla právo razit vlastní mince, olomoučtí
biskupové měli právo korunovat české krále. V Olomouci působila rozsáhlá písařská
dílna a významným duchovním centrem
byl klášter Hradisko. Bylo založeno město
Bruntál, Uničov a cisterciácký klášter na Velehradě.
Z výše uvedených činností plyne, že na
Královské cestě mezi Olomoucí a Prahou
vládl čilý cestovní ruch a jeho součástí byla
i dědina Odrlice. Naši předci tak měli možnost vídat své státníky častěji než občané
Odrlic ve 20. a 21. století.
V roce 1932 za starosty Josefa Spurného
se uskutečnila dlažba silnice přes Odrlice
v celk. délce 903 m - viz. dobové foto. Celk.
plocha dlažby z drobného žulového kame-

ne je 4 661 m2, přídlažby z kamene hlavového v šířce 1,50 m o celk. ploše 2 372 m2.
Jednotková cena za 1 m2 žulové dlažby
70,50 Kč, cena za 1 m2 přídlažby 24,50 Kč.
Rozpočtované náklady byly 370 000 Kč,
subvence státu v době krize a nezaměstnanosti byla 205 000 Kč, dotace okresu Litovel 102 000 Kč. Zbytek uhradila obec.
Byla tak naplněna touha všech občanů,
neboť stávající stav silnice byl nehygienický,
prach z vápencového kamene se dral na
okna a do všech příbytků.
Ing. Palička Oldřich

Družstvo malé kopané postupuje
Po podzimní části jsme skončili na 6. místě
s 16 body z 32 možných (po čtyřech prohrách,
sedmi výhrách a dvěma remízách a se skórem
51:43) a na postupové příčky jsme ztráceli 5
a 7 bodů, protože týmy z horní poloviny tabulky byly velmi kvalitní a bylo těžké s nimi uhrát
vítězství. Jen málokdo věřil, že bychom mohli
pomýšlet o postupu do 2. ligy. Na podzim nás
pronásledovala četná zranění a ne vždy jsme
se sešli v tzv. plném počtu. Často se nás tak
sešlo 5-6 hráčů, což znamená, že jsme měli
pouze jediného hráče na střídání.
V jarní sezóně jsme se ale semkli a začali jsme
hrát více kombinační a klidný fotbal. To také
přineslo své ovoce, kdy jsme ze 13 utkání, která
se v jarní části hrají, prohráli vysoko 6:3 pouze jednou a to v Loučanech, a také jsme jen
jednou remizovali 2:2 s týmem SK Holice Olo-

mouc. Zbylých 12 utkání jsme dokázali vyhrát,
a proto nám právem patří druhá příčka v celkové tabulce, která nám zaručila postup do 2. ligy,
kterou jsme již před dvěma lety hrávali.
V jaké sestavě jsme nastupovali: Pavel Ošťádal, Lukáš Hynek, Martin Hynek, Lukáš Zlámalík, Bohuš Květoň, Petr Botek, Lukáš Galla,
Jirka Schimitzek, Kuba Pospíšil, Michal Tichý,
Tomáš Valouch, Pepa Pospíšil, Vladislav Hynek, Tomáš Konečný.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, že jsme udrželi skvělou partu a fotbal nás
bavil. Dále velké díky patří i fanouškům a členům TJ Senice na Hané, kteří nám dělali dobré
zázemí při domácích zápasech. Věříme, že
následující sezónu se na nás opět přijdou podívat, třeba i ve větším počtu…
Ing. Lukáš Hynek

Konečná tabulka - 3. liga C
1.

Ditrex

26

162:71

41

2.

Senice B

26

120:76

39

3.

Buff-belt

26

116:61

37

4.

FC Holice

26

105:73

33

5.

SK Holice

26

95:72

31

6.

Ajax Pivodam

26

81:68

31

7.

Foxhunters

26

85:81

31

8.

Dědečci

26

91:107

27

9.

NanoTrade

25

91:91

24

10.

Blues rock

26

80:115

18

11.

Erena

26

59:102

17

12.

Arsenal Loučany

25

55:82

16

13.

FC Kladiváři

26

58:145

8

14.

Arsenal FC

26

82:136
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CO NOVÉHO V TRIPSU?
V sobotu 30. 5. 2015 se taneční skupina
Trips zúčastnila taneční soutěže Olomoucký talent. Zde, ač věkem patřící do kategorie dětí, byli zařazeni do juniorů. Ale dokázali, že se neztratí. Umístili se na 1. místě
a krásně ukončili letošní šňůru medailí.
Do TS Trips chodí 21 dětí ze Senice na
Hané a okolí. Podle věku jsou rozděleni do
tří věkových kategorií: mini, děti a junioři.
Mini jsou ti nejmenší. Teprve školkáčci.
Ti letos byli na své první soutěži v Litovli
a hned vyhráli 1. místo. Gratulujeme!
Děti, to jsou školáci do 11 let i ty mají za
sebou úspěšnou sezónu. Na podzim zahájily soutěžení 2. místem v Lošticích. Mimo
již zmiňované 1. místo z Olomouce, si při-

vezly medaile za 2. místo z Litovle a pohár
za 3. místo ze soutěže Děti fitness z Olomouce. Ze Zlína si přivezly dvě bronzové
medaile, velmi cenné, protože první dvě
místa obsadily taneční školy.
A jak se dařilo juniorům? Taky dobře! Na
podzim v Lošticích vytančili pěkné 3. místo. Ze Zlína si přivezli 3. místo. Na soutěži
v Němčicích nad Hanou se z 15 vystoupení
umístili na krásném 7. místě.
Z Litovle mají stříbro a v Otrokovicích obsadili 2. místo s postupem do celorepublikového finále v Praze. Tam si loni vytancovali krásné 2. místo.
Kromě soutěžení oba týmy dětí i juniorů
vystupovaly na několika dětských i spole-
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čenských akcích v Litovli a okolí a vždy sklidily pochvalu i potlesk diváků.
Všem malým i velkým tanečníků blahopřejeme. Přejeme hodně elánu a radosti
z dalšího tancování a mnoho dalších úspěchů.
Velké poděkování patří paní učitelce Grulichové za trénování a přípravu dětí i hostující trenérce Kláře Jachanové.
Na závěr bychom chtěli poděkovat obci
Senice na Hané za možnost trénovat
v obecních prostorech, ať je to v MŠ či KD
a také obci Cholina za možnost náhradního
tréninku v ZŠ i KD.
Za kolektiv rodičů Helena Žampachová
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Že se rádi hýbeme a máme rádi pohyb,
o tom svědčí nadšení 27 žáků, kluků a holek, kteří se po celý školní rok, každý druhý
čtvrtek odpoledne, scházeli pod vedením
p. uč. Jany Barabášové do míčových her.
Nejoblíbenější hrou byla vybíjená a házená. Míče našim borcům létaly z ruky obrovskou razancí, rudé tváře a krůpěje potu
k tomu patří.
Něžnější stvoření, co ráda tančí a pohybují se v rytmu písní, se scházela pod vedením p. uč. Moniky Kalabisové k nácviku
aerobikových sestav. Za tónů písniček
Budliky, Budliky a Papouška Kakadu vystupovala s nacvičenými skladbičkami na
veřejných akcích v obci.
Každé úterý od února do června zajíždělo 55 žáků z 1., 2. a 3. třídy na plavecký
bazén do Olomouce, aby pokořilo obavy
z vody, naučilo se plavat bez pomůcek
různými styly, a tak se připravit na prázdninové vodní radovánky.
Ve čtvrtek 30. 4. ráno se senické sokolské
hřiště zaplnilo spoustou dětí prvního stupně, které s nedočkavostí čekaly na první
zapískání píšťalky ohlašující začátek turnaje v miniházené.
Malí sportovci z Loučan, Drahanovic a ze
Senice měřili vzájemně svou rychlost, přesnost, sílu a týmovou spolupráci v oblíbené
míčové hře. Všechna družstva bojovala
čestně a s nasazením všech sil. Za silného
povzbuzování svých trenérů a kamarádů si
malí házenkáři přihrávali, běhali a stříleli na
branku v úžasné sportovní atmosféře.
A kdo se stal vítězem turnaje? Přece
všichni správní sportovci, kteří vymění počítačovou myš za míč a bojují s ním na hři-

V pátek 29. května 2015 se za trochu
aprílového počasí do malé školy v Senici na
Hané v odpoledních hodinách scházeli rodiče, prarodiče a s nimi jejich prvňáčci, kteří
slavili svůj velký den. Všechny vítal barevný,
křídami vyzdobený a deštěm trochu rozmoklý chodník, který pro své pozvané hosty prvňáčci připravili. Byl Svátek Slabikáře.
Ve vlastnoručně vyrobených čepicích,
se Slabikářem, v jemně zelených tričkách
a za zvuku písně Pá, pá, jdem mami, .. ,
vkráčeli v 16,00 hodin drobnými krůčky
a lehce nervózní do své 1. třídy. Zde je čekali kromě rodičů i hosté: p. starosta Ing.
Michal Tichý, paní zástupkyně Mgr. Růžena Hynková, p. ředitelka MŠ Jana Gruntová, p. knihovnice Ivana Alexová, paní učitelky z 1. stupně a paní vychovatelky ŠD.
Děti se předvedly v básničkách, písničkách,
rytmizacích, luštily, četly ze Slabikáře a na závěr zahrály čtyři pohádky. O budce, O princezně, O kuřátku v obilí a Jak šli bratři pro
kládu. Program zpestřili i anglickou vsuvkou.
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Sportování – to nás baví
šti mezi brankami.
Páteční horký den 12. června by mohl
sice lákat k vodě, ale nepleťte se, pro asi
50 žáků senické, vilémovské a haňovické
školy to byl fotbalový svátek. Horko nehorko, prach neprach, se vrhli na haňovickém
hřišťátku u školy do fotbalového zápolení.
Po dvou a půl hodinách bylo rozhodnuto
o vítězi, stali se jím hoši z naší školy a právem si odvezli z Haňovic diplom a pohár
za první místo. A kdo že zaslouží pochvalu za příkladné sportovní chování a vzornou reprezentaci senické školy?
Z 1. třídy Jakub Mačák, Ondra Tichý
a Toník Spurný, z 2. třídy Vojtík Nakládal,
z 3. třídy Standa Hynek a Jirka Novák, ze
4. třídy Ondra a Honza Cetkovští, Romďa Hapalák, Víťa Janeček a Pavel Hlavinka a z 5. třídy Honza Elsner, Míša Coufal
a Dominik Navrátil.
Atletický trojboj v Senici na Hané je
již mnoho roků tradičním sportovním
svátkem pro malé závodníky a závodnice z okolních škol. Ve středu 24. června
přijeli na naše školní hřiště žáci ze základních škol z Choliny, z Vilémova, z Haňovic
a pochopitelně z naší školy. Měřili své síly
v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém a v běhu na 50 m.
Celkem se atletického trojboje zúčastnilo 147 závodníků, rozdáno bylo 30 medailí, 30 diplomů a mnoho sladkostí.
Naše škola získala celkem 18 medailí,
z toho 5 zlatých, 9 stříbrných a 4 bronzové.
Zajímá vás, kdo je za svoje výkony získal?
Zlatou medaili si odnesla Martinka Stranyánková z 2. třídy, Barunka Kouřilová z 3.

SVÁTEK SLABIKÁŘE V 1. TŘÍDĚ
Věříme, že všichni přítomní se dobře bavili,
že děti zvládly i přes horko a odpolední únavu
celý dvouhodinový program na výbornou.
Za svoji pilnou práci byly všechny děti
odměněny certifikátem za zvládnutí nástrah Slabikáře, od rodičů dárkem v podobě knihy, nechyběl slavnostní přípitek dětským šampaňským, sladkosti a dárky od
hostů, nová průkazka do místní knihovny
a nezbytné fotografování.
Moc děkujeme všem přítomným za vytvoření milé atmosféry.
Příjemné bylo i malé sladké občerstvení
po této slávě na našem školním dvoře.
Potlesk a slova uznání jsou pro malé prvňáčky největší odměnou. Unaveni, ale spokojeni,
se ale ještě nerozešli do svých domovů.
S paní učitelkou se dohodli, že zkusí zjistit, jestli jsou ve škole kromě vánočních
skřítků také jejich kamarádi, skřítci slabikářoví. Po odchodu rodičů si svoji třídu
proměnili na ložnici. Rozmotávaly se karimatky, rozbalovaly spací pytle, polštářky
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třídy, Natálka Lakomá a Honza Cetkovský
z 4. třídy, Leonka Dostálová z 5. třídy. Stříbrem si svůj krk ozdobili Pepík Klapáč z 1.
tř., Mája Klapková a Vojta Nakládal z 2.
třídy, Standa Hynek a Natálka Svačinková
z 3. třídy, Leonka Kalabisová a Ondra Cetkovský z 4. třídy a Lucinka Hynková a Michal Coufal z 5. třídy. Bronzem se mohou
chlubit Katka Vařeková z 1. třídy, Zuzka
Čapková a Jirka Hujíček z 2. třídy a Romďa
Hapalák z 4. třídy.
Sportovní úspěchy starších žáků
Házená má v Senici na Hané hluboce
zapuštěné kořeny! Důkazem jsou čtvrteční zaplněné tréninky míčových her p. uč.
Barabášové, které se projevují na výsledcích miniházené i házené II. stupně. V půlce dubna se chlapci 5. – 7. tříd zúčastnili
krajského kola házenkářského turnaje
Novinářský kalamář v Litovli. Z turnaje si
odvezli pohár pro 2. místo.
Ačkoliv je v Senici na Hané hlavním
sportem číslo jedna házená, bylo v tomto
školním roce dosaženo řady úspěchů také
v kopané. Výběr žáků II. stupně se zúčastnil poháru Coca-cola, kde se probojoval
až do jarních kol. Po delší odmlce jsme
se v červnu zúčastnili fotbalového turnaje
v Nákle. V konkurenci šesti týmů jsme obsadili nádherné 3. místo.
Ke konci školního roku je nedílnou součástí novin článek o Senické laťce. Z důvodu nepříznivého počasí byla Senická laťka
odložena na pozdější termín, 29. června.
O jejím průběhu a výsledcích se můžete
dočíst na stránkách školy!
Všem sportovcům patří poděkování
a pochvala za pěknou reprezentaci školy.

a plyšáčci na spaní.
Příjemným překvapením byla i přítomnost andílků, kteří prvňáčkům nachystali
zábavná stanoviště a dokonce s nimi našli
sladký poklad.
A skřítci? Tak ti v naší škole určitě jsou....
Prvňáčci by o nich mohli povídat, jen se
jich zeptejte.
Sobotní sluníčko nás svými šimravými paprsky probudilo a lákalo k vyběhnutí ven.
Po dobré a voňavé snídani a protažení si
děti vyzvedli rodiče.
Rozcházeli jsme se plni radosti, dojmů,
spokojeni po krásně prožitém pátečním
svátečním dni a skřítkovské noci.
Moc děkujeme všem maminkám, tatínkům a hostům za milá slova, dobroty
a dárečky.
Největší pochvalu a poděkování si ale zaslouží prvňáčci, kteří svůj program zvládli
na výbornou a dokázali sobě i všem přítomným, že svůj první školní rok zvládli
a už se právem těší do druhé třídy.
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TÝDEN ČTENÍ DĚTEM NA NAŠÍ ŠKOLE
Už po několikáté se naše škola zapojila
do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Cílem TÝDNE ČTENÍ DĚTEM V ČR je motivování dětí, mládeže
a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím
výběru hodnotné a dobré literatury. Jedná se o zcela ojedinělý projekt, ke kterému se rádi připojujeme a který podporuje
nejen vzdělanost národa, ale především
vazby v rodině.
Ve škole jsme se hlasitému čtení věnovali
celý týden od 1. do 5. června. Současně
probíhalo několik aktivit, se kterými se žáci
mohli seznámit na nástěnce českého jazyka.

Každé ráno zástupci jednoho ročníku
četli do školního rozhlasu úryvek z jejich
oblíbené knihy. Úkolem žáků pak bylo
poznat název knihy, autora a odpovědět
na zadanou otázku. Děti tak musely pozorně sledovat předčítaný text. Písemné
odpovědi žáci následující týden odevzdali k vyhodnocení.
Celý týden četli také zájemci doma
svým mladším sourozencům, rodičům,
prarodičům, a to aspoň 10 minut denně.
Ti jim podpisem nebo obrázkem na kartičce čtení potvrdili.
Nejoblíbenější činností týdne bylo ovšem čtení menším, a to buď před spaním

dětem v mateřské škole nebo čtení menším spolužákům. Ve čtvrtek vybrané dvojice žáků 2. stupně navštívily děti 1. – 5.
ročníku. Děti pozorně vyslechly pro ně
určitě neznámé pohádky a namalovaly
to, co je nejvíce zaujalo.
V pátek na závěr pak v hodinách českého jazyka vytvořili žáci myšlenkovou
mapu, která se týkala významu hlasitého
čtení. Výsledná zamyšlení nad celým proběhlým týdnem ukázala, že děti pochopily, jak důležité je číst. Můžeme jen doufat,
že jsme alespoň pár duší přiměli k tomu,
aby se pustili do nějaké knížky.
Mgr. Lenka Neckářová

PROJEKTOVÝ TÝDEN ŽÁKŮ 1. STUPNĚ - OSTROV PŘÁTELSTVÍ
Červen je poslední měsíc školního roku,
bilancujeme úspěchy či neúspěchy, loučíme se. Také my, žáci a učitelé senické malé
školy jsme se loučili s naším celoročním
projektem s názvem Zelený ostrov. Zvolili
jsme k tomu červnový týden od patnáctého do devatenáctého.
15. 6. 2015 - V pondělí se probouzíme,
s batůžkem pak vyrážíme v Zákostelí do
školy, jdeme plnit úkoly. Na dvoře se
usadíme, do skupin se rozdělíme, pavučinkou projdeme, račí texty přečteme. Kolem pole, vůně stromů, srdíčko přidáme
k tomu. Cestou třešně mlsáme, jen tak my
se nevzdáme. Když pavoučky vytvoříme,
azimuty naměříme. Pozorujem přírodu,
srnky, ptáky, pohodu. Eliška nás navštívila,
požádala o pomoc, popřála nám šťastnou
cestu, dobrý den i dobrou noc.
16. 6. 2015 - Náš projektový týden „Ostrov
přátelství“ dnes pokračoval další expedicí,
tentokrát s názvem Kečepok.
Po zpěvavém raníčku, který si děti připravily a rekapitulací pondělního dne v podobě první expedice ÍLOKO jsme se vydali
vstříc dalšímu dobrodružství, které začalo
vyplňováním Deníků a Mysliveckých listů
plných zvídavých otázek ze světa zvířat.
Kolem poledne jsme dorazili do ZOO
na Svatém Kopečku. Nejdříve jsme se pořádně posilnili. Ochutnali jsme dobroty od
maminek a ze školní jídelny a potom se
plni očekávání vydali za zvířátky.
Nejvíce nás zajímal klokan rudý, kterého sponzorujeme již několikátým rokem.
Pozdravili jsme samozřejmě také ostatní

zvířecí kamarády a zjistili zajímavosti ze
zvířecí říše.
Před odjezdem domů jsme si užili spoustu zábavy v lanovém centru Lanáček
a ochutnali, jaké palačinky či zmrzlinu umí
připravit v ZOO na Svatém Kopečku.
Naše výpravy ještě ale zdaleka nekončí…
17. 6. 2015 - Třetí den našeho týdenního
pobytu na ostrově Přátelství je za námi.
Tentokrát voněl po bylinkách a byl propleten duchem tvoření a fantazie. Po oblíbeném raníčku a rekapitulaci včerejší expedice si námořníci zaznamenali zážitky do
svých lodních deníků a rozdělili se na několik posádek. Jedna z nich si šla vyrábět
originální tričko a ostatní se vydali ven vedeni vůní bylinek. Tam si každý tu svou bylinku našel a za pomocí kamarádů a chytrých knížek se pustil do tvorby herbáře se
všemi náležitostmi. A aby byla zastoupena
i zvířecí říše, děti vytvořily i tzv. Encyklopedií zvířat, kde si můžete přečíst spoustu zajímavostí o daném zástupci fauny.
Všichni jsme si středeční den náramně
užili a už se těšíme na módní přehlídku
v nových tričkách a také další expedici.
18. 6. a 19. 6. 2015 - Poslední dvě expedice
v našem projektovém týdnu nebyly vlídné
na počasí, dobré kamarádské naladění se
však neztratilo a navíc byly oba dny propojeny nocí prožitou mimo domovy. Ve čtvrtek se naši malí námořníci zaměřili na posilování svého těla, na získávání informací
o známých i méně známých živočiších na
našem ostrově, odprezentovali vše, co zjistili o léčivých bylinách a bylinkách. Když

Senický zpravodaj

uhodila na kostele sv. Maří Magdaleny
pátá hodina, připluli znovu na svůj ostrov,
to aby si vyzkoušeli nocování v ostrovní
krajině přátelství. Pochopitelně nechyběl
ani táborák s vůní špekáčků, tóny kytary
a písniček se lehce ozývaly do setmění.
Baterky, které byly nutnou součástí noční
expedice, nesměly chybět a byly moc důležité. Jen díky jim jsme našli na stromě
„pytlovníku“ světelný poklad. Pohádka
před spaním nechyběla, proto ani vstávání
do ranního deštíčku většinu námořníků nezaskočilo, vyběhli protáhnout si své svaly
a načerpat čerstvé síly k našemu kouzelnému Stromovousovi. Hygiena, přátelská
snídaně, dokončení deníků, zpívání, tanec,
vzpomínka na herecké etudy a loučení.
Ostrov přátelství v Senici na Hané obývá
správná parta kluků a holek, kteří se umí
domlouvat, vytvářet, zpívat, pomáhat si,
radovat se i z drobností. Všude, i na našem
ostrově, se najde pár námořníků - rušičů,
kteří ne úplně umí přiložit ruku k dílu. Ty
snad čas a trpělivost okolí naučí, že na světě nejsou jen oni, a že až budou oni pomoc
potřebovat, snad se ji naučí také vracet. I to
je smysl našeho projektového učení.
Milí námořníci, kluci a holky se senické
školy, buďte i nadále tou správnou partou
všímavých a tolerantních lidí, kteří se nebojí slušně sdělit, co mají na jazyku.
Za slušnost se nemusí nikdo stydět, ba
naopak.
Ať vám získané zkušenosti pomáhají
v dalším životě a nezapomínejte si pomáhat a usmívat se na svět.
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Slavnostní vítání občánků...
…proběhlo v neděli 26. dubna a další 21. června.
V milém programu vystoupily děti z místní mateřské školy a ZUŠ . Poté se pan starosta
Ing. Michal Tichý v dubnu seznámil s Jakubem Lakomým, Jaromírem Svačinou,
Karolínkou Kohlovou, Sebastianem Lochmanem a Vojtou Němcem.
Při červnové slavnosti společně s paní učitelkou Mgr. Janou Barabášovou přivítali Filipa Krahulce,
Nelinku Skopečkovou, Silvii Spurnou, Alenku Továrkovou, Štěpána Vojáčka a Aničku Schollerovou.
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