SENICKÝ

ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
blíží se pouťové oslavy, rok se překlopí do své druhé poloviny a tak bychom vás rádi
seznámili s realizací projektů a akcí v naší obci.
Po Velikonocích se začal dokončovat projekt Výstavba vodovodu v horní části obce,
kde byly provedeny stavební práce při výstavbě podzemní betonové automatické
tlakové stanice, která je umístěna na pozemku pana Kašpara, kterému tímto
děkujeme. Tato stanice bude regulovat tlak ve vodovodním potrubí a také bude
zajišťovat dochlorování pitné vody dle zákona o pitných vodách. K ATS byla
zhotovena nová přípojka elektřiny a v měsíci červenci bude dokončena dodávka a
montáž vnitřní technologie ATS. Dále byly propojeny vodovodním potrubím 2 úseky,
které nebyly zhotoveny v minulých letech.
Při pracích na dokončení vodovodu začaly i práce na výstavbě opěrné zdi za garáží
pro obecní traktor u hospody. Tyto akce se společně prolínaly, jelikož zemina od
garáže byla použita pro terénní úpravy u automatické tlakové stanice. Na budově
garáže budou provedeny opravy venkovních omítek, montáž dřevěných obkladů a
zhotovení nové podlahy.
Finanční náklady na dokončení vodovodu v horní části obce činí 670 tisíc Kč a
finanční náklady na zhotovení opěrné zdi u garáže činí 69 tisíc Kč.
V měsíci květnu byla obci schválena Státním fondem dopravní infrastruktury žádost o
státní dotaci ve výši 12.328.000,- Kč na výstavbu chodníku v obci v oblasti od
fotbalového hřiště až po hospodu Mikéska. Žádost byla podána na SFDI v říjnu 2019.
Součástí projektu je výstavba plotů a dešťové kanalizace v trase chodníků. Celkové
náklady na projekt činí 21.223.000,- Kč, kde zbývající náklady ve výši 8.895.000,- Kč
budou financovány obcí zajištěním úvěru. Stavební práce budou zahájeny v říjnu
2020 a ukončeny v listopadu 2021. V současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby.
Na konci roku 2019 byly zakoupeny nové dopravní značky, které budou umístěny na
místních komunikacích v celé obci a nahradí tak staré dopravní značení. Na umístění
typu a druhu značek byl odbornou firmou zpracován pasport dopravního značení.
Jsou mezi nimi i značky omezující provoz do oblasti Ledovně, Jančarovy paseky,
Žárné, Pagáč, kde je povolen vjezd dopravní obsluze. Tyto značky byly již osazeny a
postupně bude provedena výměna všech zbývajících. Finanční náklady činí 55 tis.
Kč.
Zastupitelé obce schválili zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení a podání žádosti o dotaci ve výši 1 mil. korun u Místní akční skupiny
Hornolidečska na výstavbu chodníku II. etapa v horní části obce od hospody Mikéska
ve směru k točně autobusu v délce cca 150 m. Výše dotace bude 95% z celkových
uznatelných nákladů projektu.
Obec obdržela z ministerstva financí oznámení, že musíme počítat v tomto roce
s nižšími rozpočtovými příjmy. Podle analýzy, kterou jsme si vyhotovili, budou naše
příjmy nižší o 1.247.000,- Kč. Pro naši obec se nedá v žádném případě hovořit o
zanedbatelné částce, ale o zásadním úbytku příjmů. Museli jsme na tuto skutečnost
zareagovat – na zastupitelstvu obce jsme odsouhlasili rozpočtovou úpravu roku 2020
poníženou o rozpočtové příjmy ve výši 1.247.000,- Kč. Tato finanční částka bude do
rozpočtu přesunuta z finanční rezervy obce.
Pavel Novosád, starosta
Marie Lišková, místostarostka

POUŤ VE VALAŠSKÉ SENICI
Pátek 3. 7. 2020
20:00 pouťová zábava na tanečním kole u obecního úřadu, hraje CLERA
Neděle 5. 7. 2020
10:30 slavnostní mše v kapli sv. Cyrila a Metoděje za účasti dechové hudby
Kotáranka a scholy
11:30 občerstvení s posezením u obecního úřadu
16:30 exhibiční fotbalové utkání mezi týmy Dynamo Kočičina - startér Dolňansko na
hřišti TJ AJAX
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok 2019/2020 nám končí a i když nás zasáhl COVID-19, kdy jsme měli
školku necelé dva měsíce uzavřenou, stihli jsme nejen zorganizovat akce, ale také
zrekonstruovat venkovní zahradu. Během uzavření provozu jsme pomohli zabalit a
rozvézt roušky v obci Valašská Senice a pustili jsme se do natírání plotu, laviček,
skluzavky, s pomocí pana Františka Brlice jsme dětem udělali vyvýšené záhony,
koupili záhony na bylinky, pan Miroslav Mikeska ml. nám dovezl dřevěné palety, ze
kterých jsme dětem udělali motokáru a ze starých pneumatik hmatový chodník.
V lednu jsme uspořádali již 5. karneval pro veřejnost, v únoru jsme s pomocí
Mysliveckého sdružení zorganizovali 1. pop-rockový ples s kapelou Já, Kubo & band.
Také nás navštívili z týdeníku Jalovec, 6. března jsme měli aktivity spojené
s Mezinárodním dnem jódu, Den dětí jsme oslavili hledáním pokladu, kdy děti plnily
úkoly. V červnu nás přijeli navštívit ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy
z Hošťálkové, dobrovolní hasiči z Francovy Lhoty a s panem Stanislavem Kročilem
ve spolupráci s Lesy ČR jsme zorganizovali projektový den na téma Les (lesní
pedagogika). A nezapomněli jsme se rozloučit s našimi dětmi, které odcházejí do 1.
třídy ZŠ. Na tablo dětí se můžete podívat v obchodě u Patricie Juráňové.
Fotky
ze
všech
akcí
najdete
na
našich
webových
stránkách
www.msvalasskasenice.cz.
Z financí, které jsme vydělali na akcích (rozsvěcování, ples, karneval) jsme
koupili sudy na dešťovou vodu, houpačky a balanční most. Všem, kteří se jakkoliv
podíleli na přispění, moc děkujeme a vážíme si toho.
V létě nás čeká kompletní rekonstrukce WC pro zaměstnance.
Přeji Vám hezké léto s úsměvem na rtech .
Bc. Miriam Drozdová, ředitelka MŠ

MYSLIVECKÝ SPOLEK VALAŠSKÁ SENICE
V prvním pololetí roku 2020 náš spolek pokračoval i přes nelehké období
druhého čtvrtletí téměř v neomezeném režimu. Odlov zvěře probíhá ve standartním
rámci dle plánu lovu a myslivecké legislativy. Postupně probíhá zvelebování naší
bourárny. 1. 2. 2020 jsme se spolupodíleli společně s Mateřskou školou Valašská
Senice na organizaci POP-ROCKOVÉHO plesu, který dle ohlasů zúčastněných byl
pozitivně kvitován. Tímto bych chtěl velmi poděkovat děvčatům z mateřinky i všem
našim členům, které tato akce stála nemalé úsilí, odměnou nám byla spousta
legrace. Představitelům obce děkujeme za poskytnutí komfortního zázemí.
29.2. 2020 proběhlo pod vedením našeho mysliveckého hospodáře Františka Brlici
sčítání zvěře a vytvoření plánu lovu na letošní myslivecký rok. 6. 3. 2020 proběhly
výborové volby na nastávajících pět let. Byli přijati dva noví členové spolku a jeden
adept myslivosti. Ke dnešnímu dni tudíž čítá náš myslivecký spolek 26 aktivních
členů, jednoho s přerušenou činností a dva adepty. Navždy nás bohužel opustil náš
dlouholetý kamarád, kolega a obětavý zvěřinář pan Alois Juráň, „Čest jeho památce“.
V květnu nám již koronavirus neumožnil pořádat mši v kapličce sv. Huberta ani
výroční schůzi. V červnu jsme pod hlavičkou Lesů české republiky s.p. a našeho
mysliveckého spolku absolvovali lesní pedagogiku s našimi školkáčky. Děti nás
opravdu příjemně překvapily svými znalostmi přírody a neutuchajícím apetitem na
sladkosti. Vzájemně obohaceni můžeme konstatovat, že malí seničánci „sa v hoře
nestratíja“. Myslím, že nám roste kvalitní generace našich budoucích kolegů a
nástupců.
Dne 22. 8. 2020 bychom chtěli jako již tradičně pořádat zvěřinové hody, na
které tímto všechny srdečně zveme. Jsme připraveni se spolupodílet na dětském dni
a samozřejmě proběhne klasický hon na sv. Kateřinu. Starost a péče o zvěř a krajinu
je pro nás samozřejmě prioritou a doufáme, že i s Vaším přispěním se nám bude i
nadále úspěšně dařit. Do toho druhého pololetí přejeme všem občanům pevné zdraví
a mnoho optimismu, který je lékem univerzálním.
S pozdravem „Myslivosti Zdar!“
Stanislav Kročil – předseda mysliveckého spolku Valašská Senice
PODĚKOVÁNÍ
Při náhodném sezení myslivců vzešel dotaz, jak vylepšit zázemí potřebné k vaření
guláše a zpracování zvěřiny. Dosud jsme toto dělali u myslivců po stodolách a
černých kuchyních.
A ejhle! Přišel nápad, že přístavbou v obecní budově u hospody by mohl být
vybudovaný určitý komfort, ulehčující pro lovce uložení a uctění zvěře, vychlazení a
následnému zpracování. Tak po dohodě s obecním úřadem ve Valašské Senici na
podzim roku 2018 se začalo budovat a rekonstruovat. V prvé řadě část, která byla
zastaralá, se musela zbourat a hned se stavilo – nová střecha, prováděly se odpady,
vodoinstalace, elektroinstalace, omítky a obklady.
Po vnitřních rekonstrukcích přišla na řadu fasáda, obklady dřevem, příjezdová cesta,
okapové chodníky a přístavba dřevníku.
Tak plynul pracovní čas, že jsme se na podzim roku 2019 členové a pozvaní hosté
sešli k slavnostnímu otevření a stříhání pásky.
S odstupem doby konstatujeme, že vzniklo dílo, které přispělo k zvelebení a
zkrášlení obce u říčky Senice a podél silnice, která vede do překrásné přírody a lesů
HONITBY myslivců.
Můžeme být hrdí, že vzniklo takové dílo, které nám může kdokoliv závidět a také si
přejeme, aby generace po nás si uvědomila, že dnešní myslivci jenom nelovili,
neholdovali alkoholu, ale měli také ducha budovatelského.
Závěrem patří velké poděkování myslivcům, obecnímu úřadu, kamarádům a
milovníkům přírody, kteří se podíleli na budování tohoto objektu.

STRUČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČECH,
MORAVY A SLEZSKA VALAŠSKÁ SENICE
18. ledna proběhla výroční valná hromada v pohostinství u Mikésků za účasti 8
okolních sborů, na které byl zvolen nový výbor.
23. ledna nás zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil náš bratr a dlouholetý
starosta Alois Juráň. Jeho pohřbu se zúčastnilo 110 hasičů.
1. a 8. února proběhlo školení velitelů a strojníků na požární stanici Valašské
Klobouky. Těchto školení se zúčastnili 3 velitelé a 4 strojníci z našeho sboru.
15. února jsme uskutečnili tradiční fašankový průvod s pochováváním basy.
6. dubna jsme ve spolupráci s jednotkou z Francovy Lhoty zasahovali u požáru rubu
v místní části Žárné.
25. dubna jsme provedli sběr železného šrotu.
14. června se 7 členů zúčastnilo oslav svátku Božího těla v kostele Sv. Štěpána ve
Francově Lhotě.
Sbor dobrovolných hasičů zakoupil 6 nových vycházkových uniforem pro své členy.
Děkujeme zastupitelům obce, že získali od Zlínského kraje dotaci na 4 zásahové
boty, 4 přilby a 8 párů ochranných rukavic pro výjezdovou jednotku.
Z důvodu restriktivních vládních opatření jsme nemohli uskutečnit zájezd na Sv.
Hostýn u příležitosti oslav patrona hasičů Sv. Floriána, noční pohárovou soutěž,
tradiční stavění a kácení máje.
23. srpna by měla proběhnout soutěž „O pohár starosty obce“, avšak s jistotou
nevíme, jak se bude dále epidemiologická situace vyvíjet. O konání akce a dalších
aktivitách Vás budeme informovat.
Starosta SDH Valašská Senice
Ladislav Šeliga st.
TJ AJAX VALAŠSKÁ SENICE, Z.S.
Tým mužů se po podzimní části roku 2019 krčí ve spodních patrech IV. třídy
zlínského okresu. Po zimní přestávce jsme zahájili v lednu řadu tréninků. V přípravě
je 16 hráčů, 2 brankáři. Z nových hráčských tváří zahájí přípravu Ladislav Šipinka,

Viktor Hnaníček, David Žálek. Dále jsme absolvovali řadu přátelských utkání: AJAX –
Lačnov 4:2, AJAX – Mirošov 3:1.
Potom přišla Covid – 19 a vše se zastavilo. Po postupném uvolňování se začalo
trénovat a sehrála se další přátelská utkání: AJAX – Lačnov 6:6. Pak jsme se zapojili
do Anticorona cup, kde jsme se střetli se Střelnou a Lačnovem. Střelná – AJAX 0:5,
Lačnov – AJAX 3:1.
Do nové sezóny vstoupí oddíl do III. třídy Vsetínského okresu - pod vedením trenéra
Martina Šerého, asistent Radek Trochta. Vedoucím mužstva je Karel Šerý,
předsedou oddílu je Pavel Novosád, jednatel je Karel Surovec.
Na podzim minulého roku členové TJ AJAX začali svépomocí s opravou budovy
šaten na hřišti, byly vyměněny okna a dveře, dále bylo provedeno zateplení
obvodových stěn. V tomto roce se bude v pracích pokračovat – nátěrem fasády
budovy, opravou a nátěrem přístřešků, střídaček a pořízením vnitřního vybavení
klubovny.
Nejbližší akce Ajaxu:
3.7.2020 od 20.00 pouťová zábava – CLERA - taneční kolo u obecního úřadu
5.7 2020 v 16.30 Dynamo Kočičina – Startér Dolňansko
17.7 2020 od 17:00 „33. ročník Nočního turnaje v malé kopané“ - bohaté občerstvení
- ve 20.00 ukázka historického šermu
- 20.30 běh do senického hrba
- 22.00 tradiční ohňostroj
- od 21.30 koncert STRAM + taneční zábava
Tímto srdečně zveme všechny občany na naše akce. Těšíme se na Vás.
Za TJ AJAX Valašská Senice, z.s. Marek Juráň
DOTACE OD ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBEC A TJ AJAX
V měsíci červnu zakoupila obec zásahovou obuv, přilby a rukavice pro naši
zásahovou jednotku hasičů v celkové ceně 94.100,- Kč. Projekt „Nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků pro zásahovou jednotku sboru
dobrovolných hasičů Valašská Senice“ je spolufinancován Zlínským krajem. Dotace
Zlínského kraje činí 65.000,- Kč.
TJ AJAX získala letos od Zlínského kraje neinvestiční dotaci na projekt „Zajištění
činnosti mládežnického fotbalu a pohybových aktivit mládeže“. Projekt je
spolufinancován Zlínským krajem, dotace činí 10.000,- Kč.
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ
Členové ZO českého svazu včelařů ve Valašské Senici na podzim loňského roku
zazimovali 71 včelstev.
Letos na jaře k 1. květnu bylo evidováno jen 63 včelstev. Je to důsledek nepříznivého
stavu z minulého pololetí. Letošní jaro přicházelo poměrně brzo a včelstva měla
pěkné jarní prolety a jejich síla rychle rostla. Ovocné stromy rozkvetly, ale pak přišlo
ochlazení a deště. U některých včelstev nastala rojová nálada a také byly nějaké
roje. Včelaři, kteří měli zimní ztráty, byli spokojeni a měli z rojů radost. Od poloviny
června se začala objevovat mezi medardovskými dešti medovice, ze které včely nosí
tmavý lesní med.
Zatím se zdá, že nadcházející rok by mohl být úspěšný pro včelaře a tím i jejich
zákazníky.
Za organizaci Rostislav Zimek

Z NAŠÍ FARNOSTI
Kromě senické pouti v neděli 5.7. v 10.30 je pro život farnosti na léto aktuální: pro
děti je připraven „pří-farní“ tábor. Bude 3.-7.8. na faře, bez přespávání, za poplatek
800 Kč. Bude mít námět „Cestujeme časem“. Povede ho varhanice Eva s novým
týmem pomocných vedoucích. V září pak chystáme pro středoškoláky (a případně i
starší) zahájení přípravy na biřmování.
V našem farním muzeu, které se znovu otevřelo první víkend v červnu vás a vaše
hosty čekají noví průvodci. Dříve to byly vlastně výlučně průvodkyně, nyní po
omlazení týmu je i jeden průvodce. Budou na vás čekat každý víkend a státní svátek
až do konce září (mezi 10-12 a 13-17 hodinou, v neděle 12-18).
Ohlédněme se i za proběhlou akcí – Nocí kostelů. Uskutečnila se v pátek 12.6. od
18 hodin, začala bohoslužbou s dětmi. Následovaly výtvarné dílny, kdy si děti mohly
vyrobit placku s Noem či vlastním obrázkem. Děti i dospělí také mohli luštit biblický
kvíz. Byly připraveny výstavy o Bibli i dětské kresby. Unikátem byl zapůjčený
kancionál „Slavíček rajský“ z roku 1719. Zakončili jsme téměř hodinovou adorací
v 21.30, vedly ji maminky a zpívala schola. Po mši jsme na chvíli vyšli ven, abychom
zahájili provoz nové knihobudky naproti vstupu ke schodišti na kůr. Sokl pod
domečkem s knihami v podobě anděla držícího knihu vyřezal Jan Brlica.
V knihovničce je možno si knihy půjčovat, vyměňovat i jednoduše vzít. Horní patro je
vyhrazeno pro knihy s duchovní tematikou různého zaměření, spodní nabízí
zábavnou literaturu a knihy pro děti.
Všem přeji vydařené léto a zasloužené načerpání sil během dovolených.
Otec Stanislav Zatloukal
JAKÝ KROJ SE NOSIL VE VALAŠSKÉ SENICI?
Zajímá vás, jak v minulosti vypadal tradiční lidový oděv ve Valašské Senici? Nás to
zajímá velice, a proto jsme se rozhodli pokusit se o vytvoření historické rekonstrukce
kroje, který zanikl již před desítkami let. Abychom ale mohli rekonstrukci provést
kvalitně a zodpovědně, potřebujeme získat co nejvíce informací a obrazových
podkladů. Obracíme se proto na obyvatele Valašské Senice s žádostí: Pokud doma
najdete staré fotografie, kroniky, obrázky svých předků v lidovém oděvu, ateliérové
snímky, svatební fotografie apod., anebo uchované skutečné součástky starého
kroje, prosíme o jejich zapůjčení. U fotografií nám stačí kvalitní kopie. Pomocí těchto
historických podkladů vytvoříme kroj, který může sloužit jako vzor i dalším zájemcům.
Rekonstrukci kroje vytvoří Eva Kašparová, která žije a pracuje ve Valašské Senici.
Věnuje se jak těžké, tak lehké krojové krejčovině. První krojové zakázky realizovala
pro národopisný soubor Klobučan vedený Hanou Tarabusovou. V roce 2004
započala úzká spolupráce Evy Kašparové s kurátorkou Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně - Muzea luhačovického Zálesí Blankou Petrákovou na historických
rekonstrukcích tradičního oděvu na Zálesí a jižním Valašsku, která trvá doposud. Za
15 let spolupráce vzniklo více než 30 historických rekonstrukcí krojových celků pro
obce, folklorní soubory, skupiny a jednotlivci v oblasti jižního Valašska, Zlínska,
Rožnovska, Vsetínska a luhačovického Zálesí. Kroje byly několikrát vystaveny na
výstavách MJVM ve Zlíně a jsou součástí stálých obecních expozic. Eva Kašparová
předává své zkušenosti dalším generacím a neustále se vzdělává ve svém oboru.
Její snahou je na základě nabytých zkušeností vytvořit kroj obce, ve které žije.
Děkujeme, že nám s tím pomůžete.
PhDr. Blanka Petráková
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Muzeum luhačovického Zálesí
+420 606 250 786, muzeum.luhacovice@seznam.cz

INFORMACE PRO CHOVATELE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A VČEL V CHKO
BESKYDY
CHKO Beskydy je evropsky významná lokalita velkých šelem - žijí zde rys ostrovid,
medvěd hnědý a vlk obecný. Tyto druhy jsou celoročně chráněné podle evropské
legislativy, zákona a ochraně přírody a krajiny a podle zákona o myslivosti. Škody,
které způsobí, hradí stát podle zákona č. 115/2000Sb. Dle toho zákona se nahrazuje
škoda způsobena vybraným živočichem na životě nebo zdraví fyzické osoby,
vymezených domestikovaných zvířatech (skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní
drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata), psech sloužících k
hlídání vybraných domestikovaných zvířat, rybách (chovaných v rybnících, sádkách,
rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech, pstružích farmách) a ryby v
rybářských revírech, včelstvech a včelařských zařízení, nesklizených polních
plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech (budova, ohrada, dvůr,
oplocení) a movitých věcech v uzavřených objektech za předpokladu splnění
podmínek stanovených tímto zákonem.
Na území CHKO Beskydy je třeba nahlásit škodu do 48 hodin od jejího zjištění na
pohotovostní číslo Správy CHKO Beskydy: 731 568 413.
Pověření pracovníci provedou bezodkladně šetření ke zjištění původce škody. Před
jejich příchodem by měl poškozený udělat co nejčerstvější fotografie škody, neměl by
s mrtvými zvířaty hýbat a nalezené pobytové znaky šelmy (stopy, trus) by měl zajistit
před zničením. U poškozených úlů po provedení fotodokumentace může dát včelstva
dohromady. Šelmy se rády vracejí na místo, kde byly úspěšné, proto je vhodné
přemístit zbylá zvířata blíže k trvale obývanému domu nebo je alespoň po několik
dalších týdnů zavírat na noc do pevného přístřešku. Není-li možné zvířata přemístit a
sehnat každou noc na malý prostor (obehnaný síťovým elektrickým ohradníkem), lze
je hlídat na místě přes noc ve vozidle - stát poblíž zvířat v autě a občas z něj vyjít a
plašit (blikat světly). Doplňkově lze na zrazení šelem požít zapnuté rádio s mluveným
slovem na opačné straně pastviny, případně světelné majáčky a jiné plašiče.
Zejména vlci občas napadají nedostatečně zabezpečené ovce, kozy a malá telata V
Beskydech dochází k útokům vlků na hospodářská zvířata ponechána na odlehlých
pastvinách v pastevní sezóně ve dne i v noci sama, bez dozoru člověka nebo psa.
Pastviny jsou obvykle oploceny dřevěnými ohradami nebo lankovým elektrickým
ohradníkem do 1 m nad zemí, které vlci snadno překonají. I když chovatelé obdrží za
usmrcená zvířata finanční náhradu, je v jejich v zájmu i v zájmu ochrany vlků
předcházet škodám a nezvykat vlky na ovce, jako na lehce dostupnou kořist. K
účinnějšímu zabezpečení pastviny se doporučuje síťový elektrický ohradník o výšce
130 cm, s dostatečně silným zdrojem – napětí alespoň 5 kV, vybíjecí proud min. 5 J.,
výška vodiče u země do 10 cm. Ohradník je třeba udržovat funkční, jinak by ho vlci
mohli překonat, např. podlézt. Vhodné je ohradu ještě zvýšit na výšku 150 cm - tj.
cca 20 cm nad síťový ohradník instalovat ještě jednu řadu lankového ohradníku,
případně oplocení jen opticky zvýšit umístěním výrazného pásku. Při chovu většího
počtu zvířat je jako nejvhodnější prevence škod doporučována ochrana pomocí
velkých pasteveckých psů (1 pes na cca 50 ovcí, vždy min 2 psi) v kombinaci s
elektrifikovanou ohradou.
Pro medvědy jsou neodolatelné úly a včelíny volně umístěné u lesa nebo uprostřed
lesních porostů. Medvědí škodu na včelstvech je třeba pro vyřizování náhrady rovněž
nahlásit do 48 hod. od zjištění na výše uvedené pohotovostní číslo. Vhodná
prevence je oplocení úlů elektrickým ohradníkem do výšky cca 150 cm od země a ve
vzdálenosti asi 1 m od úlů. Úly lze umístit také do klece alespoň 1 metr od pletiva a
mít dobře vyztuženy podlahy i strop tak, aby unesly váhu 300 kilo (medvěd po kleci
může skákat, páčit spoje apod.). Klece lze nechat vyrobit z kari sítí či roxoru o
tloušťce alespoň 25 mm.
Bližší informace poskytne Správa CHKO Beskydy.
Mgr. František Jaskula
ředitel regionálního pracoviště

HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU PRO 2. POLOLETÍ 2020
Plasty a plechovky, kartón
Papír
Sklo barevné
Sklo bílé

8.7.
3.7.
17.7.
24.7.

7.8.
28.8.

9.9.

14.10.
23.10.

4.9.
11.9.

11.11.

9.12.

6.11.
13.11.

Směsný komunální odpad (popelnice a černé pytle) se sváží v úterý každý lichý
týden. Svoz nebezpečného a objemného odpadu bude 19.9.2020.

foto z osazení šachty automatické tlakové stanice

Vážení občané,
přejeme Vám krásné a pohodové léto, mnoho slunečných dnů,
vydařenou dovolenou a dětem bezstarostné prázdniny.
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