SENICKÝ

ZPRAVODAJ

POUŤ VE VALAŠSKÉ SENICI
Sobota 3. 7. 2021
20:00 pouťová zábava na tanečním kole u obecního úřadu, hraje ROCK RAIDER
Neděle 4. 7. 2021
10:30 slavnostní mše v kapli sv. Cyrila a Metoděje s dechovou hudbou Študlovjanka
13:00 občerstvení s posezením u obecního úřadu s dechovou hudbou Študlovjanka
Pondělí 5.7.2021
17:00 exhibiční fotbalové utkání mezi týmy Startér Dolňansko - Dynamo Kočičina na
hřišti TJ AJAX
INFORMACE O KOUPALIŠTI
Koupaliště v letošním roce bude uzavřeno. Zastupitelé obce schválili provozovatelem
bazénu obec a dále rozhodli, že prostory s občerstvením budou pronajaty zájemci
splňujícímu podmínky pro tuto činnost. Od konce měsíce května 2021, kdy vláda
povolila otevření venkovních koupališť s omezeným provozem, se obci i přes velké
úsilí nepodařilo zajistit personální obsazení související s provozováním bazénu.
Zatím nikdo neprojevil zájem o pozici vodní dozor senior (plavčík), který by splňoval
podmínky pro vykonání odborné zkoušky dle platného zákona. O pronájem prostor
s občerstvením obec kontaktoval 1 zájemce, ale podmiňuje svou činnost otevřením
venkovního bazénu, což za současné vzniklé situace není možné. Pokud by došlo
v průběhu prázdnin ke změně, tak vás budeme informovat.
Pavel Novosád, starosta
Z NAŠÍ FARNOSTI
Život se pomalu vrací do normálu a tak i naše farnost ožívá. Poslední sobotu v
květnu jsme tak už prožili u Muzea kardinála Trochty první ročník žehnání kol.
Hostem byl otec Jan Ston, farář z Luhačovic. Jezdí totiž na cyklopoutě do Litoměřic a
o tom živě povídal. Po následující krátké májové pobožnosti bylo i pohoštění a děti
mohly jezdit mezi dopravními značkami z dětského dopravního hřiště.
V muzeu i v kostele se prodává také nová kniha o otci kardinálovi. Napsal ji
vsetínský salesián-spolupracovník Jiří Miček a jmenuje se „Život v mlýnském kole.
Aneb kardinální případ Trochta“. Je to románové zpracování života Štěpána Trochty
od obsazení Prahy německou armádou. Kniha stojí 249 korun, část výtěžku autor
nechává našemu muzeu. V něm už také od 1.6. začala sezóna: víkendy a státní
svátky až do konce září vás či vaše hosty provedou průvodci.
Z kulturních akcí se chystá odložený koncert folkaře Petra Lutky. Ten po svém
obrácení v osmdesátých letech začal tvořit křesťanské písně. Měl by přijet na sobotu
10.7. a v kostele odehrát svůj koncert. Multižánrové představení Martiny Komínkové
„Prorok větru“ (flétny, projekce, mluvené slovo) se chystá předběžně u muzea
poslední víkend v srpnu.
Pro děti od druhé třídy se také letos pořádá farní tábor. Má téma „Cestování časem“
a bude v termínu 23.-27.8.2021. Tábor bude ve Valašské Bystřici a je možné si vzít
přihlášku v kostele nebo ve škole.
Letní počasí nás konečně prohřívá. A tak se těšíme také na Senickou pouť, kterou
oslavíme v neděli 4.7. v 10.30 s naší scholou a se Študlovjankou. Malá pouť bude
potom v pondělí v 7.30.
Všem také přeji vydařené prázdniny a dovolené!
Otec Stanislav Zatloukal

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok 2020/2021 nám končí a i když nás opět zasáhl COVID-19, kdy jsme
museli mateřskou školu na 6 týdnů uzavřít, tak jsme se snažili pro děti přichystat
několik akcí. V dubnu jsme zorganizovali na Den Země úklid Valašské Senice, kdy
jsme s dětmi sbírali odpadky (a že jich bohužel nebylo málo), které se pak děti učily
třídit. Před filipojakubskou nocí jsme měli Čarodějnický den, kdy se všichni proměnili
na čaroděje a čarodějnice a děti plnily úkoly, aby nalezly poklad, který zanechala ve
školce čarodějnice Filoména. V rámci tématu Naše vesnice proběhla návštěva pily
Petra Mikésky, kterému děkujeme, že se děti mohly podívat, jak taková pila funguje.
Díky patří i panu Surovcovi z Valašské Senice, který dětem ukázal, jak se dělá
píšťalka z proutí. Den dětí jsme oslavili návštěvou Envicentra ve Vysokém Poli, kde
se děti dozvěděly něco o domácích zvířatech a mohly si zvířátek užít naživo. Na
výlet, který byl hrazen z financí EU, jsme si zajeli do ZOO Lešná. Tak jako loni, i letos
proběhl projektový den Lesní pedagogika s Lesy ČR, přičemž moc děkujeme za
zorganizování Stanislavovi Kročilovi, Josefovi Žákovi a Františkovi Brlicovi. Na
úplném konci školního roku se loučíme s našimi sedmi předškolními dětmi, které
odchází do základní školy. Těmto dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo, dařilo se
jim tam a navštěvovaly školu moc rády (pokud dá tedy situace). Na tablo dětí se
můžete podívat v obchodě u Patricie Juráňové.
Fotky ze všech akcí najdete na našich webových stránkách:
www.msvalasskasenice.cz v sekci fotogalerie.
Školku zavíráme od 16. července a uvidíme se s dětmi opět v září, kdy prodlužujeme
provozní dobu na 10 hodin denně a to od 6.15 do 16.15 hodin.
Přejeme všem hezké prožití léta.
Za kolektiv MŠ Miriam Drozdová, ředitelka MŠ
ČINNOST SENICKÝCH HASIČŮ V OBDOBÍ PANDEMIE
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho hasičského
sboru. Všichni víte, že kvůli pandemii byly omezeny veškeré společenské činnosti.
Měli jsme v plánu tradiční fašankový průvod s pochováváním basy, účast na sv.
Hostýně u příležitosti patrona hasičů sv. Floriána a stavění a kácení máje. Byly
tendence uskutečnit některé akce v omezeném počtu lidí, ale my jsme součástí
integrovaného záchranného systému a byli bychom špatným příkladem pro všechny
spoluobčany.
Přesto jsme měli akce, které stojí za zmínku. V měsících duben-květen jsme provedli
brigádu na čištění a pálení klestí v místní části „Ledovně“. V měsíci dubnu jsme
uskutečnili sběr železného šrotu a elektroodpadu. Tři naši členové a Antonín Juráň
provedli opravu naší zásahové stříkačky PS-12. Děkuji zejména veliteli sboru a
Antonínu Juráňovi, který i když není členem sboru, nám svými znalostmi a manuální
zručností velmi pomohl.
V červnu se deset členů našeho sboru zúčastnilo oslav svátku „Božího těla“ v kostele
sv. Štěpána ve Francově Lhotě. Rovněž jsme se zúčastnili oslav 100. výročí založení
hasičů ve Francově Lhotě.
Chtěli bychom Vás pozvat na soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce“,
která se bude konat 15. srpna 2021 ve 14:00 na místním hřišti TJ Ajax Valašská
Senice.
V srpnu se dále zúčastníme oslav 100. výročí založení hasičů ve Střelné a v říjnu
110. výročí založení hasičů v Horní Lidči.
Přejeme Vám hodně krásných zážitků na dovolené, dětem hezké prázdniny a všem
zejména hodně zdraví a vzájemného pochopení.
Starosta hasičů Ladislav Šeliga st.

MYSLIVECKÝ SPOLEK VALAŠSKÁ SENICE
Počátkem letošního roku jsme pokračovali v intenzivním přikrmování zvěře a
také samozřejmě v odlovu zejména zvěře černé, vysoké a škodné. 28. 2. 2021
proběhlo jako každoročně terénní sčítání zvěře a vytvoření plánu lovu na myslivecký
rok 2021.
V dubnu oslavil významné životní jubileum náš dlouholetý myslivecký hospodář
a kamarád pan Miroslav Matoška. Tímto bych mu chtěl ještě jednou popřát pevné
zdraví, kopu štěstí a optimismu jak v osobním, tak i v tom mysliveckém životě a
samozřejmě poděkovat za moře precizní práce, kterou pro myslivost na Senici
odvedl.
V květnu nám situace opět neumožnila pořádat mši v kapličce sv. Huberta ani
výroční schůzi. Co se personálních otázek týká, tak byl přijat jeden nový člen spolku
a jeden adept myslivosti. Ke dnešnímu dni má tedy náš myslivecký spolek 26 členů a
jednoho adepta.
V červnu jsme pod hlavičkou Lesů České republiky, s.p. a našeho mysliveckého
spolku absolvovali lesní pedagogiku s dětmi z mateřské školky ve Valašské Senici. I
přes pár dnes již zhojených terénních škrábanců byli všichni spokojení.
Dne 21. 8. 2021 bychom chtěli jako již tradičně pořádat zvěřinové hody
spojené s taneční zábavou, na které tímto všechny srdečně zveme a těšíme se na
Vaši účast.
Přeji všem prosluněné prázdniny.
S pozdravem „Myslivosti Zdar!“
Stanislav Kročil - předseda mysliveckého spolku Valašská Senice
OBECNÍ LESY VALAŠSKÁ SENICE V PRVNÍM POLOLETÍ 2021
Od počátku letošního roku bylo vytěženo 996 m3 dřevní hmoty. Těžba dříví byla
situována do mýtních porostů se vznikem holin. Plochy po těžbě byly vyklizeny od
klestu a následně cca ze 70 procent zalesněny, 30 procent obnovy lesa připadá na
přirozenou obnovu (náletové semenáčky hospodářských dřevin). Laicky shrnuto, na
plochách, které byly letos vytěženy již opět roste nová generace mladého lesa.
V pěstební činnosti (obnova, výchova a ochrana mladých lesních porostů) bylo
realizováno 4,22 ha prořezávek. Zalesněno bylo 1500 sazenic dubu zimního a 5500
sazenic buku lesního. Do konce června bychom chtěli provést postřik mladých
listnáčů a jedle proti letnímu okusu zvěří a následně začít s vyžínáním kultur.
Chtěl bych poděkovat našim hasičům a myslivcům, kteří se velkou měrou a
kvalitou podíleli na úklidu klestu a zalesnění. Dále bych chtěl oznámit občanům, že
pokud má někdo zájem o samovýrobu slabého smrkového dříví (porosty do 30-ti let)
může se na mne obrátit.
S pozdravem „Lesu Zdar!“
František Brlica, obecní lesní
TJ AJAX VALAŠSKÁ SENICE, Z.S.
Zdravím všechny příznivce fotbalu. Seznamuji vás s činností fotbalistů za poslední
období. Píše se mi to těžce. Víme, že nás všechny sužoval COVID a omezení, které
zastavilo všechny sportovní amatérské soutěže. Byli jsme s fotbalisty ve stálém
kontaktu přes sociální sítě a doufali, že se to co nejdřív rozvolní. Chtěli jsme trénovat
v tělocvičně nebo venku, ale nechtěli jsme porušovat zákon, tak se někteří aspoň
rozhodli vylepšit zázemí šaten. Za to jim patří velký dík. V současné době už
trénujeme, je co dohánět. Připravujeme noční turnaj 23.7.. Staráme se o údržbu
hřiště a všech prostor v areálu. Z dotace od obce jsme zakoupili zavlažovací vozík
pro postřik trávníku na fotbalovém hřišti.
Závěrem bych chtěl všem našim fandům a podporovatelům poděkovat za trpělivost a
čekání na ten první fotbal na Senici. Budeme se snažit co nejlépe připravit na
sezónu, abychom vás mohli bavit fotbalem.
Za TJ AJAX Valašská Senice, z.s. Martin Šerý

34. ROČNÍK NOČNÍHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
TJ AJAX Valašská Senice pořádá v pátek 23. července 2021 34. ročník tradičního
nočního turnaje v malé kopané pětičlenných mužstev. Turnaj proběhne na
fotbalovém hřišti ve Valašské Senici.
Startovné činí 1200 Kč.
Na vyřazovací boje bude přidáno osvětlení, takže se výrazně zlepší viditelnost při
důležitých zápasech.
Přihlášky s názvem mužstva a kontaktním telefonem je možno zaslat na adresu:
Lukáš Tkadlec, Valašská Senice 188, PSČ 756 14
* TEL: 731088145
* EMAIL: ltkadlec22@gmail.com
* Číslo účtu k zaplacení startovného: 2100187326/2010
Začátek turnaje je v 16:30 hodin, finále kolem druhé hodiny ranní.
Ve 22:00 proběhne ohňostroj a po něm zahraje kapela KOSOVCI.
Bohaté občerstvení je zajištěno.
HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU PRO 2. POLOLETÍ 2021
Plasty a plechovky, kartón
Papír
Sklo barevné
Sklo bílé

14.7.
2.7.
16.7.
23.7.

11.8.

15.9.
3.9.
10.9.
17.9.

13.10.

10.11.
5.11.
12.11.
26.11.

8.12.

Směsný komunální odpad (popelnice a černé pytle) se sváží v úterý každý sudý
týden. Svoz nebezpečného a objemného odpadu bude 18. 9. 2021.
POZOR NA PODVODNÉ NABÍDKY
Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vsetín byl informován ve věci
podvodných náhodných nabídek výměn okapů za „výhodnou“ cenu „bez dokladu“
v působnosti správního obvodu Vsetín „řemeslníky“ komunikujícími nezřetelnou
češtinou a přepravujícími se vozidlem dodávkového typu. Práce provádějí údajní
„řemeslníci“ ihned na místě. Používají však nečestné obchodní praktiky. Výsledná
cena je po provedené práci neúměrně navýšena a neodpovídá kvalitě odvedené
práce. Doklad o poskytnuté službě a dodaném materiálu „řemeslníci“ ani na žádost
nevydávají.
Obecní živnostenský úřad Vsetín upozorňuje, aby případní zájemci řemeslnických
prací náhodné nabídky bez vlastního předchozího objednání vůbec nepřijímali.
Pokud byste se s nimi setkali, volejte ihned linku 158. V případě přistoupení v jednání
s osobami nabízejícími Vámi požadované práce a služby vyžadujte doklad ověřující
totožnost osob a oprávnění pro provozování konkrétní činnosti – možnost ověření –
www.rzp.cz.
Vážení občané,
přejeme Vám slunečné léto
a klidné prožití prázdnin a dovolených.
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