SENICKÝ

ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané.
Nastává čas vánoční, kdy kalendářem vymezený rok dospěl do svého závěru a tak se nabízí
možnost shrnout dění v naší obci.
Byl ukončen velmi významný stavební projekt a to výstavba nových chodníků v délce 1424m,
plotů i částečně dešťová kanalizace. Stavbu prováděla firma TM STAV Vsetín za
vysoutěženou finanční částku 14.254.000,- Kč. Další finanční náklady spojené s uvedeným
projektem činily 511.200,- Kč. Jednalo se převážně o opravy stávající dešťové kanalizace
v trase chodníků, které byly zjištěny při stavebních pracích, výstavba nové autobusové
čekárny u obchodu potravin. Tímto děkujeme zhotovitelské firmě za kvalitně odvedenou práci
a hlavně chceme poděkovat Vám všem za trpělivost a vstřícnost v době realizace stavby. Přes
letní prázdniny byly započaty stavební práce v mateřské škole. Jednalo se o zrušení
stávajícího přístupového chodníku ke školce a zhotovení nového na jiném místě i s novým
vstupem do budovy z důvodu zvýšení větší bezpečnosti dětí. Zemní práce a stavbu chodníků
provedla firma TM STAV Vsetín a ostatní související práce byly prováděny pracovníky obce.
Podrobněji o tom píše paní ředitelka ve svém příspěvku.
V podzimním období začaly stavební práce na opravě budovy u točny využívané řidiči
autobusové dopravy, kterou má od roku 2021 v dlouhodobém pronájmu dopravní společnost
ČSAD Uherské Hradiště zajišťující dopravní obslužnost v našem regionu. Byla provedena
výměna oken, dveří, zateplení venkovních stěn, vnitřních stropů, zhotovení nové
elektroinstalace, rozvodů vody, topení a oprava sociálního zařízení v celkové částce 266.235,Kč. ČSAD Uherské Hradiště se podílelo na spolufinancování finanční částkou 194.062,- Kč,
která jim bude odečítána z nájmu. Na stavebních úpravách se také ve značné míře podíleli
pracovníci obce, za což jim patří poděkování, a dále odborné řemeslné regionální firmy.
Na podzim se prováděla údržba a opravy místních komunikací v majetku obce formou
nástřiku v částech obce Dolňansko, Ledovně, Jančárovy paseky, zhotovení sběrače dešťových
vod v Dolňansku a zhotovení nových konstrukčních vrstev komunikací u RD č.p. 103, č.p. 58
a č.p. 114 za celkovou finanční částku 190.950,- Kč.
Na komunikaci III. třídy, jejímž vlastníkem je Ředitelství silnic zlínského kraje, byla
provedena v horní části obce rekonstrukce mostu přes říčku Senice. Finanční náklady spojené
s tímto projektem financoval vlastník komunikace.
V prosinci byl na obec přijat formou výběrového řízení do pracovního poměru obecní lesní
pan Martinek Stanislav z Horní Lidče. Pan František Brlica, který práci obecního lesního
vykonával od roku 1994, odchází do důchodového odpočinku.
„Františku, děkujeme Ti za 27 let Tvé poctivé práce v lesní činnosti, kterou vykonáváš pro
naši obec na vysoké pracovní úrovni, a do dalších let přejeme hodně zdraví a pohody
v životě.“
Závěr tohoto těžkého roku z důvodu Covidu nás omezuje nejen v osobním, ale i
společenském a kulturním životě a proto bychom dnes více než kdy jindy chtěli popřát nejen
v následujících svátečních dnech, ale i v celém příštím roce hlavně pevné zdraví, dostatek
sily, odvahy a trpělivosti s každodenní byť sebemenší životní výzvou. Přejeme Vám,
abychom každý den našli chvilku se zastavit, vnímat krásu života, přírody všude tady kolem
nás v naší krásné valašské krajině.
Vážení spoluobčané, prožijte vánoční svátky naplněné radostí, štěstím, klidem, harmonií a
pohodou. Z celého srdce Vám přejeme úspěšný vstup no nového roku 2022 a hodně úspěchů
v pracovním i osobním životě.
Pavel Novosád, starosta obce
Marie Lišková, místostarostka obce

Z EVIDENCE OBYVATEL 2021
Počet obyvatel: 423
Narození: Ptáček Lukáš, David Jakub, Vaculíková Karin, Luliaková Tina, Myšková Gabriela,
Kindl Richard
Úmrtí: Surových Ludmila (*1942), Trochtová Ludmila (*1933), Tkadlec Zdeněk (1962),
Haspala Ladislav (*1955), Sporková Jana (*1984), Vráblová Jana (*1972),
Surových Miroslav (*1949), Juráňová Emilie (*1957)
Přihlášení k trvalému pobytu v obci: 7, odstěhování z obce: 8.
Z NAŠÍ FARMOSTI
Jako minulý rok, i letos jsou Vánoce ohrožené covidem. Jistěže proběhnou, ale vždy
nám něco chybí, když nevyzní celá jejich krása, i se společným setkáváním bez omezení nebo
s hudbou, koncerty... Ale jejich podstata zůstává a tu nic nezmaří, takže je přece oslavíme.
V pátek 26.11. poctil naši farnost svou návštěvou pomocný biskup Mons. Antonín
Basler. V muzeu požehnal upečené chleby. Fotky jsou ve fotogalerii na farním webu. Otec
biskup potom předsedal bohoslužbě ve farním kostele, za účasti mladých, které povzbudil.
Omezení způsobila, že vsetínská charita již odsouhlasila stejnou podobu Tříkrálové
sbírky jako loni. Nebudou tedy chodit skupinky koledníků, ale bude možné přispět do
pokladniček na určených místech (pravděpodobně kostel, OÚ, Jednota) a elektronicky (DMS,
on-line pokladnička).
Vánoční bohoslužby se, aspoň v základním režimu, uskuteční, ale bude třeba počkat
na ohlášky, kde se vánoční program zavčas zkonkretizuje. Nebude sice moci zpívat farní sbor,
můžeme se však těšit na doprovod našich schol a scholiček. Živý betlém se nacvičí, bude se
natáčet. Přímý přenos online bude probíhat 23.12. v 17:00 na youtube kanálu farnosti
Francova Lhota https://www.youtube.com/…ota
Všem přeji, aby Vánoce přinesly radost a pokoj, i do všeho těžkého, co prožíváme.
Betlémské Dítě má tuto moc, člověk se o ni pokloněním u jeslí může ucházet!
o. Stanislav Zatloukal
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Tříkrálová sbírka bude i letos šířit své poselství a naplňovat své poslání trochu jinak, než jsme
byli doposud zvyklí. Zdraví našich dárců a koledníků je pro nás důležité. Tříkrálová sbírka
2022 se opět přesune z větší části do online prostoru, aby i přes složitou koronavirovou situaci
mohla přinést do domácností přání pokoje a dobra, a zároveň vyprosit finanční příspěvek pro
ty, kteří naši pomoc potřebují.
Sbírka v našem regionu bude probíhat v době od 1. 1. 2022 do 16. 1. 2022. Její výtěžek opět
pomůže
lidem
v tíživé
životní
a
sociální
situaci,
seniorům
a osobám s handicapem ve Vsetíně a okolních obcích.
Přispět do sbírky bude tentokrát možné těmito způsoby:
1. Dárcovskou DMS na číslo 87 777 ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90.
2. Bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol 777970105.
3. Prostřednictvím elektronické pokladničky, která bude spuštěna v průběhu prosince
na www.trikralovasbirka.cz
4. Návštěvou kontaktního místa – v naší obci bude pokladnička umístěna na obecním
úřadě, v kapli Sv. Cyrila a Metoděje a v místní prodejně.
5. Přispěním do pokladničky kolednické skupinky, která se bude nacházet na
veřejném prostranství. Koleda dům od domu nebude. V případě ochotných
dobrovolníků je možné realizovat sbírku prostřednictvím veřejného koledování.
Chceme poděkovat všem, kteří sbírku jakkoli podpoří a pomohou při její netradiční realizaci.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Bc. Jarmila Hyžáková, koordinátorka TKS za Charitu Vsetín

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na školní rok 2021/2022 máme zapsaných do Mateřské školy Valašská Senice 22 dětí, z toho
pouze 6 dětí z Valašské Senice. Vážíme si, že se k nám do školky hlásí i děti z okolních obcí,
protože by jinak školka nemohla fungovat. Do ZŠ by nám měly v září odejít 4 děti.
Letošní školní rok jsme museli akce pro děti ještě více osekat než loni, nejen kvůli
opatřením vlády, ale i proto, že byla velká nemocnost dětí. Z tohoto důvodu se neuskutečnilo
ani rozsvěcování stromečku u kapličky, zrušena byla také keramika a návštěva Betlému
v Horní Lidči. Moc nás to mrzí, ale přednost má ochrana zdraví nás všech v době covidové. I
přesto jsme se snažili udělat akce jako tradiční dýňování, zapojili jsme se s rodiči do finanční
pomoci pro nemocné děti (FOND SIDUS), proběhlo vánoční focení dětí, čertovský den plný
her a zábavy, po roce nás přišel do školky opět navštívit Mikuláš se svojí družinou a také
Ježíšek . Fotky si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
www.msvalasskasenice.cz v sekci fotogalerie.
Co se týká oprav a rekonstrukce naší školky o letních prázdninách, tak jsme za pomoci
Obce Valašská Senice udělali nový chodník a vstup do školky, který je bezpečnější z důvodu
padajícího sněhu ze střechy. Položila se nová venkovní dlažba, zábradlí, přesunuli se
houpačky a skluzavka. Také jsme vymalovali vstupní chodbu. Pro děti jsme zřídili želvárium,
kde děti pozorují želvičky a starají se o ně.
Na závěr chci poděkovat mým kolegyním za skvěle odvedenou práci a všem, co se
podílejí na jakékoli pomoci pro naši školku. Blížíme se ke konci roku 2021, nastal adventní
čas a já Vám všem moc přeji, ať Vám ani vleklá nepříjemná epidemiologická situace toto
sváteční období nezkazí! Pokud to jen trochu bude možné, zůstaňte optimisticky naladěni, co
nejlépe prožívejte tyto dny se svými nejbližšími a radujte se z každé maličkosti.
Přeji Vám všem klidné prožití svátečních dnů, dobré zdraví, štěstí, spokojenost, načerpání
nových sil a spoustu důvodů k osobní radosti.

Bc. Miriam Drozdová, ředitelka MŠ

MYSLIVECKÝ SPOLEK VALAŠSKÁ SENICE V ROCE 2021
Druhé pololetí tohoto roku jsme společensky odstartovali součinností při organizaci
senické pouti a pořádáním večerní pouťové zábavy. V červenci jsme svou hrstkou do mlýna
přispěli logisticky na nočním turnaji, který pořádají naši sportovci. Na konci srpna jsme
ještě stihli úspěšně uspořádat zvěřinové hody. Potom naše kulturně-společenská činnost opět

narazila do Covidové zdi. Dokonce jsme museli zrušit i tradiční svatokateřinskou naháňku,
což je historický precedens.
Členskou základnu k tomuto datu tvoří 28 členů a letos byl přijat jeden adept
myslivosti. Tento myslivecký rok máme do konce listopadu individuálně uloveno 8 kusů
zvěře srnčí, 9 kusů zvěře jelení, 26 kusů zvěře černé a pět lišek. Začátkem září proběhla
v Lysé nad Labem výstava Natura Viva, na které se každoročně hodnotí nejsilnější trofeje
zvěře v rámci České republiky ulovené v předchozím mysliveckém roce. Tam jsme zaslali
trofej jelena ulovenou Josefem Ptáčkem. Zde byla ohodnocena dle stanovených
hodnotitelských kriterií na 186 bodů, což stačilo na bronzovou medaili, velmi blízko stříbra
(190-209,99 bodů). Podtrženo sečteno, Senica má medailistu, Pepo gratulujeme. Zajímavostí
je, že se nám zde letos objevila liška parádnice, která odnášela od domů boty (zejména
dámské) a ujídala psům z misek. Tyto neřesti ji odnaučil náš myslivecký hospodář František
Brlica. Franto, „Lovu zdar“!
Nyní nám nastává zimní období, ve kterém se budeme věnovat intenzivnímu
přikrmování zvěře a samozřejmě pokračovat v průběrném odlovu, abychom splnili stanovený
plán lovu.
Na závěr bych chtěl jménem všech členů mysliveckého spolku Valašská Senice
poděkovat zástupcům obce, ostatním složkám a občanům obce Valašská Senice za ochotnou a
přátelskou spolupráci a všem Vám a Vašim rodinám popřát krásné prožití svátků vánočních,
šťastný a úspěšný nový rok 2022, hlavně ocelové zdraví, osobní i pracovní pohodu a
spokojenost.
S pozdravem „Myslivosti Zdar“
Stanislav Kročil – předseda Mysliveckého spolku Valašská Senice
OBECNÍ LESY VALAŠSKÁ SENICE 2021
V letošním roce bylo vytěženo 1180 m3 dřevní hmoty. Z toho 1115 m3 bylo realizováno
v mýtních úmyslných těžbách a 65 m3 v těžbě nahodilé (vývrat, zlom, kůrovcové dříví). Jak
je z daných čísel zřetelné, projevil se zásadně úbytek nahodilé kůrovcové těžby, což je
společně s příznivější cenou dřeva zásadní pozitivum letošního roku. Veškerá vyrobená
dřevní hmota byla zobchodována a 33,55m3 smrkové kulatiny bylo zasláno jako dar pro
oblasti jižní Moravy postižené tornádem.
V pěstební činnosti bylo zalesněno 1500 sazenic dubu zimního a 5500 sazenic buku
lesního, takže se konci roku v obecních lesích nevyskytuje žádná holina. Dále bylo
zrealizováno 4,22 ha prořezávek. Samozřejmě byl průběžně prováděn úklid klestu, ožínání
kultur, letní a zimní nátěry kultur a v letošním roce poměrně významně také zpřístupnění
porostů řezem (porosty do 40 let věku poškozené v minulých letech zejména sněhem).
Byly taktéž čerpány krajské dotace a to 70 786,- Kč na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích (čerpá se zpětně za rok 2020), 69 960,- Kč na obnovu a zajištění
lesních porostů a 36 646,- Kč na ekologické a přírodě šetrné technologie (v našem případě
přibližování dříví koněm 495 m3).
Jak jste již někteří zaznamenali, nastoupil nový lesní pan Stanislav Martinek, jelikož já
mám v plánu si začít užívat důchodu. Tímto mu přeji mnoho úspěchů v lesnictví a úspěšnou
spolupráci s Vámi všemi.
Na závěr bych chtěl všem občanům popřát krásné a klidné prožití svátků vánočních a
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce 2022.
„Lesu zdar!“
František Brlica, obecní lesní
ZPRÁVA O ČINNOSTI HASIČŮ VALAŠSKÁ SENICE ZA ROK 2021
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho hasičského sboru.
Všichni víte, že kvůli pandemii byly omezeny veškeré společenské akce. 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.
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.
Chtěl bych poděkovat našim členům (Jaroslav Skubeň, Zdeněk Trochta, Karel Matušinec a
Jan Veteška) za aktivní a dobrovolnou účast na pomoci při odstraňování ničivých následků
tornáda na jižní Moravě – obec Hrušky. Jejich účast a zásah byl dokonce vysílán ve
Slovenské televizi.
15. srpna jsme uspořádali soutěž o „Pohár starosty obce“ za účasti 10 soutěžních družstev.
Vítězové jednotlivých kategorií:
muži
Francova Lhota
ženy
Loučka
muži nad 35 let
Pozděchov
19. září se 6 členů naší výjezdové jednotky zúčastnilo uctění památky tragicky zemřelých 2
dobrovolných hasičů při výbuchu plynu v obci Koryčany (foto).
9. října se 4 členové zúčastnili oslav založení 110. výročí založení Sboru v Horní Lidči.
23. října se 4 členové našeho Sboru zúčastnili školení strojníků na požární stanici HZS
Zlínského kraje ve Valašských Kloboukách a všichni mají oprávnění k obsluze techniky a
řízení hasičského automobilu.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití svátků Vánočních, v novém roce
zejména hodně zdraví a vzájemné tolerance.
starosta hasičů Ladislav Šeliga st.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ
Členové ZO českého svazu včelařů ve Valašské Senici zazimovali v letošním roce 60
včelstev. O včelstva v naší obci pečuje 10 včelařů. Včelstva je nutné každým rokem léčit proti
varoáze. Zatím nejsou žádné ztráty a včelstva jdou do zimy v dobré síle.
Včelařská sezona byla na med hodně slabá. Jaro bylo studené a deštivé. Některé dny v květnu
byly studené tak, že včelky vůbec nelétaly. Červen byl teplotně dobrý, ale med byl u většiny
včelařů jenom vzácností stejně tak jako v celé republice. Doufejme, že příští rok bude pro
naše včelky příznivější.
Všem občanům, přejeme pevné zdraví, štěstí a optimistickou mysl v novém roce.
Za organizaci předseda Rostislav Zimek
ZE SENICKÉHO FOTBALU
Vážení sportovní přátelé, úvodem bych chtěl poděkovat všem zainteresovaným lidem, kteří se
starají o chod našeho oddílu. Dělají to dobrovolně, bez nějakého finančního ohodnocení, za
což jim patří velký dík. Rok 2021 byl poznamenám vládními omezeními, to se projevilo i na
přípravě na jarní část soutěže, která byla nakonec zrušena. Do nové sezóny jsme toho moc
nenatrénovali. V nově sestavením hracím systému 3. třídy jsme byli rozděleni do tří skupin.
Náš oddíl hrál skupinu A, ve které jsme soupeřili se Střelnou, Val. Polanka B, Liptál, sdružení
oddílů Janová – Leskovec, Huslenky B a se Študlov – Lidečko. Z osmi zápasů jsme 3 vyhráli
a pětkrát jsme odešli poraženi. K výkonům mužstva musím říct, že nás celý podzim sužovala
velká marodka, takže jsme vlastně ani jedno utkání neodehráli ve stejné sestavě. To vedlo
také ke změně trenéra. Po vzájemné dohodě a domluvě jsme se dohodli, že mužstvo bude
trénovat Mirek Filák s Markem Neubergrem a já zůstanu na pozici vedoucího mužstva. Tak
snad nám změny pomůžou vylepšit dosavadní výsledky. Chtěl bych závěrem poděkovat
divákům, kteří na nás chodí, také obci, bez které by to nefungovalo, a všem co kolem
senického fotbalu dělají.
Do nového roku vám přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.
Martin Šerý – trenér TJ AJAX
DOTAZNÍK K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM (příloha)
V souvislosti s nedostupností nebo roztříštěností sociálních služeb v našem okolí jsme se po
dohodě s okolními obcemi rozhodli tyto služby lépe zpřístupnit. V současné době je naše obec
pro poskytovatele sociálních služeb spíše nezajímavá, jelikož zde nemají poblíž zázemí a
musí pracovníky vozit až ze Vsetína. Obec Francova Lhota těmto službám nabídla prostory ve
zdravotním středisku. Tímto by vznikla služba, kterou by mohly využívat také naši občané.
Zlepšil by se přístup k pomoci v domácnosti nemohoucím, pomoci lidem se zdravotním
omezením nebo k běžnému lidskému kontaktu, pokud již zůstanou sami v domě. Jelikož se
na financování těchto služeb z velké části podílí kraj, je potřeba zjistit jaký je potenciál těchto
služeb u nás a v okolních obcích. Pokud budete mít o tuto službu zájem, vyplňte prosím
anonymní dotazník, který je součástí zpravodaje a do 15. ledna ho prosím dodejte na úřad.
Na základě množství vašich požadavků budeme pokračovat v dalších jednáních o
provozování těchto služeb v obci Francova Lhota.
PRŮBĚH POČASÍ VE VALAŠSKÉ SENICI V ROCE 2021
Počasí jako celek nijak nevybočovalo z dosavadního trendu posledních let, to znamená, že
nadále trvá nedostatek srážek a s tím spojené sucho, mírná a krátká zima, zvyšující se počet
tropických dnů, kdy i v naší oblasti teploty překračovaly hranici 30°C. Je to i nadále názorný
příklad postupného globálního oteplování, které se již dotklo hranice 600 m nad mořem, do
které horní část obce, kde se stanice nachází, spadá.
Po celkově teplém prosinci loňského roku, kdy sníh byl spíše vzácností a teploty na Vánoce
byly okolo +6°C, tak od 6.1.2021 byl nástup pravé zimy, která vydržela po celý měsíc leden a

dvě dekády února. Výška sněhové pokrývky v tomto období dosahovala hodnoty až 50 cm,
kdy po krátké oblevě v únoru setrvala na 25 cm.
18.ledna byl naměřen největší mráz letošní zimy -18°C, při zemi bylo současně naměřeno
-26,7°C.
20. února došlo k výraznému oteplení a tím i k předčasnému nástupu jarních teplot. Teploty
se pohybovaly v tomto období okolo 15°C a nejteplejším dnem byl 1. březen, kdy teplota
dosáhla k rekordní hodnotě na toto období +22°C! Veškerý sníh v celé oblasti Javorníků
roztál.
Po tomto extrému došlo sice ještě k ochlazení, ale bylo to spíš po celý měsíc březen aprílové
počasí, od dešťových srážek po sněhové a teploty střídavě jarní a střídavě zimní.
Měsíc duben pokračoval v této dosavadní proměnlivosti až do 19. dubna, kdy nastal konečně
očekávaný vzestup teplot okolo +17°C s vyšším slunečným svitem a beze srážek.
Květen byl deštivý, napršelo 140 litrů vody na m2. První týden tohoto měsíce byl studený s
nočními mrazíky do -3°C. Od 10.května do 12.května došlo k přechodnému oteplení, až na
teplotu +25°C. Závěr druhé poloviny měsíce opět chladnější a deštivý ráz počasí.
Měsíc červen byl velmi suchý měsíc, kdy celkové srážky nepřekročily 50 litrů. Vzhledem k
vysokým teplotám, které dosahovaly od 19.6. až 24.6. hodnot 31°C nastalo kritické sucho,
které pokračovalo i v červenci, kdy za celý měsíc červenec spadlo zase jen 50 litrů vody.
Zvrat tohoto nepříznivého období pro přírodu nastal v srpnu, kdy za celý měsíc napršelo 186
litrů vody. Co se týče teplot v měsíci srpnu, byla druhá polovina velmi chladná, teploty
dosahovaly jen rozmezí 12°C až 17°C, noční jen 5°C - 9°C.
Podzimní dny jako celek vyzněly srážkově zase jako suché měsíce s teplotami odpovídajícími
tomuto období. První přízemní mrazík se vyskytl 21.9. -2°C. Od měsíce října již teploty po
celé období klesaly při zemi od -1°C do -6°C.
Měsíc listopad pokračoval opět jako suchý měsíc z častými ranními mrazíky od -1°C do 3°C. Obrat nastal teprve v posledním týdnu měsíce, kdy začalo pršet a citelně se ochladilo.
Zajímavost v celém tomto srážkově bohatém období - zatímco ve Valašské Senici pršelo, tak
v blízkém Holešově padal sníh a sněhová pokrývka zde dosahovala 20 cm. Ve Valašské
Senici začalo sněžit až 30.11., kdy napadlo celkové 13 cm. Od tohoto dne zimní ráz
pokračuje, dne 9.12. sněhová pokrývka dosáhla výšky 21 cm. V těchto dnech je krátkodobé
oteplení, které bude ukončeno začátkem čtvrtého adventního týdne. Zatím podle nejnovějších
modelů tento čtvrtý adventní týden bude mrazivý s možností sněžení do 10 cm nového sněhu.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních zasněžených svátků a šťastný a veselý nový rok a
hlavně bez extrémních průběhů počasí.
Jaroslav Lahuta, pozorovatel ČHMÚ
VKCI – OBČANSKÁ PORADNA VSETÍN
Insolvence je cestou z dluhové pasti. Využívají ji lidé, kteří nejsou schopni platit své závazky
nebo jsou proti nim vedena exekuční řízení. Podle Insolvenčního rejstříku jsou nyní v procesu
oddlužení necelé tři stovky dlužníků z ORP Vsetín.
V případě, že se dlužník rozhodne podstoupit proces oddlužení, má dvě možnosti. Může
vyhledat pomoc u příslušníků právnických profesí (např. advokátů, insolvenčních správců,
soudních exekutorů nebo notářů). Jejich služby jsou však zpoplatněny. Za
zpracování insolvenčního návrhu si tito odborníci účtují 4 tisíce korun pro jednotlivce a 6 tisíc
korun pro manželský pár. V ceně není započteno DPH.
Druhou možností je obrátit se na tzv. akreditované osoby, kterým Ministerstvo spravedlnosti
udělilo povolení na poskytování služeb v oblasti oddlužení. Hlavní výhodou je, že služby
těchto akreditovaných osob jsou bezplatné. Zpravidla se jedná o sociální služby, jako jsou
např. občanské či dluhové poradny. Ve Zlínském kraji působí celkem 8 akreditovaných osob,
mezi které patří i Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, přesněji Občanská poradna
Vsetín, která je součástí dané organizace. Seznam všech akreditovaných osob najdete na
webu sako.justice.cz.
Hledáte-li odbornou radu, obraťte se např. na poradkyně Občanské poradny Vsetín. Zabývají
se nejen dluhovou problematikou, ale také rodinnými, pracovně-právními a majetkovými

vztahy, spotřebitelskou problematikou, bydlením, trestním právem či občanským soudním
řízením. Poradenství poskytují od roku 2006 a působí i na svých pobočkách ve Valašských
Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem, Velkých Karlovicích a Novém Hrozenkově. Veškeré
služby Občanská poradna Vsetín poskytuje bezplatně. Více informací o této službě se dozvíte
na webu www.vkci.cz nebo na tel. čísle 774 262 243.
Barbora Čandová, PR pracovník, Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s.
INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU k dani z nemovitých věcí na období roku 2022
Vzhledem k současné epidemiologické situaci byla určena telefonní čísla, na kterých budou
vybraní zaměstnanci Finančního úřadu pro ZK zodpovídat dotazy v souvislosti s daní
z nemovitých věcí, respektive v souvislosti s podáváním přiznání k této dani bez nutnosti
návštěvy finančního úřadu.
Finanční úřad pro Zlínský kraj, územní pracoviště ve Vsetíně tel. 571 495 425, 571 495 429
SVOZ ODPADU
Výše poplatku za odpad na rok 2022 se nemění a činí 400,- Kč, děti do 15 let a poplatníci
přihlášení v odlehlých částech obce zaplatí 300,- Kč. Poplatek je splatný do 30. června 2022.
Žádáme občany, aby pytle s tříděným odpadem nedávali do kontejnerů – obec zaplatí 2x
poplatek. PET láhve sešlapávejte, do modrých kontejnerů nedávejte celé papírové krabice, ale
rozřežte je na menší kusy. Je třeba co nejvíce odpadu vytřídit, protože se razantně zvyšuje
poplatek za uložení směsného odpadu na skládku.
HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU PRO 1. POLOLETÍ 2022
Plasty a plechovky, kartón
Papír
Sklo barevné
bílé

12.1.
7.1.
14.1.
21.1.

9.2.

9.3.
4.3.
11.3.
18.3.

20.4.

18.5.
13.5.
20.5.
27.5.

15.6.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu bude 23. 4. 2022.

Vážení občané,
přejeme Vám příjemně prožité sváteční dny
a v roce 2022 hodně zdraví, štěstí a splněných přání.
Obecní úřad Valašská Senice
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