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- zprávy o kulturním dění v obci
- životní jubilea našich občanů
- svoz odpadů – I. pololetí 2017

Obsah :
- z jednání zastupitelstva
- hospodaření v obecních lesích

Seninský
zpravodaj
Informace ze zasedání
zastupitelstev obce (ZO)
Od posledního vydání našeho
zpravodaje proběhla tři zasedání
zastupitelstva obce. Z jejich
programu vybíráme:
19. ZO dne 18.11.2016
schválilo plán inventarizace hmotného
majetku k 31. 12. 2016 a jmenovalo
inventarizační komisi.
Projednán byl návrh rozpočtu na rok
2017, ve znění, které bude zveřejněno
na úřední desce.
Zastupitelé vzali na vědomí informace
z jednání předsednictva Sdružení obcí
Hornolidečska – postup projektových
a přípravných prací na stavbě
cyklostezky – Bečva – Vlára - Váh,
která je rozdělena na tři etapy,
1. Z Ústi do Lužné, 2. Z Lidečka
do Valašských Příkaz, 3. Valašská
Senice, Francova Lhota, Střelná,
Študlov. Dalším společným projektem
je Dům sociálních služeb ve Valašské
Polance, do kterého bude naše obec
také zapojena.
Schválen byl dar ve výši 1 000 Kč
Českému svazu ochránců přírody,
záchranné stanici Bartošovice, která se
zabývá
ochranářskou
pomocí
zraněným a handikepovaným volně
žijícím živočichům.
V rámci majetkoprávních záležitostí
bylo schváleno uzavření smlouvy

na zimní údržbu komunikací s firmou
VHCT SENPOL Seninka na sezonu
2016/2017.
Schváleno bylo zveřejnění záměru
na prodloužení nájemní smlouvy
na nebytové prostory kulturního domu
jako klubovnu pro děti a rodiče v obci
a záměru o pronájem nebytových
prostor kulturního domu v prostorách
pohostinství z důvodu výpovědi
z nájmu ing. Evy Hadrabové.
V dalším bodě ZO zrušilo rozhodnutí
zastupitelstva ze dne 14. 10. 2016
o zadání
projektových prací
na kanalizaci v obci. Z důvodu zjištění
nových skutečností bude obec ještě
hledat další možnosti.
ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 5,
do které se promítlo přiznání dotace
z rozpočtu Zlínského kraje na účet
obce ve výši
510 260 Kč,
ve výdajích převody mezi položkami
rozpočtu.
Schválen byl plán akcí pro realizaci
v roce 2017.
Předpokládá
se
vybudování
vodovodní přípojky v horní části obce
u č.p. 15 a 62, realizaci internetového
vedení v obci, výměnu krytiny altánu
nad pódiem u kulturního domu,
dovybavení kuchyně u malého sálu,
pořízení regálu do hasičské zbrojnice,
pořízení nového osobního automobilu.
20. ZO dne 5.12.2016 muselo být
mimořádné svoláno aby schválilo
pronájem nebytových prostor pro
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provozování pohostinství. Novým
provozovatelem
bude
Petra
Hadrabová. Jeho provoz tak byl
uzavřen pouze jeden víkend.
21. ZO dne 16.12.2016
Schválilo rozpočet obce na rok 2017.
Celkové příjmy rozpočtu činí 5 236,1
tis. Kč, výdaje v celkové výši 6158 tis.
Kč, financování rozdílu budou použity
prostředky běžného účtu. Projednána
byla i rozpočtová změna, jejímž
obsahem je převod finančních
prostředků mezi položkami rozpočtu
podle skutečného čerpání na konci
roku. Schválilo požární řád obce
v aktualizované podobě. Dále bylo
schváleno
uzavření
dodatku
ke smlouvě o zajištění provozu
a údržby vodohospodářského zařízení
v obci v roce 2017 firmou Vodovody
a kanalizace, a.s. Vsetín. ZO schválilo
uzavření smlouvy na právní
poradenství pro obec a na zpracování
mzdové agendy.
ZO bylo informováno o jmenování
nového velitele jednotky sboru
dobrovolných hasičů Petra Šviráka
a o přípravě pojistné smlouvy za újmu
při činnosti JSDHO.
Dále byla podána informace z jednání
Sdružení obcí Hornolidečska. Při
přípravě investiční akce cyklostezky
Bečva – Vlára - Váh došlo k několika
změnám. Původně plánovaná trasa
se zkrátila a snížil se rozpočet celé
stavby, neboť obce vypustily

2

cyklotrasy po místních komunikacích,
(náklady na ně nejsou totiž
uznatelným nákladem pro dotaci).
Pokrokem je, že je upřesněna trasa
z Ústí až na konec Lužné, kde je již
jasná trasa ošetřená smlouvami
a vyřizuje se stavební povolení.
Se stavbou tohoto úseku by mohlo být
započato v roce 2018-2019.
Řeší se také podrobnosti k projektu
na Dům sociálních služeb ve Valašské
Polance, připravují se podrobnosti
k naplnění
dotačních
pravidel.
Původní záměr byl postavit sociální
zařízení s 20 lůžky, nynější projekt
počítá s navýšením lůžek o 5, tedy
s 25 lůžky.
SOH připravuje nové propagační
materiály, kde má naše obec také své
zastoupení.
V rámci majetkoprávních záležitostí
obec schválila uzavření smlouvy
na pronájem nebytových prostor
kulturního domu pro účely klubovny
pro děti a jejich rodiče se záměrem
rozvoje kulturního a společenského
života se spolkem Úsměv na dobu
neurčitou s výší nájmu 1 Kč ročně.
Smlouva se uzavírá s dosavadním
uživatelem, protože nájemní vztah
původní smlouvy končí 31. 12. 2016.
Schváleno bylo vykoupení pozemků
pod komunikací nad točnou směrem
k č. p. 4. Vzhledem k tomu, že se
změnily podmínky a musel se
upravovat již zpracovaný geometrický
plán.
Schválena byla smlouva o smlouvě
budoucí s Lesy ČR, s. p. jako správci
vodního toku Seninka na zřízení
věcného břemene služebnosti pro
přípojku vodovodu na stávající
vodovodní řád v horní části obce.
Odsouhlasen byl převod finančních
prostředků z loterií a hazardu na sport
a tělovýchovu tělovýchovné jednotě
Sokol Seninka ve výši 15 tis. Kč.
Projednány byly informace k řešení
závad u bytového domu č. 74.
Byl schválen návrh na přípravu
žádosti o dotaci na rekonstrukci
malého sálu (stavební úpravy).
Zastupitelé jako členové zájmových
složek obce byli vyzváni k předložení

návrhu na zpracování Plánu kulturních
akcí pro rok 2017.

Hospodaření v obecních
lesích v roce 2016
V roce 2016 jsme v obecních
lesích neprováděli úmyslnou mýtní
těžbu, přestože příležitost se
nabízela zejména v katastru obce
Liptál, kde se nachází pro těžbu
vytýčený 110letý mýtní porost
s bohatým podrostem jedlového
náletu. Hlavním důvodem pro
odklad mýtní těžby byly vedle
přetrvávajících nižších cen pilařské
kulatiny v prvním pololetí roku
2016 především obava z rozšíření
kůrovcové kalamity po dvou velmi
teplých zimách.
I v roce 2016 se tedy těžba
zaměřila na likvidaci polomů a
kůrovcové hmoty. Nejvíce se této
hmoty nacházelo na Liptálsku ,
kde bylo v důsledku nahodilé
těžby vytěženo a prodáno 100 m3
dřeva. Dále jsme byli nuceni
vytěžit 25 m3 kůrovcové hmoty
v lokalitě „Pavlačka“.
Z výchovných zásahů byly
provedeny probírky porostů do
stáří 40 let.
V lokalitě pod Vartovnou bylo
vytěženo celkem 93 m3 surových
kmenů a tyčoviny . Celkem jsme
v roce 2016 vytěžili 230,5 m3
dřevní hmoty.
Pěstební
práce
prováděli
především zaměstnanci obecního
úřadu a brigádníci. Jednalo
především o vyžínání trávy a nátěr
proti
okusu
zvěří
v nově
zalesněných porostech v lokalitách
„Bučkové“„Vartovna“,„Pilíškovo“
a „ Semetín“.
V roce 2016 se nám podařilo
rozmnožit obecní lesy o 2 lokality
v katastru obce o celkové výměře
2,6 hektarů. Obě nově zakoupené
lokality navazují na stávající
obecní lesní majetek. Obec tedy
v současné době obhospodařuje
obec lesní porosty o celkové
výměře 105 hektarů.
Ivan Juřica, místostarosta

Důležité upozornění
Technických služeb Vsetín, s.r.o.,
které zajišťují odvoz odpadu v obci.
Do odpadových nádob se nesmí
vhazovat nedostatečně vychladlý
popel.
V případě, že při svozu posádka
vozidla zjistí, že je popel ještě teplý,
nebude výsyp nádoby proveden.
Žádný mimořádný svoz není možný.
Je nepřípustné, dávat do nádob
horký popel a pak jej zalévat
vodou !!! Voda při záporných
teplotách zamrzá a následně není
možno popelnici vyprázdnit.

Ohlédnutí za zážitkovými
akcemi letošního roku
TJ Sokol Seninka
Činnost TJ Sokol Seninka, z. s., je
dlouhodobě zaměřena na lyžování
a provoz lyžařského vleku. Tato je
odvislá od vhodných sněhových
podmínek, což bylo naposled
v únoru 2015 (na snímku tedy
vzpomínka na lepší časy).

Sokoli jsou však na lyžařskou
sezonu připraveni a čekají, zda
bude „z hůry dáno“, mohlo by.
V letošním roce rozšířila TJ svoji
činnost o pořádání turistických
akcí a uskutečnil 2 zajímavé
turistické zájezdy.
Dne 5. června byl uspořádán
autobusový zájezd na Lačnovské
skály s přechodem k Čertovým
skalám v Lidečku. V Lačnově
bylo zastavení v nově otevřeném
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muzeu vypálených Vařákových
pasek.

Druhý autobusový zájezd byl
vypraven 18. června na Slovensko,
do Súlovských skal.
Účast na turistických akcích v roce
2017 se nabízí všem zájemcům
v obci.

Také spolek Úsměv uspořádal za
poslední měsíc 2 zájezdy.

Zájezd do Galaxie
Dne 11. listopadu se konal pro menší
děti zájezd do zlínské Galaxie –
rodinného zábavního centra, které
nabízí spoustu atrakcí pro děti i
dospělé, je zde i restaurace.

Předvánoční Vídeň

Marie Řezníčková

Setkání s důchodci
proběhlo 25. listopadu v kulturním
domě. S kulturním programem zde
vystoupily děti ze ZŠ v Leskovci pod
vedením paní učitelky Slezákové.
Jejich divadelní číslo Pověst
o
Čertových skalách bylo úžasné a
určitě pobavilo každého, zejména pak
příbuzné dětí, protože asi polovina
vystupujících byli žáci ze Seninky.
V rámci volného programu jsme pak
poseděli a zazpívali jsme si při
harmonikách Ladislava Filgase,
Martina Blažíka a doprovodu
„ozembuchu“ Josefa Juřici.
Akce se zúčastnilo asi 40 účastníků a
proběhla v příjemné atmosféře.
Škoda, že této příležitosti asi třetina
občanů nevyužívá, i s Vámi bychom
rádi poseděli !!!

Druhou adventní sobotu (3. 12.) byl
uspořádán zájezd do předvánoční
Vídně, se zastávkou v nákupním
centru Avion Shopping park v Brně.
Byl to trochu zážitkový maraton, ale
každý si přišel na své. Zajímavé bylo
porovnat u našich sousedů nabídku
na vánočních trzích a bohatě
vyzdobené
vánoční
osvětlení
ve městě. Moc hezká byla procházka
v centru kolem paláců známých
rakouských
šlechtických
rodů,
vídeňské opery, parků a kostelů.
Každý si vstřebal atmosféru po svém,
trochu jsme za 4 hodiny chození
vymrzlí, ale jistě nikdo nelitoval.
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Co nás letos ještě čeká?
Setkání u stromečku
před kulturním domem proběhne
ve čtvrtek 22. prosince.
Přijďte si poslechnout vánoční koledy
v podání našich nejmenších a také
zazpívat, nasát vánoční atmosféru a
trochu si odpočinout od vánočního
shonu. Nebojte se mrazu, zahřejeme
se čajem a svařákem!

Setkání na rozhledně tentokrát
nebude novoroční, ale Silvestrovské,
tedy 31. prosince 2016 v 11:00 hodin
na Vartovně !!!.

Životní jubilea našich
občanů v roce 2017
95 let
Řezníčková Marie, čp. 31
92 let
Polanská Drahomíra, čp. 46
90 let
Řezníčková Marie, čp. 86
89 let
Zbranek Jan, čp. 34
Polčáková Jarmila, čp. 95
88 let
Juřicová Marie, čp. 12
87 let
Polanská Anna, čp. 4

86 let
Cedidla Antonín, čp. 44
83 let
Holba Jan, čp. 26
82 let
Cedidla Vlastimil, čp.40
Kovář Josef, čp. 7
81 let
Staňková Zdeňka, čp. 43
Trlicová Vlasta, čp.32
80 let
Juřica Jaroslav, čp. 60
Kovářová Zdeňka, čp.88
75 let
Kovářová Anna, čp. 81
Cedidla Josef, čp.110
70 let
Zrník Pavel, čp.78
Cedidlová Růžena, čp.110
Polanská Zdenka, čp.53
Chrástecká Anna, čp. 25
65 let
Švandová Anna, čp.54
Rozsypal Josef, čp.20
Polášková Anna, čp.16
Hoffmannová Věra, čp. 80
Gajdoš Pavel, čp.37
60 let
Lažová Jana, čp.21
Mrnuštíková Marie, čp. 96
Juřica Ivan, čp.42
Řezníčková Věra, čp. 31
55 let
Bělíčková Marta, čp.29
Řezníčková Jana, čp.86
Sochaničová Renáta, čp.45
50 let
Pavelková Hana, čp.58
Zahradníková Soňa, čp.74
Zukalová Kateřina, čp.2
Polanský Pavel, čp. 4
Plánka Radim, čp. 72
Pisklák Jan, čp. 59

Poděkování
Zastupitelstvo obce tímto děkuje,
všem,
kteří
se
podíleli
na
uspořádání
a zajištění
kulturních, sportovních i dalších
společenských akcí během celého
roku v naší obci.
I když se to nezdá, pořád se u nás
něco děje – fašanky, maškarní bál
pro děti, posezení u cimbálu,
divadlo, dětský den, hasičská
soutěž,
myslivecký
výlet,
nohejbalový turnaj, vystoupení

souborů z Liptálských slavností,
hodová zábava, drakiáda, setkání
se seniory, výroba adventních
věnců, Mikuláš, zpívání pod
stromem, setkání na Vartovně,
sbírky (tříkrálová, proti rakovině,
šatstva), zájezdy pořádané spolky,
různé besedy. Kromě toho máme i
poměrně dobře využívaný kulturní
dům, kde je každý čtvrtek otevřena
knihovna a klubovna pro děti, od
čtvrtka do neděle pohostinství,
jednou týdně cvičení s bosou
(balanční podložka) nebo balóny,
jednou za měsíc se koná
bohoslužba.
Doufám, že i vy, občané, vyjádříte
podporu a poděkování za pořádání
těchto akcí pořadatelům tím, že se
jich budete
v hojném počtu.
zúčastňovat.

Zastupitelstvo obce
Seninka
přeje všem svým občanům
krásné
a pohodové vánoční svátky
a
v roce 2017 ať se Vás drží
štěstí, zdraví, elán
a úspěchy ve všem,

do čeho se pustíte
za zastupitelstvo obce Milada Holečková

