1/2021

Váení obèané,
ji rok se potýkáme s neviditelným nepøítelem Covid -19, který
zasáhl v rùzné intenzitì do ivotù nás vech. Nejvíce to pociují
ti, kteøí nemohou pracovat, rodiny s dìtmi, které se v letoním
kolním roce ve kole moc neohøály, mnozí nemìli monost se
ani vzájemnì poznat. Silnì pociujeme utlumení vech aktivit
v obci, vzájemného setkávání a zábavné èinnosti, nae obecní
prostory zejí prázdnotou. Trochu optimismu by mohlo pøinést
jaro, kdy se budeme moci více dostat do pøírody, snad vechny
ty negativní zprávy, které se na nás ze vech stran sypou, rozptýlí prooèkovanost obyvatel. Doufám, e tuto neutìenou dobu
nìjak zvládneme, aby se ná ivot posunul k normálu. Obec
nepolevuje aspoò v realizaci plánovaných projektù a nezbývá
ne vìøit, e a se situace stabilizuje, budeme moci nae zaøízení
vyuívat, jak jsme zvyklí a obnovit vechny zájmové aktivity.

Informujeme z jednání zastupitelstva
obce
Zastupitelstvo obce dne 5. 2. 2021

z ZO schválilo vyøazení pokozeného a nepotøebného majetku

a uloilo finanènímu výboru provést kontrolu skladu døeva za
úèelem vysvìtlení úèetního rozdílu.
z Vzalo na vìdomí, e termín výbìrového øízení na dodavatele
stavby Hasièské zbrojnice Seninka se z dùvodu upøesòování
a doplòování údajù Výzvy prodlouilo do 16. 2. 2021.
z ZO schválilo výsledek výbìrového øízení na technický dozor
a povinného koordinátora BOZP na stavbu Hasièská zbrojnice
Seninka. Obci byly doruèeny 4 nabídky, nejvýhodnìjí nabídku
zaslala firma KSVSI s.r.o., ing. Vítìzslav tudent, Døevohostice
za cenu 179 080 Kè.
z ZO projednalo a schválilo projekt na Lesní cestu atka v Semetínì. Stavba bude provedena na par. è. 1414/4 ve vlastnictví
Lesù ÈR, v délce 800 m a 200 m na par. è. 1410/5 ve vlastnictví
obce. ZO schválilo Výzvu pro výbìrové øízení na dodavatele
stavby lesní cesty a výbìr firem pro pøedloení cenové nabídky
na dodavatele stavby: firma PORR, a.s. Valaské Meziøíèí, HDC
work, s.r.o. Pottát, COBBLER s.r.o., Zaová.
z Projednalo a schválilo výsledek výbìrového øízení na dodavatele stavby, nejvýhodnìjí nabídku pøedloila firma Porr, a.s.
Valaské Meziøíèí, ve výi 4 849 395 Kè.
z ZO projednalo a schválilo výsledek výbìrového øízení na projektanta územního plánu obce Seninka. Nevýhodnìjí nabídku
pøedloila firma Alfing Zlín s.r.o., ing. arch. Pokluda za 181 200 Kè.

z Schválilo podání ádosti o poskytnutí dotace na zpracování

územního plánu Seninka.

z ZO bylo seznámeno s 1. návrhem Plánu spoleèných zaøízení

a uloilo èlenùm ZO, aby se s návrhem seznámili za úèelem pøedkládání návrhu na doplnìní.
z ZO schválilo dohodu o provedení práce se zastupitelem ing.
Ivanem Juøicou na zajitìní správy obecních lesù v rozsahu 300
hodin roènì za odmìnu 2 000 Kè/mìsíc + vykázané cestovné.
z ZO projednalo a schválilo seznam inventáøe pro JSDH, nákup
bude zrealizován v pøípadì pøiznání dotace Zlínského kraje.
z ZO schválilo projekt: Sklad pro uloení inventáøe pro spoleèenskou, kulturní a spolkovou èinnost. Jedná se o dodateèné povolení pro umístìní kontejneru za suírnou.
z ZO projednalo návrh projektu na úpravu veøejného prostranství pøed KD, úprava prostranství pøed starou hasièskou
zbojnicí nebude do projektu zaøazena, protoe ZO nenalo shodu
pro jeho úèelné vyuití.
z ZO schválilo zmìnu projektu vodovodní pøípojky k Hasièské
zbrojnici Seninka na prodlouení vodovodu.
z ZO bylo informováno o vydání nového zákona o odpadech
a jeho dopadech na obce a obèany. V prùbìhu roku bude zpracována nová obecní vyhláka o likvidaci odpadù.
z Schválena byla ádost o pøíspìvek na výuku áku pro Základní
kolu Horní Lideè ve výi 1 tis. Kè.
z ZO vzalo na vìdomí informaci o patném stavu kolotoèe
v dìtském koutku na høiti a návrhu na poøízení indiánského
stanu. O doplnìní inventáøe bude rozhodnuto po pøedloení
konkrétních návrhù.

Zastupitelstvo obce dne 19. 3. 2021

z Zastupitelstvo projednalo výsledek výbìrového øízení na do-

davatele stavby Hasièská zbrojnice Seninka.
z ZO schválilo výbìr dodavatele na podlimitní veøejnou zakázku
na stavební práce, která nabídla nejvýhodnìjí cenovou nabídku. Vybrána byla firma TM STAV, spol. s r. o., Vsetín, s nabídnutou cenou 9 868 760 Kè s DPH. Schválilo uzavøení Smlouvy o dílo
a povìøilo starostku podpisem smlouvy.
z ZO schválilo rozpoètovou zmìnu, která upravuje èerpání rozpoètu podle skuteènosti. Navyuje pøíjmy o èástku 619 570 Kè,
z toho èiní 617 050 Kè dotace na prodlouení vodovodu, která
byla proplacená v letoním roce, 12 520 Kè èiní vratka DPH.
U dvou poloek dochází k pøesunu finanèních èástek mezi paragrafy, které nemají vliv na výi rozpoètu.
z ZO bylo seznámeno se zprávou Policie ÈR o bezpeènostní
situaci v obci v roce 2020:
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 V katastru obce dolo k 1 trestnému èinu  krádee jízdního
kola, motorových pil a pracovního náøadí, § 178 a § 205 trestního zákoníku, pachatele se nepodaøilo zjistit.
 Dále v obci bylo øeeno 6 pøestupkù:
1 x obèanské souití - § 7 zákona è. 251/2016 Sb.
4 x pøestupek v silnièním provozu vyøeený pøíkazem na místì
1 x pøestupek v silnièním provozu, vyøeen oznámením ke
správnímu orgánu Vsetín.
z ZO schválilo smlouvu o zøízení vìcného bøemene sluebnosti
pro vodovod pod potokem Seninka. Vìcné bøemeno se zpoplatòuje èástkou 12 100 Kè.
z ZO schválilo delegáta na Valnou hromadu Vak Vsetín, a.s.
Obec jako majitel 515 akcií spoleènosti má právo a povinnost
hlasovat o jejích záleitostech. Obec bude zastupovat starostka
Ing. Milada Holeèková, náhradníkem bude místostarosta Martin
Zeák.
z ZO schválilo zpùsob pøispívání na financování sociálních slueb
prostøednictvím odboru sociálních slueb Vsetín. Za obec pøevádíme odboru pøíspìvek ve výi 50 Kè na obèana, co èiní 15 100
Kè, odbor pak následnì prostøedky pøerozdìluje dle rozsahu poskytovaných slueb. Tento zpùsob financování se nám osvìdèil.
V minulých letech jsme prostøedky poskytovali na základì ádosti, pøièem nìkteré spoleènosti nám ani nechtìli poskytnout
informaci, jaký rozsah slueb naim obèanùm poskytují.
z ZO vzalo na vìdomí, e dvì ádosti o dotace na zpracování
územního plánu a na dovybavení JSDH nesplòovaly podmínky
pro pøiznání dotace a byly vyøazeny ze seznamu adatelù, jejich
podání bude o rok odloeno.
z ZO projednalo nesrovnalost na skladì døeva. Finanèní výbor
provedl kontrolu evidence skladu, zjistil rozdíly mezi dodacím
listem a fakturovaným døevem firmou Lesy a statky T. Bati.
Obec poádala firmu o vysvìtlení, firma rozdíl zdùvodnila nií
kvalitou kùrovcového døeva. Finanèní výbor uznal dùvody jako
opodstatnìné. Døevo bylo dále vyuito i pro vlastní spotøebu na
pøemostìní propustku v lese na Liptálsku. Èást rozdílu èiní výrobní ztráty, se kterými se èásteènì poèítá.
z ZO schválilo zajitìní provozu rozhledny Vartovna na sezonu
2021. S paní Kateøinou Zukalovou bude uzavøena dohoda o provedení práce. Provoz rozhledny v souèasné dobì zùstává kvùli
pandemii zastaven.
z ZO schválilo Smlouvu o dílo na umístìní sloupu elektrického
vedení u kurníku.
z ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpoètu obce:
1. Pro spolek Nadìje, poboèku Nedaov .....................4 000 Kè
2. Sdruení hasièù ÈMS, okrsek 7 Valaská Polanka ....1 000 Kè
3. Linka bezpeèí ..........................................................1 000 Kè
z ZO schválilo zámìr prodat pozemek za garáemi u bytového
domu è. p. 74 (nepøevedený pozemek v oplocené èásti zahrady)
za cenu 6 220 Kè.
z V rámci majetkoprávních záleitostí ZO schválilo:
 nákup nového poèítaèe pro vedení úèetnictví
 pronájem kopírky.
z Schválena byla vodovodní pøípojka pro p. Øepku.
z ZO schválilo provedení oprav nátìrù na rozhlednì Vartovna
firmou VYSPRA-CZ s.r.o.
z ZO schválilo odvodnìní komunikace v horní èásti obce, kde
teèe voda po cestì a vytváøí v zimì náledí.
z ZO vzalo na vìdomí zmìnu projektu nadstøeení u kontejneru.

Nakládání s odpady v domácnostech
Váení obèané, byli jsme poádáni Technickými slubami, abychom Vám sdìlili, e je tøeba dávat do barevných pytlù to, co
tam patøí, to znamená:

lutý pytel  plast
znaky na obalech:

PET

1

HDPE

2

LDPE

7-8

4
ANO:

PP

5

PS

6

10-19

fólie, sáèky, plastové taky, selápnuté PET lahve,
obaly od pracích, èistících a kosmetických pøípravkù, kelímky
od jogurtù, mléèných výrobkù, balící fólie od spotøebního zboí,
obaly od CD diskù a dalí výrobky z plastù, pìnový polystyren
v meních kusech,
NE: mastné obaly se zbytky potravin nebo èistících pøípravkù,
obaly od íravin, barev a jiných nebezpeèných látek, podlahové
krytiny èi novodurové trubky,

Kovy

znaky na obalech:

FE

AL

40-49

ANO: plechovky od piva a nealko nápojù, konzervy od kukuøice, hráku, atd., kovové tuby, alobal, kovové zátky, víèka, krabièky, høebíky, roubky, kanceláøské sponky a dalí drobné
kovové odpady.
NE: plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpeèných látek, domácí spotøebièe, toxické kovy  olovo, rtu

Modrý pytel  papír
znaky na obalech:

PAP 20
21
22 23-39
ANO: èasopisy, noviny, reklamní letáky, seity, krabice, pa-

pírové obaly, vlnitá a hladká lepenka, knihy, obálky s fóliovými
okénky, bublinkové obálky bez plastového vnitøku
NE: uhlový, mastný, promáèený nebo jakkoli zneèitìný papír, dìtské pleny

Zelený pytel  barevné sklo
znaky na obalech:

GL
70
71
72
ANO: láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojù,
tabulkové sklo z oken a dveøí
NE: autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla, vratné láhve v celku

Bílý pytel  bílé (prùhledné) sklo
znaky na obalech:

GL
70
71
72
ANO: láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojù,

sklenice od keèupù, marmelád, zavaøenin, tabulkové sklo z oken
a dveøí
NE: autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla, vratné láhve v celku, varné a laboratorní sklo

Oranový pytel  nápojový karton
znaky na obalech:

C/PAP

81

84

ANO: krabice od dusù, vína, mléka a mléèných výrobkù,
které je tøeba øádnì selápnout
NE: mìkké sáèky od kávy a rùzných potravin v práku, kartony
silnì zneèitìné zbytky potravin
Jedlé oleje, tuky

lze slít do PET láhve, a vhodit do hnìdé popelnice u obecního
úøadu nebo naproti è. p. 31.

Biologicky rozloitelný odpad (BRKO)

 kontejner naproti staré zbrojnice
ANO: vìtve, piliny, tráva, listí, ovoce a zelenina, hobliny, kùra
NE: sklo, popel, plasty, elezo, kamení

Biologicky rozloitelný odpad (BRKO)

 domácí kompostéry
ANO: tráva, plevel, drny, listí, popel ze døeva, zbytky ovoce a
zeleniny, malé vìtve, èásti keøù, sláma, seno, zemina z kvìtináèù, káva, èajové sáèky, podrcené oøechové skoøápky, piliny
(ne z døevotøísky), hobliny, kùra, papírové kapesníky, ubrousky,
hnùj a moèùvka od býloravcù ne od psù a koèek
NE: kosti, odøezky masa, kùe, stolní oleje a tuky, ryby, rostliny napadené chorobami, vìtvì z tújí, pecky a slupky z tropického ovoce, popel z uhlí a cigaret, exkrementy masoravých zvíøat
a lidské, pleny, plasty, sklo, kov, barvy a øedidla, chemicky oetøené materiály, potitìný papír

E-box

u hospody v kulturním domì
ANO: horní èást  baterie do spotøebièù, hraèek
dolní èást  telefony a pøísluenství, hraèky, herní konzole, pøehrávaèe, rekordéry, ovladaèe, poèítaèové pøísluenství, nabíjeèky, adaptéry, kanceláøská technika, fotoaparáty, videokamery, malé domácí spotøebièe napø. ruèní mixér, tyèový mixér atd.
NE: záøivky, osvìtlovací zaøízení, úsporné árovky, výbojky,
autobaterie

Nebezpeèný odpad  svoz 2x do roka
Velkoobjemový odpad  svoz 2x do roka, pøípadnì
lze odevzdat ve sbìrnì ve Valaské Polance

Odpady, které nelze vytøídit do výe uvedených nádob, patøí do
popelnic nebo èerných pytlù.
Vechny druhy pytlù (luté, bílé, zelené, modré, oranové,
èerné) jsou k dispozici na obecním úøadì.
ádáme Vás proto o dodrování druhu pytle, to znamená, e
plasty budou ve lutém pytli a ne v modrém nebo jinak barevném, papír bude v modrém a ne ve lutém nebo jiném atd.
Tím, e tøídíte správnì, chráníte nejen nae ivotní prostøedí, ale
sníí se i náklady na odvoz odpadù!
Na obecním úøadì jsou jetì k dispozici kompostéry, které
jsme poøizovali v rámci Sdruení obcí Hornolideèska.
Poplatky za svoz odpadu jsou splatné do konce dubna, výe 500
Kè za obèana, a tam kde není nikdo pøihláen k TP tak 500 Kè za
dùm nebo byt, osvobozeny jsou dìti narozené v daném roce,
obèané kteøí jsou umístìni v domovech déle jak 6 mìsícù v roce
 nutno dodat potvrzení z daného domova, osoby s TP na è. p.
49, které se nezdrují v obci. Znìní obecnì závazné vyhláky
o místním poplatku za svoz odpadu je na stránkách obce www.
seninka.cz v sekci obecní úøad obecnì závazné vyhláky.
Dalí informace o tøídìní odpadu lze najít na www.ekokom.cz
nebo www.jaktridit.cz .
Simona Cedidlová

Obec Seninka na jaøe zahájí stavbu nové
hasièské zbrojnice Seninka.
Ve zpravodaji v roce 2019 jste byli informováni o projektu stavby
nové hasièské zbrojnice. Obec Seninka ji v roce 2018 podala
ádost o dotaci na øeení brownfieldù, tj. starých, nevyuívaných, znièených, vybydlených budov. Nae ádost o dotaci
nebyla vybrána, take jsme její podání opakovali v dalím roce.
Tentokrát jsme byli úspìní a obec dostala pøíslib dotace ve výi
70 % vykázaných nákladù.
Stavbu vysoutìila vsetínská firma TM Stav, spol. s r. o. Vsetín,
která z jedenácti pøihláených firem podala nejvýhodnìjí nabídku ve výi 9 868 760 Kè. Práce na stavbì budou zahájeny na jaøe
2021 a dokonèena by mìla být do konce roku 2021.

Dùm sociálních slueb Hornolideèska
se v Polance stavìt nebude.
Sdruení obcí Hornolideèska pøipravovalo 8 let projekt stavby
Domu sociálních slueb ve Valaské Polance v místì staré mateøské koly. Tento DSSH mìl slouit vem obèanùm èlenských
obcí Hornolideèska s kapacitami: 20 lùek pro pobytovou slubu,
5 lùek pro tzv. odlehèovací slubu, 12 míst pro denní stacionáø.
SOH zajistilo zpracování projektové dokumentace, vè. potøebného stavebního povolení a nìkolik let se snailo získat dotaci na
realizaci stavby. SOH ádalo opakovanì nìkolik let o dotaci
Ministerstvo práce a sociálních vìcí a Zlínský kraj, ale podmínky,
které nabízeli, byly velmi nevýhodné. Projekt mìl stát po aktualizaci rozpoètu v roce 2018 100 mil. Kè, dotace mìla èinit pouze
50 %. Za tìchto podmínek, by sdruení nebylo schopno stavbu
financovat. SOH proto nabídlo budovu a projekt i spoleènostem
CHARITA a DIAKONIE, ale ani tyto spoleènosti se k nabídce
nepøiklonily. Zastupitelstvo obce Val. Polanka projednalo vzniklou
situaci a dolo k závìru, e ruí nabídku daru potencionálním
investorùm, kteøí by chtìli DSSH stavìt a navrhlo pro budovu jiné
vyuití. Valné shromádìní SOH dne 9. prosince 2020 bylo

s tímto rozhodnutím seznámeno a pøijalo usnesení, e zámìr SOH
realizovat tento projekt ruí.
Je tøeba zdùraznit, e i obec Seninka se na projektu podílela a slibovala si zajitìní sociální péèe pro nae potøebné obèany.
Po 8 letech intenzivní práce na pøípravì tohoto projektu je tento
závìr pro vechny velkým zklamáním.

Cyklostezka Beèva  Vlára  Váh
SOH realizuje po etapách stavbu nové cyklostezky, pro kterou se
zaèal pouívat název BEVLAVA. Nae obec není pøímým úèastníkem stavby, ale její realizace jistì potìí i nae obèany  pøíznivce cykloturistiky. Napojení na ni hned pod obcí cyklistùm
umoní s jedním pøejezdem vyhnout se frekventované silnici
a napojit se na sí cyklostezek.
V souèasné dobì je zkolaudována trasa z Ústí po Obecní úøad
v Luné. SOH plánuje slavnostní otevøení úseku v kvìtnu, pokud
to epidemiologické situace dovolí. U v této dobì je pøedáno
stavenitì k zahájení prací na úseku ve smìru do Prlova, úsek po
Dvoøiska by mìl být ukonèen do listopadu letoního roku.
Poèátkem roku 2022 SOH poádá o dotaci na pokraèování stavby z Luné do Lideèka po Èertovy skály. A následnì z Lideèka do
Valaských Pøíkaz. Na hranici obce Poteè by stavba mìla být
dokonèena v roce 2023.
V této dobì SOH zahájilo práce také na vyhledávací studii pro
realizaci projektu III. etapy, její souèástí je pøíprava napojení na
vybudovanou cyklostezku pro obce Francova Lhota, Laènov,
tudlov, ale také Prlov a Pozdìchov s pøedpokládaným napojením na Vizovice.

Tøíkrálová sbírka v Senince
Tøíkrálové sbírka v letoním roce probìhla v dùsledku nouzového stavu v jiném reimu. Tøi králové nechodili s koledou po domech, ale zájemci mohli pøispìt do pokladnièky umístìné na
Obecním úøadì v Senince, mohli pøispívat na zveøejnìný úèet
nebo zasílat dárcovské SMSky. Charitì Vsetín jsme pøedali pokladnièku s hotovostí ve výi 4 475 Kè.
Vem dárcùm za jejich pøispìní dìkujeme.

Stínosti na venèení psù v naí obci
Téma uklízení produktù po venèení psù jsme ji nìkolikrát ve
zpravodaji otevøeli. Bohuel se podnìt asi nedostává k tìm,
kterých se to týká, nebo mají krátkou pamì a musí se jim to
pravidelnì opakovat.
Pøipomínáme vem vlastníkùm psù, e je moc nepøíjemné vidìt
kolem cesty hromádky po Vaich mazlíècích. Pokud máte svoje
psy rádi, nemìlo by Vám vadit po nich i uklízet, doma to tak
urèitì dìláte. Nebo je máte tak rádi, e Vám lahodí dívat se na
jejich exkrementy? Vdy i Vám se mùe stát, e pøi troe nepozornosti nebo ve tmì si je na botách mùete odnést domù!
Na obci se k tomuto nevaru hromadí stínosti, obec dokonce
dostala podnìt k øeení do zastupitelstva. Nemyslím si, e by
obec mìla zajistit úklid tohoto zneèitìní. Je to povinnost kadého chovatele. Ve mìstech na to dohlíí Mìstská policie, u nás je
majitel napomenut, pokud je pøistien, ne vechny provinilce lze
uhlídat.
Vìøím, e se zamyslí vichni, kterých tato výtka týká !!!

Obèanská poradna Vsetín ji rok pomáhá lidem bìhem pandemie
Ji více ne rok uplynul od vyhláení prvního nouzového
stavu v souvislosti s pandemií koronaviru. Jak se kvùli
tomu zmìnila práce poradkyò Obèanské poradny Vsetín?
Jaká nová témata tato doba do poradny pøinesla? A jak
pandemie zkomplikovala lidem øeení jejich problémù?
Bìhem loòského jara jsme s klienty øeili záleitosti, které se
do té doby objevovaly jen zøídka, popisuje Ivana Mìrková,
vedoucí Obèanské poradny Vsetín. Typickým pøíkladem bylo
ruení zájezdù a dovolených. Tehdy se na nás klienti obraceli
ohlednì povinnosti platit stornopoplatky, upøesòuje Mìrková.
Klienti poradnu èasto vyhledávali kvùli právùm nájemníkù.
Kvùli online výuce èi práci pøes home office nepotøebovali
vyuívat pronajaté byty v jiném mìstì, a tak s námi øeili monost pøedèasného ukonèení nájemní smlouvy nebo monosti
slev za zálohy, vysvìtluje vedoucí Mìrková. Poradna se takté
pomìrnì èasto zabývala právy zamìstnancù nebo pøedáváním
dìtí bìhem støídavé péèe. Pandemie koronaviru s sebou pøinesla zájem o systém sociálních dávek a pøíspìvkù pro nejrùznìjí skupiny obyvatel, ve kterém se poradkynì musely
rychle zorientovat. Nejèastìji klienti hledali radu ohlednì mimoøádné okamité pomoci a oetøovného. V okrese Vsetín
toti ije více ne 22 tisíc dìtí do 14 let, které nemohly chodit do
koly. S vìtinou z nich museli rodièe zùstat doma, dodává
Mìrková.

28 dluníkù je díky Obèanské poradnì Vsetín na cestì
k oddluení
Lidem, kteøí se potýkali s problémy ji pøed pandemií, se situace èasto zkomplikovala. Typicky jde o dluhy. V ORP Vsetín ije
více ne 2800 lidí v exekuci. Øada z nich kvùli souèasným
opatøením pøila o èást svých pøíjmù, popisuje vedoucí poradny. Na situaci dluníkù reagoval tzv. Lex covid. Dalí zmìnou,
kterou poradci Obèanské poradny Vsetín vítají, je zavedení
chránìného úètu pro osoby v exekuci, která má platit od dubna
2021. I pøes souèasné obtíe se poradkyním Obèanské poradny
Vsetín podaøilo za poslední rok podat 28 insolvenèních návrhù,
díky kterým se 28 dluníkù mùe vymanit z dluhové pasti.
Takté úspìnì odloily 17 exekucí. Pøináíme pomoc nejen
samotným dluníkùm, ale i jejich rodinám, na které dluhová
situace dopadá, dodává poradkynì Mìrková.
Na problémy nejste sami,
zní motto Obèanské poradny Vsetín. Obèanská poradna Vsetín
je k dispozici také na 4 poboèkách, mimo jiné i v Novém
Hrozen-kovì a Velkých Karlovicích. Sluba je èlenem Asociace
obèanských poraden, která sdruuje provìøené organizace
svého druhu. Více informací o poradnì najdete na www.
vkci.cz, na tel. èísle 774 262 243 nebo na facebookové stránce
Obèanská poradna Vsetín.
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