
Policie ČR upozorňuje na výskyt 
podezřelých vozidel v okrese 
Vsetín. Ve většině případů se jedná 
o bulharská vozidla, jejichž osádka 
vstupuje do vozovky a zastavuje 
kolemjedoucí vozidla a předstírá 
např. poruchu (otevřená kapota). V  
drtivé většině se jedná o rumunské 
či bulharské podvodníky. Tito pod 
legendou, že byli okradeni, nemají 
doklady ani peníze na benzín, 
nabízejí za částku v řádu tisíců 
korun zlaté prsteny či náramky. 
Nabízené šperky však nejsou ze 
zlata, nýbrž pouze ze žlutého kovu. 
Nedoporučujeme proto zastavovat  
těmto podezřelým osobám, či 

vozidlům, neboť se můžete lehce stát 
obětí podvodu. Dále upozorňujeme 
občany, aby řádně zabezpečovali 
svá motorová vozidla. V  poslední 

době jsou evidovány případy, kdy 
neznámí pachatelé přes noc obchází 
a zkouší kliky odstavených vozidel 
a z  neuzamčených vozidel následně 
odcizí ponechané cenné věci 
(peněženky, navigace apod.). Rovněž 
uzamykejte svá jízdní kola, která jsou 
častým předmětem krádeží.

Proběhne oprava mostu
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
plánuje provést v období květen až 
červenec 2017 opravu dilatačních 
závěrů na mostě v dolní části obce, 
po kterém vede silnice 1/57. Tyto 
závěry jsou svým špatným stavebně 
technickým stavem zdrojem hluku 
hlavně při projíždění kamionové 
dopravy. V souvislosti s těmito 
opravami bude doprava řízena 
tzv. částečnou uzavírkou silnice 
I/57 na tomto mostě (provoz bude 
řízen vždy po jednom jízdním 
pruhu). Dopravním značením bude 
provedena úplná uzavírka přilehlé 
místní komunikace od mostu 
směrem k  Zimkům.
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Rozpočet obce na rok 2017 byl 
na zasedání ZO dne 16. 3. 2017 
schválen jako schodkový. Celkové 

příjmy obce v roce 2017 plánujeme 
navýšit prodejem dvou stavebních 
pozemků ve stavebním obvodě 

Suláčov, ze kterých by měl příjem 
činit minimálně 1 mil. Kč. Příjmy 
z prodeje pilařské kulatiny jsou 
plánovány pouze ve výši výdajů 
spojených se správou a s pěstební 
činností v obecních lesích. Další 
posílení příjmů obce plánujeme 
zajistit přijetím 7 mil. úvěru 
na provedení stavebních úprav 
mimoškolního pavilonu ZŠ pro 
MŠ a ZUŠ. Dle skutečného 
výsledku daňových příjmů z roku 
2016 jsou naplánovány daňové 
příjmy i pro rok 2017, stejně tak 
jako příjmy nedaňové, založené 
na platných nájemních smlouvách. 
K navýšení daňových příjmů obce 
oproti roku 2016 a předcházejícím 
letům, dochází díky příznivému 
ekonomickému vývoji národního 
hospodářství.   Pokrač. na straně 2
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Pokračování ze strany 1
Výdaje obce na jednotlivých kapitolách 
respektují běžné tzv. mandatorní 
výdaje obce v kontextu s plánovanými 
investicemi. Významnou roli pro 
plánování výdajů obce na rok 2017 
činí zůstatek na účtech obce k 31. 
12. 2016 ve výši 4,5 mil. Kč. Výdaje 
obce i v tomto roce ovlivňují splátky 
velkých investic realizovaných 
v předcházejících letech. Od prosince 
2015 bylo zahájeno 15-ti leté splácení 
15 milionového úvěru, který jsme v roce 
2013 pořídili na zateplení základní školy, 
výstavbu Revitalizace návsi v okolí 
KD, na výstavbu dešťové kanalizace 
do stavebních obvodů Suláčov a Podevsí 
II a na opravu komunikací po dokončení 
stavby splaškové kanalizace v obci 
v rámci projektu ČŘB II. Stejně jako 
v předcházejících letech i v tomto 
roce zašleme Mikroregionu Vsetínsko 
investiční příspěvek ve výši 2,52 mil. 
Kč na úhradu nákladů souvisejících 
s výstavbou splaškové kanalizace v obci, 
která byla zkolaudována v listopadu 
2015. 

Místní komunikace
V letošním roce plánujeme, mimo 
výdaje spojené s jejich zimní údržbou, 
také výdaje na opravy a údržbu a to:
a)Oprava chodníků podél silnice I/57 
u Hájků
b)Instalace svodné příkopy povrchových 
vod u chodníků na Obecnici
c)Oprava komunikace ke hřbitovu 
u Martinců
d)Oprava sjezdu ze silnice I/57 k čp. 
170 a k pražírně kávy
e)Oprava výtluků na komunikaci 
ve Veřečném a ve SO Vápenky, 
vč.vyčištění příkopů
f)Zpevnění komunikace do 3 dvora 
ve stavebním obvodě Suláčov, 
ve kterém plánujeme prodat 2 stavební 
pozemky pro zajištění příjezdu k nim

Dopravní obslužnost
Také v letošním roce přispějeme 
Zlínskému kraji (ZK) na zajištění 
dopravní obslužnosti autobusovou 
i železniční dopravou v naší obci. Naše 
obec v letošním roce zašle ZK 140 tis, 

Kč což je v přepočtu na jednoho občana 
100 Kč. 

Náklady na ZŠ, MŠ A KD
I v letošním roce budeme z rozpočtu 
obce hradit provozní náklady ZŠ 

a MŠ v přepočtu 8 tis. Kč na 1 žáka, 
plus pojištění budov. Vyšší provozní 
náklady kulturního domu ovlivnil 
nákup technologického vybavení 
do v loňském roce stavebně opravené 
restaurace a rovněž nákup stolů a židlí, 
kterými vyměníme již neopravitelné 
stoly a židle, včetně nákupu ubrusů 
a dalšího drobného vybavení 
nezbytného pro chod KD.

Rekolaudace kanalizace
V letošním roce připravujeme provést 
rekolaudaci původně jednotné 
kanalizace na kanalizaci dešťovou, 
do které byly původně zaústěny přepady 
ze septiků a domovních ČOV. Do té 
doby musíme stále ze zákona měřit 
kvalitu odpadních vod vytékajících z 8 
vyústí. Těm majitelům nemovitostí, 
kteří se nenapojí na splaškovou 
kanalizaci do 08/2017 a stále odvádí své 
odpadní vody do jednotné kanalizace, 

budou od ní úředně i fakticky 
odpojeni. Součástí výdajů této kapitoly 
budou rovněž výdaje související 
s finančními příspěvky občanům, 
kteří se v lokalitách nenapojitelných 
na splaškovou kanalizaci rozhodnou 
dle propozic obce provést rekolaudaci 
svého vodohospodářského zařízení 
k čištění odpadních vod. 

Uzemní a bytové plánování
Plánujeme výdaje na pořízení projektové 
dokumentace pro provedení oprav 
sprch v šatnách a sociálním zařízení 
na tanečním kole, podle které vybereme 
zhotovitele stavby a požádáme pak 
o přidělení dotace ze ZK v roce 2018.
U bytového hospodářství plánujeme 
mimo běžnou údržbu provedení 
vymalování schodiště a chodeb 
v obytném domě čp. 366. Mimo 
výdaje za spotřebovanou el.energii 
na provoz VO zde plánujeme rovněž 
výdaje na provedení revizí VO, opravu 
a údržbu. V letošním roce plánujeme 
dokončit a zaplatit za projekční práce 
na nové územně plánovací dokumentaci 
a schválit nový územní plán obce.

Komunální služby a územní rozvoj 
Tady počítáme s výdaji na zřízení 
pracovních míst na VPP prostřednictvím 
úřadu práce, dále výdaje za zpracování 
grafické části k již schválené Strategii 
rozvoje obce dle metodiky MMR ČR 
atd. Také počítáme s výdaji na zajištění 
likvidace odpadů v naší obci.
Tak jako každý rok je také počítáno 
s finančními prostředky potřebnými 
na zajištění provozu Výjezdní Jednotky 
Požární Ochrany obce a na případné 
krizové řízení obce při mimořádných 
událostech. Obec rovněž poskytne 
finančními příspěvky na činnost našich 
občanských sdružení, které vytváří 
pestrý společenský život v naší obci. 
Kapitole letošních investic je věnovaný 
v tomto zpravodaji samostatný článek. 
Podrobné členění příjmů a výdajů 
obce, včetně alokovaných částek 
na jednotlivé kapitoly rozpočtu 
obce je k dispozici na úřední desce 
obce a na obecním webu - www.
valasskapolanka.cz   Starosta
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Předpokládané PŘÍJMY obce v r. 2017 
1    Daňové příjmy  obce(RUD):17.876
 z toho např.:
      - daň z nemovitostí:                  843,-
 - poplatek za odpady:              560,-
 - poplatek za psy:                31,-
2/ Nedaňové příjmy obce:         2.938
 z toho např.:
 - prodej 2 stav. pozemkůn    1.000,-
 - prodej pilařské kulatiny:       500,-
 - nájem ZS:                     210,-
 - nájem nebytové hospod.:      250,-
 - nájem byty:                  390,-
 - nájem KD:                330,-
3/ Dotace obci:               619
 z toho:
 - dotace na výkon st. správy:   619,-
4/    Financování :

- zapojení zůstatku na účtech obce 
z r.2016 :             4.450 

 - úhrada dlouhodob. splátek:  1.083
 půjčených prostředků   
CELKEM :                              24.800,-

Předpokládané VÝDAJE obce v r. 2017 
1/  Výdaje dle kapitol:             24.800,-  
(podrobněji viz níže v textu)



Co se týká investic, počítá rozpočet 
obce s následující výdaji: Více jak 
1 mil. Kč plánujeme zaslat Sdružení 
obcí Hornolidečska jako investiční 
příspěvek na zpracování PD pro 
stavební povolení na cyklostezku 
BVV. Dalších 100 tis. Kč pak 
ještě v letošním roce doplatíme 
projektantům za dokončení PD 
pro změnu územního rozhodnutí 
na cyklostezku BVV.
Po kolaudaci stavby NN přípojky 
pro novostavbu manželů Holbových 
ve SO Vápenky plánujeme prodloužení 
veřejného osvětlení do tohoto 
stavebního obvodu nákladem 100 tis. 
Kč. Investičním výdajem jsou rovněž 
náklady spojené s technologickým 
vybavením kuchyně restaurace v KD, 
jejichž pořizovací náklady byly 
vyšší než 40 tis. Kč 1 mil. Kč máme 
rezervovaný na případnou realizaci 
projektu výstavby autobusových 
zastávek u silnice I/57 v Dolansku 
naproti bývalého ZD. Na realizaci 
tohoto projektu jsme požádali SFDI 
ČR o dotaci ve výši 2,2 mil. Kč 
a bude-li nám přidělena, tuto stavbu 
vybudujeme. Nebude-li nám dotace 
přidělena, nebudeme ji stavět a opět 
o dotaci požádáme v roce 2018.
Do nového stavebního obvodu 
Suláčov II plánujeme prodloužit 
splaškovou kanalizační přípojku pro 3 
RD nákladem 120 tis. Kč.
V letních měsících zahájíme provádění 
stavebních úprav MŠP ZŠ pro provoz 
MŠ a ZUŠ. Na tuto stavbu si musíme 
bohužel vzít úvěr ve výši 7 mil. Kč se 
splatností 15 let poté, když jsme každý 
rok poslední čtyři roky žádali o dotaci 
z MŠMT ČR i z IROP a nebylo nám 
díky špatnému demografickému 
vývoji ve spádové oblasti našich škol 
vyhověno. Celkové náklady stavby 
budou činit 7,5 mil Kč po výběrovém 
řízení na zhotovitele stavby, když 
vítězným uchazečem o zakázku se 
stala firma 4P Invest z Valašských 

Klobouk. Dokončení stavby plánujeme 
do 03/2018. Zahájení provozu MŠ 
v nových prostorách je plánováno 
od nového školního roku 2018-2019.

Vzhledem k tomu, že se projevuje stále 
větší nedostatek vody v drážní studni, 
kterou využíváme na zavlažování 
fotbalového hřiště, rozhodlo se ZO 
vybudovat vrtanou studnu, která 
by měla tyto vodní zdroje posílit. 
Spolu s jejím napojením na dnes 
prázdnou jímku na vyvážení, která 
je u fotbalových šaten vybudovaná 
a po napojení na splaškovou kanalizaci 
nevyužitá, bude jímka sloužit jako 
zásobník vody na zavlažování hřiště. 
Tím bychom měli tento nedostatek 
vody pro nadcházející období vyřešit.
V Domě služeb (DS) čp. 344 
vybudujeme stavebními úpravami 
ve II.NP byt a provedeme rozšíření 
podlahových ploch pro obecní 
knihovnu. Do nového bytu 
přestěhujeme manžele Pekařovy 
z chalupy u křižovatky silnic I/57 
a I/49 tak, aby mohla být po výkupu 
nemovitostí tato nemovitost zbourána 
a zahájena příprava realizace projektu 
výstavby okružní křižovatky těchto 
silnic, včetně chodníku pro pěší, 
výstavby VO, přechodu pro chodce 
a nových autobusových zastávek v této 

lokalitě. RN dle PD na stavební úpravy 
DS činí 1,7 mil. Kč před výběrovým 
řízením na zhotovitele stavby a její 
dokončení plánujeme nejpozději 

v 01/2018. Součástí investic je rovněž 
výkup nemovitostí za 800 tis. Kč pro 
realizaci projektu výstavby okružní 
křižovatky, včetně výše uvedených 
chodníků a BUS zastávek, které 
plánujeme ve spolupráci s ŘSD ČR 
vybudovat v roce 2018.
Jako investiční výdaj je zařazeno 
také provedení části fasády ze 
dvora zdravotního střediska 
na hospodářském objektu obce 
a to nákladem 130 tis. Kč. Jak je 
z uvedeného výčtu nejen plánovaných 
investic zřejmé, uspořené finanční 
prostředky ke konci loňského roku 
a přijatý úvěr – to vše dohromady nám 
umožňuje celkem rozsáhlé výdaje. 
Ty by měly přispět opět krůčkem 
ke zlepšení vzhledu naší obce 
a k zajištění potřebné infrastruktury 
naší obce, kterou by měla naše obec 
na počátku 21. století pro spokojený 
život našich občanů mít. Doufáme, že 
se nám podaří získat dotaci od SFDI 
ČR tak, aby mohl být výše uvedený 
plán investic na rok 2017 splněný 
na 100%.                                    
                                               Starosta
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Obec Valašská Polanka se i letos chystá investovat

Obec stále hledá hrobníka
Práci hrobníka na místním hřbitově vykonává od 1.1.2017 
již pouze Václav Filgas po té, kdy ze zdravotních důvodů 
ukončil tuto činnost Vojtěch Kozubík. Z důvodu vzájemné 

zastupitelnosti je již historicky ověřené, že je lepší, když 
tuto práci vykonávají dva pracovníci, kteří ji provádí při 
svém hlavním zaměstnání.Hledáme proto parťáka k panu 
Václavu Filgasovi. Zájemci o tuto práci ať se přihlásí 
na obecní úřad!!!                                                       Starosta
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Přehled o trestné činnosti
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2016 evidováno 
celkem 14 TČ, což je o 5 TČ více, než 
v roce 2015. Oproti roku 2015, kdy bylo 
evidováno celkem 9 TČ, je za rok 2016 
patrný mírný nárůst v trestné činnosti. 
Naše Obvodní oddělení PČR Horní 
Lideč šetřilo celkem 8 TČ ( z toho 6 
případů objasněno, ve 2 případech 
byl pachatel neznámý ). 6 TČ šetřila 
služba kriminální policie a vyšetřování 
( z toho 4 TČ šetřilo Oddělení obecné 
kriminality, 2 TČ Oddělení hospodářské 
kriminality). Celková objasněnost 
trestných činů spáchaných za rok 2016 
v katastrálním území Vaší obce činila 
85,7 % -  z celkového počtu 14 TČ bylo 
12 objasněno. Jednalo se o tyto tr. činny.
5 x přečin Ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle ust. § 247 trestního 
zákoníku - Ve všech pěti případech 
se jednalo o  řidiče, kteří řídili 
motorová vozidla ve stavu vylučujícím 
způsobilost, kdy ve všech  případech se 
jednalo o řidiče, kteří řídili motorové 
vozidlo pod vlivem drog ( marihuana, 
pervitin ). Čtyři případy šetřilo naše 
oddělení, jeden případ šetřilo Oddělení 
obecné kriminality ze Vsetína.
2 x trestný čin Úvěrový podvod dle ust. § 
211 trestního zákoníku – oba dva případy 
úvěrových podvodů šetřilo Oddělení 
hospodářské kriminality ze Vsetína.
2x trestný čin Účast na sebevraždě dle 
ust. § 144 trestního zákoníku – oba 
dva případy šetřilo Oddělení obecné 
kriminality ze Vsetína, ani v jednom 
z případů nebylo příčinou sebevraždy 
cizí zavinění.
2x přečin Krádež dle ust. 205 trestního 
zákoníku – v jednom případě se jednalo 
o krádež 2 ks zahradních slunečníků ze 
zahrádky místní restaurace – pachatel 
neznámý. V dalším případě se jednalo 
o krádež vloupáním, kdy neznámý 
pachatel odcizil z odstavené dodávky 
pracovní nářadí.
1 x trestný čin Podvod dle ust. § 209 
trestního zákoníku – jednalo se o případ, 
kdy došlo ze strany známého pachatele 
k podvodnému jednání při odebírání 
zboží, kdy prodávajícímu zamlčel, že 
již není zaměstnancem firmy, na jejíž 

jméno zboží odebíral a firmě tím 
způsobil škodu bezmála za 30.000,- Kč. 
1x trestný čin Nebezpečné 
pronásledování dle ust. § 354 trestního 
zákoníku – Jednalo se o případ, kdy 
mladá žena dlouhodobě pronásledovala 
poškozeného svým neustálým 
kontaktováním a vyhledáváním, čímž 
jej omezovala v jeho obvyklém způsobu 
života.
1x přečin Nebezpečné vyhrožování dle 
ust. § 353 trestního zákoníku – případ 
šetřilo Oddělení obecné kriminality ze 
Vsetína a jednalo se o případ, kdy mladá 
žena vyhrožovala svému otci těžkou 
újmou na zdraví, a to takovým způsobem, 
že to v něm vzbudilo důvodnou obavu.

Přehled spáchaných přestupků
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo v roce 2016 šetřeno celkem 
117 přestupků, což je o 36 přestupků méně 
než v roce 2015. I zde je patrný mírný 
pokles. Naším obvodním oddělením 
bylo z celkového počtu 117 přestupků, 
šetřeno v roce 2016 celkem 59 přestupků. 
Ostatní přestupky řešila dopravní policie 
ze Vsetína, či ostatní krajská oddělení, 
při výkonu služby v našem služebním 
obvodě.  
Jednalo se o tyto přestupky:
110 x přestupek proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu – z toho 
8 x dopravní nehoda (jedna s lehkým 
zraněním, dvě srážky se svěří), 5 x 
podnapilí řidiči (4 případy šetřilo naše 
Obvodní oddělení). Přestupky byly  
ve většině případů vyřízeny na místě 
v blokovém řízení nebo domluvou, 
případně oznámeny správnímu orgánu 

k dalšímu projednání. 
5 x přestupek proti občanskému 
soužití – ve většině případů se jednalo 
o narušení občanského soužití mezi 
osobami blízkými, tzv. „návrhové 
přestupky“. Všechny přestupky byly 
oznámeny příslušnému Městskému úřadu 
ve Vsetíně. Ve všech případech byl známý 
pachatel. 
2 x přestupek  proti majetku – V jednom 
případě zatajil neznámý pachatel 
nález peněženky. V dalším případě 
neznámý pachatel odcizil z odstaveného 
motorového vozidla tabulku zadní 
registrační značky.

Další přehledy
Ve Vaší obci byli policisté Obvodního 
oddělení PČR Horní Lideč v uplynulém 
roce 2016 přivoláni k prověření hned 
několika oznámení, ať už se jednalo 
o prověření pohybu motorového vozidla 
s podezřelou osádkou, či prověření 
oznámení o pohybu bagru v blízkosti 
kolejiště, prověření oznámení o nálezu 
peněženky nebo prověření oznámení 
o zahoření klestí a travního porostu.
Policisté našeho Obvodního  oddělení 
PČR Horní Lideč taktéž zavítali mezi 
žáky ZŠ Valašská Polanka, kdy byla 
u  žáků 9. tříd prezentována beseda 
na téma „Trestní odpovědnost mládeže“ 
a „Šikana“. Dále se policisté zúčastnili 
Setkání s důchodci na místní faře, kde 
byly seniorům předány bezpečnostní 
rady a konzultovány případy, které se 
staly samotným přítomným seniorům. 
Obě dvě besedy, jak v Základní škole, 
tak s místními seniory, sklidily pozitivní 
ohlasy.                             pprap Petr Bařinka

Zpráva o bezpečnostní situaci v katastrálním území naší obce

Milí čtenáři knihovny, ráda bych 
touto cestou poděkovala všem 
za spolupráci. I když je knihovna 
přestěhována do menších prostor 
a její dostupnost je komplikovanější, 
stále zde probíhají besedy pro školu 
i školku, pasování prvňáčků. Děti 
z  klubu se již tradičně účastní 
literární soutěže „O poklad strýca 
Juráša“, úspěšná spolupráce probíhá 
i  se spolkem Stonožka. Několika 
návštěvami nás poctili i klienti 

stacionáře. Vážím si vašeho zájmu 
o čtení. V  letošním roce vám nabízím 
možnost zapojit se do výběru 
a nákupu knih. Prosím, sdělte mi 
vaše tipy na tituly, které chcete mít 
v knihovně. Budu se snažit vyhovět  
co největšímu počtu návrhů, které 
můžete psát na email - kozubikova@
centrum.cz, nebo své tipy sdělte 
osobně v  knihovně. Těším se 
na vaši návštěvu a další spolupráci.            
Alena Kozubíková

V knihovně se probíhá spousta zajímavých akcí
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Zastupitelstvo obce dne 2. 2. 2017 
rozpočtový výhled na následující období 
vymezený pro roky 2017 a 2020. Příjmy 
z hospodaření s vlastním majetkem 
a s majetkovými právy, příjmy z  vlastní 
správní činnosti, z výnosů z místních 
poplatků, z peněžitých darů a příspěvků, 
z dotací ze státního a krajského 
rozpočtu, včetně jiných příjmů podle 
zvláštních zákonů. Tabulka níže 
obsahuje příjmy generované z tzv. RUD 
včetně daně z nemovitostí, se kterou si 
obec dle zákona, v její výši a v rámci 
daných pravomocí disponuje sama. 
ZO Val.Polanka od 1.1.2014 vrátilo 
koeficient daně z nemovitostí zpět z „3“ 
na původní úrověň „1“ a od roku 2016 
pak stanovilo místní koeficient „2“, což 
bude do budoucna generovat celkový 
příjem na dani z nemovitostí ve výši 
cca 850 tis. Kč. Zvýšený příjem daně 
z nemovitostí o 400 tis. Kč plánuje ZO 
investovat ročně do oprav komunikací.

Úvěrové zatížení obce
Od 1.1.2016 splácí obec ČS a.s. 15 
milionový úvěr pořízený v roce 2015 
na splaškovou a dešťovou kanalizaci, 
na zateplení základní školy, na revitalizaci 
návsi a na opravu komunikací po stavbě 
kanalizace. Ročně nás stojí splácení 
tohoto úvěru 1,5 mil. Kč. Splácení 
úvěru bude trvat 15 let, to je do konce 
roku 2030. Výdaje obce zatěžují rovněž 
roční investiční příspěvky Mikroregionu 
Vsetínsko, kterému platíme 2,5 mil. Kč 
na základě Smlouvy o dobrovolném 
příspěvku na úhradu nákladů vlastního 
podílu k dotaci na splaškovou 

kanalizaci. Splácení tohoto příspěvku 
je nasmlouváno do konce roku 2024. 
V roce 2017 bude přijat úvěr ve výši 7 
mil. Kč na realizaci projektu stavebních 
úprav MŠP ZŠ, kterými se vytvoří nové 
zázemí pro 2 třídy žáků MŠ o kapacitě 
2 x 24 dětí (dnes je omezena hygienou 
kapacita MŠ pouze na 37 dětí) a také 
zázemí pro 2 učebny ZUŠ pobočka 
Vsetín.

Příjmy obce pro rok 2017 
A pro následující roky jsou odvozené 
od roku 2016, to je ve výši  cca 19 mil. 
Kč. Příjmy roku 2016 velmi pozitivně 
ovlivnila hospodářská konjunktura 
našeho státu, díky které jsme v rámci 
RUD zaznamenali v roce 2016 navýšení 
příjmů oproti předpokladu z roku 
2015 o + 1,5 mil. Kč. Pro rok 2017 je 
plánováno navýšit obecní příjmy o cca 
1 mil. Kč prodejem 2 ks stavebních 
pozemků ve stavebním obvodě 
Suláčov. Pro další plánování výdajů 
obce je významná rovněž skutečnost, 
že máme k 31.12.2016 na účtech obce 
k dispozici uspořených 4,6 mil. Kč. 
Optimistická jsou rovněž politická 
vyjednávání o navýšení příjmů obcí 
ze sdílených daní, v rámci tzv. RUD, 
kdy se plánuje navýšení příjmu obcí 
z DPH na 23,58% z dnešních 21,4% 
již od roku 2018. To by znamenalo 
navýšení příjmu obcí naší velikosti 
cca o + 500 Kč/občana. V roce 
2017 a v dalších letech již novelou 
loterijního zákona nebudou příjmy 
obce obsahovat odvody z výherních 
hracích přístrojů (cca -100 tis. Kč/rok).

Výdaje v roce 2018
Budou se odvíjet z předpokladu, že 
rozpočet obce bude umožňovat, mimo 
běžnou údržbu obecních objektů 
a mandatorních výdajů obce, realizaci 
investic v každém roce za cca 2 mil. Kč. 
Měly by se dokončit stavební úpravy 
ZŠ pro přestěhování MŠ financované 
z úvěru pořízeného v roce 2017. 
Dokončit by se v tomto roce měla 
i realizace chodníků a autobusových 
zastávek u okružní křižovatky silnic 
I/57 a I/49, které zde v tomto roce 
plánuje realizovat ŘSD ČR a my 
při nich vybudujeme chodníky 
a zastávkové přístřešky dle RN za 1 mil. 
Kč, které nemůže ŘSD ČR financovat. 
Na realizaci tohoto projektu plánujeme 
opět podat žádost o dotaci na SFDI 
ČR. Nebude-li nám dotace přidělena 
rozhodneme se až dle skutečností, 
jestli tuto stavbu provedeme pouze 
z vlastních prostředků, či ji přesuneme 
opět o rok později s tím, že opět o dotaci 
SFDI ČR požádáme. 
V roce 2018, bude-li SOH přiznána 
dotace z MPSV ČR na realizaci Domu 
sociálních služeb Hornolidečska 
(DSSH), který má vzniknout 
přestavbou a přístavbou objektu 
dnes užívaného jako Mateřská škola 
(po přestěhování dětí do nově opravené 
MŠ v mimoškolním pavilonu ZŠ), bude 
v letních měsících r.2018 zahájena 
stavba tohoto zařízení, ve kterém má 
vzniknout pro občany Hornolidečska 
25 pobytových lůžek pro seniory a 12 
míst denního stacionáře. 
                         Pokračování na straně 6

Rozpočtový výhled obce na období od roku 2017 do 2020

Název
Skutečnost
                 
 2006

Skutečnost
                  
 2007

Skutečnost 
                  
 2008

Skutečnost
                  
 2009

Skutečnost
                  
 2010

Skutečnost
                  
        2011

Skutečnost
                  
        2012

Skutečnost
                  
        2013

Skutečnost
                  
        2014

Skutečnost 
                   
      2015

Skutečnost
                  
        2016

DPFO ze ZČ 2 478 491 2 851 996 2 716 491 2 232 096 1 878 447 2 067 473 2 174 100 2 884 838 2 928 074 3 192 007 3 622 374
DPFO ze 
SVČ 527 122 804 240 745 481 287 982 107 272 96 050 231 960 96 018 66 793 188 609 296 652

DPFO z výn. 167 305 189 655 239 895 216 918 164 342 188 576 226 054 313 988 361 354 380 361 389 754

DPPO 2 947 741 3 444 505 4 160 490 2 365 953 1 988 517 1 971 770 2 214 561 3 011 289 3 459 318 3 529 647 4 028 142

DPPO obec 195 810 131 520 316 080 229 950 270 400 136 030 468 660 251 990 57 510 0 98 940

DPH 5 000 623 4 767 651 5 657 960 5 375 777 4 554 876 4 382 124 4 175 453 6 555 005 7 021 325 6 722 497 7 379 032

Daň z nemov.     376 404 396 441 1 126 522 1 152 604 458 123 434 375 843 622
Obecní 
poplatky        775 000 950 000 691 000 650 000

celkem 11 317 092 12 189 567 13 836 397 10 708 676 9 340 258 9 238 464 10 617 310 15 040 732 15 302 497 15 138 496 17 308 516

Plnění rozpočtu obce - oblast daňových příjmů 2006 - 2016
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Pokračování ze strany 5
Hejtman ZK pan Jiří Čunek přislíbil 
tomuto projektu pomoci dotací 
z rozpočtu Zlínského kraje s tím, že se 
ZK stane partnerem tohoto projektu. 
Objekt DSSH, který by měl být 
dokončen v roce 2019, bude rovněž 
zázemím pro poskytovatele terénních 

sociálních a zdravotních služeb 
na Hornolidečsku. Na jeho výstavbu 
už nyní plánujeme výdaje, které 
budou našim investičním příspěvkem 
pro úspěšnou realizaci tohoto 
regionálního projektu ve Valašské 
Polance.
V roce 2018 plánujeme realizovat 
v naší základní škole modernizaci 
odborných učeben a provedení 
bezbariérové komunikace 
v učebnovém pavilonu ZŠ (montáž 
šikmé schodišťové plošiny v pavilonu 
pro 5 až 9 ročník). Celkové náklady 
stavby se blíží téměř k 5 mil. Kč 
a proto jsme prostřednictvím ZŠ 
Val.Polanka požádali o 90% dotaci 
z evropského dotačního programu 
IROP. Obržíme-li dotaci, provedeme 
v ZŠ: 
- Modernizaci učebny chemie 
a fyziky, přírodopisu, zeměpisu, 
praktických činností a cvičné 
kuchyňky. Každá včetně kabinetu. 
Zbylé finanční prostředky alokujeme 
v tomto roce na možné zahájení 
výstavby cyklostezky BVV. Také zde 
se zahájení stavby odvíjí od toho, 

zda-li se nám na její realizaci podaří 
sehnat dotaci. Bez ní je realizace 
I.etapy CBVV v rozsahu z Ústí až 
do Lužné, včetně odbočky na Prlov 
až po prlovské hřiště nemožná. RN 
celé této části stavby totiž činí 170 
mil. Kč.
Výdaje v roce 2019 až 2020 

počítají opět mimo běžnou údržbu 
a mandatorní výdaje obce hlavně 
na úhradu nákladů souvisejících 
s plánovanou výstavbou Domu 
sociálních služeb Hornolidečska 
a s výstavbou cyklostezky BVV, 
podaří-li se nám zajistit dotace 
na jejich realizaci.
Bylo dohodnuto, že se bude 
rozpočtový výhled obce aktualizovat 
každý rok podle toho, jak se bude dařit 
získávat dotace z vypsaných grantů, 
od kterých budeme dotace žádat. 
Vzhledem k nedostatku finančních 
prostředků musí obec termínově 
odsunout další již připravené 
investice, kterými jsou:
1/ Zateplení OÚ a požární zbrojnice 
– RN 3 mil. Kč, stavební povolení je 
k dispozic
2/ Výstavba nového mostu přes potok 
Veřečný - RN činí 8 mil.- stavební 
povolení je rovněž již k dispozici
3/ Postupné opravy či nová výstavba 
mostů a lávek přes Senici 
4/ Etapová výstavba objektu Natura 
Centra (zázemí pro naše myslivce 
a včelaře).

V průběhu roku, bude-li se nad 
očekávání vyvíjet příjmová stránka 
rozpočtu, bychom měli připravit 
PD a stavebně správní dokumentaci 
na plánované další projekty, na které 
je možné předkládat žádosti o dotace 
v následujících letech z grantů 
vypisovaných do roku 2020 a pro další 
roky. Proto potřebujeme připravit 
následující projekty k realizaci:
1/ Přemístění pomníku padlým z I. 
a II.světové války k základní škole
2/ stavební úpravy  původního  místa, 
kde byl pomník padlým umístěn
3/ Zhotovení točny na autobus u ZŠ, 
která umožní zajíždět do středu obce 
autobusovým spojům z Val.Klobouk 
směrem na Zlín a opačně
4/ Provedení oplocení místního 
hřbitova, včetně oprav chodníků 
a vybudování, zázemí pro likvidaci 
odpadů ze hřbitova
5/ Postupnou modernizaci rozvodů 
veřejného osvětlení vč.osazení LED 
diodových svítidel
6/ Modernizaci kulturního domu, 
vč.jeho zateplení
7/  Zateplení Domu služeb
V současné době byly zahájeny 
Pozemkovým úřadem ČR práce na tzv. 
pozemkových úpravách v naší obci. 
Ty byly iniciovány obcí hlavně proto, 
že všechny naše cesty mimo intravilán 
obce se nachází ve velmi špatném 
stavu a obec nemá dostatek prostředků 
na to, aby je dala opravit. Po dokončení 
pozemkových úprav v obci budou 
vytvořeny podmínky pro to, aby stát 
určitou část komunikací vybudoval, či 
opravil bez toho, aniž by do toho naše 
obec investovala. Na zbylou část oprav 
cest jsou pak dnes již v platnosti dotace 
na opravu cest, na které stát přispívá až 
70% výší dotace v případě, že bude 
dosaženo úspěšně pozemkových úprav 
v obci. Proto obec neplánuje žádné 
velké opravy cest mimo intravilán 
obce, jelikož do budoucna je uděláno 
vše pro to, aby jejich podstatnou 
část oprav zaplatil stát tak, jak to 
sliboval při rozpadu zemědělského 
družstva a při vracení uživatelských 
práv na zemědělské pozemky zpět 
vlastníkům.                                                Starosta

Rozpočtový výhled obce na období od roku 2018 do 2020
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Už více jak 5 let zpracovává  firma 
EKOTOXA Brno a.s. nový územní 
plán obce, který má nahradit původní 
z  roku 1994. Firma EKOTOXA Brno 
a.s. na něm pracuje již od 1.2.2012 
a nedá se říci, že by za prodlužování 
původně předpokládaného termínu 
dodání nového ÚP v  roce 2014 nesla 
odpovědnost. Bohužel jsme se s  těmito 
pracemi dostali zrovna do období 
personálních změn na stavebním úřadě 
ve Vsetíně, které původní termín dodání 
nového územního plánu opozdily. 
Nyní je již možné konstatovat, že se 
blíží konečný termín uvedení nového 
územního plánu do života obce. Všichni, 
kdo jste se posledních 10 let připravovali 
stavět například rodinný dům tak víte, 
jak důležitý je to dokument, který 
ovlivňuje nejen rozvoj obce, ale také 
každého stavebníka či majitele pozemku 
s  jakýmkoliv investičním záměrem. 
Proto jsme rádi, že můžeme veřejnosti 
oznámit, že již bylo dosaženo takového 
stupně dokončovacích prací na novém 
územním plánu, díky kterému je již 
vypsán datum tzv. veřejného projednání 
návrhu územního plánu. Tento akt  
je nezbytným před jeho konečným 
schválením v  zastupitelstvu obce. Termín 
veřejného projednání návrhu územního 

plánu byl stanoven na  12.5.2017 v  9 
hodin v  zasedací místnosti KD Val.
Polanka, kdy se v  sále kulturního domu 
společně sejdeme s  autorem návrhu 
územního plánu panem Arch. Malým 
a se zástupci stavebního úřadu. Přítomno 
bude také vedení obce.  Žádáme všechny 
občany a majitele nemovitostí, aby se 
dostavili na toto jednání, aby se podívali 
a zkontrolovali,  jestli je do nového 
územního plánu zapracováno všechno 
o co požádali v  případě, že žádali, 
ale také ti, které zajímá rozvoj obce 
a všechno co s  tím souvisí! V  souvislosti 
s  pořizováním nového územního plánu 
jsme získali i mnohé nové informace 
týkající se zapracování rozlivového 
plánu řeky Senice do  nového územního 
plánu, který zpracovalo Povodí Moravy 
s.p. na základě podkladů ČHMÚ. 
Výstavbu nových rodinných domů tzv. 
„Na Závodí“,  jak jsme zvyklí nazývat, 
bude stále více tento rozlivový plán 
ovlivňovat. Rozlivový plán znázorňuje 
záplavové území naší obce a výšku 
hladiny vody při dvacetitelé(Q20), 
padesátileté(Q50) a stoleté(Q100)  
povodni. V  naší obci se jedná o celé 
území v  okolí toku Senice a to 
od železničního náspu až po silnici. V  
Dolansku se pak jedná o území od silnice  

na západ  přes řeku až minimálně 
po komunikaci na Podevsí. Už dnes musí 
stavebníci na základě údajů získaných 
od Povodí Moravy přizpůsobovat výšku 
přízemního podlaží svých nových 
rodinných domů tomuto rozlivovému 
plánu řeky Senice. V  tzv. zátopovém 
území se budou muset zakládat nové RD  
ve větší výšce oproti rostlému terénu než 
jsou osazeny rodinné domy postavené 
v  dřívějších dobách. Předpokládá se, 
že v  této oblasti bude naše legislativa 
stále více zpřísňovat pravidla, na základě 
kterých je možné v  takovém území 
budovat stavební objekty jakéhokoliv 
druhu. Proto je nutné, pokud mají dnešní 
majitelé pozemků plán vybudovat zde 
rodinný dům, aby tak učinili co nejdříve.  
S  největší pravděpodobností se časem i  
tato možnost nebude stavebním úřadem 
povolovat. Krajský úřad ve Zlíně, 
odbor životního prostředí totiž avizoval 
přípravu nové zákonné normy, ve které 
se záplavové území v  obci nad Q100 
zahrne do tzv. aktivních zón záplavové 
vlny, ve kterých bude zakázáno stavět 
úplně. Je údajně jen otázkou času, od kdy 
bude takovýto zákon platit,  jak až přísný 
bude  a jak rychle se pak bude uplatňovat 
avizovaný zákon prostřednictvím 
stavebních úřadů v  praxi            Starosta

Pozvánka na veřejné projednání návrhu územního plánu

Od ledna 2016 nabízí vsetínská Diakonie 
ve Vsetíně a okolí novou službu – je jí 
domácí hospic DEVĚTSIL. Domácí 
hospicová péče je určena nevyléčitelně 
nemocným a umírajícím a jejich rodinám, 
které se rozhodly o svého blízkého 
pečovat v domácím prostředí. Odborný 
tým pracovníků pomůže zvládnout péči 
tak, aby nemocný netrpěl bolestmi, aby 
byla zachována jeho důstojnost a co 
nejvyšší kvalita jeho života, tak aby 
závěr života mohl strávit doma, obklopen 
blízkými.  Statistiky říkají, že více než dvě 
třetiny lidí si přejí zemřít doma. Realita 
je však taková, že doma umírá pouze 
20 % lidí, většina z toho jsou však náhlá 
úmrtí. Nemocných, kteří jsou dochováni 
v domácím prostředí, jsou u nás jen asi 
2 %. Důvodem je mimo jiné i strach 
rodiny a nejbližších, zda by takovou péči 
zvládli. Právě těmto lidem jde vstříc nová 
služba Diakonie Vsetín – domácí hospic 

DEVĚTSIL.  „O umírání koluje v naší 
společnosti řada falešných představ, jako 
například, že nevyléčitelně nemocný 
člověk musí být v nemocnici, že jen tam je 
možné například tišit bolesti a poskytnout 
veškerou péči. Doma se však většina 
z nás cítí mnohem lépe než v mnohdy 
odosobněném nemocničním prostředí. 
Nemocní, u kterých lékaři konstatovali, že 
další léčba už nemůže vést k vyléčení, často 
nemusí zůstávat v nemocnici. Potřebují 
však, aby o ně bylo dobře postaráno, 
a to po všech stránkách. Ve spolupráci 
s praktickým lékařem nemocného může 
domácí hospic poskytnout potřebnou 
péči přímo v domácnosti nemocného. 
Hospicový tým tvoří lékař, sestry, 
pečovatelky, ale i sociální pracovník, 
duchovní nebo psycholog. Právě 
rodina, která se o nemocného stará, 
často řeší strach z vlastního selhání 
v péči o umírajícího i obavy z toho, že 

na všechno zůstanou sami a neporadí 
si, když bude zle. Proto jsou pracovníci 
domácího hospice kromě pravidelných 
návštěv k dispozici 7 dní v týdnu po dobu 
24 hodin na pohotovostním telefonním 
čísle a v případě potřeby kdykoli vyjedou 
do domácnosti. Pomohou také zajistit 
spolupráci s lékaři specialisty, vyřizování 
úředních záležitostí nebo zapůjčí 
potřebné vybavení a pomůcky pro péči 
o nemocného. Klient přispívá jen částkou 
100 Kč denně na zdravotní péči a podle 
zákona platí pečovatelské úkony. K tomu 
je možné využít příspěvek na péči, který 
může činit, při plné závislosti na pomoci, 
až 13 200 korun měsíčně,“ přibližuje Ilona 
Ostřanská a dodává: „Rozhodnutí pečovat 
o blízkého člověka doma si velmi vážíme 
a v každém případě budeme hledat cesty, 
jak pomoci.“ Kontakty jsou: telefon 
731 640 764 nebo e-mail: devetsil@
diakonie.cz 

Rodiny z Valašské Polanky a okolí mohou využít službu domácího hospice
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 Změny v oblasti práce a sociálních věcí
Nový rok přinese některé změny v oblasti 
práce a sociálních věcí. Zvyšuje se 
minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. 
Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč 
měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. 
otcovské poporodní péče a rodičovský 
příspěvek půjde v roce 2017 čerpat 
flexibilněji.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ 
MZDA

Poctivě pracovat se musí vyplatit. 
Snažíme se proto postupně zvyšovat 
minimální mzdu tak, aby se její úroveň 
přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. 
Při schválené valorizaci minimální mzdy 
lze v příštím roce předpokládat zvýšení 
jejího podílu k průměrné mzdě na 38,2 
procent. Od ledna tak bude minimální 
měsíční mzda činit 11 000 Kč, minimální 
hodinová mzda vzroste z 58,70 Kč 
na rovných 66 Kč. V návaznosti na to 
se zvyšují i sazby nejnižších úrovní 
zaručené mzdy. Zároveň se ruší zvláštní 
sazba minimální mzdy i zvláštní sazby 
nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 
zaměstnance s invalidním důchodem.
Bude tak platit jedna sazba minimální 
mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy 
pro všechny zaměstnance. Se sjednocením 
minimální mzdy pro všechny souvisí 
také zvýšení příspěvku na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením, a to 
o 700 Kč. Zvýšení minimální mzdy má 
vliv také na výši slevy na dani za umístění 
dítěte v předškolním zařízení, kterou je 
možno uplatnit právě ve výši maximálně 
minimální mzdy za rok.

DŮCHODY 
Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč 
měsíčně více

VYŠŠÍ PLATOVÉ TARIFY 
VE ZDRAVOTNICTVÍ

Od ledna rovněž dochází ke zvýšení 
platových tarifů zaměstnanců 
poskytovatelů zdravotních služeb 
o 10 %. 

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE
Novopečení tatínkové dostanou možnost 
využít po narození potomka dávku 
tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude 

fungovat tak, že z nemocenského 
pojištění bude otec dítěte po jeden týden 
dostávat 70 % vyměřovacího základu 
svého výdělku. Podpora bude stejná 
jako výše peněžité pomoci v mateřství. 
Nástup bude možný v období šesti 
týdnů ode dne narození dítěte a týdenní 
otcovské volno nebude možné přerušit.

                 
FLEXIBILNĚJŠÍ ČERPÁNÍ 

RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU
V roce 2017 se zjednoduší pravidla 
pro vyplácení a čerpání rodičovského 
příspěvku.
• Dojde ke zrušení současného omezení 
horní hranice měsíční výše rodičovského 
příspěvku a bude umožněno čerpat 
dávku až do výše peněžité pomoci 
v mateřství (cca 32 000 Kč). Celá 
částka rodičovského příspěvku ve výši 
220 000 Kč bude moci být vyčerpána 
za kratší dobu než v současnosti (za 6 
měsíců u nejvyšší peněžité pomoci 
v mateřství).
• Nově budou moci volit výši čerpání 
rodičovského příspěvku až do výše 
7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu 
čerpání rodičovského příspěvku až na tři 
roky.
• Úplné zrušení podmínky sledování 
docházky dítěte do předškolních zařízení 
– v současnosti je sledována docházka 
pouze u dětí mladších dvou let, kdy 
tyto mohou pobývat v předškolním 
zařízení maximálně po dobu 46 hodin 
v kalendářním měsíci.
Tato podmínka bude zcela zrušena 
a bude se sledovat jen řádná péče o dítě 
v rodině.

              VEŘEJNÁ SLUŽBA
Úřad práce se musí připravit 
na realizaci znovu zavedené veřejné 
služby ve spolupráci s obcemi a dalšími 
subjekty a na její promítnutí do výše 
příspěvku na živobytí u dlouhodobých 
příjemců dávek pomoci v hmotné 
nouzi. V případě, že osoba bude 
vykonávat veřejnou službu, zvýší se jí 
částka příspěvku na živobytí. Platí, že 
u zranitelných skupin osob (z důvodu 
zdravotního stavu, věku nebo péči 
o závislou osobu) veřejná služba 
vyžadována nebude

Zápis do ZŠ Horní 
Lideč (praktické)

Ředitel školy vyhlašuje zápis do 1. 
ročníku Základní ( praktické ) školy 
a nižšího stupně Speciální školy, 
který se bude konat 20. dubna 2017 
od 13,00 do 15,00. Základní škola 
Horní Lideč 130 zajišťuje vzdělávání 
žákům s mentálním a kombinovaným 
postižením. Je školou malotřídního 
typu a je rozdělena na dvě oddělení - 
Základní škola a Speciální škola. Při 
škole funguje také školní družina. 
Základní škola – vzdělává žáky 
s lehkým mentálním postižením, 
žáky s autismem a ADHD. Zaměřuje 
se na individuální přístup k žákům 
s důrazem na praktičnost a jejich 
kvalitní přípravu na další vzdělávání 
na OU a SOU, která je zajištěna 
například vyšším počtem hodin 
pracovního vyučování. Speciální škola 
– vzdělává žáky se středním, těžkým 
a hlubokým mentálním postižením 
a žáky s autismem. Vyučování probíhá 
podle individuálních vzdělávacích 
plánů s ohledem na možnosti a potřeby 
jednotlivých dětí a je doplněn množstvím 
moderních metod práce a různých terapií 
(anisterapie, hipoterapie, míčkování, 
terapie snoezelenu, bazální stimulace, 
metody alternativní komunikace, 
a podobně). V rámci našich možností 
zajišťujeme osobní doprovod našich 
žáků na cestě do školy a ze školy vlakem 
po trase Vsetín - Horní Lideč a zpět.
Den otevřených dveří bude letos 8. 
6. 2017. Návštěva školy je možná 
po telefonické domluvě kdykoli. Více 
informací lze získat na webových 
stránkách www.zsp-hornilidec.cz 
a na telefonech 571447319, 739314706.

Statistika 2016
K 31.12.2016 byl stav obyvatel 
ve Valašské Polance 1418. Do naší 
obce se v průběhu loňského roku 
přihlásilo 18 občanů a 17 se jich 
odhlásilo. Narodilo se deset dětí, 
z toho 7 chlapců a 3 děvčata. Zemřelo 
dvanáct občanů, z toho bylo 6 mužů a 6 
žen. Bylo uzavřeno sedm manželství 
a tři manželství byla rozvedena. 
Zpracovala: Marie Martinková
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Spolek Stonožka má za sebou rok 
existence a i v roce 2017 pokračuje 
ve své činnosti. Provozujeme mateřský 
klub, což je společné úterní setkávání 
maminek s malými dětmi v prostorách 
klubovny umístěné v Domě služeb 
nad poštou v 1. patře. V případě 
pěkného počasí se pak tato pravidelná 
setkání přesouvají do parku. Klubovna 
je k dispozici každé úterý a čtvrtek 
rodičům s malými dětmi a po domluvě 
může být využíván i jindy a na jiné 
aktivity. Naše činnost je z velké části 
závislá na dotacích a darech. Pro 
tento rok jsme získali dotaci od obce, 
která je určena především na provoz 
spolku a realizaci akcí pro veřejnost 
a také dotaci od Nadace Partnerství. 
Tato dotace je určena na výsadby 
dřevin a květin v parku na Staré škole. 
Realizace je naplánována na podzimní 
období a byli bychom rádi, kdyby 
se do ní zapojili i místní lidé, kteří 
chtějí, aby byl park zase o něco hezčí. 
Během jara se pokusíme dokončit 
práce, které započaly na podzim 
a připravit park na sezónu. Pokud máte 
chuť nám s realizací pomoci, sledujte 
aktuální termíny brigád a připojte se. 

Během jara proběhne několik hezkých 
akcí, na které bychom vás chtěli pozvat. 
První dubnovou neděli odpoledne 
vyneseme s dětmi z obce Mořenu. Trasa 
povede podobně jako loni se začátkem 
v parku a ukončením u Paradonu 
a cestou si děti budou moci opět plnit 
zábavné úkoly a zpívat písničky 
o jaru. V sobotu 8. dubna se připojíme 
k celostátní akci Ukliďme Česko. Sraz 
bude na parkovišti u školy v 9:00. 

Malé děti s rodiči půjdou uklidit okolí 
hřbitova a Vápenky a ostatní se vydají 
po břehu Senice. Poslední dubnový 
víkend tradičně zakončí Rej čarodějnic. 
Mezi těmito většími akcemi nás čekají 
další menší milé aktivity a brigády 
v parku. Podrobnější informace získáte 
na našem webu stonozka-polanka.
cz nebo na facebookovém profilu 
(Stonožka Valašská Polanka z. s.). 
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.

Spolek Stonožka má za sebou první rok existence

Už je to skoro dva roky, co jsme 
na četné podněty rodičů obnovily 
kroužek valašských písní a tanců 
Polančánek. Naše snaha je odměněna 
zájmem 30 dětí, které se schází 
pravidelně v  úterý od 16 hod v  
kulturním domě a nadšeně nacvičují  
valašské tance a lidové písničky. 
Jejich píle už byla několikrát 
odměněna potleskem při vystoupení 
- ať už na Dni matek, Setkání 
důchodců, „Živém  Betlémě“ nebo 
třeba na Ovčáckém dni v  Prlově, 
kterého jsme se vloni zúčastnili. 
Byly bychom velice rády, kdyby se k  
nám připojilo více chlapců, protože 
„šikovných cérek máme dosť.“ 
Doufáme, že v  každém z  těchto 
dětí zůstane aspoň malé folklorové 
semínko, které třeba jednou vyklíčí, 
vyroste a do valašského souboru 
„dospěláků“ přibude nový dospělý 
tanečník nebo tanečnice. Soubor 

Polančan má nyní 16 členů a schází 
se každý čtvrtek v  19 hod v  
kulturním domě. Kromě tradičních 
vystoupení na Valašském bále, 
Luženském jarmarku nebo hodech v  
Troskotovicích u Brna, chodí členové 
čepit na svatby      a pomáhají pořádat 
tradiční Valašské dožínky, které se 
budou konat příští rok. Další událostí 
je Valašská svatba, která má v naší 
vesnici dlouholetou tradici a začne se 
v  květnu znovu nacvičovat, abychom 
ji mohli v létě předvést v  Telnici 
u Brna a v Babicích u Moravských. 
Zveme všechny, kteří mají lásku k  
folkloru, ať už malí nebo velcí, aby 
se k  nám připojili a snažili se spolu 
s  námi tyto valašské tradice, tance 
a písničky předat dalším generacím,    
aby ta semínka, která jednou vyklíčí, 
měla pevné valašské kořeny a lásku 
k naší valašské dědince. 
              M. Marečková a P. Válková

Udržujme valašské tradice a zvyky Pozvánka na letošní 
akce sportovní komise

2.4. 2017 - Bruslení pro veřejnost 

na Lapači (od 15.15 - 16.45)

22.4. 2017 - letní biatlon

27.5. 2017 - Turistika Kelčský Javorník

2. 6. 2017 - Polanský žabák

5.7. 2017 - Pivní pochod

12.6. 2017 - Tenisový turnaj

23.9. 2017 - Polanský duatlonek

30.9. 2017 - Turistika Slovensko

30.12. 2017 - Turnaj ve st. tenise
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Děti ze základní školy se učily lyžovat
Z kraje února žáci ze čtvrté a sedmé třídy absolvovali 
lyžařský kurz ve Ski Areálu Troják. Sněhové 
podmínky nám letos přály, a tak jsme si mohli užít 
pohodový týden na výborně upravených sjezdovkách. 
Škoda jen, že se za námi nepřišlo alespoň na chvilku 
podívat také sluníčko, ale to už bychom chtěli asi 
moc :)  Poslední den kurzu děti absolvovaly tradiční 
závody ve slalomu, které dopadly následovně: Mezi 
čtvrťačkami vyhrála Veronika Kovářová, mezi 
čtvrťáky Toník Randus. Sedmáky ovládl Patrik Žák 
a sedmačky Terka Kropidlowská. V poslední kategorii 
snowboard nenašla konkurenci Natka Konečná. 
Vítězům upřímně gratuluji. Všem dětem musím 
také poděkovat za bezproblémový průběh a slušné 
chování. Panu učiteli Janu Nahodilovi velké díky 
za pomoc s organizací. Pevně doufám, že se s Vámi 
všemi uvidím zase někde na svahu a chuť do lyžování 
Vám vydrží co nejdéle :)                          Petr Filgas

Tak jako každý rok i letos se žáci naší ZŠ zúčastnili 
celostátní soutěže pořádané Sdružením Hasičů Čech 
Moravy a Slezska nazvané „Požární ochrana očima dětí“. 
Soutěž má literární a výtvarnou část a naši žáci kreslili 
obrázky. Celkem se do soutěže zapojilo 68 žáků z  1.stupně, 
kreslily děti v  rámci výtvarné výchovy v  1.a 2.třídě a dále 
děti navštěvující školní družinu a školní klub. V  kategorii 
1.a 2.třída se na prvním místě základního kola umístila 
Dorotka Zemánková ze 2.třídy, na druhém místě Kuba 
Matůš také ze 2.třídy a třetí Terezka Mikulíková z  1.třídy. 
V  kategorii 3.až 5.třída na prvním místě Matyáš Strbačka, 
žák 3.třídy, druhé místo obsadila Alice Filgasová ze 4.třídy 
a třetí skončila Julie Zemánková ze 3.třídy.  Všechny 
vítězné práce byly oceněny drobnými cenami, které pro 
děti připravili místní hasiči a postoupily dále do okresního 
kola. 
Všem vítězům patří velká gratulace a držíme palce, ať se 
daří i v  okresním případně krajském kole. SDH Polanka

Požární ochrana očima dětí

V neděli 19.3. proběhl v kulturním domě ve Valašské 
Polance první ze čtyř letošních plánovaných turnajů 
v karetní hře Dominion. Celkem se sešlo patnáct hráčů, 
kteří změřili své síly a intriky v této deckbuildingové 
strategické hře. Každého hráče od vítězství dělilo celkem 
devět kol, z nichž každé byla jiné. Takže bylo opravdu 

náročné a velice 
intuitivní se 
p r o b o j o v a t 
až do konce. 
Na nejlepší 
hráče čekalo 
ve finále menší 
p ř e k v a p e n í , 
kdy se zapojilo 
do hry také nové 
rozšíření této hry. 
A již na začátku 
turnaje všichni 
hráči přiznali, 
že jej nikdo 
zatím nehrál. 
Po dlouhých 

čtyřech vyřazovacích kolech, nakonec proběhl boj 
o třetí místo, kde s velkou rezervou vyhrál Jakub Juřica. 
Ve finále se utkali na ostří nože Dominika Pavlíková 
a Karel Daněk, kde o pouhý bod zvítězila Dominika.
Všem zúčastněným děkujeme za účast. Body každého 
hráče naleznete na našich stránkách, kde se postupně 
každému hráči, ve všech turnajích budou aktualizovat 
a na konci roku se vyhodnotí nejlepší hráči v různých 
kategorií.Proto pokud se chcete někdo zúčastnit dalších 
turnajů o věcné ceny nebo si jen tak zahrát nějakou 
naši hru, tak sledujte naše stránky nebo facebookovou 

stránku klubu. Nebo přijďte na naše deskohraní, které 
probíhá každý sudý čtvrtek v zasedacím sálu KD 
od 16:30.

Klub Stolních Her pořádal turnaj ve hře Dominion
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Muži A
Áčko začalo přípravu již 20. ledna 
a připravovalo se třikrát týdně převážně 
na umělce vedle základní školy. Sehráli 
jsme také tři přípravné zápasy, kdy 
jsem postupně podlehli Slavičínu B 
0:2, Valašský Příkazům 2:3 a Velkým 
Karlovicím 0:2. I přes porážky byly zápasy 
se silnými soupeři povedené. Tým do jarní 
části nemůže počítat s Ondrou Adámkem 
a Filipem Mačkem, kteří přestoupili 
do divizních Karlovic. Věříme ale, že i bez 
nich máme kvalitní tým a budeme se rvát 
o nejvyšší příčky naší soutěže. 

Muži B
Rezerva vstupuje do jarních odvet 
s jasným cílem – postoupit do III. třídy. 
Jedinou změnu v kádru je příchod Petra 
Matyáše, který se po půlroční pauz vrátil 
k fotbalu. 
V zimní přestávce odehrálo „béčko“ 
turnaj Fastav Cup, který se ukázal jako 
velmi dobrá a kvalitní příprava. S celky 
z vyšších soutěží (Jablůnka, Ústí, Janová 
a Jablůnka) sehrálo vyrovnané zápasy 
a se ziskem sedmi bodů ze čtyř zápasů (2 
výhry, 1 remíza, 1 prohra) obsadilo třetí 
místo z pěti týmů. Otázkou bude, jak se B 
tým vyrovná s tím, že nebude moci využít 
po všechny zápasy hráče širšího kádru 
áčka. Po odchodu již zmiňovaných kluků 
do Karlovic bude totiž muset trenér Karel 
Hajda častěji využít pro první tým v I. B 
třídě Adama Zemánka, Martina Filgase 
a Ondru Zbranka, kteří byli na podzim 
oporami rezervy. Kádr záložního týmu je 
ale dostatečně široký, aby se mu postoupit 
podařilo. V silách béčka to rozhodně 
je. Domácí zápasy se budou hrát jako 
v podzimní části vždy v neděli dopoledne 
na hřišti v Lužné.

Dorost
Přípravu jsme zahájili 18. února. První 
tréninkové jednotky probíhaly na umělé 
trávě u školy a občas jsme využili okolí 
Valašské Polanky k naplnění kondice. 
Snažili jsme se trénovat dvakrát týdně, 
ale ne vždy jsme se v hojném počtu sešli. 
Průměrný počet zúčastněných hráčů byl 
8. Sehráli jsme jeden přátelský zápas 
na umělé trávě v Brumově s celkem 
SK Lidečko, kdy jsme po bojovném 

výkonu a brankách Pilčíka a Srby 
nakonec padli poměrem 5:2. Do jarní 
části jdeme s celkovým počtem 17 hráčů. 
Nikdo z našeho týmu neodešel a k nám 

se připojil z celku TJ Sokol Bratřejov 
Dominik Vaculík. První mistrovské 
utkání sehrajeme 1. 4. ve 12:30 na půdě 
Francové Lhoty. Do zbytku sezóny jdeme 
s cílem poprat se o ty nejvyšší příčky 
a hlavně zlepšit tréninkovou morálku, 
protože bez tohoto aspektu dorostenecký 
tým ve Valašské Polance pomalu zanikne.

Starší žáci
Starší žáci trénují pod vedením Jarka 
Zemánka jednou týdně v tělocvičně 
základní školy. Mají za sebou také jeden 
halový turnaj v Kašavě, kde obsadili 
velmi hezké třetí místo. 

Mladší žáci
Mladší žáci trénovali stejně jako jejich starší 
kamarádi v tělocvičně školy. V dlouhé 
zimní pauze se zúčastnili halové ligy 
Ladislava Štěpána, kde obsadili 5. místo

Starší přípravka
„Starší přípravka absolvovala zimní 
přípravu v tělocvičně základní školy, kde 
se scházela jednou týdně. Tým se zúčastnil 
čtyř přátelských utkání v Janovské hale 
s FC Vsetín, což byl dobrý herní trénink 
v přípravě na jaro. Solidní docházkou 
se prezentovali všichni účastníci týmu.  
Dne 21.3.2017 jsme absolvovali první 
jarní trénink na přírodní trávě a započali 

přípravu na první utkání s Bratřejovem. 
Na jaro bychom chtěli udržet dobré herní 
výsledky a dále zlepšovat nejen fotbalové 
vlastnosti dětí.“

Mladší přípravka
Již druhou sezónu absolvovala svoji vlastní 
zimní přípravu také mladší přípravka. 
Tréninky jednou týdně v  tělocvičně ZŠ 
šly dětem k  duhu a i když si mnohé děti 
užívaly zimní sporty, našly si čas také 
na fotbal. Tréninkovou píli jsme zhodnotili 
výbornými výsledky na třech halových 
turnajích, které jsme absolvovali. Nejprve 
jsme ve Francově Lhotě na turnaji ročníku 
narození 2007 a mladší urvali 2. místo. 
To se nám podařilo zopakovat o týden 
později v  Lidečku, kde nad naše síly 
byl pouze FC Vsetín. Poslední turnaj nás 
čekal na Hovězí a přinesl radost největší. 
Kluci vše odmakali s  touhou po vítězství 
a jejich nasazení i počínající fotbalové 
dovednosti je dovedly na stupínek 
nejvyšší. Úspěch je o to cennější, že jsme 
za sebou nechali týmy Vsetína, VKK či 
Vigantic. Zároveň bychom touto cestou 
chtěli pozvat všechny děti, které nechtějí 
svůj pohybový potenciál rozmačkat 
u tabletů a počítačů, aby přišly vyzkoušet, 
co je to fotbal a jak se dá smysluplně 
strávit volný čas. Ve věku, kdy je dětem 
kolem 5 let, je 99% odpovědnosti 
na rodičích, proto pozvání patří právě 
jim. O přesných termínech tréninku Vás 
budeme informovat prostřednictvím 
našeho webu a letáku v základní, či 
mateřské škole.

Fotbalová mladší přípravka jede v hale na vítězné vlně



Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - čtrnácti stran, distribuce zdarma do každé domác-
nosti. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či materiály, které 
budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v červnu 2017
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SBĚRNÝ DVŮR VALAŠSKÁ POLANKA
provozuje firma Sběratelství s.r.o., Valašská Polanka 103, 756 11

OTEVŘENO Po – Pá   8.00 – 16.00 hod
Pro občany smluvních obcí Valašská Polanka, Lužná, Pozděchov, Tichov, Vlachova Lhota, Drnovice, 

Seninka, Ústí (po předložení občanského průkazu)

Do sběrného dvora můžete dovézt: 
starý nábytek, lednice, mražáky, mikrovlnky, trouby, myčky a další elektroodpad, zaschlé barvy, 
znečištěné obaly od nebezpečných látek, vyjetý motorový olej, přepálený rostlinný olej, olověné 

akumulátory, staré motory, staré televize, rádia, počítače, tiskárny, pneumatiky, opotřebovaný textil, papír, 
plasty, Petky, vyřazené léky, pesticidy, vyřazené stroje, autovraky apod.

PROVÁDÍME EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAKŮ
Kontakt:   Ing. Iveta Bělunková, mobil: 730  895  625, www.sberatelstvi.cz 

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím 
spojeným s pálením rostlinných materiálů 
ze zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto 
měsících také narůstá počet výjezdů 
jednotek profesionálních a dobrovolných 
hasičů k požárům travních a lesních 
porostů nebo na místa, kde nebylo pálení 
ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto 
případech se jedná o výjezdy, které blokují 
naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné 
finanční náklady. K tomu, aby se předešlo 
požárům nebo zbytečným výjezdům 
hasičů, stačí dodržet legislativou 
stanovené podmínky a obecná pravidla 
požární bezpečnosti. 
Zákonem o požární ochraně je mimo 
jiného stanoveno, že fyzická osoba je 
povinna počínat si tak aby nedocházelo 
ke vzniku požáru, zejména při používání 
tepelných, elektrických, plynových 
a jiných spotřebičů a komínů, při 
skladování a používání  hořlavých nebo 
požárně nebezpečných látek, manipulaci 
s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným 
zdrojem zapálení. Dále fyzická osoba 
nesmí provádět vypalování porostů. Při 
spalování hořlavých látek na volném 
prostranství jsou povinny, se zřetelem 
na rozsah této činnosti, stanovit opatření 
proti vzniku a šíření požáru. Spalování 
hořlavých látek na volném prostranství 
včetně navrhovaných opatření jsou 
povinny předem oznámit 

územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje, který může 
stanovit další podmínky pro tuto činnost, 
popřípadě může takovou činnost zakázat. 
Ustanovení zvláštních právních předpisů 
nejsou tímto dotčena.  
Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny 
podmínky stanovené právními předpisy 
o ochraně ovzduší a o hospodaření energií.

Povinnosti osob 
V otevřeném ohništi lze spalovat jen 
suché rostlinné materiály neznečištěné 
chemickými látkami. 
Obec může vyhláškou stanovit podmínky 
pro spalování suchého rostlinného 
materiálu v otevřeném ohništi za účelem 
jeho odstranění nebo jeho spalování 
zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro 
jeho odstranění podle jiného právního 
předpisu13). Při stanovení podmínek 
nebo zákazu obec přihlíží zejména 
ke klimatickým podmínkám, úrovni 
znečištění ve svém územním obvodu, 
vegetačnímu období a hustotě zástavby. 
Odpady lze pouze energeticky využívat, 
a to pouze v zařízeních kde spalování 
odpadů za účelem výroby energie je 
povoleno (spalovny, pece 
cementáren/spalováno je TAP – tuhé 
alternativní palivo vyrobené z odpadů) 
Právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání mají dle § 16 

zákona o odpadech povinnost veškeré 
odpady, které jim při jejich podnikatelské 
činnosti vzniknou, předat pouze osobě 
oprávněné k nakládání s odpady (prioritně 
k využití). Proto i odpady u údržby areálu 
podniků (klest, tráva…) musí předávat 
osobě oprávněné. 
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat 
nebo udržovat otevřené ohně a tábořit 
mimo vyhrazená místa, 
Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně 
je zakázáno také do vzdálenosti 50 m 
od okraje lesa. 
Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 
se nevztahují na činnosti, které jsou 
prováděny při hospodaření v lese
 
Ohlašování pálení 
Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární 
ochraně, stanovuje právnickým osobám 
a podnikajícím fyzickým osobám tzv. 
ohlašovací povinnost. Tato povinnost 
se v konkrétních případech vztahuje 
i na fyzické osob. 
Pro splnění této povinnosti lze využít 
aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ 
na webových stránkách HZS Zlínského 
kraje (http://paleni.hzszlk.eu). Samotné 
vyplnění ohlašovacího formuláře je velmi 
jednoduché a srozumitelné. V přiloženém 
odkazu pod formulářem také najdete další 
doplňující údaje. 
                   Libor Netopil – mluvčí HZS 

Spalování hořlavých látek na volném prostoru, odpady, hlášení pálení


