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Domovní kanalizační přípojky je nutné provést do konce června 2016

Rozpočet obce na rok 2016 byl 
schválen zastupitelstvem obce dne 15. 
3. 2016 jako schodkový. V listopadu 
2015 jsme ukončili 15-ti leté splácení 
8 milionového úvěru pořízeného 
v roce 2000 na plynofikaci obce a 

na vybudování veřejného vodovodu 
do údolí Veřečné. Od prosince 2015 

bylo zahájeno 10-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. 
Navýšení příjmů obce v roce 
2016 nepatrně ovlivní zvýšená 
daň z nemovitostí tzv. místním 
koeficientem, kdy od 1. 1. 2016 
byl původní koeficient 1 navýšen 
na koeficient 2. Takto zvýšený 
příjem obce o cca 350 tis. Kč bude 
každoročně investován do dalších 
oprav komunikací v obci. Dost 
významnou roli pro 4,2 mil. Kč 
zůstatek na účtu obce k 31.12.2015 
sehrála skutečnost, že se nám v roce 
2015 nepodařilo zajistit dotaci na 
provedení stavebních úprav ZŠ pro 
přestěhování MŠ do ZŠ i přesto, že 
jsme dotaci od MŠMT ČR žádali již 
2x. Letos na tuto akci budeme žádat 
o dotaci ze dvou dotačních titulů a 
doufáme, že to konečně vyjde..
Příjmy z prodeje pilařské kulatiny 
jsou plánovány pouze ve výši výdajů 
spojených se správou a s pěstební 
činností v obecních lesích. 
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Už v  prosincovém Zpravodaji jsme 
Vás informovali o tom, že je možné 
využít nabízené služby a pomoci 
zaměstnanců obecního úřadu s 
vyplněním potřebných dokladů 
pro úspěšné vyřízení smlouvy o 
nepojení nemovitosti na kanalizaci 
s  jejím provozovatelem, společností 
VaK Vsetín, a.s.. Přišel totiž čas, 
kdy by se měli majitelé nemovitostí 
na kanalizaci přepojit. Pro tento 
účel uvádíme postup s přihlášením, 

který by měli všichni dodržet:
1/ Při návštěvě obecního úřadu 
pomůžeme žadateli vyplnit Žádost o 
zřízení kanalizační přípojky (dále jen 
Žádost) s  tím, že majitel nemovitosti 
si sebou na OÚ přinese:
- Občanský průkaz
- Bankovní spojení či číslo SIPA
- Smlouvu či fakturu za vodné, je-
li žadatel již napojen na veřejný 
vodovod Stanovnici
- Stav vodoměru, je-li nemovitost 

napojena na veřejný vodovod a číslo 
vodoměru
- Situační náčrt budoucí kanalizační 
přípojky (jde o fotokopii z  projektu 
DKP, který každý majitel nemovitosti 
dostal s  Územním souhlasem na 
DKP od stavebního úřadu). K  těmto 
dokladům vyrobíme pro žadatele 
zdarma výpis z  katastru nemovitostí, 
který je k  Žádosti přikládán, případně 
fotokopii onoho situačního náčrtu.

Pokračování na straně 2
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2/ Vyplněnou a podepsanou Žádost, spolu 
s  přílohami ponechá žadatel na OÚ. My 
takto shromážděné Žádosti odvezeme do 
sídla společnosti VaK, kde podle nich 
připraví k podpisu Smlouvu k zahájení 
odvádění odpadních vod z nemovitosti do 
veřejné kanalizace (dále jen Smlouvu) ve 
dvojím vyhotovení.
3/ Takto připravenou Smlouvu VaK 
vrátí zpět na OÚ, spolu s Žádostí. My 
pak dáme vědět žadateli, že má na OÚ 
doklady připravené k podpisu. Žadatel 
přijde a podepíše připravenou Smlouvu. 
Jeden výtisk Smlouvy si ponechá, druhý 
vrátíme my zpět na VaK. Z OÚ si tak 
žadatel odnese podepsanou Smlouvu a 
také vrácenou Žádost, podle které byla 
Smlouva připravena k  podpisu.
4/ Následně si žadatel vybuduje domovní 
kanalizační přípojku (DKP), včetně už 
konečného napojení nemovitosti na 
ni a zavolá na tel.číslo: 605  265 569 
společnosti VaK Vsetín - p.Schweiner, 
se kterým si dohodnete  termín prohlídky 
vybudované DKP před jejím zásypem 
zeminou. 

5/ Vyslaný pracovník společnosti VaK 
Vsetín si při prohlídce DKP od žadatele 
vyzvedne vrácenou Žádost, do které 
potvrdí svým podpisem, že je vše v  
pořádku, Žádost si vezme sebou a odevzdá 
ji na obchodní oddělení společnosti VaK, 
kde ji přiřadí k  již podepsané smlouvě. 
Okamžikem předání Žádosti dotčenému 
pracovníkovi společnosti VaK Vsetín 
tak bude ukončena celá administrativa 
spojená s napojením nemovitosti na 
kanalizaci a naplnění smluvních vztahů 
vyplývajících ze smlouvy. Samozřejmě, 
že každý majitel nemovitosti nemusí 
využít této naší nabídky a může si zajít do 
sídla společnosti VaK Vsetín a celý postup 

s  legalizací DKP absolvovat sám. V  
tomto případě je nutné vědět, že provozní 
doba zákaznického centra, kde s  Vámi 
celý proces zřízení Smlouvy k  napojení 
na kanalizaci sepíšou je následující:

V  pondělí  a středu: od 8 do 16,30 hod.
V  úterý jen pro dopředu objednané na 
tel.č.: 571  484  030
Ve čtvrtek: od 7 do 14,30 hod
V  pátek je pro veřejnost zavřeno.
Pro ty, kteří by si rádi přepojení nemovitosti 
zajistili smluvně s  odborným zhotovitelem, 
uvádíme příkladem následující kontakty 
na firmy a živnostníky, na které se můžete 

obrátit s  objednávkou na provedení 
domovní kanalizační přípojky.
Závěrem připomínáme, že domovní 
kanalizační přípojky (DKP) je 
nutné provést nejpozději do konce 
června 2016!  Po tomto datu už není 
zaručené, že nebudou chodit kontroly 
z  odboru životního prostředí, zda se 
majitelé nemovitostí chovají v  souladu s  
požadavky zákona o odpadních vodách 
a také nás upozornil stavební úřad ve 
Vsetíně, že dnem 30. 6. 2016  končí 
platnost všech vystavených územních 
souhlasů na provedení DKP, které jsme 

Vám centrálně zajistili. To by znamenalo, 
že kdo se v prvním pololetí tohoto roku na 
splaškovou kanalizaci nenapojí, a plánuje 
to na pozdější dobu, bude si muset pro 
tyto účely vyřídit znovu územní souhlas 

na provedení své DKP. A to by byla pro 
všechny škoda, protože vyřízení nového 
územního souhlasu na provedení DKP Vás 
vyjde min. na 2-3 tis. Kč a jednou jsme za 
to již všem z  obecního rozpočtu zaplatili.
V neposlední řadě bude celkový počet 
napojených nemovitostí na splaškovou 
kanalizaci k 30. 6. 2016 hlášen v tzv. 
monitorovací zprávě poskytovateli dotace 
za celý projekt ČŘB II, kterým byl SFŽP 
ČR a EU. Ti pak následně vyhodnotí, 
zda-li bude přislíbená dotace ve výši 74% 
z  oprávněných nákladů na výstavbu 

splaškové kanalizace krácena či ne. V  
případě krácení dotace by to nebylo pro 
hospodaření obce nic příjemného. Žádám 
Vás proto o dodržení požadovaného 
termínu připojení nemovitostí na 
splaškovou kanalizace. Předejdeme tím 
budoucím problémům s vyúčtováním 
tohoto projektu.                                starosta
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Firmy, které jsou schopné Vám 
provést DKP tzv. „na klíč“
1/ Ing. Miroslav Žůrek, Valašská 
Polanka – tel.: 608  778  447
2/ Ing. Petr Zbranek, Valašská Polanka 
– tel.: 602  787  400 (Stavebniny 
Polanka - 602  506  999)
3/ Václavík Petr, Nový Hrozenkov 
– tel. 608  612  003, nebo jakákoliv 
jiná firma či živnostník zabývající se 
stavební činností

Živnostníci vlastníci stroje, kteří Vám 
mohou provést výkop rýhy domovní 
kanalizační přípojky:
1/ Kolínek Antonín, Valašská Polanka 
– tel: 603  845  313
2/ Hyžák Antonín, Valašská Polanka 
–tel.: 605  450  280
3/ Jan Strnadel, Huslenky 
– tel.: 605  810  708
4/ Dan Pončík, Ústí – tel.: 732  189  750

Živnostníci, u kterých si můžete 
objednat položení DKP v případě, že 
si výkop rýhy zajistíte sami případně 
dodavatelsky zemním strojem: 
1/ Jiří Babica, Valašská Polanka 
– tel.: 732  855  439
2/ Milan Černota, Valašská Polanka 
– tel.: 603  396  500
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Dle skutečného výsledku daňových 
příjmů z roku 2015 jsou naplánovány 
daňové příjmy i pro rok 2016, stejně 
tak jako příjmy nedaňové, založené 
na platných nájemních smlouvách.

Předpokládané VÝDAJE 
obce v roce 2016 

Předpokládané výdaje obce v roce 
2016 budou 20.013,-  Kč. Výdaje 
obce na jednotlivých kapitolách 
respektují běžné tzv. mandatorní 
výdaje obce v kontextu s plánovanými 
investicemi. 

Místní komunikace 
V této kapitole se v letošním roce 
plánují, mimo výdaje spojené s jejich 
zimní údržbou, také výdaje na opravy 
a údržbu a to především na: 
a) Komunikace, které zůstaly ještě 
neopravené po dokončené výstavbě 
splaškové kanalizace:
-  U základní školy a před RD čp. 250 
(zde se totiž do místní komunikace 
bude mimo oprav povrchů 
komunikace, silničních vpustí a 
silničních obrub provádět i pokládka 
DKP pro RD čp.250)
- Ve dvoře u Fojtíků, kde se do 

pozemku této místní komunikace 
bude pokládat rovněž DKP pro 
přilehlé RD čp. 24, čp.79 a čp.92
b) Za stavebninami až k RD čp. 
382, kde chceme, mimo opravy 
povrchu této komunikace, vybudovat 
i  horskou vpusť pro dešťové vody 
ohrožující přívalovými srážkami 
suterén kulturního domu
c) Dalšími náklady na opravu cest 
bude znovuobnovení cesty na paseky 
ve Veřečném u RD čp.10
d) Zpevnění komunikace pro stavební 
činnost na novostavbě RD pod RD 
manželů Zgarbových na Podevsí
e) Opravy dalších komunikací 
(výtluky apod.)

Náklady na přípravu investic
Součástí výdajů do komunikací budou 
také náklady na přípravu investic a to:
- Dokončení PD a vyřízení stavebního 
povolení na nový most do SO Potůčky 
ve Veřečném
- Pořízení PD změny stavby před 
dokončením pro výstavbu BUS 
zastávky u bývalého ZD pro občany 
Dolanska a Veřečného včetně 
pořízení tendrové a realizační 
dokumentace na tuto stavbu
- Pořízení PD a územní rozhodnutí 
na výstavbu chodníků a BUS zálivů, 
veřejného osvětlení, včetně kruhové 
křižovatky silnic I/57 a I/49 u ČS 
PHM Slovnaft ve spolupráci s ŘSD 
ČR, správa Zlín, včetně zajištění 
výkupu nemovitostí na tuto stavbu
- Pořízení PD na legalizaci lávek přes 
potok Senici a to „U Čátků“ 
a „U Čihánků“
- Investiční příspěvek SOH na PD 
pro stavební povolení na cyklostezku 
BVV a také pořízení změny dnes 
platné DÚR pro tuto cyklostezku, 
kterou vyvolal požadavek obce Ústí 
na prodloužení této cyklostezky 
až na stávající cyklostezku Bečva 
(Vsetín-Velké Karlovice), ale také, 
mimo jiné, požadavek PČR na 
změnu umístění lávky přes řeku 
Senici pro odbočení na Prlov, 
která bude místo v Lužné u Hanců 
už na k.ú.Val. Polanka v místě 
za benzínovou čerpací stanicí.

Příspěvek na zajištění dopravní 
obslužnosti

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 139 
tisíc Kč což je v přepočtu na jednoho 
občana 100 Kč. 

Příspěvky na kanalizační potrubí
Mimo měření kvality odpadních 
vod vytékajících z 8 vyústí jednotné 
kanalizace do Senice, budou na této 
kapitole realizovány rovněž výdaje 
související s finančními příspěvky 
občanům, na které se již nedostalo 
kanalizačního potrubí vydávané 
jim na DKP a také pro ty, kteří se 
v lokalitách nenapojitelných na 
splaškovou kanalizaci rozhodnou dle 
propozic obce provést rekolaudaci 
svého vodohospodářského zařízení 
k čištění odpadních vod. V tomto roce 
se bude muset pořídit také pasport 
stávající dnes jednotné kanalizace, 
která se bude, po připojení občanů na 
splaškovou kanalizaci, rekolaudovat 
na kanalizaci dešťovou.

Provozní náklady ZŠ a MŠ
I v letošním roce se z rozpočtu obce 
budou hradit provozní náklady ZŠ a 
MŠ. Provozní náklady těchto budov 
budou oproti minulému roku letos 
vyšší o náklady souvisejících s jejich 
napojením na splaškovou kanalizaci.

Občanská sdružení a výjezdní 
jednotka požární jednoty

V rozpočtu je počítáno také 
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 
a také organizacím zajišťujícím 
poskytování sociálních služeb v našem 
regionu.     Pokračování na straně 4
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Předpokládané PŘÍJMY 
obce v roce 2016 v tis.Kč : 

1/ Daň. příjmy  obce (RUD): 15.456
z toho např.:
-   daň z nemovitostí:             800,-
- poplatek za odpady:          550,-
- poplatek za psy:                   30,-
2/ Nedaňové příjmy obce:        2.020
z toho např.: 
- nájem ZS:             178,-
- nájem nebyt. hospodářst.: 518,-
- nájem byty:             409,-
- nájem KD:               295,-
3/ Dotace obci:            698
z toho např:
- dotace na výkon st. správy:   586,-          
4/ Financování:
-   Zapojení zůst. na účtu:          2.847
 z r. 2015 z celkových 4243 tis. Kč:
- úhrada splátky dlouhodobě       
přijat. půjčených prostředků:  -1.008
CELKEM:                         20.013,-
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V letošním roce se však budou 
dotace všem žadatelům poskytovat 
prostřednictvím smlouvy o tzv. veřejné 
finanční podpoře, o kterou musí 
požádat na předepsaném formuláři dle 
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů zvláště pak 
ve znění z.č. 24/2015 Sb.. V rozpočtu 
je tak připravena částka, která by 
měla požadavky spolků a veřejně 
prospěšných organizací na individuální 
dotaci zabezpečit. 

Provoz obecních budov a osvětlení
V rozpočtu obce se počítá také s 
výdaji na úhradu nákladů spojených 
s provozem obecních budov, kterými 
jsou: Obecní byty; Zdravotní středisko; 
DS; OÚ, KD a areál TK. V letošním roce 
musí být všechny tyto objekty napojeny 
na novou splaškovou kanalizaci, a proto 
budou provozní náklady na tyto objekty 
v letošním roce o tyto investice vyšší 
než v r. 2015.
U veřejného osvětlení počítáme 
nejen s úhradou za spotřebovanou 
elektrickou energii, ale také s údržbou 
osvětlovacích těles. Rozpočtujeme, také 
výdaje souvisejícími s prodloužením 
rozvodů veřejného osvětlení do 
nového stavebního obvodu Závodí 
II, k přečerpávací stanici kanalizace 
v Dolansku a do stavebního obvodu 
Vápenky, kde bude ČEZ provádět 
rovněž prodloužení přípojky NN 
k novostavbě RD pana Holby. 
Pokusíme se zkoordinovat jejich a naše 
potřeby s realizací našeho VO zde. V 
rámci rozšiřování sítě bezdrátových 
rozhlasů počítáme stále s tím, že občané 
neslyšící veřejný rozhlas obdrží, na 
základě jejich žádosti, smluvně do 
užívání domácí rozhlasový přijímač 
veřejného rozhlasu.

Nový územní plán obce
V průběhu letošního roku by měly být 
konečně ukončeny práce na pořízení 
nového územního plánu obce. Za 
tyto práce máme dle SOD firmě 
EKOTOXA Brno doplatit 100 tis. Kč. 
Také v letošním roce pamatujeme u 

kapitoly „komunální služby a územní 
rozvoj“ na zajištění finančních zdrojů 
pro potřebné výkupy pozemků a 
s tím související zeměměřičské práce, 
případně poplatky za vklad do KN 
apod. Pro úspěšné podávání žádostí o 
dotace z jakýchkoliv zdrojů je nutné 
v letošním roce dokončit zpracování 
tzv. Strategického rozvojového plánu 
obce, bez kterého by šance na kladné 
přidělení dotací byla minimální. 

Odpady a údržba zeleně
Po 4 letech došlo ke zvýšení poplatku za 
péči o odpady a to ze 350 Kč na  400 Kč/
občana/rok. Sdružení firem RUMPOLD 
a Valašská Kloboucká TS k 31. 12. 
2015 ukončilo na Hornolidečsku svou 
činnost a od nového roku zajišťuje tyto 

služby fy. TS Vsetín, s.r.o.  Součástí 
péče o odpady našich občanů jsou, 
mimo likvidaci velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu, rovněž výdaje 
související se zajištěním provozu 
komunitní kompostárny a také s 
likvidací stavebních sutí a přebytečné 
zeminy z DKP pro občany – fyzické 
osoby – na skládce u Rašků. 
V rámci kapitoly „údržba zeleně“ 
předpokládáme i v letošním roce 
zřízení cca 4-5 pracovních míst pro 
naše občany, kteří jsou v současné době 
evidováni Úřadem práce jako uchazeči 
o zaměstnání. S jejich pomocí se 
budeme starat nejen o čistotu veřejných 
prostranství a o provoz komunitní 
kompostárny, ale také s nimi budeme 
provádět drobné údržbářské práce 
apod.

Další možnosti získání dotací
 Pro následující plánovací období 2014 
- 2020 se připravujeme na možnost 
získat další dotace z kohezních fondů 

EU. S jejich pomocí by se měly v tomto 
období realizovat nejen projekty na 
zateplení obecních budov, stavební 
úpravy ZŠ pro přestěhování MŠ do 
ZŠ, výstavbu autobusových zastávek 
a chodníků v obci, ale také bychom 
je rádi využili na realizaci projektu 
výstavby cyklostezky Bečva – Vlára 
– Váh a nebo na výstavbu Domu 
sociálních služeb Hornolidečska, který 
by měl vzniknou z budovy MŠ po jejím 
přestěhování do ZŠ. Pro možné čerpání 
dalších dotací ať už z národních zdrojů 
či z EU připravujeme také projekt 
stavby Hájenky, stavbu nového mostu 
do Veřečného – Potůčků, a nebo na 
opravu stávajících mostů a lávek přes 
řeku Senici.
V rozpočtu obce zůstává k dispozici 
rezerva ve výši 1,4 mil. Kč na případnou 
realizaci projektu stavebních úprav 
ZŠ pro přestěhování MŠ do ZŠ, která 
je ve výši 20% vlastních prostředků 
k plánované 80% dotaci od MŠMT 
ČR či fondů EU na projekt, který má 
stát cca 7 mil. Kč pokud budeme smět 
tuto investici realizovat letos za cenu 
vysoutěženou v minulém tendru a na 
kterou platí smlouva o dílo s fy. TM 
Stav Vsetín s.r.o. do konce tohoto roku. 
Na proinvestování tohoto projektu 
počítáme s vyřízením krátkodobého 
překlenovacího investičního úvěru, 
splatného po vyplacení dotace na tuto 
akci. Nepodaří-li se získat dotaci od 
MŠMT ČR na tuto investici letos, 
připravíme v letošním roce žádost o 
dotaci na tutéž investici z tzv. IROP, 
evropského grantu, který by však byl 
v případě úspěšně vyřízené dotace 
realizovatelný až v příštím roce, a proto 
by se muselo provést nové výběrové 
řízení na zhotovitele stavby což sebou 
ponese již vyšší investiční náklady, 
které předpokládáme ve výši cca 8 mil. 
Kč.
Rozpočet obce i plán práce na rok 2016 
je opět náročný. Jeho hlavním tématem 
však bude snaha o úspěšné vyúčtování 
projektu ČŘB II včetně napojení 
co největšího počtu nemovitostí na 
kanalizaci s cílem nevracet pokud 
možno žádné dotace, které jsme na 
stavbu kanalizace dostali.         starosta

Rozpočet obce na rok 2016 je plánován jako schodkový
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Přehled o trestné činnosti
Statistika trestných činů, spáchaných 
ve služebním obvodě Obvodního 
oddělení Horní Lideč za rok 2015 
nevykazuje markantních rozdílů 
oproti roku 2014. V roce 2014 bylo 
spácháno celkem 106 trestných činů, 
které šetřilo naše oddělení. V roce 
2015 šetřilo naše oddělení celkem 107 
trestných činů, tudíž o jeden trestný 
čin více než v roce loňském.
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2015 spácháno 
9 trestných činů, což je o 3 méně, 
než v loňském roce 2014. Naše 
oddělení četřilo 5 trestných činů 
(všechny případy objasněny přímo 
- známý pachatel). 2 trestné činy 
šetřila služba kriminální policie a 
vyšetřování (oba případy objasněny 
- pachatel známý) a 2 trestné činy 
šetřila dopravní policie (oba případy 
objasněny - pachatel známý). Oproti 
loňskému roku 2014, kdy bylo 

spácháno celkem 12 trestných činů, 
je za rok 2015 patrný mírný pokles v 
trestné činnosti. Celková objasněnost 
trestných činů spáchaných za rok 2015 

v katastrálním území Vaší obce činila 
rovných 100 % - všech 9 trestných 
činů bylo objasněno.

Přehled spáchaných přestupků
Za rok 2015 šetřilo naše oddělení 
celkem 1064 přestupků, což je o 187 
přestupků více, než v roce 2014. V 

roce 2014 bylo na služebním obvodu 
Obvodního oddělení Horní Lideč 
šetřeno celkem 877 přestupků. Nárůst 
celkového počtu šetřených přestupků 
je výsledkem naplněného početního 
stavu policistů na našem oddělení.
Ve většině případů se jednalo o 
přestupky na úseku bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, proti občanskému 
soužití, či přestupky proti majetku.
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo v roce 2015 šetřeno 
celkem 153 přestupků. Ve srovnání 
s loňským rokem 2014 kdy bylo 
šetřeno 141 přestupků, je patrný 
mírný pokles o 12 přestupků. Naším 
oddělením bylo z celkového počtu 153 
přestupků, šetřeno v roce 2015 celkem 
96 přestupků. Ostatní přestupky řešila 
dopravní policie ze Vsetína, či ostatní  
krajská oddělení, při výkonu služby v 
našem služebním obvodě.
Vrchní asistent pprap. Petr Bařinka
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Bezpečnostní situace se ve Valašské Polance v roce 2015 mírně zlepšila

Přehled hospodaření v obecních lesích v roce 2015
Těžební činnost
Těžba:   
mýtní úmyslná                      85,00 m3

předmýtní úmyslná                 0,00 
nahodilá                              190,00 m3                     
(z toho 117 m3  kůrovcová )
výchovná                              16,00 m3  
Celkem                               291,00 m3

Pěstební činnost
zalesňování:     2400 ks sazenic
(0,53 ha včetně vylepšování)
vyžínání + výsek:                    4,33 ha
nátěr kultur:                             4,96 ha
prořezávky:                            1,90 ha

Plán činnosti v ob. lesích na rok 2016
těžební činnost:                cca  400 m3  
(předmýtní 100, mýtní 200, naho. 100 )
 prořezávky:                      cca 3,00 ha
zalesňování:        cca 1000 ks sazenic  
vyžínání + výsek:             cca 6,00 ha
nátěr kultur:                      cca 5,00 ha 
včetně přirozeného zmlazení



Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje 
diskrétně odborné rady. Na telefonní 
linku 116 006 se může obrátit každý, 
kdo se cítí být obětí trestného činu, 
a to bez ohledu na to, zda trestný čin 
byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou 
oběti různých forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince je určena 
i obětem nedbalostních trestných 
činů, např. dopravních nehod. Linka 
poskytuje okamžitou pomoc, rady a 
informace ženám, mužům i dětem.Volat 
mohou lidé i při pouhém podezření, že 
jsou obětí některé z forem domácího 
násilí, ať už fyzického, psychického, 
ekonomického, či sociálního, stalkingu, 
nebezpečných výhružek a podobného 
trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí 
po obětech úmyslných i nedbalostních 
trestných činů, kterým linka 

zprostředkuje rychlou a nadstandardní 
pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo 
nejblíže situované kvalitní služby. 
Linka poskytuje pomoc také svědkům 
trestných činů, kteří byli událostí 
traumatizováni, potřebují psychickou 
podporu a informace o svých právech 
a ochraně. 
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí 
věnuje výraznou pozornost prevenci 
kriminality a na linku mohou zavolat i 
lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se 
mohou stát obětí trestného činu a svou 
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je 
realizován díky finanční podpoře 
Nadace Open Society Fund Praha a 
programu Dejme (že)nám šanci, který 
je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových 
stránkách www.linka-pomoci.cz
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Kulturní komise vypisuje soutěž pro 
amatérské fotografy. Témata pro rok 
2016: 1. Tradice a zvyky, 2. Příroda., 
3. Stavby známe i neznámé. Základní 
pravidla: Fotografie se mají vztahovat 
k Valašské Polance. Z každé kategorie 
může soutěžící poslat 2 fotografie. 
Fotografie se zasílají elektronicky na 
adresu mistostarosta@valasskapolanka.
cz. Vyhodnocení bude provádět odborná 
porota (fotografie se budou hodnotit 

v elektronické podobě). Zařazením 
fotografií do soutěže, soutěžící souhlasí 
s publikací a zveřejněním. Soutěžící 
musí být autorem zaslané soutěžní 
fotografie. Pořadatel si vyhrazuje 
právo na sloučení kategorií. Uzávěrka 
soutěže je 10. října 2016. Poté proběhne 
podobně jako loni zveřejnění fotografií 
tak, abyste si je mohli dostatečně 
prohlédnout, ohodnotit, či tipnout 
vítěze. 

Obecní soutěž pro amatérské fotografy

Mobilní hospic
Obecně prospěšná společnost 
Letokruhy začne poskytovat 
od 1. ledna 2016 novou službu 
mobilního (domácího) hospice. 
Je to specifická zdravotně sociální 
služba, která pomáhá prožít 
poslední období života důstojným 
způsobem a v rodinném kruhu.
Náš tým bude dojíždět k pacientům 
dle potřeby, kvalifikovaný lékař 
nastaví optimální léčbu, poradíme 
a pomůžeme s ošetřovatelskou 
péčí. Nabízíme službu v 
sociální oblasti a na vyžádání 
i psychologickou a duchovní 
pomoc.
Domácí hospic garantuje 
24hodinovou dostupnost.
Více informací můžete získat na 
webuwww.letokruhy-vs.cz, nebo 
www.agentura-zdislava.cz

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 

Vyhodnocení 
fotografické soutěže

Hodnocení Fotoklubu Brumov
1. Stavby a příroda Valašské Polanky, 
1. místo – Bílá pavučina ( Dalibor Dušek)
2.místo – Zvonkohra (Dalibor Dušek)
3. místo – Od Senice ke kostelu ( Eva 
Kolínková)
2. Život ve Valašské Polance
1. místo – Na lavici ( Dalibor Dušek)
2.místo – Hlava na podzim ( Š. Kozubík )
3. místo – Dvojčátka ( M. Sádlíková)
   Výjimečný čas ( M. Sádlíková)

Hodnocení návštěvníků výstavy 
1. Stavby a příroda Valašské Polanky, 
1. místo – Polanský kostel v zimě
 ( Jan Kozubík st.)
2.místo – Intimita na břehu Senice
 ( Lukáš Budínský )
3. místo – Cesta k Vrchovským
( Dominika Pavlíková )
2. Život ve Valašské Polance
1. místo – Hlava na podzim ( Š. Kozubík )
2.místo – Výjimečný čas ( M.  Sádlíková )
    Kozičky ( Eva Kolínková )
3. místo – Dvojčátka ( Marie Sádlíková)
                Ministranti  ( Jan Kozubík st. 
Fotografie jsou ještě pořád k nahlédnutí 
v  zasedačce obecního úřadu.
Drobné ceny  předáme výhercům i 
účastníkům  na letošním pochodu kolem 
Polanky.

Jak se bránit proti 
šmejdům

Byli jste někdy vytočení a naštvaní, 
že jste koupili něco, co vlastně ani 
nepotřebujete, či nechcete? Oslovil vás 
člověk, který po vás chtěl osobní údaje, 
telefon, adresu a podobně pod záminkou 
vyplnění ankety? Co je v mezích zákona 
a kdy zbystřit pozornost a ostražitost?
To vše a další zajímavé věci 
se můžete dozvědět na besedě 
s pprap. Petrem Bařinkou.
Beseda se bude konat v klubu 
důchodců - úterý 19. 4. 2016 v 16:
00 ve společenské místnosti zdejší 
fary. Dozvíte se novinky ze strany 
bezpečnosti a ochrany lidí před 
nechtěnými návštěvami, způsob, jak se 
jim můžete bránit a další zajímavé věci. 
Všechny srdečně zveme.



Od 29. února do 4. března probíhal na naší 
škole ve Valašské Polance Projekt Edison. 
Tři zahraniční studenti z Gruzie, Taiwanu 

a Indonésie představovali v hodinách 
cizích jazyků své země a komunikovali se 
žáky v angličtině.
Hodiny byly velmi zajímavé, studenti 
mluvili pěkně pomalu, takže jim všichni 
rozuměli a pokud ne, učitel nebo dobří 
žáci překládali. Žáci měli spoustu 
dodatečných otázek na to, co je zajímalo 
a studenti na všechno ochotně odpovídali. 

Někteří z nás se naučili indonéský 
tanec, jiní žáci si zahráli taiwanskou 
hru, také jsme pochytili pár slov a vět 

v těchto exotických jazycích. Studenti 
nám představili tradiční oděv a vějíř 
z Indonésie, připravili tamější specialitu, 
omeletu zvanou Bakwan. Někteří žáci 
si vyžádali i recept. Každý si mohl 
nechat zapsat své jméno v gruzínském 
a taiwanském jazyce, které jsou pro nás 
velkou neznámou. Na oplátku jsme si 
i my pro hosty nachystali ochutnávku 

našich místních specialit, zatančili 
valašský odzemek, ukázali velikonoční 
výzdobu kraslic a perníčků a představili 
masku čerta, který obchází po Polance na 
Mikuláše.
Pro studenty jsme připravili i odpolední 
programy. Pozvali jsme je na výlet 
do Vsetína na zámek a zahráli jsme 
si bowling. Vydařenou akcí byla také 
návštěva  Čertových skal a výstavy 
betlémů  v Horní Lidči.
Jsme rádi, že tato akce mohla na naší 
škole probíhat. Věříme, že naše žáky 
určitě motivovala k dalšímu učení se 
cizím jazykům. Jsme si jistí, že informace, 
které se žáci o Gruzii, Taiwanu a Indonésii 
dozvěděli přímo od lidí, kteří tam žijí, si 
budou pamatovat hodně dlouho. V nás 
všech zanechaly zážitky z této akce jen ty 
nejlepší vzpomínky.
Děkujeme paní učitelce Marcele 
Koňaříkové za výbornou organizaci 
projektu. Nejvíce děkujeme rodinám, 
které se postaraly o zahraniční studenty, 
ubytovaly je u sebe doma a nebály se 
jazykových a kulturních odlišností.
Všichni se už těšíme na další projekty se 
zahraničními studenty.
Naděžda Hajdová, ředitelka školy
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Základní škola má za sebou skvělý Projekt Edison 2016

Recept na osúch
Ingredience nutné k přípravě: 60 
– 70 dkg hladké mouky, 2  lžičky 
mouky, kmín, 15 dkg vařených 
zemáků ( vařit den předem), 2 lžičky 
octa, 5 dkg kvasnic, asi 4 dcl vlažné 
vody.  Postup:Vymíchat těsto, nechat 
nakyn
out. Vymazat plech olejem, vyklopit 
na plech, nechat 10 minut kynout. 
Navlhčit si ruce a zatlačit do těsta 
asi 4 hrstě anglické slaniny na 
kostičky a posypat kmínem. Horké – 
upečené potřít olejem s rozdrceným 
česnekem (1 hlavička). Pečeme asi 
20 – 25 minut – ne moc do tmava! 
Po vytáhnutí se zdá na povrchu 
tuhá krusta, ale po 5ti minutách( po 
potření olejem s česnekem) zvláční. 
Na výšku to bývá 2 – 3 cm. 
Fajnšmekři dají do těsta také něco 
kmínu a další anglickou na čtverečky. 
Recept jsem dostala aj s koštem od 
Dáji Liškové ze Střelné.

O Jankovi a psoch
Nechoď dnes Janku vůbec přes Polánku, 

nehrozí, že by ťa tam zabili.
Jiné tu nebezpečí číhá dnes

a sice od zbytků, co zanechává pes.
Najdeš je po celé dědině, na chodníku 
i v trávě,vždycky tam, kde pejskům 

zachtělo se právě.
Jsou rozmanitých tvarů, také velikostí,
to podle rasy psí, granulí nebo kostí.

Po obci chůze, byla by skvělá,
kdyby ta „ozdoba“ chodníků chyběla.

Chce to jen jedno, aby páníček
nosil při venčení v kapse pytlíček.

Do něj by zbytky po svém miláčkovi dal 
a do koše, či popelnice potom odevzdal.

A naše botky,  ať značkové, ať od 
Vietnamce,

nepozbyly by psím hovínkem své 
elegance.

A tak bys mohl i ty Janku,
bezpečně kráčet přes Polánku,

nemusel hledět kudy kráčíš
a mohl myslet na galánku.

Retroškola
„Retroškola“ ..aneb „To za našich 
mladých let“..Hodinová procházka 
školním rokem rodičů a prarodičů 
může být pro dnešní děti hodinou 
dějepisu a pro rodiče a prarodiče 
vzpomínkou na dětství.
Kde si chcete zavzpomínat na 
školní roky (mladí i staří, ale 
hlavně 60.-70. ročníky)  navštivte 
představení Divadelního spolku 
Ohraďák, který svoje představení 
Retroškola zahraje v  pátek 
8. dubna  v  18,00 hodin. v  
divadelním sále Lidového domu ve 
Vsetíně. Hra byla před nedávnem 
uvedena ve Vsetíně a pro velký 
úspěch se ji herci – vesměs žáci 
ZŠ – rozhodli reprízovat.
A co je to vlastně Ohraďák? Tento 
vždy početný dětský soubor působí 
na ZŠ Ohradě ve Vsetíně od roku 
1999. Jedná se o autorské divadlo, 
které vede Květoslava Kovářová. 



Recyklujte s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů se přihlásil 
k této akci a uzavřel smlouvu 
s firmou, která recykluje elektroodpad. 
Pokud máte doma nepotřebné 
elektrospotřebiče, nemusíte čekat do 
doby sběru nebezpečného odpadu ale 
můžete je po dohodě odevzdat hasičům. 
Jedná se o veškeré spotřebiče, které lze 
šňůrou zapojit do zásuvky (mikrovlnky, 
sporáky, lednice, pračky, ždímačky, 
televizory, tiskárny, obrazovky k Pc, 
varné konvice, fény, vrtačky a pod.). 
Nepotřebné elektro spotřebiče můžete 
celoročně odevzdávat v prostorách 
bývalé traktorky (technický dvůr 
obce vedle stavebnin). Skladuje 
se v plechové kůlně a můžete se 
informovat u hasičů.

Jarní požáry v přírodním prostředí
Jaro, krásné počasí, úklid klestí a suché 
trávy přidělávají každoročně starosti 
hasičům. Několik výjezdů hasičů 
v letošním roce již bylo v našem kraji 
v důsledku pálení klestí a vypalování 
trávy. Připomínáme, že plošné 
vypalování trávy je zakázáno a za 
porušení hrozí blokové pokuty. Zbytky 
trávy lze pálit pouze na hromadách za 
určených podmínek. Pálení klestí v lese 
doporučujeme hlásit na HZS ZLK, 
vyhnete se tak možným problémům. 
Všechny informace naleznete na 
stránkách www.hzs-zlkraje.cz a je zde 
možnost ohlášení e.mailem.

Pohárové soutěže družstev
11. ročník pohárových soutěží 

hasičských družstev proběhne 
12.června 2016 v areálu fotbalového 
hřiště. V ranních hodinách předvedou 
své výkony mladí hasiči a od 12:
30 hodin budou soupeřit družstva 
dospělých. Věříme, že tak jako 
každoročně i v tomto roce bude tato 
soutěž dobře obsazena. Všechny 
příznivce tohoto sportu zveme.

Mše v kostele ke svátku sv. Floriána               
Hasiči uctívají svého patrona 
sv. Floriána. Při této příležitosti 
se koná 1. května 2016 „Mše 
svatá“ v místním kostele. Sbor ve 
Valašské Polance tuto památku 
uctívá společně s hasiči z Lužné. 
Vzpomeňte společně s námi i na 
všechny zemřelé hasiče z naší farnosti.
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Polanské hasiče čeká tento rok opět velmi zajímavý program

Výlet s důchodci
Víte, že i v Itálii v Římě je poutní dům 
Velehrad? Je umístěn na Via delle 
Fornaci 200, to je cca 15 minut chůze od 
baziliky sv. Petra. My ovšem nemusíme 
do Říma, abychom mohli toto poutní 
místo navštívit. Klub důchodců pořádá 
výlet na ten náš Velehrad J a oproti cestě 
do Říma je to opravdu za humny. Takže 
kdo můžete a chcete trochu vybočit 
z kolejí všedních dní, pak pojeďte 
s námi. Bude veselo a pohoda. Výlet se 
koná 10. 5. 2016. Podrobnosti o všech 
místech, které navštívíme, budou ještě 
upřesněny. Zájemci se mohou přihlásit 
na obecním úřadu.

Plánuje se pochod 
kolem Polanky

Pohodová procházka přírodou 
s pravidelnými občerstvovacími 
stanicemi velmi rychle zdomácněla. 
V minulém roce tuto akci svou 
iniciativou doplnili zdejší myslivci a 
tak jsme po náročném pochodu mohli 
spočinout při hudbě, skvělém jídle a 
pití, které zajistili myslivci. Bylo to víc 
než super, a tak jsme rádi, že i letos se 
můžeme těšit po „náročné“ procházce 
zdejší přírodou na myslivecké 
specialitky. Podrobnosti k této akci 
včetně trasy budou publikovány před 
akcí. Letošní termín tohoto pivního 
pochodu je plánován na 5.7. 2016



Mladší přípravka
Naše nejmladší družstvo, kde hrají děti 
od čtyř do sedmi let se schází každé 
úterý od 17:00 hodin v tělocvičně. 
Trenér Jaroslav Gergela má k 
dispozici skoro dvacet benjamínků, 
kteří již tuto zimu odehráli i jeden 
zimní halový turnaj v Hošťálkové. V 

něm skončili na pěkném pátém místě. 
Kdo by se se svými dětmi měl zájem 
zapojit, je vítán.

Starší přípravka
Starší přípravka trénuje v tělocvičně v 
pondělí od čtyř do půl šesté a má tuto 
zimu za sebou už čtyři halové turnaje.  
Na hovězí skončili šestí, V Rožnově 
pod Radhoštěm pátí, v Hošťálkové 
čtvrtí a nejlépe se jim povedl turnaj o 
přeborníka okresu starších připravek, 
kde skončili druzí. Tomáš Včelica 
se stal navíc nejlepším střelcem 

tohoto turnaje. Cílem pro jarní boje 
je zaútočit na první místo a svoji 
skupinu vyhrát.

 Starší žáci
Starší žáci se schází také v tělocvičně 
a to ve středu od půl šesté do sedmi. 
Tréninková morálka je zatím velmi 

dobrá, scházíme se vždy v hojném 
počtu. Žáci odehráli tuto zimu dva 
přípravné halové tornaje. Na prvním 
v Zašové skončili na velice dobrém 
třetím místě a ten samý úspěch se 
jim podařilo zopakovat na turnaji v 
Kelči. Tyto turnaje byly velmi silně 
obsazeny, a tak je úspěch na nich pro 
tým velkým povzbuzením do jarních 
bojů.

Dorost
Družstvo dorostu se po nepovedeném 
podzimu připravuje na jarní boje 
společně s muži. Jejich tréninková 

morálka ale není příliš dobrá a až na 
vyjímky jako jsou Michal Baran a 
Adam Zemánek je to spíše o hledání 
výmluv místo řešení. Kluci mají za 
sebou jeden přátelský zápas, ve kterém 
prohráli s Lidečkem 5:3. Z jejich 
soutěže se přes zimu odhlásil tým 
Juřinky, takže o prvním sestupujícím 
je už rozhodnuto.

Muži
Naše Áčko se letos po dlouhých 
letech nepřihlásilo na žádný zimní 
turnaj a přátelské zápasy si domlouvá 
individuálně. Kluci trénujou dvakrát 
týdně a to většinou venku. V prvním 
přátelském utkání jsme porazili 
Dolní Bečvu 4:1, ve druhém Poteč 
5:3 a ve třetím zápase, který se hrál 
už na přírodní trávě jsme podlehli 
Valašským Příkazům 2:4. Cíl pro jaro 
je jasný, zaútočit na týmy před námi, 
zkusit se poprat o postup a hlavně 
předvádět pěkný fotbal pro diváky.

Poděkování a pozvánka
Drazí hosté naší hospůdky, chtěl bych 
Vám poděkovat za přízeň v letech 
2011-2016 a dovolujeme si Vás pozvat 
na tradiční Zelené pivo, které se bude U 
Šepleťa čepovat ve čtvrtek 24.3.2016 od 
16 hod. Naposledy budeme mít otevřeno 
v pátek 15.4.2016.
Děkujeme za chvíle strávené ve vaší 
společnosti. Byly to kolikrát velmi veselé 
večery a určitě bude na co vzpomínat.

Fotbalisté se připravují na začátek jarní části fotbalové sezóny

Bruslení na zimní stadioně
Letos již podruhé se podařilo 
domluvit volný led na zimní stadioně 
ve Vsetíně Na Lapači a všichni, kdo 
měli chuť, si mohli jít v sobotu 19.3. 
2016 zabruslit. Opět to byla akce 
velmi vydařená a sešlo se Vás tam 
několik desítek. Tak příští zimu na 
ledě zase ahoj.

Výlet na Lysou horu
Také letos pro Vás sportovní komise 
plánuje několik zajímavých výletů. 

První z nich se uskuteční v sobotu 
21.5. 2016 a cílem bude Lysá hora. 
Kdo bude mít chuť se trochu projít 
a možná i zapotit, přihlaste se v 
Cykloservisu Machač, nebo na 
telefonu 773 227 404.

Polanký Žabák
Oblíbená soutěž pro děti - Polanský 
Žabák se pomalu blíží. Letos se 
uskuteční v pátek 27.5. 2016 od 16:00 
opět na sportovišti u školy. Připraveny 
budou bohaté ceny. Těšíme se na Vás.

Sportovní komise obce nezahálí ani v zimě
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé do-
mácnosti. 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.fi lgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v červnu 2016
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1 

2. kolo příjm
u žádostí z Program

u rozvoje venkova 2014 – 2020 

 M
inisterstvo zem

ědělství vyhlásilo term
ín pro příjem

 žádostí do 2 kola. P
říjem

 žádostí bude 

celkem
 v rám

ci 14 operací.  

V
 rám

ci své činnosti nabízím
 zpracování dotačních žádostí do následujících operací: 

 
6.1.1. Zahájení činnosti m

ladých zem
ědělců 

 
6.4.1. Investice do nezem

ědělských činností 
 

6.4.2. Podpora agroturistiky 
 

16.2.1. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zem
ědělské 

výrobě 

Výše prostředků: 

 
C

elková finanční alokace pro tyto čtyři operace činí cca 1,6 m
ld. K

č.  

Způsobilý žadatel: 

 
Zem

ědělský 
podnikatel, 

tzn. 
fyzická 

nebo 
právnická 

osoba, 
která 

podniká 

v zem
ědělské výrobě v souladu se zákonem

 č. 252/1997 S
b., o zem

ědělství, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Term
ín podání žádostí: 

 
Příjem

 žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím
 P

ortálu farm
áře v term

ínu od 3. 

května 2016 8.00 hodin do 16. května 2016 13.00 hodin.  

D
otace:  

Výše dotace m
ax. 50 %

, vyjm
a operace 6.1.1. Zahájení činnosti m

ladých zem
ědělců – 

dotace je ve výši 45 tis. E
U

R
, kdy tato částka je poskytnuta na základě zpracovaného 

podnikatelského plánu, který žadatel realizuje m
in. 4 roky) 

   

V
 případě zájm

u o bližší inform
ace, podrobnostech daných operacích a cenových 

podm
ínkách zpracování dotační žádosti m

ě neváhejte kontaktovat. K
ontaktní údaje jsou 

uvedeny v záhlaví dokum
entu. 


