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Realizace ČŘB II - stavba A oficiálně ukončena

Vážení spoluobčané, v průběhu 
letošního roku jsme dokončili 
největší investiční akci v historii 
naší obce, kterou byla výstavba 
splaškové kanalizace. Současně 
jsme také  realizovali  projekt 
„Revitalizace návsi“, díky 
kterému jsme mohli prostranství 
kolem kulturního domu po 
vybudování kanalizace uvést do 
lepšího stavebně technického 
stavu a zajisté i celkového 
vzhledu, než tomu bylo doposud. 
Důležité je také to, že  obě stavby 
jsou úspěšně zkolaudovány 
a uvedeny do života. Toto 
všechno se  mohlo podařit 
díky Vaší obrovské trpělivosti, 
pochopení a vstřícnosti, protože 
ne vždy a ne všechno bylo 
v průběhu obou staveb tak, 
jak by mělo, či mohlo být. 
Dovolte nám, abychom Vám 
všem s blížícími se Vánocemi a 
s končícím rokem 2015 poděkovali 

za všechno, čím jste  přispěli ke 
zdárnému ukončení zmíněných  
náročných projektů. Také bychom 
chtěli poděkovat všem občanům, 
členům spolků i zájmových skupin 
za jejich dobrovolnou práci, 
kterou se podíleli na dění a životě 

naší  vesnice a věnovali svůj 
volný čas ve prospěch nás všech.
Přejeme Vám  krásné prožití 
svátků vánočních, hodně 
štěstí, zdraví, pracovních i 
životních úspěchů v roce 2016. 
        členové zastupitelstva obce

www.valasskapolanka.cz

Všem občanům přejeme pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok

Příjďte na ohňostroj
Jako každý rok jsme pro Vás i letos 

připravili obecní 

„ s i l v e s t r o v s k o - n o v o r o č n í “ 

ohňostroj. 

Ten se ve Valašské Polance bude 

konat před kulturním domem

v 00:30 hodin 1.1. 2016. 

Všechny Vás srdečně zveme.

Rodinný betlém z 
Valašské Polanky

Pokojné prožití Vánoc a hodně štěstí,  zdraví a klidné mysli v roce 2016
                                     Vám přejeme z radnice ve Valašské Polance

P.S. Nemějte z ničeho strach. I malé dítě bývá někdy mocnější než kdejaký 
slavný král.

Zhotoviteli stavby, firmě UNISTAV 
Brno, se podařilo zdárně doložit 
všechny potřebné doklady nutné 
k úspěšnému provedení kolaudace 
a to nejen v naší obci, ale i v obcích 
Ústí, Leskovec, Lužná a všechny 
tyto obce byly k 23.11.2015 řádně 
zkolaudovány.  Tyto obce totiž spojuje 
hlavní kanalizační stoka odvádějící 
odpadní vody na čistírnu odpadních vod 
ve Vsetíně. V těchto dnech již probíhá 
připojování některých nemovitostí na 
kanalizaci a k uzavírání smluvních 

vztahů na odvádění odpadních vod 
majiteli nemovitostí s provozovatelem 
nově vybudované kanalizace, kterou 
je společnost Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s. (VaK). Předpokládáme 
však, že většina občanů provede 
připojení svých nemovitostí na 
kanalizaci v průběhu I. pololetí 2016 
v souladu s textem darovací smlouvy, 
dle které obec majitelům nemovitostí 
darovala kanalizační potrubí pro 
domovní kanalizační přípojku.
                     Pokračování na straně 2
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Ti, kteří si potrubí vyzvedli, slíbili, 
že se v I. pololetí příštího roku na 
kanalizaci připojí. Těm, na které 
již tento materiál nezbyl, připravila 
obec další motivační příspěvek ve 
výši 100 Kč/mb kanalizační přípojky 
v případě, že se na kanalizaci připojí 
rovněž do 30.6.2015.
Kolaudace kanalizace v dalších 
obcích stavby „A“ (Liptál, Lhota 

u Vsetína a část Vsetína) proběhne 
s největší pravděpodobností až 
v průběhu ledna či února příštího 
roku stejně tak jako v obcích 
zařazených do stavby „B“, mezi 
které patří Francova Lhota, Lačnov, 
Střelná, Valašská Senice, Velké 
Karlovice a Huslenky. Obdobně jako 
v naší obci byla zkolaudována stavba 
kanalizace rovněž v obci Hovězí a 
pak také na stavbě „C“ ve Valašském 
Meziříčí, v Krhové, v Jarcové a v 
Rožnově pod Radhoštěm.
Dne 15.10.2015 zasedala Rada 
Mikroregionu Vsetínsko, jako 
zástupce investora, která měla 
na programu, mimo jiné, rovněž 
problematiku zahájení provozu 
fekálních vozů, pořízených rovněž 
z grantu na realizaci projektu ČŘB II. 
Tyto fekální vozy mají svážet odpadní 
vody z těch nemovitostí, které se na 
stokovou síť nemohou napojit. Bylo 
nutné zavést určitá pravidla a ceny 
provozu těchto fekálních vozů. 

Usnesením Rady MV č.53/1 byla 
tato pravidla zavedena následujícím 
způsobem: „Na odběrném  místě 
bude fakturováno aktuální stočné 
za m3. Počet m3 bude stejný, jako 
by bylo odběrné místo napojeno 
na kanalizaci, tzn. v případě, že 
odebírá od VaKu pitnou vodu, pak 
m3 stočného bude odpovídat m3 
vodného. V případě, že není napojen 
na vodovod ve správě VaKu, potom 

budou m3 stočného vypočteny 
dle směrných čísel a počtu osob 
v domácnosti daných vyhláškou 
č.428/2001 Sb., dle přílohy č.12, 
která stanovila směrné číslo spotřeby 
vody na osobu a rok v rodinném 
domě na 36 m3. Pro rok 2016 jsou 
společností VaK Vsetín stanoveny 
následující ceny:
Vodné : 45,66 Kč/m3 
Stočné : 33,81 Kč/m3
Celkem:79,47 Kč/m3
Tyto ceny schválili akcionáři 
společnosti VaK Vsetín dne 
4.11.2015, kterými jsou obce a 
města, nebo-li ze 100% tzv.veřejný 
sektor. Kdo nemá vodu od Vaku a 
bude chtít uzavřít smlouvu na odvod 
pouze odpadních vod do kanalizace 
a nebo jejich vývoz fekálem, pak 
si může spočítat, že pokud jsou 
v domácnosti např. 2 osoby tak 
zaplatí za stočné VaKu ročně 2 435,- 
Kč, to je 203 Kč/měsíčně a má o 
odpadní vody postaráno v souladu 

s dnes platnou legislativou (a co 
si budeme povídat, mnohdy stojí 
občana měsíčně víc poplatky za 
telefonní služby, které nejsou vždy 
nezbytné). Četnost vývozů odpadních 
vod fekálním vozem pouze za stočné 
je však omezena frekvencí vývozů 
pro odběrné místo dle počtu osob 
na odběrném místě. Vývoz nad tuto 
frekvenci svozů hradí pak odběratel 
v aktuálních cenách daných Ceníkem 
společnosti VaK Vsetín a.s., položka 
Voda odpadní čištěná ze septiků 
a jímek + doprava“.VaK Vsetín 
a.s. provedl kalkulaci frekvence 
fekálních vozů – „za stočné“ , kterou 
Rada MV schválila následujícím 
způsobem:

1 osoba na odběrném místě 
- 1 vývoz co 14 měsíců

2 osoby na odběrném místě 
- 1 vývoz co 7 měsíců

3 osoby na odběrném místě 
- 1 vývoz co 4,7 měsíců

4 osoby na odběrném místě 
- 1 vývoz co 3,5 měsíce

5 osob na odběrném místě 
- 1 vývoz co 2,8 měsíců

6 osob na odběrném místě 
- 1 vývoz co 2,3 měsíců

7 osob na odběrném místě 
- 1 vývoz co 2 měsíce

Pokud bude požadovat občan 
častější vývoz jímky či septiku pak si 
bude muset, jak je ve výše uvedeném 
usnesení Rady MV uvedeno, hradit 
plné náklady s vývozem fekálií 
včetně dopravy. Prakticky tak dojde 
k tomu, že i vlastníci nemovitostí, 
kteří nejsou na stokovou síť 
napojeni, budou moci uzavírat se 
společností VaK Vsetín a.s. klasické 
smlouvy o likvidaci odpadních vod 
s tím, že jedinou vyjímkou bude to, 
že nebudou odvádět své odpadní 
vody do stokové sítě, ale bude jim 
je vyvážet fekální vůz, přičemž 
pokud nebudou požadovat četnější 
frekvenci vývozu, budou platit stejné 
ceny, jako majitelé nemovitostí 
napojení na stokovou síť. To sebou 
nese požadavek na dostatečnou 
kapacitu nově budovaných jímek na 
vyvážení.  Pokračování na straně 3
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Pokračování ze strany 2
Pro zapojení nákladů provozu 
fekálních vozů do ceny stočného od 
roku 2016 tímto způsobem udělilo 
Ministerstvo financí ČR společnosti 
VaK Vsetín a.s. vyjímku. Toto totiž 
normálně není možné. Vyjímka byla 
udělena proto, že konečné přidělení 
dotace na ČŘB II podmiňuje EU 
právě provozem fekálních vozů pro 
ty majitele nemovitostí, kteří nemají 
možnost se na stokovou síť napojit.
Pro majitele nenapojitelných 
nemovitostí na vybudovanou 
kanalizaci je připraven rovněž obecní 
motivační program, v rámci kterého 
mohou občané vlastnící nemovitost 
v Polance (povolenou před účinností 
zákona č.20/2004 Sb., účinného od 
28.5.2008, kterým se mění zákon 
č.254/2001 Sb., o vodách) požádat o 
dar na úhradu nákladů souvisejících 
s rekolaudací svého vodního díla, ve 
kterém likvidují odpadní vody z této 
nemovitosti. Musí k tomu splnit ale 
určité podmínky:
Finanční dar  bude vyplacen majitelům 
nemovitostí, fyzickým osobám, kteří: 
-   Mají trvalé bydliště v nenapojitelné 

nemovitosti na kanalizaci 
vybudovanou v rámci projektu ČŘB 
II, pro kterou rekolaudaci vodního 
díla provedli
- Nejedná se při tom o tzv. 
novostavbu RD, povolenou po nabytí 
účinnosti tzv. vodního zákona, 
to je povolenou po 1.6.2008 (tyto 
stavby již splňují svým stavebním 
uspořádáním požadavky nového 
vodního zákona).

Podmínkou vyplacení daru obce je, 
když zastupitelstvu obce k žádosti o 
dar předloží:

- Kolaudační souhlas na nové vodní 
dílo (ČOV, septik či jímku), který 
bude vydán vodoprávním úřadem 
nejpozději do konce roku 2017.

- Fakturu o úhradě nákladů za 
vybudování nové domovní ČOV, 
septiku či jímky od oprávněné firmy 
k tomuto účelu

- Smlouvu s VaK Vsetín, a.s., o 
vývozu odpadních vod na ČOV 
Vsetín.

Budou-li splněny výše uvedené 

podmínky schválené zastupitelstvem 
obce Val.Polanka dne 10.12.2015, bude 
tomuto žadateli o dar následně zaslán 
k podpisu návrh Darovací smlouvy a 
po jejím podepsání a doručení zpět 
na OÚ vyplaceno žadateli až 40 tis. 
Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o cca 40 nemovitostí, bude probíhat 
vyplácení daru postupně podle 
doručených žádostí v průběhu let 2016, 
2017 a 2018, když do rozpočtu obce 
bude v těchto letech alokováno ročně 
cca 400 tis. Kč a budou-li v roce 2016 
tyto prostředky vyčerpané, budou pak 
další žádosti o dar vyřízeny v průběhu 
let 2017 a 2018. Věřím, že se tak na 
kanalizaci nejenže připojí maximálně 
možné procento nemovitostí v obci, ale 
že motivačního daru pro rekolaudací 
čistícího zařízení odpadních vod u svých 
nemovitostí využije maximální počet 
majitelů nenapojitelných nemovitostí 
na kanalizaci a že tak vytvoříme 
předpoklad k tomu, že naše obec splní 
závazek požadovaného %  napojených 
nemovitostí podmiňující konečné 
přiznání dotace ve výši 74% na stavbu 
kanalizace, což dělá pro naši obec 
v přepočtu 60 milionů korun. Starosta

Realizace projektu Čistá řeka Bečva II - stavba A oficiálně ukončena

Bar U Šepleťa 
Bar U Šepleťa přeje všem klidné 
prožití svátků vánočních s vašimi 
blízkými. A do nového roku 2016, 
hlavně zdraví a Boží požehnání..

Vánoční otvírací doba baru:
18.12. 17:00 - 24:00
19.12. 18:00 - 24:00
20.12. 18:00 - 22:00
21.12. 18:00 - 22:00
22.12. 18:00 - 22:00
23.12. 18:00 - 21:00

24.12. a 25. 12. - zavřeno
26.12. 17:00 - 23:00
27.12. 18:00 - 22:00
28.12. 18:00 - 22:00
29.12. 18:00 - 22:00
30.12. 18:00 - 22:00

31.12. zavřeno
   1.1.  zavřeno

   2.1.  17:00 - 22:00
   3.1.  18:00 - 24:00

   4.1. zavřeno

Obecní úřad o 
vánočních svátcích

Pondělí 21.12.        7:00-11:00                       
       11:30-17:00
Úterý 22.12.      7:00-11:00       
Středa 23.13.      Dovolená - zavřeno
Čtvrtek 24.12.    St. svátek - zavřeno
Pátek 25.12.       St. svátek - zavřeno
Sobota 26.12,            ---
Neděle 27.12.            ---
Pondělí 28.12.     Dovolená - zavřeno
Úterý 29.12.        Dovolená - zavřeno
Středa 30.12.      7:00-11:00                      
                  11:30-17:00
Čtvrtek 31.12.    Dovolená - zavřeno
Pátek 1.1. 2016    St. svátek - zavřeno
Sobota 2.1. 2016 ---
Neděle 3.1.2016 ---

Zimní rozvoz pečiva 
do Polanky

Oznamujeme občanům, že 
pekárna z Lysé pod Makytou

pro Vás uskuteční službu prodeje 
čerstvého chleba a pečiva.

V zimním období si můžete 
výrobky zakoupit přímo

z pekárenského auta 
v následujících rozvozech:

K A Ž D Ý    T Ý D E N  
VE   Č T V R T E K

Veřečné - Val. Polanka od 16,35 hod.
U KD - Val. Polanka od 16,45 hod.
Na prodejních místech se zdržíme 

podle zájmu občanů!
V případe nedodržení času prosíme 

o trpělivost.
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.
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Jak jste si již přečetli na jiném místě 
tohoto zpravodaje, dne 23.listopadu 
2015 byl vydán kolaudační souhlas na 
vybudovanou  splaškovou kanalizaci! 
To znamená, že kdo z nějakého důvodu 
spěchá s připojením na kanalizaci, 
může již navštívit společnost 
VaK Vsetín a sepsat smlouvu o 
připojení na kanalizaci! V minulém 
Zpravodaji jsme Vás informovali 
o tom, že společně s firmou  
Vodovody a kanalizace  Vsetín 
a.s (dále jen VaK) zorganizujeme 

společné setkání s občany, se 
kterými jsme chtěli „hromadně“ 
zorganizovat sepisování žádostí o 
připojení nemovitosti na kanalizaci 
s následným podepisováním  smluv 
o stočném. Zkušenosti z jiných obcí 
(Krhová,  Jarcová), kde byli hotovi 
s kanalizací dříve než my,ukázaly,  že 
je to nepraktické a tak jsme se dohodli 
na následujícím postupu s vyřizování 
potřebných záležitostí k uzavření 
smlouvy, který žadatelům zabere 
minimum času. Od nového roku 
proto bude pro naše občany postup 
s podáním Žádosti o napojení nemovitosti 
na kanalizaci následující:
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 
situační náčrtu.
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 a 
polední přestávka je od 11 do 11,30 
hod.
Věřím, že většina z Vás využije této 
naší nabídky, protože čekací doba 
na zákaznickém centru bývá občas 
poněkud delší než je příjemné a dá 
se předpokládat, že s přibývajícím 
množstvím žadatelů z jednotlivých 
obcí, kde byla výstavba kanalizace 
ČŘB II ukončena, bude ještě delší. 
Nezapomeňte také na to, že všechny 
motivační příspěvky obce, na které 
máte nárok a o kterých píšeme v jiném 
článku tohoto Zpravodaje budou 
vyplaceny pouze tehdy, budete li mít 
DKP hotové a nemovitosti napojené 
nejpozději do 30.6.2015!     Starosta

Kanalizace v naší obci je sice hotova, ale co dál?

Upozornění k 
problematice přípojek
Všechno potrubí nakoupené obcí 
Valašská Polanka pro budování 
domovních kanalizačních přípojek 
již bylo občanům vydáno a  obec již 
neuvažuje o jeho dalším nákupu.
Občané, na které již trubní materiál 
nezbyl, si jej musí zakoupit sami, 
ale po vybudování přípojky, jejím 
napojení na hlavní řád, zaměření 
a předložení smlouvy na „stočné“ 
s VaKem Vsetín a.s.  obdrží od obce 
motivační platbu 100,- Kč za běžný 
metr přípojky.
PODMÍNKOU VŠAK JE, ŽE TUTO 
DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ 
PŘÍPOJKU PROVEDE A 
SMLOUVU s VaKem podepíše do 
30.6.2015!                           starosta
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Dne 19.10.2015 jsme na OÚ obdrželi dopis ze Státního 
pozemkového úřadu, krajské pobočky pro Zlínský kraj, 
pobočka Vsetín, kterým nám bylo oznámeno následující: 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka 
Vsetín v souladu s ustanovením §6, odst. 1 zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, shledal 
důvody, naléhavost a účelnost provedení komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Val.Polanka za opodstatněné. 
V souladu s ustanovením §3 odst.1 vyhlášky č.13/
2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových 
úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve 

znění pozdějších předpisů, nám tak bylo oznámeno 
předpokládané zahájení komplexních pozemkových 
úprav v naší obci na příští rok v I.pololetí. Velice moc 
touto cestou děkuji všem, kteří se do této akce přihlásili! 
Je vidět, že se zúročila propagační akce obce, kterou bylo 
dosaženo dostatečného množství vlastníků nemovitostí 
v naší obci, kteří mají zájem se provádění pozemkových 
úprav zúčastnit.  Doufáme tedy, že se nám v dohledné 
době podaří vyřešit všechny požadavky vlastníků 
nemovitostí, kteří o pozemkové úpravy požádali jako je 
například : legalizace komunikace za kostelem směrem 
na Prlov, uspořádání vlastnických vztahů ke komunikaci 
v údolí Veřečném, včetně potoka Veřečný apod.              
                                                                         Starosta

Valašská Polanka je zase o kousek blíž cyklostezce
Ve středu 21.10.2015 došlo ve SOH 
k vyhodnocení cenových nabídek na 
zpracování PD pro stavební povolení, 
včetně zajištění stavebního povolení 
a následně na zpracování realizační 
a tendrové PD pro cyklostezku 
BEVLAVA, pro její I.etapu.
Dle výsledku podaných nabídek byla 
soutěž vyhodnocena následujícím 
způsobem:
Pořadí č. 1 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Nabíd. cena bez DPH: 2 870 012,- Kč

Pořadí č. 2 
CENTROPROJEKT GROUP a.s. 
Nabíd. cena bez DPH: 3 594 000,- Kč

Pořadí  č. 3 
HaskoningDHV CR, spol. s r.o.
Nabíd. cena bez DPH: 3 866 000,- Kč

Dne 7.12.2015 uplynul termín pro podání 
případných námitek k výběru vítězného 
uchazeče. Nikdo z účastníků VŘ  této 
možnosti nevyužil a proto bude ještě 
do konce roku podepsána Smlouva o 
dílo s firmou: MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s..Koncem prázdnin příštího 
roku by měla být odevzdána PD pro 
stavební povolení a požádáno o stavební 
povolení. Mimo to bychom rádi podali 
žádost o dotaci na její realizaci s tím, že 
předpokládáme výstavbu cyklostezky 
v průběhu roku 2017 a 2018 v případě, 
že procentuální podíl dotace bude 
min.ve výši 80%. Pokud by byla dotace 
menší než 75% je tato stavba pro obce 

z finančních důvodů nerealizovatelná, 
protože předpokládané náklady stavby 
pro těchto 6 obcí mají činit cca 120 mil. 
Kč a to by v současné době bylo nad 
ekonomické  síly všech obcí.
Předpokládané náklady na stavbu 
cyklostezky v jednotlivých obcích:
Ústí  – 6,20 mil. Kč vč. DPH
Leskovec – 37,05 mil. Kč vč.DPH
Val.Polanka – 29,04 mil. Kč vč.DPH
Lužná – 20,70 mil. Kč vč.DPH
Prlov – 18,27 mil. Kč vč.DPH
Pozděchov – 10,35 mil. Kč vč.DPH
Z toho vyplývá, že při 80% dotaci bude 
muset naše obec zaplatit něco přes 6 
mil. Kč, což jistě není málo. Na zasedání 
Představenstva SOH  v listopadu t.r., se 

starostové obcí  dotčených výstavbou 
1.etapy CBVV dohodli na následujícím 
rozdělení nákladů spojených s pořízení 
PD potřebné pro stavební povolení, když 
základním hodnotícím kritériem pro tento 
propočet je délka cyklostezky na daném 
katastru obce. Dle tohoto kritéria si musí 
každá obec do svého rozpočtu na příští 
rok zapracovat následující výdaje na 
pořízení PD pro naši cyklostezku formou 

investičního příspěvku SOH takto:
Ústí – 685 mb - 79.415,- Kč 
Leskovec – 2969 mb  -  344.211,- Kč
Val.Polanka – 3290 mb -381.426,- Kč + 
21% DPH = 462 tis. Kč.
Lužná – 1822 mb     - 211.234,- Kč
Prlov – 2494 mb      - 289,142,- Kč
Pozděchov – 1316 mb    -   152.570,- Kč
CELKEM: 12576mb - 1 458,- tis. Kč 
bez DPH.
To jsou předpokládané náklady a termíny  
týkající se I.etapy tohoto projektu. V rámci 
II.etapy se připravuje PD pro územní 
rozhodnutí v obcích Lidečko, Horní Lideč 
a Valašské Příkazy, pro které by mělo být 
územní rozhodnutí vydáno na přelomu 
roku 2016/2017. Třetí etapa výstavby 

cyklostezky BVV bude realizována až 
v roce 2018, protože obce Francova 
Lhota, Valašská Senice, Střelná a Študlov 
nejsou páteřní trasou. Na tu se budou tyto 
obce pouze připojovat (podobně jako 
obce Prlova Pozděchov). Podaří-li se 
nám všechno zorganizovat jak plánujeme, 
mohla by být cyklostezka do roku 2020 
v y b u d o v á n a .                                               
                                                   Starosta

Pozemkové úpravy se nakonec v obci provádět budou



Program na výměnu zdrojů tepla 
v domácnostech Zlínského kraje 
bude určen pro majitele rodinných 
domů ve Zlínském kraji (fyzické 
osoby vlastnící nebo spoluvlastnicí 
objekt), využívající jako hlavní zdroj 
tepla kotel na pevná paliva s ručním 
přikládáním. Tento starý zdroj tepla 
bude moci být vyměněn za: 
- Kotel na pevná paliva 
- Plynový kondenzační kotel 
- Tepelné čerpadlo 
- Instalace solárně termických 
soustav pro přitápění nebo přípravu 
teplé vody 
- Mikro“ energetická opatření 
Dotaci však nebude možné využít 
na: 
1) Výměnu kotle spalujícího 
výhradně biomasu za kotel spalující 
uhlí, ani za kotel spalující uhlí a 
biomasu. 
2) Výměnu kotle s automatickým 
přikládáním paliva. 
3) Výměnu zdroje tepla, který není 
hlavním zdrojem vytápění a není 
prokazatelně v provozu. (Lze tedy 
vyměnit kotel v rodinném domě, 
který je vytápěn dvěma zdroji, pokud 
se jedná o výměnu zdroje, který je 
hlavním zdrojem vytápění.) 
4) Výměnu zdroje tepla v rodinných 
domech, kde byl v minulosti, nejdříve 
od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z 
programů Zelená úsporám, Nová 
zelená úsporám nebo ze společných 
programů na podporu výměny kotlů 
(kraje a Ministerstva životního 
prostředí). Ve všech případech, kdy 
byl zdroj podpořen z některého 
dřívějšího dotačního titulu, musí být 
dodrženy podmínky udržitelnosti 
dle tehdejších pravidel podpory 
zakotvené ve smlouvě o poskytnutí 
podpory. 
Podporu bude možné poskytnout 
také na již provedenou výměnu 
starého kotle, pokud bude 
zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně) 
a pokud nově instalovaný zdroj 
tepla bude splňovat požadavky na 
ekodesign výrobků spojených se 
spotřebou energie a bude uveden v 

seznamu registrovaných výrobků, 
zveřejněném na www.opzp.cz. 
V tomto případě doporučujeme 
případným žadatelům, aby si při 
výměně zajistili fotodokumentaci 
původního kotle napojeného na 
otopnou soustavu a komínové těleso, 
fotodokumentaci odstranění starého 
kotle, fotodokumentaci instalace 
nového zdroje tepla, potvrzení o 
likvidaci starého kotle (ze sběrného 
dvora nebo oprávněné firmy), faktury 
týkající se realizace výměny zdroje 
tepla a doklady o úhradě výdajů 
spojených s výměnou. Kompletní 
seznam dokumentů, které budou 
muset být přiloženy k žádosti o 
dotaci a následně s vyúčtováním 
poskytnuté dotace, bude zveřejněn 
společně s vyhlášením Programu. 
Na výměnu zdroje tepla v 
domácnostech Zlínského kraje bude 
poskytnuta v jednotlivém případě 
dotace ve výši 70 % - 85 % z výdajů 
vynaložených na výměnu kotle, na 
provedení „mikro“ energetického 
opatření a na související práce. 
Maximální výše dotace je však dána 
příslušným procentem z nejvýše 150 
tis. Kč. Konkrétní procento bude 
odpovídat typu nově instalovaného 
zdroje tepla a místu (obci) realizace 
výměny. Předpokládáme vyhlášení 
programu na konci roku 2015 s 
příjmem žádostí od ledna 2016 (tyto 
termíny jsou orientační). Žádost 
o získání dotace bude muset být 
vyplněna na předepsaném formuláři, 
který bude zveřejněn společně s 
vyhlášením Programu, a bude možné 
ji předkládat osobně anebo poštou na 
Krajský úřad Zlínského kraje. Aktuální 
informace sledujte na http://www.kr-
zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-
tepla-v-domacnostech-kotlikove-
dotace-op-zp--cl-3259.html. 
Veškeré dotazy směřujte na kontaktní 
email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo 
můžete využít telefonické kontakty 
pracovníků Oddělení dotačních 
programů: 577 043 825 (Ing. Petr 
Hasala), 577 043 833 (Ing. Kristýna 
Drahotůská), 577 043 826 (Ing. Petr 
Valášek). 
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Obec nakupovala 
elektřinu a plyn

Po loňském úspěšném nákupu energií 
pořídily Vsetín a obce Hornolidečska 
znovu elektřinu a plyn na příští 
rok společně na energetické burze. 
K úspoře dva a půl milionu korun 
z předchozího nákupu si letos 
připsaly dalších 1 milion a 100 tisíc 
korun. Do nákupu energií se vedle 
Vsetína zapojilo 13 obcí regionu 
Hornolidečska a dále obce Huslenky 
a Janová. „Proti loňsku jsme zvýšili 
velikost poptávky, nyní objednáváme 
více než 12 tisíc megawatthodin. 
Počet obsluhovaných elektroměrů a 
plynoměrů je vyšší o deset procent 
a přesáhl už počet 400,“ uvedl 
místostarosta Vsetína Tomáš Pifka. 
Připomněl, že Vsetín nakupuje 
energie na Českomoravské komoditní 
burze Kladno od roku 2012, stejně 
jako obce Hornolidečska. „Pokud 
sečteme úspory všech subjektů včetně 
letošního nákupu, snížili jsme už 
společné náklady na energie za čtyři 
roky o více než 7 milionů korun,“ 
shrnul místostarosta.
Na  Hornolidečsku se do společného 
nákupu stejně jako loni zapojily 
Francova Lhota, Horní Lideč, 
Lačnov, Leskovec, Lidečko, Lužná, 
Pozděchov, Prlov, Seninka, Střelná, 
Ústí, Valašská Bystřice, Valašská 
Polanka a Valašská Senice. 
U silové elektřiny v nízkém napětí 
cena meziročně poklesla o 10 procent 
na 910 korun za megawatthodinu. 
U zemního plynu byla úspora ještě 
znatelnější – cena se meziročně sníží 
o 12 procent a za každou odebranou 
megawatthodinu se tak v příštím roce 
zaplatí o 84 korun méně než letos.

Chcete dotaci na výměnu kotle?

Tříkrálová sbírka 2016
Tak jako každý rok i na začátku 

toho nového roku 2016 
můžete přispět jakýmkoliv 

finančním darem do tradiční 
Tříkrálové sbírky. Ve Valašské 

Polance vyjdou koledníci 
v sobotu 9.1.2016
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Od ledna 2016 se bude v obci o odpady starat firma TS Vsetín s.r.o.
Již v minulém Zpravodaji jsme Vás 
informovali o tom, že se od 1.1.2016 
bude o naše odpady následující 4 roky 
starat firma TS Vsetín s.r.o., která vzešla 

ze zdárně ukončeného výběrového řízení. 
Nahradila tak Sdružení firem RUMPOLD 
a Valašskoklouboucké  služby, kterému 
končí smlouva k 31.12.2015. V tomto 
tendru se tentokráte nejlepšími cenami 
na další období uplatnila firma, která 
má své zázemí v tzv.Logistickém 
centru ve Vsetíně na Bobrkách a jejímž 
zřizovatelem je město Vsetín. Po 4 letech 
tak máme na další 4 
roky vysoutěžené 
nové ceny, za které 
se budou obcím na 
Hornolidečku starat 
nejen o likvidaci 
pevného domovního 
odpadu, ale také o 
třídění, sběr a svoz 
vytříděných odpadů 
tak jako jsme tomu 
zvyklí. Podstatné 
je, že nová svozová 
firma akceptovala 
požadavky obcí 
Hornolidečska na to, 
aby se zachovalo nejenom účtování za 
svoz odpadů podle odevzdaných žetonů 
na popelnících, ale také aby se třídění 
odpadů realizovalo prostřednictvím 
barevných pytlů v domácnostech tak 
jako doposud. Stejný zůstane i sběr 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu 2x ročně na parkovišti u základní 
školy. 
Zde je však nutné si uvědomit, že  naši 

občané mohou v průběhu celého roku 
využívat i služeb sběrného dvora, 
který  vybudoval p.Smýkal v bývalé 
provozovně Lipty. Činnost sběrného 

dvora ve fy. Sběratelství tak ulevila 
náporu občanů odevzdávajících zejména 
objemný a nebezpečný odpad  při jarních 
a podzimních mobilních svozech. Nic se 
nemění ani na skutečnosti, že v naší 
obci mohou zdarma občané odevzdávat 
stavební suť, která není nebezpečným 
odpadem, na skládku u Rašků. Tu pak 
dle potřeby ekologicky likvidují obcí 

najaté firmy, které na to mají licenci. 
Dále také Obec Valašská Polanka 
jako jedna z mála v okolí  poskytuje 
občanům zdarma nejenom popelnice, 
ale také víceméně neomezené  množství 
barevných pytlů na tříděný odpad a to 
bez dalších poplatků při jejich výdeji. 
Vzhledem k tomu, že se po celých 9 let  
nezměnila výše poplatku za likvidaci 
odpadů,vznikl za toto období určitý 

deficit mezi příjmy a výdaji za tyto 
služby. Díky  tomu  jsme již několik let  
na odpady dopláceli   z obecní pokladny 
víc, než bylo od občanů vybráno. Proto 
bylo nutné (a také kvůli  měnící se 
legislativě v této oblasti)  aktualizovat 
text Obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. V ní  se zvyšuje   základní sazba  
za občana/rok z původních 350,- Kč 
na 400,- Kč (pro informaci – takovou 
částku na poplatníka již např.v Leskovci 
platí občané 3 roky).
Vzhledem k tomu, že mnozí naši 
podnikatelé mají uzavřenu přímou 
smlouvu na likvidaci živnostenských 
odpadů s fy.RUMPOLD a nebo ještě i 
s firmou JOGA, která zde k některým 
zajíždí, předložila firma TS Vsetín pro 
naše podnikatele a živnostníky ceník, 
za který je ochotna živnostenský odpad  
likvidovat. Jde vskutku o zajímavé ceny, 
které např. končící firma RUMPOLD 
nabídnout neuměla.
Z této cenové nabídky vyplývá, že 
každá firma v naší obci si může sjednat 

smlouvu na likvidaci odpadů přímo s TS 
Vsetín, která bude podnikateli účtovat za 
roční vyvážení např. jedné popelnice 884 
Kč bez DPH!
Přímé kontaktní údaje ke sjednání 
samostatné smlouvy s firmou TS 
Vsetín s.r.o. na likvidaci živnostenského 
odpadu: Ing.Jan Štěpaník, ředitel a jednatel 
společnosti tel.: 737 288 500 nebo 
mail: jan.stepanik@tsvsetin.cz

Ceník Technických služeb s.r.o. Vsetín na rok 2016
Cena za svoz a likvidaci KO (směsného) v Kč/ 110 l sběrná nádoba

Kód odpadu 200 301
svoz 1 x za 14 dní

26 svozů/rok
(cena  Kč/ks  bez DPH)

DPH
svoz 1 x za 14 dní

26 svozů/rok
(cena  Kč/ks  vč. DPH)

nádoba 110 l 34Kč 15% 31,10

Cena za svoz a likvidaci KO (směsného) v Kč/ 1100 l sběrná nádoba

Kód odpadu 200 301
svoz 1 x za 14 dní

26 svozů/rok
(cena  Kč/ks  bez DPH)

DPH
svoz 1 x za 14 dní

26 svozů/rok
(cena  Kč/ks  vč. DPH)

nádoba 1100 l 280Kč 15% 322
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Stolní tenistky se letos předvedly
Po vítězství v okresním i krajském 
kole družstev ve stolním tenise se 
starší žačky ZŠ Valašská Polanka 
probojovaly do Republikového 
finále, které se konalo ve dnech 18.-
19.11. 2015 v Jindřichově Hradci. 
Už samotná účast mezi nejlepšími 
hráčkami naší republiky byla velkým 
úspěchem pro naši školu i pro dívky 
samotné. Do Republikového finále 
postoupilo nejlepších 16 ZŠ z celé ČR, 
které byly rozděleny do 4 základních 
skupin po 4 týmech, kde mezi sebou 
sehrály zápasy „každý s každým“ o 
postup. Našim děvčatům se sice ze 
skupiny nepodařilo postoupit, ale 
svým výkonem rozhodně nezklamaly.  
Radce Běličkové, Natálce Bělaškové 
i Hance Žůrkové, děkuji za vzornou 
reprezentaci naší školy nejen na 
Republikovém, ale i na Okresním a 
Krajském finále a za jejich vzorné 
a příkladné chování. Děkujeme za 
podporu vedení naší ZŠ a finanční 
sponzorskou pomoc od firmy KOVAR 
i sportovní komise při Obecním úřadě 
ve Valašské Polance. S jejich pomocí 
se mohla účast na Republikovém 
finále v dalekém Jindřichově Hradci 
snadněji zrealizovat.                            
                              Mgr. Jan Nahodil

Školní časopis je pátý nejlepší v 
celé České republice

Po postupu z krajského kola jsme se 

30. listopadu 2015 s naším školním 
časopisem Polanský vrabčák vydali 
do Brna na celorepublikové vyhlášení 
soutěže O nejlepší školní časopis roku 
2015. V silné konkurenci sedmdesáti 

jiných školních časopisů z celé 
České republiky jsme obsadili 
krásné páté místo. V kategorii 
O nejlepší grafiku jsme skončili 
dokonce na druhém místě. 
Medailové pozice nám sice zase o 
kousíček utekly, ale to je pro nás 
alespoň motivace se zlepšit a v 
příštím roce už konečně nějakou 
medaili přivést. Děkuji všem 
mým redaktorům a redaktorkám 
za dobrou práci a těším se na další 
společné snažení u našeho časopisu

                      Mgr. Petr Filgas

Vojtěch Kundera skončil ve finále 
logické olympiády dvacátý

Jako každý rok se žáci naší školy 
zúčastnili logické olympiády. 
Mezi postupující do semifinále 

se probojoval Vojtěch Kundera 
z 9. třídy. Semifinále se konalo 
6. listopadu ve Zlíně, kterého se 
zúčastnilo v kategorii 2.stupeň ZŠ 
45 žáků z celého zlínského kraje. 
Vojta se ze všech zúčastněných 
umístil na krásném druhém místě a 
postoupil tak do celorepublikového 
kola, které se konalo 30. listopadu 
v Praze na Pražském hradě. V 
tomto finálovém klání pak skončil 
Vojtěch na dvacátém pátém místě. 
I tak byl jeho postup a finálová 
účast velkým úspěchem a my jsme 
na něj moc pyšní.                
           Mgr. Kateřina Šviráková

Plavec Štěpán Šmerda skončil 
na republice třetí

Dalším vynikajícím sportovcem 
z naší základní školy je plavec 
Štěpán Šmerda, který už několik let 
sbírá medaile z plaveckých soutěží 
po celé republice. Posledními 
závody, kde uspěl, bylo mistrovství 
České republiky v Jihlavě, které se 
konalo 5. prosince 2015. V závodě 
na 100 metrů prsa obsadil náš žák 
v čase 1:13,55 krásné třetí místo. 
Štěpánovi  gratulujeme a držíme 
palce v jeho dalších závodech.      

Mgr. Petr Filgas

Stolní tenistky základní školy postoupily až na republikové finále 

ZUŠka přeje všem radostné prožití svátků
Vážení přátelé,  milí žáci, pozvolna se nám přiblížilo adventní období. 
Naši žáci a učitelé pro Vás připravují krásná adventní vystoupení, vánoční 
koncerty, představení a výstavy. Co víc si můžeme přát než radost z našich 
žáků, kteří pro vás s plným nasazením tvoří se svými učiteli předvánoční 
atmosféru, jejich rozzářené oči při svých vystoupeních a pohodu nejen 
v celém vánočním období.
Rád bych vám i našim žákům chtěl tímto popřát v závěru kalendářního roku 
radostné prožití vánočních svátků, dostatek sněhu a do nového roku 2016 
především pevné zdraví, štěstí, klidné dny po celý rok a mnoho úspěchů ve 
vašem osobním i pracovním životě.
Chci popřát také do nového roku našim pedagogům, kteří svědomitě a mnohdy 
s velkým nasazením, často ve svém osobním volnu a nad rámec výuky velmi 
profesionálně připravují vaše děti ve studijních uměleckých oborech hodně 
zdaru, štěstí, pohody a především klidu v jejich náročné práci. 
Krásné a požehnané Vánoce. Na další úspěšnou spolupráci s vámi v roce 
2016 se těší Roman K o n ů p k a, ředitel školy.



Výjezdy jednotky hasičů 
Valašské Polanky v roce 

2015.
Jednotka hasičů obce Valašská 
Polanka vyjížděla v roce 2015 
celkem k dvanácti zásahům.
První výjezd byl 28.1.2015 do obce 
Mikulůvka k požáru rodinného 
domu. Následovaly další zásahy 
dne 18.3.2015 v Lužné u požáru 
travního porostu, 19.3.2015 v naší 
obci u požáru kotelny, 24.3.2015 ve 
Vsetíně místní části Červenka kde 
hořel les, 25.3.2015 opět v Lužné u 
požáru trávy, 31.3.2015 ve Vsetíně – 
Poschlé při požáru buněk, 13.6.2015 
v nočních hodinách vyjela jednotka 
do Leskovce k požáru stodoly, 
26.6.2015 k požáru lokomotivy ve 
stanici Valašská Polanka, 12.7.2015 
hořel les ve Vsetíně Luhu. 
Rozsáhlý lesní požár v katastru 
obce Zděchov pomáhala jednotka 
likvidovat se dvěma cisternami dne 
13.8.2015 i za asistence letecké 
služby s vrtulníkem. Další zásah 
v Leskovci dne 30.8.2015 byl na 
likvidaci nebezpečného hmyzu. 
Poslední událost byla v Halenkově 
14.9.2015, kde hořela stodola u 
rodinného domu.
Nejvíce výjezdů bylo v měsíci 
březnu, kdy jednotka vyjela k pěti 
událostem. Hasiči se také účastní 
pravidelných školení a výcviku na 
stanicích profesionálních hasičů 
ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a 
také úspěšně složili dva členové 
jednotky zkoušky velitele. Tento 
kurz absolvovali e-learningovém 
modelu. Členové zásahové jednotky 
dále musí projít zdravotními 
prohlídkami a strojníci absolvují 
školení řidičů. Pravidelné školení 
k obsluze motorových pil se účastní 
členové s tímto oprávněním.

Junior univerzita mladých 
hasičů

V roce 2016 se Zlínský kraj 
zapojil do vzdělávacího programu 
mladých hasičů, který je dotován 
MŠTV a Zlínským krajem. 

Projekt již proběhl v minulých 
letech v Moravskoslezském kraji 
a Olomouckém kraji. Univerzita 
mladých hasičů je zaměřena na 
doplnění znalostí dětí v oblasti 
požární ochrany a probíhá v Jánských 
koupelích. Toto akreditované 
vzdělávací středisko hasičů je 
garantem celého projektu. Ze sboru 
ve Valašské Polance se do tohoto 
vzdělávacího programu, přihlásilo 
sedm dětí. Celková kapacita je 30 
dětí, které jsou z celého Zlínského 
kraje a věříme, že všech sedm dětí 
bude přijato. První víkendový pobyt 
absolvují již v únoru 2016. Celkem 
jsou plánovány tři víkendové 
pobyty a jeden týdenní. Zakončení a 
předání osvědčení bude v září 2016 
na Báňské univerzitě v Ostravě.

Požární rizika spojená 
s vánočními svátky

 Adventní věnce.
Věnec by neměl být vyroben z  
vysoce hořlavého materiálu – např. 
pilin, hoblin apod.  Pokud svíce 
dohoří až k základně, může lehce 
způsobit požár. Problém může nastat 
i tehdy, pokud se svíčka ulomí. 
Správně vybírejte i svíčky na věnec.  
Klasické svíčky (určené např. do 
svícnů) nejsou pro adventní věnce 
příliš vhodné, neboť brzy prohoří 
a mohou věnec či okolí zapálit. 
V prodeji jsou speciální adventní 
svíčky ošetřené speciální voskovou 
vrstvou. Adventní věnce bez 
ochranných podložek pod svíčkami 
mohou sloužit jen jako dekorace a 
v žádném případě bychom je neměli 
zapalovat.
Svíčky umísťujte v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých materiálů, 
nedávejte k oknům do průvanu, 
blízko záclon, do těsné blízkosti 
sedaček či jiných textilií, ani na 
poličku nebo skříň. Vždy zajistěte, 
aby měla hořící svíčka stabilitu a 
nehrozilo její převrácení. Děti nebo 
zvířata, které mohou hořící svíčku 
převrhnout.
Zapálené svíčky, ať již umístěné 

na adventních věncích nebo jinde, 
nesmíte nechat během jejich hoření 
bez dozoru. Zhasněte je vždy, když 
opouštíte domov nebo jdete spát. 

Zábavní pyrotechnika.
Zábavní pyrotechniku kupujeme 
pouze takovou, která je na český 
trh uváděna legálně, má návod 
výrobce na použití v českém jazyce 
a certifikační značku. Pyrotechniku 
navlhlou či s otevřeným obalem 
nikdy nekupujeme.
Prodej pyrotechniky upravuje 
vyhláška Českého báňského úřadu, 
která stanovuje, komu a jak lze 
zábavnou pyrotechniku prodávat:
- Ve stánkovém prodeji lze nabízet 
jen lehkou pyrotechniku, zařazenou 
do první třídy nebezpečnosti, 
- Předměty druhé třídy lze prodávat 
jen osobám starším 18 let. Tato 
pyrotechnika se nesmí používat 
v uzavřených prostorách a v blízkosti 
kostelů, nemocnic, dětských 
zařízení, domovů důchodců, škol, 
při sportovních akcích atd. 
- Předměty III. třídy jsou určeny 
pouze lidem s kvalifikací 
odpalovače ohňostrojů. 
S pyrotechnikou je nutné 
manipulovat zásadně na volném 
prostranství, minimálně 100 metrů 
od obydlí, tak aby nemohlo dojít 
např. k vniknutí světlice do oken, 
zapálení střechy domů, aut nebo 
keřů.
Se zábavní pyrotechnikou nesmí 
manipulovat nezletilé děti bez 
dozoru dospělých.

                  SHD Valašská Polanka
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PF 2015
Sbor dobrovolných hasičů 

ve Valašské Polance 
přeje všem spoluobčanům 

krásné a klidné prožití 
vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a 
spojenosti v roce 2016.

Jednotka hasičů letos vyjížděla ke dvanácti zásahům



Muži
Po veleúspěšném tažením jarní části 
2015, se od nás očekávalo, že od 
začátku sezony budeme naplňovat roli 
favorita a půjdeme za postupem. Úvod 
do nového soutěžního ročníků  se nám 
povedl, pak se ale zranili naši klíčoví 
hráči a bodů začalo ubývat. Stačí 
jmenovat kapitána Romana Trčku, 
obránce Ondřeje Adámka či útočníka 
Jardu Gergelu. V jednu chvíli jsme 
postrádali hned šest hráčů základní 
sestavy včetně brankáře Jakuba 
Kolínka Po pár smolných utkáních šla 
dolů i psychika našich talentovaných, 
ale přesto stále mladých hráčů, kteří 
teprve musejí posbírat zkušenosti, aby 
se poprali i s krizovou situací, která u 
nás na podzim nastala. Konečné šesté 
místo je pro nás zklamáním, ale tým má 
zdravé sebevědomí, všichni věříme, že 
přes zimní přestávku se dáme zdravotně 
do kupy a na jaře budeme znovu 
předvádět kvalitní výkony. 

Dorost
Dorost letos zažívá složitou sezónu. Silně 
omlazený kádr v kraji teprve získává 
zkušenosti a o body musí velmi tvrdě 
bojovat. Třinácté místo po podzimní 
části dává tušit, že kluky čeká tuhý boj o 
záchranu. My ale věříme, že  tuto složitou 
sitaci zvládnou a kraj udrží.
      
Starší žáci
Žáci se na začátek soutěže nemohli opřít 
o výkony jejich nejlepšího hráče Šimona 
Kovalčíka a na výsledcích to bylo znát. 
Pokud byl ale kádr kompletní, mohl se 

měřit s nejlepšími. Páté místo po podzimu 
je výborné a tým jej chce ještě vylepšit

Přípravka
Přípravka se opět těší velkému zájmu dětí. 
Tréninky navštěvuje spousta mladých 
fotbalistů, kteří mají chuť a zájem něco 
nového se naučit. Druhé místo v tabulce je 
rovněž vynikající, byť u takto malých dětí 
není rozhodně to nejpodstatnější.
TJS Valašská Polanka by chtěl všem 
občanům Valašské Polanky upřímně 
popřát pohodové, klidné svátky a do 
nového roku hlavně zdraví a štěstí.

Už je to téměř 6 let, kdy se maminky 
z Valašské Polanky začaly scházet 
v podkroví zdravotního střediska. 

Neoficiálnímu sdružení začali říkat 
Stonožka. Od té doby se zde vystřídalo 
několik desítek dětí, které se v kolektivu 
svých vrstevníků připravily na vstup 
do předškolního zařízení, společně 
si hrály i tvořily. Maminky mezitím 
navázaly nové vztahy a přátelství. 
Před rokem musela Stonožka vyměnit 
zázemí v podkroví zdravotního 

střediska za skromnější prostor 
v prvním patře kulturního domu. Zde 
se schází maminky s dětmi každé úterý 

dopoledne a další jsou vítány. V prosinci 
2015 získalo sdružení oficiální statut 
spolku. Záměrem spolku Stonožka 
Valašská Polanka, z. s., je rozšiřovat 
nabídku aktivit pro rodiče s malými 
dětmi a podílet se na zlepšování 
stavu veřejných prostor a občanské 
vybavenosti. Součástí aktivit bude také 
snaha zapojovat širokou veřejnost do 

procesu navrhování a tvorby veřejných 
prostor.  Stonožka na sebe tímto přebírá 
aktivity občanské iniciativy za oživení 
prostoru „Staré školy“. V současné 
době čekáme na výsledky výzvy Zelené 
oázy Nadace Partnerství, kam byl na 
začátku listopadu podán projekt na 
výsadbu zeleně. Tento projekt zároveň 
nastartoval debatu o různých podobách, 
potažmo představách o využití prostoru. 
Vše zůstává nadále otevřené. V únoru 
proto chceme uspořádat veřejné 
setkání, na kterém budeme společně 
návrh prostoru upřesňovat, abychom 
mohli na jaře začít s realizací plánů. 
O konkrétních termínech vás budeme 
informovat pomocí letáků a obecního 
rozhlasu. 
Pokud chcete jakkoli přispět k činnosti 
spolku, ať již členstvím, materiální či 
finanční pomocí, budeme rádi. Jsme 
otevřeni nejen rodičům malých dětí, ale 
uvítáme mezi sebou i aktivní babičky a 
dědečky a další občany, kterým bude 
naše činnost blízká. 
Více informací najdete na facebooku 
Stonožka Valašská Polanka, z. s., 
nebo nás můžete kontaktovat na 
stonozkavp@seznam.cz. 
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Mužům se fotbalový podzim nepovedl dle jejich představ

10. ročník turnaje ve stolním tenise
I letos se bude konat vánoční turnaj ve 
stolním tenise. Tentokrát se sejdeme 30. 
12. 2015. Mladež má prezentaci od 8:30 do 
9:00, začátek v 9:00. Kategorie 1.-5. třída 
společná, 6. - 9. třída holky a 6. - 9. třída 
kluci. Dospělí budou mít prezentaci od     
12:00 do 13:00. Losování 13:00, začátek 

13:15. Kategorie ženy 16 - 100 let, muži I 
- 16 - 35 let, muži II - 36 - 100 let.

Bruslení
I letos chceme v průběhu ledna, nebo 
února 2016 zařídit pro Polančany bruslení 
na vsetínském zimním stadionu. Termín 
bude upřesněn a zveřejněn na obecních 
stránkách a internetu.     Staňa Machač

Pozvánka na bruslení a stolní tenis

Ve Valašské Polance vznikl nový spolek
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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.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v březnu 2016

Harmonogram svozu odpadu - 1. pololetí 2016 

Z důvodu jiné svozové techniky budou TS Vsetín svážet odpad zvlášť v „dědině“ a zvlášť ve Veřečném ! 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Valašská Polanka – „dědina“ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Komunální netříděný odpad Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  

Domovní odpad - 
popelnice, černé pytle 
svozový den -  pondělí, sudý týden 

11.1. 8.2. 7.3. 4.4. 2.5. 13.6.
25.1. 22.2. 21.3. 18.4. 16.5. 27.6.

 30.5.
Tříděný odpad Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

15.1. 12.2. 11.3. 8.4. 13.5. 10.6.

Papír – modré pytle 11.3.   10.6.
Sklo barevné – zelené pytle 8.1 10.3.  5.5.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 14.1. 16.3.  13.5.
Nebezpečný a objemný odpad  7.5.

xxxxxxxxxxxx  Valašská Polanka – „Veřečné“( za železničním podjezdem )xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  

Domovní odpad - 
popelnice, černé pytle 
svozový den -  úterý !!!, sudý týden 

12.1. 9.2. 8.3. 5.4. 3.5. 14.6.
26.1. 23.2. 22.3. 19.4. 17.5. 28.6.

 31.5.
Tříděný odpad Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

8.1. 19.2. 18.3. 15.4. 13.5. 17.6.

Papír – modré pytle 25.3.   24.6.
Sklo barevné – zelené pytle 20.1. 2.3.  4.5.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 27.1. 30.3.  11.5.
Nebezpečný a objemný odpad   7.5.
TS Vsetín s.r.o. Vám provede odvoz odpadu  v případě, že :  
1,   sběrná nádoba na komunální odpad bude označena příslušným žetonem  
2,   igelitový pytel bude pevně uzavřen ( zavázán šnůrkou nebo přelepen lepící páskou )  
      platí jak na komunální tak i na tříděný odpad  
3,   nádoba / pytel bude na svozovém místě připravena nejpozději do 6 hod. ráno ve stanovený den svozu 
Vaši sběrnou nádobu / pytel Vám osádka  nevyveze bude-li obsahovat  : 
*   nedostatečně vychladlý popel 
*   větve stromů a keřů, listí, trávu, výhraby, jablka,… ( větší množství ) 
*   stavební odpad ( beton, cihly, omítku, sádrokarton,… ) 
*   nebezpečný odpad ( lepenku, azbest, asfalt, obaly od barev, motorových olejů, elektrozařízení, … ) 
*   objemný odpad ( koberce, linolea, nábytek, wc-mísy, …. ) 
*   zeminu, kamení, posypový materiál 
V případě nevyvezení odpadu toto upozornění zanechá posádka svozové techniky v místě svozu a informaci o této 
situaci oznámí na vedení obce. Po odstranění nežádoucího odpadu Vám bude nádoba vysypána při dalším svozovém 
termínu. 

I nadále můžete využívat služeb firmy Sběratelství s.r.o.  
a odevzdávat zde odpady kromě domovního netříděného. 

 




