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Mnozí z Vás si kladou otázku: Proč 
došlo ke zvýšení daně z nemovitostí 
v naší obci? Dovolte mi, abych Vám 
touto cestou na tuto otázku odpověděl. 
Od začátku roku 2009 nabyl účinnosti 
zákon, který ukládá všem vlastníkům 
nemovitostí, že od tohoto data jsou 

všichni povinni zabezpečit čištění od-
padních vod v souladu s tímto zákonem. 
V praxi to znamená, že od roku 2009 
musí mít všichni majitelé nemovitostí 
provedenou rekolaudaci jímek, septiků 
a čističek v souladu s novým vod-
ním zákonem. Dle tohoto zákona se 

proto naše obec rozhodla tento problém 
vyřešit tím, že bude v naší obci vybu-
dována splašková kanalizace, na kterou 
se budou moci všichni majitelé nemo-
vitostí, vyjma obyvatel žijících mimo 
centrum obce, napojit. Pro občany žijící 
mimo zastavěné centrum obce budou 
platit pravidla jiná, ale o tom později. 
Aby se mohly jednotlivé nemovitosti na 
kanalizační řád napojit, je nutné, aby si 
každý majitel nemovitosti nechal zpra-
covat projekt a zajistil stavební povolení 
na tzv. domovní kanalizační přípojku 
(DKP). Zastupitelstvo obce však roz-	
hodlo, že není možné spoléhat na to, 
že se všech 376 majitelů nemovitostí 
zodpovědně k připojení na kanalizaci 
připraví a že si projekt a stavební povo-
lení v potřebném čase sami zajistí. Tuto 
službu proto za majitele nemovitostí  
centrálně objednalo vedení obce, a také 
za ně téměř 1,8 mil. Kč zaplatí.                           
	 						 pokračování na straně 2

Zvýšení daně z nemovitosti v naší obci má své důvody

Stavba autobusové zastávky a přístavba hasičské zbrojnice byly zahájeny
V souladu se schváleným rozpočtem 
obce byly počátkem května zahájeny dvě 
investiční akce v obci. Jedná se o stavbu 
autobusové zastávky před obecním úřadem 
a přístavbu požární zbrojnice.

Pro výběr zhotovitele těchto staveb bylo 
zorganizováno výběrové řízení, které v sou-

ladu se zákonem o veřejných zakázkách 
realizovala firma MCI Servis Zlín. Aby bylo 
možné dosáhnout co nejnižší ceny na jejich 
výstavbu, byly tyto dvě stavby sloučeny do 
jedné zakázky. Rozpočtová cena projektu 
autobusové zastávky byla kalkulována na                   
1 250.000,- Kč a přístavba zbrojnice na 	
2 700.000,- Kč, celkem tedy bezmála  4 mil. 
Kč. Do výběrového řízení o tuto zakázku se 
přihlásilo celkem 5 firem s  cenovými na-
bídkami, které uvádíme v tabulce. Vítězem 
tendru se stala firma TM Stav s.r.o., Vsetín, 
která obě stavby pro naši obec postaví za 	
2 692.164,- Kč 
včetně DPH, což naší obci ušetří cca 	
1.3 mil. Kč z předpokládaných rozpočtových 
nákladů. Přístavbou požární zbrojnice bude 
vyřešeno garážové stání pro požární au-
tomobilovou stříkačku CAS 32 na pod-

vozku Tatra 815, kterou jsme v loňském 
roce obdrželi pro naši výjezdní jednotku 
požární ochrany bezúplatným převodem 
od Integrovaného záchranného systému 
Zlínského kraje. Budou zvětšeny rovněž 
skladové plochy pro požární techniku v 
místní zbrojnici. Na autobusovou zastávku 
jsme získali dotaci od Zlínského kraje z 
Programu obnovy vesnice, která činí 240 

tis. Kč. Na tutéž stavbu jsme získali rovněž 
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
ve výši 600 tis. Kč, která je odměnou za zisk 
tzv. Bílé stuhy v rámci soutěže Vesnice roku 
Zlínského kraje v roce 2011.

								      pokračování na straně 2

1/ TM Stav, spol. s r.o.              
Cena bez DPH:   2 243 470,- Kč
2/ BS Vsetín, s.r.o.                      
Cena bez DPH:   2 468 056,- Kč
3/Rovina, a.s.                            
Cena bez DPH:  2 671 346,- Kč
4/ Zlínské stavby, a.s.            
Cena bez DPH:  2 834 450,- Kč
5/ Mestav, s.r.o.             
Cena bez DPH:  2 835 916,- Kč

www.valasskapolanka.cz

Letní zpravodaj 
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Pokračování ze strany 1
Tak vytvoříme předpoklady pro to, aby 
se na splaškovou kanalizaci napojilo 
min. 85% z napojitelných nemovitostí. 
Pokud se toto procento nenaplní, bude 
muset obec vrátit dotaci ve výši cca 
60 mil.Kč což by finančně naši obec 
zruinovalo. 
A to je právě ona skutečnost, která vedla 
k přechodnému zvýšení daně z nemovi-
tostí. Peníze vyplacené projektantům za 
376 ks DKP za majitele nemovitostí si 
takto zase do obecní pokladny formou 
zvýšené daně z nemovitostí od nich vy-
bere obecní úřad zpět. Při schvalování 
tohoto kroku v zastupitelstvu obce byl 
souhlas se zvýšením daně z nemovitostí 
podmíněn tím, že bude ještě za takto 
vybrané peníze všem majitelům nemo-
vitostí poskytnut materiál na provedení 
DKP jako je potrubí, oblouky a kolena, 
které s množstevní slevou hromadně 
nakoupíme výhodněji. Majitel nemo-
vitostí si tak bude hradit již jen výkop 
rýhy pro položení DKP, její přepojení 
a připojení na kanalizaci. Předpokládá-
me, že zvýšená daň z nemovitostí bude 
platit 2, maximálně 3 roky, v průběhu 
kterých bude zpět vybráno oněch 1,8 
mil. Kč. Následně bude výše daně z 
nemovitostí vrácena zpět na původní 
úroveň. 
Správně si někteří kladete otázku: "A 
co my na pasekách nebo mimo centrum 
obce, když nemáme možnost se na 
splaškovou kanalizaci napojit a máme 
také zaplatit zvýšenou daň z nemo-
vitostí ?" Tady je nutné si uvědomit, že 
nový vodní zákon platí i pro ty majitele 
nemovitostí, kteří nemají možnost se na 
splaškovou kanalizaci napojit. Abychom 
vytvořili i pro tyto majitele nemovitostí 
srovnatelné podmínky, které odůvodní 
zvýšení daně z nemovitostí i jim, bude 

ještě v tomto volebním období vytvořen 
mechanismus, na základě kterého si 
tzv. "šáhnou" na peníze od obce i oni a 
to následujícím způsobem: Vezmeme-
li v úvahu, že celá stavba splaškové 
kanalizace bude stát cca (odhad před 
výběrovým řízením na zhotovitele) 80 
mil. Kč a že dotace bude činit 75% z 
ceny díla, pak je zřejmé, že obec musí 
doplatit ze svého 20 mil. Kč.
V přepočtu na 1 ks DKP to činí dota-
ci pro majitele nemovitosti z rozpočtu 
obce částku - 20 mil.Kč: 376 ks DKP = 
cca 50 tis. Kč. Tato částka, která bude 
upřesněna podle skutečných nákladů 
stavby je částkou, která bude připravena 
v rozpočtu obce od roku 2014 k vypla-
cení i pro majitele nemovitostí mimo 
kanalizační řad. Všichni ti, kterých se to 
týká si proto v souladu s platným vodním 
zákonem č.20/2004 Sb. musí provést ta-
kové opatření, kterým si nechají zkolau-
dovat čištění odpadních vod ze svých 
nemovitosti tak, aby splnili svou zákon-
nou povinnost (výstavba čističky, jímky 
na vyvážení, septiku). 
Učiní-li tak a předloží-li Obecnímu 
úřadu ve Valašské Polance kolaudační 
rozhodnutí, kterým prokážou své splnění 
zákonných povinností, obdrží od obce 
dotaci, kterou bude obec vlastníkovi 
nemovitosti tyto náklady kompenzovat. 
Výše dotace se bude pohybovat někde 
kolem 30 tis. až 40 tis. Kč na nemovitost. 
Zbylé finanční prostředky ve výši 10-20 
tis. Kč si vlastník nemovitosti "vyčerpá" 
tím, že za vývoz fekálií ze septiku, 
jímky na vyvážení nebo malé domovní 
čistírny bude platit VaKu Vsetín pouze 
stočné za odvezené množství kubíků 
odpadních vod tak, jako ostatní majitelé 
nemovitostí. Zbylé náklady bude VaK 
Vsetín účtovat obci do vyčerpání celého 
50 tis. limitu. Součástí projektu výstavby 

splaškové kanalizace v rámci ČŘB II je 
totiž také nákup 3 ks fekálních vozů, 
které budou z odlehlých lokalit vyvážet 
odpadní vody. Ty bude možné vpouštět 
upraveným zařízením do vybudované 
kanalizace v obci tak, že pak dotečou 
do ČOV Vsetín. Tímto způsobem se 
zlevní a zefektivní náklady na odvoz od-
padních vod z celého regionu. Vlastnit 
nemovitost sebou nese pro jeho ma-
jitele povinnosti a náklady, které jsou 
pro její provozuschopnost, v souladu s 
platnou legislativou, nezbytné. Každý 
člen zastupitelstva obce, když je po 
volbách potvrzován do funkce, pronáší 
svůj slib, že bude dodržovat zákony ČR. 
Jinak svůj mandát nemůže vykonávat. 
Proto také všechna naše výše uvedená 
opatření směřují k tomu, abychom měli 
v obci vše, co se týká nejen platnosti 
vodního zákona, v pořádku. Na závěr 
bych chtěl ještě poděkovat za pocho-
pení.        
			 	 	 								starosta	

Projekty na přípojky máte hotové, zbývá podepsat povolení

Stavba zastávky a přístavba 
zbrojnice byly zahájeny

pokračování ze strany 1
Autobusová zastávka před Obecním     
úřadem pro směr dopravy Lužná - 
Vsetín vytvoří odstavný záliv pro auto-
bus, který při zastavení nebude překážet 

dalším projíždějícím automobilům. 
Autobusová zastávka bude vybavena 
rovněž  přístřeškem pro cestující. Dále 
je obsahem realizace tohoto projektu 
zřízení přechodu pro chodce  a výstavba 
parkoviště pro 4 osobní automobily před 
obecním úřadem. Po dokončení těchto 
staveb dojde ke zvýšení komfortu cestu-

jících autobusovou dopravou, ke zvýšení 
bezpečnosti  chodců v centru obce stejně 
tak jako ke zvýšení bezpečnosti aut. do-
pravy.                     starosta 

V měsíci květnu tohoto roku byly 
dokončeny a odevzdány projekty na zho-
tovení 376 kusů domovních kanalizačních 
přípojek (DKP) majitelů nemovitostí, kteří 
mají možnost se připojit na připravovanou 
stavbu splaškové kanalizace v naší obci. 
Aby bylo možné požádat o stavební po-
volení na jejich realizaci je nutné, aby si 
každý majitel nemovitosti přišel podepsat 
svou žádost o stavební povolení. Tato akce 
bude zorganizována tak, že projektanti, 
kteří Vás navštívili a kteří pro Vás pro-

jekt domovních kanalizačních přípojek 
zpracovali a připravili, budou přítomni 
v obřadní místnosti Obecního úřadu 
Valašská Polanka v sobotu 16.6.2012 
od 8,00 do 16,00 hodin. Žádáme proto 
všechny majitele nemovitostí, kterým je 
projekt domovních kanalizačních přípojek 
připravován, aby se dostavili v tomto 
stanoveném čase  na obecní úřad a přišli si 
podepsat svou žádost o stavební povolení 
na domovní kanalizačnípřípojku!      

														starosta
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V řece Senici se pracuje 
V těchto dnech probíhá plánovaná oprava 
hrazení koryta řeky Senice na území Val. 
Polanky. Provádí se především oprava a 
doplnění kamenné rovnaniny na březích 
toku. Práce řídí a financuje Povodí řeky 
Moravy s.p. Věříme, že budou provedeny 
kvalitně a zodpovědně a že "jánské" ani 
žádné jiné velké vody neohrozí životy a 
majetky obyvat. obce.

Proběhl farmářský jarmark
V sobotu 19. května proběhl v naší obci 
farmářský trh a jarmark pořádaný agen-
turou Nataša. Pravdou je, že farmářů 
se na trh mnoho nedostavilo, resp. 
nepřijel žádný. Náš kraj jimi neoplývá 
a ti, kteří jsou, mají v současné době 
pravděpodobně jiné starosti nebo nabíze-
nou možnost prodeje zkrátka nepotřebují 
využít. A tak si návštěvníci jarmarku 
mohli především dát něco na zub ve 
stáncích s občerstvením nebo koupit 
něco zajímavého z nabídky rukodělných 
výrobců z našeho regionu. Celkově tedy 
jarmark asi moc velkou slávu neudělal, 
organizátoři přesto slíbili, že o jeho zopa-
kování v naší obci budou uvažovat. 

Veřejná služba funguje
Od 1. ledna 2012 se pod pojmem 
veřejná služba rozumí "pomoc obcím 
nebo dalším subjektům zejména v ob-
lastech zlepšování životního prostředí, 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, pomoci v oblasti kulturního 
a sportovního rozvoje a sociální péče". 
Se změnou definice veřejné služby sou-
visí i změna cílové skupiny. Kromě os-
ob v hmotné nouzi, které vykonávaly 
veřejnou službu i doposud, veřejnou 
službu vykonávají především "osoby 
vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání 
déle než dva měsíce". Novela veřejné 
služby přinesla podstatné rozšíření je-
jího rozsahu na "maximálně 20 hod-
in týdně" oproti minulým 20 hodinám 
měsíčně. Navíc, pokud osoba v eviden-
ci uchazečů o zaměstnání bez vážného 
důvodu veřejnou podporu odmítne, přijde 
o podporu v nezaměstnanosti. Smlouvu o 
výkonu veřejné služby neuzavírá podle 
zákona obec jako doposud, nýbrž kra-
jská pobočka Úřadu práce. Vzhledem 
k účelu a charakteru veřejné služby má 
být smlouva o výkonu veřejné službu 
uzavřena krajskou pobočkou Úřadu práce 
po dohodě s obcí. Také naše obec sys-

tému veřejné služby využívá. Je potřeba 
říci, že všichni klienti, které nám ÚP pro 
tuto činnost poskytl, vykonávají svěřené 
úkoly zodpovědně a poctivě. Radnice 
počítá s tím, že alespoň část z nich bude 
moci od července u obce pracovat i v 
režimu půlročních veřejně prospěšných 
prací (tedy již s příslušným finančním 
ohodnocením).

O vandalismu 
Místo, kde mnozí z nás v mládí prožili 
krásné i tajemné chvíle při letních 
táborácích - studánka ve Vápenkách 
dostala před dvěma lety od Lesů ČR dárek 
v podobě přístřešku a krytého posezení 
pro všechny kolemjdoucí, od "školkáčů" 
až po důchodce. Každý zde smí užívat 
klidu a pohody. Bohužel ne každý si 
dokáže vážit práce druhých, mít ohled 
k okolí - lidem i majetku. Tak se před 
nedávnem stalo, že "někdo" u studánky 
zbořil kryté posezení a jako zloděj utekl, 
aniž by poškozenou věc opravil, či opra-
vu zajistil. A takových nenormálních věcí 
člověk najde víc po dědině víc: poházené 
krabičky od cigaret na chodnících, psí 
exkrementy na dětském hřišti u školky 
(zákazové cedulky "někdo" z plotu strhl), 
rozbitá okna v čekárně u školy, polámané 
stromky u kulturáku a další. Některé 
tyto události jsou vyšetřovány policií, 
chybějící svědkové a důkazy však šetření 
často předem odsuzuje k neúspěchu. 
Samozřejmě, že se podobné věci děly 
i dřív. Dříve se ale v dědině vědělo co, 
kde a kdo, soused se nebál říct: " Býl to 
váš Joža, udělajte si s ním pořádek…", 
nebo dotyčnému rovnou jednu "smýkl" a 

děcka se to báli doma říct, aby nedostali 
podruhé. Asi je to tak trochu i na nás, 
na naší všímavosti, úctě k druhým a 
spoluzodpovědnosti za hezké prostředí 
kolem nás.

Mateřská škola jela na výstavu
Naši nejmenší reprezentovali Valašskou 
Polanku na velikonoční výstavě na 
zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. 
Polanka byla jednou z nejvzdálenějších 
obcí, jež se výstavy v takovém rozsahu 
účastnila. Pořád se něco děje a pokud 
přicházejí úspěchy a radost, je třeba se s 
nimi podělit i pochválit. S pozdravem za 
spokojené děti a jejich učitelky Ludmila 
Dančáková.

Akce Recyklujte s hasiči pokračuje
SDH Valašská Polanka ve spolupráci 
s firmou ELEKTROWIN opět organi-
zuje sběrnou akci starých nepotřebných 
elektrospotřebičů . Za vybraný a odevzdaný 
materiál dostává finanční odměnu. Kdo 
byste chtěli podpořit místní hasiče, máte 
možnost tak učinit v rámci této akce. 

Oslavy obce na DVD
Josef Srba - jemuž patří velký dík za 
obrovské množství obětavé dokumentari-
stické práce, zpracoval a všem zájemcům 
nabízí 4DVD věnované loňským os-
lavám 650. výročí první zmínky o naší 
obci. Komplet obsahuje dva nosiče se 
záznamem průběhu oslav a další dva 
nosiče s histor. fotografiemi ze života 
Val. Polanky. 4 DVD si můžete zakoupit 
na radnici za cenu velmi přívětivou a sice 
200,- Kč / celý komplet.

Další zajímavé zprávy z dění v naší obci

Dne 21.5.2012 proběhlo ve Zlíně 
zasedání komise pro rozlepování cen-
ových nabídek na realizaci stavby 
splaškové kanalizace pro obce: Lužná, 
Val.Polanka, Leskovec, Ústí, Vsetín, 
Lhota a Liptál - to je tzv. "ČŘB II - stavba 
A".Z 21 ks vyzvednutých zadávacích do-
kumentací na tuto stavbu bylo nakonec 
podáno celkem 11 cenových nabídek. 
Hodnotící komise, která je sestavena ze 
starostů a místostarostů dotčených obcí, 
vybere v průběhu června tohoto roku 
vítěznou cenovou nabídku po té, kdy 
bude v prvé řadě zkontrolována jejich 
úplnost a správnost. Následně bude vy-
dáno Rozhodnutí o vítězné cenové na-
bídce a neodvolá-li se proti němu nikdo 

z uchazečů o zakázku, bude možné 
následně podepsat smlouvu o dílo s 
vítězným uchazečem. V průběhu letních 
prázdnin by mohla být stavba splaškové 
kanalizace zahájena. Odvolá-li se však 
některý z uchazečů o zakázku k Úřadu 
pro hospodářskou soutěž  (ÚHOS) do 
Brna, protože nebude s vyhodnocením 
soutěže spokojený, budeme muset s 
podpisem smlouvy o dílo a se zahájením 
stavby počkat do té doby, než ÚHOS 
Brno v dané věci rozhodne. Stavba 
kanalizace musí být do konce příštího 
roku hotová, jinak by byl problém s pro-
placením dotace, takže čím později se 
stavba zahájí, tím kratší bude čas na její 
realizaci.                                  starosta

V červnu bude vybrán zhotovitel stavby kanalizace
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V letošním roce firma KOVAR s.r.o. dovršila 
20 let své činnosti na českém i evropském trhu 
s kontejnery a stala se regionálně významnou 
firmou. V současné době zaměstnává cca 240 
zaměstnanců z toho 59 z Valašské Polanky. 

Společnost byla založena v roce 1992 třemi 
společníky (Petr Bambuch, Pavel Cedidla, 
Miroslav Hromada) z takzvané přidružené výro-
by bývalého JZD Valašské Kotáry. Zpočátku 
společnost podnikala v pronajatých prostorách 
JZD Valašské Kotáry, které bylo od r. 1992 v 
likvidaci, a převzala celkem 34 pracovníků, 
kteří v přidružené kovovýrobě v bývalém 
JZD pracovali. Hlavní produkce obnášela 
nejrůznější ocelové konstrukce a výrobky pro 
NH Ostrava. Z důvodu útlumu hutní výroby 
tato výroba zanikla. Poté bylo započato s 
výrobou obytných a sanitárních kontejnerů 
a sestav z nich pro použití jako kanceláře, 
ubytovny, výrobní prostory, obchody, obytné 
montované domy. Pro zajištění dalšího rozvoje 
vedení firmy v roce 1994 rozhodlo odkoupit 
formou podílových listů oprávněných osob 
původně pronajaté výrobní prostory a strojové 
vybavení. Tím se firma stala plně samostatnou. 
V současné době jsou podílové listy 100% 

vyplaceny. Především z důvodu rozložení rizik 
bylo započato s výrobou kovových palet pro 
firmy Michelin, Opel a Volkswagen. Nejvíce 
palet se vyrábělo v roce 1997, a to 40.000 
ks za 1,4 mil. EUR. Pro stoupající zájem o 
výrobky firmy, hlavně speciální technologické 
kontejnery, bylo v roce 1998 zřízeno obchodní 
oddělení firmy pro přímý styk se zahraničními 
odběrateli a vlastní konstrukční kancelář. Toto 
napomohlo změně orientace prodeje na přímé 
zákazníky a charakteru výroby na kusovou, 
speciální výrobu dle konkrétních potřeb a 
přání zákazníků. Rozsáhlé investice do výrobní 
vybavenosti společnosti probíhaly především 
v letech 2006–2008. Tyto investice umožnily 
prudký nárůst objemu výroby a především 
produktivity práce. V listopadu 2009 společnost 
Kovar získala titul Firma roku Zlínského kraje 
a v celostátní soutěži FIRMU ROKU ob-
sadila třetí místo. V roce 2011 opět provedla 
významné investice. Jednalo se o přestavby 
budov, nákup strojů, dopravních prostředků aj. 
V současné době probíhá rozšiřování lakovací 
kabiny a připravuje se stavba nové skladovací 
haly 22x108,7m. 

Firma se řadí mezi přední výrobce speciál-

ních ocelových kontejnerů na evropském trhu. 
Její kontejnery byly použity např. při ražbě 
nejdelšího evropského tunelu ve Švýcarsku 
nebo jako mobilní akvárium pro rybářský 
spolek v Německu. V poslední době firma 
dodává speciální certifikované kontejnery i na 
ropné plošiny na moře.

Společnost KOVAR s.r.o. si je vědoma 
své odpovědnosti nejen vůči zákazníkům, 
zaměstnancům, ale i vůči regionu, ve kterém 
působí. Proto pravidelně sponzoruje místní 
organizace i jednotlivce a svým zaměstnancům 
poskytuje nadprůměrné mzdy, ucelený systém 
benefitů a soustavné zvyšování kvalifikace 
prostřednictvím vzdělávacích projektů. www. 
kovar.eu

Pozvánka:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V 

KOVARU 29.6.2012 od 16.00 do18.00.
Zveme všechny zájemce na prohlídku 

výrobního areálu firmy. Začátek prohlídky 
skupin s průvodcem je na vrátnici. Délka 
prohlídky je cca 15 min.

V neděli odpoledne spatřila poprvé 
světlo světa kniha pohádek a pověstí z 
Hornolidečska. Jmenuje se "Za dlúhých 
večerů". Slavnostní žehnání se konalo 
u tajemných Čertových skal, které jsou 
rovněž opředené pověstí a v knize mají 
své nezastupitelné místo. Soubor po-
hádek a pověstí je věnován všem lidem 
pro zachování kulturního dědictví. Sběr 
podkladů do knížky probíhal více než rok. 
Výsledkem je třicet pohádek a pověstí 
přepracovaných do valašského nářečí. 

"Jednotlivé příběhy z našeho regionu 
začali před několika lety sbírat učitelé z 
Horní Lidče, Francovy Lhoty a Valašské 
Polanky při realizaci projektu Společná 
cesta. Vznikly učební texty, které se 
staly dobrou pomůckou při vyučovacích 
hodinách zaměřených na náš region 
a některé posloužily jako základ této 
knihy" říká místopředseda Sdružení obcí 

Hornolidečska Josef Tkadlec a dodává: 
"Nářečí ale z běžného života poměrně 
rychle mizí. Proto se obce Hornolideč-
ska rozhodly zachytit valašskou mlu-
vu tak, jak to kdysi bývalo obvyklé". 
Podařilo se dát dohromady materiá-
ly, které budou zachovávat kulturní 
dědictví pro další generace. Vzhledem k 
tomu, že pověsti jsou zdokumentovány 
v původním místním valašském nářečí, 
stanou se také zajímavým studijním ma-
teriálem pro základní školy, zaměřeným 
na podporu a rozvoj duchovních hod-
not dětí a mládeže. V rámci projektu 
nevznikla pouze knížka obsahující po-
hádky a pověsti z patnácti vesniček 
Hornolidečska, ale také zvukový nosič. 
Pohádky na něj převyprávěl spisova-
tel Ludvík Vaculík, a to v původním 
valašském nářečí. V dnešní době se jedná 
o zcela ojedinělou věc. Pouze výjimečně 
se totiž najdou příběhy psané v místním 
nářečí. "Chtěli jsme, aby pověsti byly 
zachovány v tištěné i mluvené podobě" 
vysvětluje manažer Místní akční skupiny 
Hornolidečska Aleš Lahoda. Práce na 
knize nekončí. Vybrané pověsti jsou 
postupně přetvářené do animovaných 
večerníčků. V současnosti jich je na 
světě už pět. Kromě odborníků se na 
jejich tvorbě podílejí i děti ze základ-
ních škol na Hornolidečsku. Na samotné 

knize pohádek a pověstí pracoval Petr 
Odehnal, ředitel Městského muzea ve 
Valašských Kloboukách. Pod jeho rukou 
byly pohádky upraveny do valašského 
nářečí, zdramatizovány a patřičně up-
raveny. Fotografie, které pocházejí z 
přírody obklopující obce Hornolidečska, 
a zachycují různá roční období, do knihy 
dodal Ing. Jaroslav Rumánek, Phd. 
Studio Telepace se podílelo na zhotov-
ení zvukového nosiče a v současnosti 
připravuje animaci večerníčků. Nedělní 
slavnost vyvrcholila žehnáním knihy. 
Role se zhostil ředitel televize Noe Leoš 
Ryška: " Dobrý Bože prosím tě, abys 
požehnal této knize, a abys žehnal všem, 
kteří ji budou číst". Vraťme se tedy 
zpět v čase do dob našich prababiček a 
pradědů, nahlédněme do jejich starých 
"izbiček", vylezme si na kamna, za-
palme si "laterňe" a nechme se unášet 
tím, co se kdysi "pravilo". Kniha bude 
do konce července rozdána zdarma 
do všech domácností v členských ob-
cích Hornolidečska, a také do škol a 
informačních center. Projekt byl reali-
zován z evropských fondů. Náklady 
na něj činily přes jeden milion ko-
run. Knihu vydala Místní akční skupina 
Hornolidečska, která sdružuje celkem 
padesát členů, obcí, neziskových organ-
izací a místních podnikatelů.

U Čertových skal v Lidečku žehnali pohádkové knize

20 let působení firmy KOVAR s.r.o. Leskovec na evropském trhu
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Březnová schůzka seniorů byla už 
tradičně věnována "trénování paměti". 
Paní Šerá nám opět přiblížila základy i 
taje činnosti lidského mozku. Také jsem 
měli možnost si prakticky vyzkoušet, 
jak máme svou paměť trénovat a ja-
kými cviky se dá zlepšovat koordinace 

pohybu našich rukou a nohou. V dubnu 
jsme v klubu besedovali se spisovatelkou 
Jaroslavou Grobcovou. Seznámila nás 
se svojí tvorbou, zajímavě psanou ve 
verších, které se podobají lidovým pís-
ním. Vyslechli jsme si báseň o Radhošti, 
Hostýnu a také "Moravskou hymnu", 
jejíž nahrávka se nám velmi líbila. V 
květnu už tradičně vyrážíme na výlet. 
Letos byl naším cílem kraj v okolí Brna. 
Prvním místem, které jsme navštívili byl 
zámek Rájec-Jestřebí nedaleko Blanska. 

Je to bývalé letní sídlo šlechtického rodu 
Salmů. Těm patřily nedaleké železárny a 
členové rodu byli velmi blízkými spolu-
pracovníky rakouských císařů. Zámek má 
velkou obrazárnu a vybavení všech více 
než 60 místností je původní. Originální je 
i knížecí koruna, která patřila pobočníkovi 
císaře Františka Josefa I. Dalším místem, 
které jsme navštívili byla obec Křtiny. 
Svůj název nese podle pověsti o místě, 
kde Cyril a Metoděj křtili první křesťany 
už v roce 863. Mariánským poutním 
místem je více než 800 let. Barokní 
chrám, postavený podle návrhu slavného 
architekta Jana Santiniho je velkolepé 
dílo s nádhernou výzdobou. Obdivovali 
jsme také 33 zvonů tamější zvonkohry 
a poslechli několik mariánských písní. 
Mnozí si kromě obrázků a vzpomínek 
na monumentální stavbu odvezli domů i 
výborné bylinkové čaje faráře A. Pleskače. 
Na zpáteční cestě jsme se pak zastavili na 
malé občerstvení na zámku v Napajedlech. 
Tento objekt je dnes soukromým zařízením, 
které majitelka postupně proměňuje v 
hotel pro hráče golfu a zájemce o koně 
v nedalekém hřebčíně. Díky pěknému 
počasí i všeobecné pohodě se dá zájezd 
opět hodnotit jako vydařený.

 Jaroslava Mikušková

Zprávy z klubu našich důchodců

Zamysleme se nad otázkou, co je to stáří? 
Stárnutí je přirozený proces a nikdo se 
mu nevyhne, je to kus života, kdy člověk 
má za sebou velké životní zkušenosti, 
někdy trápení, radosti, starost i strach. 
Strach z osamění, opuštěnosti, někde v 
ústraní od normálně žijících lidí. Tím, že 
se někteří nedostanou ven, ztratí kontakt 
s lidmi, který je velmi důležitý. Kdo má 
ještě partnera, je to štěstí, neboť důležitá 
je komunikace. Se starými lidmi je nutné 
si povídat, chápat jejich starosti i radosti. 
Vždyť ve starých lidech je moudrost, 
životní zkušenosti, jež se snaží rozdá-
vat mladým lidem. Podpoří nás hezkým 
slovem, potěší. Člověk nikdy neví, co 
ho v životě čeká. Když je mladý, zdravý 

silný člověk, tak si nedokáže připustit, 
že by někdy mělo být něco jinak. Někdy 
přijde rána osudu a člověk se např. oc-
itne na vozíku, je odkázán na pomoc 
druhých. Je nucen se vyrovnat s touto 
situací. Zůstat sám je hrozná představa, 
proto je důležitý zájem starých občanů 
přijít mezi lidi, aktivně prožívat čas ve 
společnosti svých (nejen) vrstevníků. 
Učit se ještě něčemu novému, nabrat 
elánu a optimismu. Chtěla bych touto 
cestou, jménem všech babiček z den-
ního stacionáře pro seniory a zdravotně 
znevýhodněné občany moc poděkovat 
všem zaměstnancům o.p.s. Letokruhy, 
kteří se o ně s laskavou péčí starají.

         Magda Zemková

Stáří (úvaha a dík paní Magdy Zemkové)

  Společenská
k r o n i k a   o b c e 

NAROZENINY OSLAVILI

60 let

Josef Srba  čp. 245

Zdenka Chrobáková čp. 60

Ludmila Tomaníková čp. 161

Miroslav Kovář  čp. 182

65 let

Anna Hyžáková  čp. 292

Anna Výchopňová čp. 315

Jan Baran  čp. 375

70 let

Josef Mikušek  čp. 309

Ludmila Černotová čp. 296

75 let

Anna Pečivová  čp. 29

Ludmila Daňková čp. 255

80 let

Marie Machů  čp. 72

Ludmila Žáková  čp. 57

86 let

Františka Daňková čp. 70

87 let

Jarmila Vážanová čp. 187

88 let

Ludmila Prcínová čp. 173

Blahopřejeme jim

ZLATOU SVATBU OSLAVILI

Antonín a Jiřina Bělaškovi čp. 279

Blahopřejeme jim!

NOVÍ OBČÁNCI

Marián Mrník  čp. 292

Rozálie Gajdošová čp. 7

Vítáme je mezi námi a přejeme jim 

šťastný život!

SŇATKY

Pavel a Terezie Juřicovi čp. 348

Blahopřejeme!

     Zpracovala: Marie Martinková 

Poděkování Miroslavu Smýkalovi
Chtěla bych prostřednictvím polanského Zpravodaje velmi poděkovat panu 
Miroslavu Smýkalovi za sponzorský dar pro naši knihovnu. Pan Smýkal věnoval 
knihovně 25.000,- Kč na nákup knižního fondu. Díky tomuto daru můžeme v 
letošním roce nakoupit pro děti a ostatní čtenáře dokonce dvojnásobek knih (asi 
300 ks) než v loňském roce. V dnešní složité době se najde málo podnikatelů, kteří 
jsou ochotni uvolnit své finaniční prostředky na různé nevýdělečné aktivity, charitu, 
školství a proto si tohoto daru velmi vážíme.          Alena Kozubíková, knihovnice
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Teprve rok a půl slouží seniorům a osobám zdravotně postiženým z celého  
Hornolidečska denní stacionář ve Val. Polance. O to větší radost máme ze získání 
prestižního certifikátu "Vážka", který uděluje Česká alzheimerovská společnost 
jako ocenění kvality poskytované péče. Dne 4. dubna 2012 proběhla přímo na místě 
inspekce, která sledovala a hodnotila jednotlivé oblasti péče o klienty - prostředí 
stacionáře, vzdělání pracovníků a jejich přístup ke klientům, zjišťovala  spokojenost 
klientů s aktivitami a denním režimem, ale také správnost vedení dokumentace a 
spolupráci organizace s  rodinnými pečujícími. Výsledkem byl úspěch - požadavky 
auditorů jsme naplnili na  93,5 % a obsadili tak 1. místo v republice mezi všemi do-
sud hodnocenými denními stacionáři. Ráda bych touto cestou poděkovala zejména 
všem zaměstnancům denního stacionáře, ale také těm obcím Hornolidečska, které 
naše zařízení pravidelně finančně podporují a vytvářejí tak potenciál služby, kterou 
může už zítra potřebovat každý jeden z nás.                    Mgr. Helena Petroušková

Poděkování firmě 
Austin Detonator s.r.o.

Antonín Baran zazářil v soutěži SeniorSTAR

Třináct obcí a měst vyslalo svého 
zástupce - zpěváka, aby je reprezen-
toval na pěvecké soutěži pro seniory 
SeniorSTAR, kterou pro ně zorganizova-
la Diakonie Vsetín. Letošní ročník se 
začal připravovat na přelomu roku, kdy 

byly oslovena obce a města Zlínského 
kraje, aby vybrala svého zástupce a 
poslala jej do soutěže. Některé obce 
odvážného zpěváka nenašly, jiné jich 
měly víc a musely učinit vlastní výběr. 
Nejvíce fanoušků si přivezla paní Ivanka 
Vodičková z Rožnova pod Radhoštěm - 
celý autobus, ale své povzbuzovatele 
měli samozřejmě v hledišti všichni 
soutěžící. Cenu diváků za svůj pěvecký 
výkon dostala paní Bohumila Špůrková 
ze Zašové. Odborná porota vybrala za 
vítěze Miroslava Porubu z Dolní Bečvy. 
Náš Antonín Baran skončil hned za 
ním na krásném druhém místě. Na třetí 
pozici se pak umístil Stanislav Tomanec 

ze Vsetína. Velký sál Domu kultury za-
plnili hosté, média, fanoušci, zpěvačky 
pěveckého sboru Rosénka, cimbálová 
muzika a soutěžící. Současná doba pod-
poruje hlavně mladé pěvecké hvězdičky, 
a tak cílem Diakonie Vsetín je hledáček 
přesunout i na věkem pokročilé, kteří si 
s mladými v ničem nezadají a přinášejí 
svou zkušenost, stabilitu, moudrost 
a pokoru. Dnešní senioři jsou velice 
akční, jsou rádi v obraze a zároveň 
užiteční. Vždyť s věkem je možné využít 
více příležitostí, které život přináší. 
Zlínský kraj tuto soutěž podporuje a 
dává vítězům příležitost vystupovat i na 
dalších akcích.                 místostarosta

Koncert PS Polanka ke 40. výročí založení
V pátek 4. května proběhl v místním 
kostele sv. Jana Křtitele slavnostní kon-
cert Pěveckého sboru Polanka. Sbor 
si připomínal čtyřicet let od svého 
založení. Za tradici sborového zpívání ve 
Valašské Polance vděčíme zakladatelce 
sboru, paní učitelce Karle Kamencové 
(Petřivalské). Bylo nám velmi milé, 
zazpívat si pod jejím vedením na 
koncertě několik skladeb. Celý koncert 
měl příjemnou, pohodovou atmosféru 
také zásluhou dalších milých hostí, kteří 
vystoupili spolu s námi. Byly to děti 
z přípravného pěveckého sboru, který 
pracuje při místní základní škole, a také 
Pěvecký sbor Lumír ze Vsetína, s nímž 
spolupracujeme už přes dvacet let. Dále 
přijaly pozvání ke společnému zpívání 
i bývalé členky sboru a na trubku nás 

v jedné ze skladeb doprovodil Josef 
Grycman ml., také bývalý člen. Všem  
účinkujícím moc děkujeme, že nám po-
mohli svým vystoupením zpestřit náš 
slavnostní koncert. Velké poděkování 
patří panu učitelovi Jaromíru Baselovi, 
pod jehož vedením sklízí sbor úspěchy 
doma i v zahraničí už 25 let. Za zdárný 
průběh koncertu děkujeme panu faráři 
Josefu Berecovi, ZŠ ve Val. Polance, 
obcím, firmám, podnikatelům a mediál-
ním partnerům, kteří nás finaničně i 
jinak podpořili. Obrovský dík za pomoc 
patří obci Valašská Polanka. Děkujeme 
také všem posluchačům, kteří se přišli 
na koncert potěšit spolu s námi. Je nám 
ctí reprezentovat jméno Polanka a bu-
deme se o to snažit i nadále.
              Za PS Polanka Věra Staňková

Ráda bych touto cestou poděkovala firmě 
Austin Detonator, s.r.o., která věnovala 
občanskému sdružení Letokruhy výtě-	
žek z ruličkové tomboly svého již 9. 
plesu, který se konal v Kulturním domě 
ve Vsetíně v sobotu 10. března 2012. 
Získaný finaniční dar je účelově vázán 
a organizace jej musí použít na roz-
voj sociálních terenních i ambulantních 
služeb na Hornolidečsku (pečovatelská 
služba a denní stacionář), či spíše na je-
jich udržení. Vzhledem k devastujícímu 
krácení dotací ze státního rozpočtu a 
často i rozpočtů obcí jsou totiž nez-
iskové organizace poskytující sociální 
služby čím dál více závislé na laskavosti 
a pochopení sponzorů a dárců, k nimž 
firma Austin Detonator, s.r.o. již dlouhá 
léta patří. Za vyzdvižení stojí zejména 
nesmírně cenná, až dojemná dárcovská 
filozofie firmy, která ač sídlí ve Vsetíně, 
přesto podporuje jiné regiony s nízkým 
zastoupení soukromých podnikatelů - 
možných dárců a sponzorů. Svou velko-
rysostí tak umožňuje zajistit poskytování 
sociální služby i tam, kde by to bylo 
kvůli nedostatku finaničních prostředků 
na krytí provozních nákladů velmi prob-
lematické. Děkujeme za všechny sen-
iory, osoby zdravotně postižené, lidi s 
poruchami paměti a orientace, o které 
se staráme.
               Mgr. Helena Petroušková

Náš stacionář dostal prestižní ocenění “Vážka”

Propagační jízda historické hasičské techniky
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského a Zlínského kraje organizují

 4. jízdu historické hasičské techniky, tentokrát ve spolupráci s polskými a slovenskými dobrovolnými hasiči.
  Kolonu čtyř hasičských  vozidel z 30. let dvacátého století přivítáme i v naší obci    

v neděli 1.7. 2012 v čase kolem 17:30 hodin na prostranství před kulturním domem.	
(Program jízdy je uveden na obecních webových stránkách)
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Vynikajících výsledků dosahují to-
to jaro žáci místní základní školy na 
meziškolních republikových soutěžích.

Martin Pecár kraluje celé republice
Žák sedmé třídy naší základní školy 
získal v pátek 25. května první místo ve 
finále Astronomické olympiády v Praze. 
Úspěch v celostátním kole je výsled-
kem jeho několikaletého zájmu o as-

tronomii. Martin prošel školním kolem s 
nejvyšším možným počtem bodů, v kra-

jském korespondenčním kole byl jedin-
ným postupujícím z celého Zlínského 
kraje a ve finále ukázal, že je nejlepší z 
3542 řešitelů své kategorie z celé České 
republiky. Martin porazil 23 finálových 
soupeřů a to ve všech částech soutěže. Za 
své jasné vítezství dostal Martin astro-
nomický dalekohled. 
         Jana Matulíková

Soutěž Poznej a chraň 
Stejně jako v předchozích letech se 
žáci naší školy zapojili do přírodovědné 
soutěže Poznej a chraň. Jak už název 
napovídá, nejde v ní jen o teoretické 
vědomosti, ale zejména o praktické 
poznávání rostlin a živočichů s 
důrazem na ochranu nejen jich, ale také 
ekosystémů, ve kterých žijí. Okresního 
kola, které proběhlo začátkem dubna, 
se zůčastnila 4 tříčlená družstva žáků 
6. a 7. ročníků. Vzhledem k letošnímu 
heslu ”Na svatého Jiří vylézajů hadi a 
šťůři” si žáci museli osvojit zejména zna-
losti o plazech, obojživelnících a bezo-
bratlých, navíc každé družstvo připravilo 
samostatný projekt. V poměrně početné 
konkurenci se žákyně Leona Slováková, 
Lenka Geržová a Míša Poláková umíst-
ily na vynikajícím druhém místě a pos-

toupily tak do krajského kola. Jsem ráda, 
že kromě tradičních sportovních úspěchů 
se děti naší školy prosadily  i v soutěži 
vědomostní a těším se na příští ročník. 
        Magda Kovářová

Polanka ovládla atletický okres
Ani	 naši	 sportovci	 se	 letos	 nedali	 za-
hanbit a reprezentovali velmi úspěšně. 
V atletické všestranné soutěži Pohár 
rozhlasu starší žáci sestavili velmi sil-
né družstvo a lehce postoupili z okr-
skového kolo. Okresní finále konané 
na atletickém stadionu ve Val. Meziříčí 
už bylo náročnější, přesto naši kluci ve 
složení Igor Kurtin, Martin Blažek, Josef 
Surý, David Maček, Martin Chvátal, 
Marek Polčák, Adam Zemánek a Jirka 
Babica předvedlo vynikající výkony a v 
konkurenci deseti dalších škol zvítězili 
a postoupili poprvé v historii školy do 
krajského kola, které se konalo o týden 
později v Uherském Hradišti. Tam jsme 
ze všech zúčastněných byli mezi velkými 
městskými a sportovními školami jedi-
nou vesnickou!! Přesto jsme dokázali ob-
sadit krásné 5. místo z deseti družstev. Za 
tento úspěch patří klukům poblahopřát 
a doufat, že ve stejném duchu budeme 
pokračovat i příští rok.           Petr Filgas

Žáci naší školy reprezentují Polanku po celé republice

Fotbalisti zažívají letos nejúspěšnější sezónu ve své historii
Právě končící sezónu lze z pohledu 
domácích fotbalistů hodnotit jako 
vynikající. Tři mládežnická mužstva 
ze čtyř vyhrály své A skupiny a tento 
víkend se utkají se svými soupeři z B 
skupin ve finálových zápasech o celkové 
přeborníky okresu.

PŘÍPRAVKA
Velký zájem dětí o trénování v této naší 
nejmenší kategorii těší všechny fotba-
lové fanoušky v Polance. V soutěžních 
zápasech si letos benjamínci vedli dobře 
a nakonec obsadili v devítičlenné tabulce 
velmi pěkné 4. místo.

MLADŠÍ ŽÁCI
Prvním týmem, který nám udělal obrovsk-
ou radost jsou mladší žáci. Svým soupeřů 
nedali v soutěži vůbec šanci a svou 
skupinu vyhráli. Za celou sezónu ani 
jednou neprohráli a pouze dvakrát remi-
zovali. Excelentní je i průměr vstřelených 
branek a to skoro 7 na každý zápas.

	STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci vyhráli okres již loni a letošní 
rok si svou spanilou jízdu zopakovali. 
Stejně jako jejich mladší kamarádi projeli 
soutěží jako nůž máslem a mohou se těšit 
na finále.

DOROST
Jestli někdo tento soutěžní ročník skutečně 
zazářil, tak to byli dorostenci. Impozantní 
bilance dvaceti vítězných utkání v řadě 
při skóre 109:16 bez remízy a prohry. 
K tomu atraktivní kombinační hra plná 
branek. To vše patřilo k tomu nejlepšímu 
co Polanka fanouškům mohla nabídnout. 
Z družstva navíc nikdo z hráčů neod-
chází, a tak se už teď můžeme těšit na 
další rok.

MUŽI
Kdo nám naopak příliš radosti neudělal 
je tým mužů. Špatná střelecká produk-
tivita a zbytečné ztráty doma se slabšími 
soupeři nás před posledním kolem řadí na 
osmé místo tabulky, což je ale po loňském 
druhém místě maličko zklamání. Snad 
bude příští sezóna úspěšnější a veselejší 
hlavně pro fanoušky. Závěrem nezbývá 
něž Vás všechny pozvat na již avizované 
finálové utkání. Mladší žáci se střetnou 
turnajově s Kateřinicemi, Poličnou a 
Hrachovcem právě v Hrachovci a to v 
sobotu 16. června od 9:30. Starší žáky 
čeká ten samý den zápas s Jablůnkou ve 
Stříteži nad Bečvou od 13:30 a po nich 
hned od 16:30 nastoupí na tom samém 

hřišti náš dorost proti Juřince. Kdo má 
čas a chuť, přijeďte podpořit naše mladé 
naděje v jejih zápasech roku. TJS

Sportovní komise zve na 
turnaje

Tak jako každý rok pořádá sportovní 
komise dva prázninové turnaje. Prvním je 
tenisový turnaj KOVAR CUP ve čtyřhře, 
který se uskuteční od 9. do 15. 7. 2012 na 
kurtech v Paradonu. Losování proběhne 
v neděli 8. 7. 2012 v 19:00 na kurtech. 
Startovné 500,- za dvojici.

Dalším pořádaným tenisovým turnajem 
je KOVAR CUP ve dvouhře. Termín 
konání:   16.7.–22.7.2012 na tenisových 
kurtech v Paradonu. Losování proběhne  
v neděli  15.7.2011 v 19.00 hodin na 
kurtech. Startovné: 300,- Kč

Třetí akcí je turnaj v plážovém volejbale 
trojic PARADON CUP, který se  uskuteční 
14.7. 2012 v 15:00 rovněž v Paradonu. 
Přihlášky do 13.7.2012, startovné 300,- za 
družstvo (guláš v ceně). 

Zájemci o turnaje se mohou hlásit v 
prodejně Cykloservis u pana Machače, 
nebo na tel.: 773 227 404.
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Zpravodaj- občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází občasně v rozsahu šesti - deseti stran, distribuce zdarma do každé 
domácnosti. Tisk zajišťuje firma Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či 
materiály, které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase. Další číslo vyjde v říjnu 2012.

PAPÍR
PAPÍR

SVOZ ODPADU – II. pololetí 2012 
VALAŠSKÁ  POLANKA 

NET ÍD NÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ERNÁ (ŠEDÁ) BARVA

Interval svozu  1 x za 14 dní 
     SVOZOVÝ DEN -  Pozor zm na!! pond lí lichý týden,

- PAPÍR - MODRÁ 

26. ervence + 18. íjna

- SKLO – BÍLÁ A ZELENÁ

23. srpna + 15. listopadu SKLO

- PLASTY - ŽLUTÁ
+NÁPOJOVÝ KARTON- ORANŽOVÁ 

12.7. + 9.8. + 6.9. + 4.10. + 1.11. NÁPOJOVÝ 
KARTON

NEBEZPE NÝ  ODPAD  ODEBÍRÁME FORMOU MOBILNÍ SB RNY  2 x RO N  : 
13. íjna

Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledni ky, vy azené léky, zá ivky,vyjeté 
oleje, odpadní edidla, zatvrzelé barvy, kovové, sklen né a plastové nádoby se zbytkovým 
obsahem škodlivin, textil zne išt ný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, 
prysky ice, zbytky prost edk  na ochranu rostlin a strom , pneumatiky, duše atd.

Do modrého pytle na 
papír pat í:
noviny, asopisy, 
kartony, papírové 
obaly,školní sešity, 
balicí papír, papírové 
obaly od potravin nebo 
jiných p edm t ,
po íta ový papír, 
papírové ubrousky, pytle, 
lepenky, katalogy, spisy 

Do zeleného pytle  
na sklo pat í:

prázdné sklenice od 
zeleniny, kompot ,
láhve od nápoj ,
ovocných š av, 
lihovin, oleje, octu, 
rozbité okenní sklo 
(bez drát ného 
výpletu), pr myslové 

Do  žlutého pytle na
plasty pat í:

ISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od potravin 
a nápoj  (PET láhve), 
plastové sá ky a obaly od 
pr myslového zboží, 
p nový polystyrén,obaly  
a láhve z um lých hmot, 
fólie,p epravky, výrobky z 
plast

Do erného pytle na 
sm sný odpad  pat í:

 porcelán, smetí,popel, 
starý textil, použité 
hygienické pot eby, 
mastné papíry, staré 
pryže, drát né sklo, staré 
kousky koberce, rohože 

Do oranžového pytle 
na nápojový karton   
pat í:
nápojové papírové 
obaly od 
džus ,mléka,vína, 
limonád,sirup ,ov
ocných š áv,apod.


