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Konec samotné realizace splaškové 
kanalizace v obci se již blíží, přesto 
ještě několik důležitých kroků k 
úplnému dokončení celé akce zbývá. 

Kolaudace stavby
Smluvně je zhotovitelská firma 
vázána termínem dokončení stavby 
v naší obci nově do 30. 7. 2015. 
Do té doby by měly být v naší obci 
nejen dokončené veškeré opravy 
plotů, zpevněných ploch a zahrad 
zasetím travního semene, ale také 
by měla být do tohoto data provedena 
většina oprav místních komunikací. 
Následovat by měla žádost na stavební 
úřad, odbor životního prostředí o 
kolaudaci stavby. K tomu bude nutné 
mít od všech vlastníků dotčených 
nemovitostí podepsaný dokument 
s názvem: „Protokol o předání a 
převzetí pozemku po dokončení 
stavby“, kterým každý vlastník 

pozemku a dotčené nemovitosti 
de fakto vyjádří svůj souhlas 
s kolaudací. Protože dotčených 
pozemků bylo velmi mnoho a také 
jejich vlastníků, rádi bychom tuto 
administrativní záležitost nějak 
urychlili. Jakmile budeme mít tyto 

protokoly od stavbyvedoucího 
na obecním úřadu k dispozici, 
oznámíme to veřejnosti místním 
rozhlasem a můžeme zahájit práce 
na této administrativě nezbytné pro 
úspěšnou kolaudaci.                        
                Pokračování na straně 2

Jak to bude dál s dokončením výstavby splaškové kanalizace?

V podvečerních hodinách, v neděli 3. května  letošního 
roku se v naší obci konala pietní akce při příležitosti 
70. výročí konce II. světové války. Starosta obce, 
zástupci hasičů, myslivců a Policie ČR položili věnec 
k pomníku Polančanů, kteří  v této těžké době obětovali 
své životy  za mír  a naši vlast. Poté se všichni účastníci  
akce odebrali do sálu kultrního domu, kde po projevu 
starosty obce proběhlo vystoupení žáků základní školy 
a pěveckého sboru Polanka. Na závěr se promítal velmi 
zajímavý dokument Valašsko – kruté jaro 1945, který 
vypráví zejména o tom, co prožívali naši spoluobčané 
a obyvatelé okolních vesnic na sklonku války. Ve filmu 
jsou zachyceny i vzpomínky pana Jana Hronka, který 
se svým otcem, řídícím učitelem, byl pomocníkem 
partyzánů v našem regionu.

Stěhování pomníku se odsouvá
Na obecních webových stránkách stále probíhá 
hlasovací anketa, ve které můžete vyjádřit svůj 
názor (ano – ne) na myšlenku přestěhování  obou  
našich pomníků obětí světových válek na vhodné 
místo na místním hřbitově. Toto řešení bylo 
vybráno jako varianta nejsnáze realizovatelná ještě 
v letošním roce, kdy si připomínáme 70 let od 
konce 2. světové války.  Protože převaha kladných 
hlasů je velmi malá, bylo dořešení tohoto záměru 
odsunuto na pozdější dobu, kdy po skončení 
prací na odkanalizování obce bude více prostoru 
na nalezení vhodnějšího místa (bezpečnějšího, 
klidnějšího), než je to současné v blízkosti silně 
frekventované silnice I. třídy. Nová varianta  bude 
opět předložena veřejné diskusi.
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Jak to bude dál s dokončením výstavby splaškové kanalizace?
Pokračování ze strany 1
Obejdeme pak vlastníky pozemků 
s cílem získat od Vás souhlasné 
podpisy. Pokud by někdo ještě 
měl nějaké připomínky, tak by měl 
možnost nám to ještě nahlásit a my 
bychom zajistili realizaci těchto 
požadavků. V případě Vaší návštěvy 
na OÚ ji můžete využít k tomu, že 
zde můžete tento protokol podepsat a 
ušetřit nám tak práci.
Co se týká opravy cest, zde je nutné si 
uvědomit, že naším úkolem a úkolem 
projektu ČŘB II je dát do pořádku 
komunikace, které byly poškozeny 
výstavbou kanalizace. Neznamená 
to tedy, že provádíme kompletní 
rekonstrukci všech komunikací v obci! 
Z tohoto předpokladu je třeba vycházet 
zvláště tam, kde žádná kanalizace 
do cesty pokládána nebyla. Přesto 
všechno rozhodlo Zastupitelstvo obce 
o tom, že část 15 mil. úvěru obce ve 
výši  až 3 mil. Kč bude použito na 
opravu cest i v místech výstavbou 
kanalizace nezasažených, které 
bezprostředně navazují na kanalizací 
dotčené komunikace, aby to tzv. 
„mělo nějaký smysl“. Opraveny 
budou také komunikace, kde byl ze 
strany vlastníka pozemku vstup na 
jeho pozemek pro položení kanalizace 
podmíněn požadavkem na opravu 
komunikace k jeho nemovitosti. 
Naopak tam, kde bude do komunikace 
ještě následně pokládáno potrubí 
domovních kanalizačních přípojek k 
nemovitostem, nebudeme letos tyto 
úseky komunikací opravovat a uděláme 
to příští rok poté, kdy budou tyto 
nemovitosti na splaškovou kanalizaci 
napojeny. Další opravy cest pak budou 
probíhat v dalších letech z běžného 
rozpočtu obce posíleného příjmy ze 
zvýšené daně z nemovitostí zavedením 
tzv.místního koeficientu „2“, kterou od 
příštího roku schválilo ZO.

Provedení domovních kan. přípojek
Kolaudační řízení bude probíhat 
několik týdnů, a tak se dá předpokládat, 
že budeme velmi rádi, když se do 
konce srpna tohoto roku podaří 
kanalizaci v naší obci zkolaudovat. 

Případně dřívější termín kolaudace 
můžeme  samozřejmě ovlivnit právě 
tím, že budeme stavebnímu úřadu 
schopni co nejdříve předložit všechny 
podepsané „Protokoly o předání a 
převzetí pozemku“ jednotlivými 
majiteli pozemků v obci. Nyní tedy 
předpokládáme, že by se mohly od 
září zahájit práce na připojování 
nemovitostí. To bude probíhat 
v kontextu s informacemi, které jsme 
publikovali v minulém Zpravodaji. To 
znamená, že po oznámení veřejnosti, 
že byla kanalizace zkolaudována, 
mohou majitelé nemovitostí 
zahájit práce na připojování svých 
nemovitostí dle níže uvedených 
dispozic:
 1. Žádost - Vyplnit žádost o zřízení 
kanalizační přípojky. Žádost je k 
dispozici na kanalizačním oddělení 
VaK Vsetín a webových stránkách 
této společnosti. Je  nezbytné dodržení 
postupu uvedeného v žádosti. 
2. Smlouva - Uzavřít smlouvu o 
odvádění a čištění odpadní vody 
bezprostředně před napojením 
kanalizační přípojky. Smlouva se 
uzavírá s vlastníkem připojené 
stavby, nebo pozemku na kanalizace 
v zákaznickém centru Vsetín. 
3. Kontrola - Dohodnout s technikem 
kanalizačního oddělení VaK Vsetín 
kontrolu napojení kanalizační 
přípojky před záhozem. Zákazník 
technikovi VaK předloží sepsanou 
smlouvu o odvádění a čištění odpadní 
vody, technik provede kontrolu a poté 
vydá písemné stanovisko k záhozu 
kanalizační přípojky. Telefonní 
kontakt pro kontrolu provedeného 
napojení: Vsetín:  605 265 569 

Fasování kanalizačních trubek na 
domovní kanalizační přípojku

Již v minulosti jsme Vás informovali 
o tom, že mimo zajištění projektu a 
stavebního povolení na DKP majitelům 
objektů zařídíme, že na provedení DKP 
budeme občanům potřebné kanalizační 
potrubí vydávat zdarma jako 
kompenzaci za v minulosti zvýšenou 
daň z nemovitostí. 
                   Pokračování na straně 3

Co bude nutné předložit k 
žádosti

DOMÁCNOSTI
Zákazník předloží
- žádost o zřízení kanalizační přípojky 
potvrzenou kanalizačním oddělením
- výpis z katastru nemovitostí, informace 
o stavbě
- doklad totožnosti
- pro platbu měsíčních záloh a vracení 
přeplatků číslo bankovního účtu , SIPO 
– spojovací číslo soustředěného inkasa 
plateb obyvatel

Odběratel již napojený na vodovod:
- platnou smlouvu o dod. pitné vody
- stav vodoměru před napojením na 
kanalizaci
Smlouvu podepisuje vlastník připojené 
stavby nebo pozemku.

Způsob placení měsíčních záloh
- inkasním způsobem SIPO (soustředěné 
inkaso plateb obyvatelstva)–výhodné 
pro zákazníka
všechny změny ve výši platby zařizuje 
dodavatel
- převodem z bankovního účtu

OSTATNÍ ODBĚRATELÉ
Zákazník předloží
- žádost o zřízení kanalizační přípojky 
potvrzenou kanalizačním oddělením
- výpis z katastru nemovitostí
- podrobný podklad o plochách s 
výměrami v m2 – pro výpočet platby za 
odvádění srážkových vod
- živnostenský list nebo výpis z 
obchodního rejstříku
- doklad o přidělení DIČ
- doklad totožnosti
- číslo bankovního účtu

Odběratel již napojený na vodovod:
- platnou smlouvu o dodávce vody
- stav vodoměru před napojením na 
kanalizaci
Smlouvu podepisuje statutární zástupce 
odběratele - vlastníka připojené stavby 
nebo pozemku (popřípadě zmocněnec 
po předložení písemné plné moci či 
pověření k předmětným úkonům).

Způsob placení měsíčních záloh
- převodem z bankovního účtu
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Pokračování ze strany 2
To však bude platit pro ty, kteří se 
smluvně zavážou k tomu, že se do 3 
měsíců po kolaudaci hlavní kanalizace 
na ni napojí se svou nemovitostí. 
K tomuto účelu budeme mít pro Vás 
připravenu „Darovací smlouvu“ (její 
text najdete na jiném místě Zpravodaje), 
na základě které se zde uvede délka 
předaného potrubí a počet kolen a vyčíslí 
se tak následně hodnota daru. Složitější 
kanalizační tvarovky (odbočky, redukce 
apod.) si musí každý majitel nemovitosti 
pořídit sám, protože zde není možné 
zjistit přesný počet, který bude potřeba. 
Materiál na DKP bude připraven cca 
od poloviny července ve stavebním 
dvoře obce za Domem služeb, přičemž 
v bývalé kotelně DS bude mít zřízenu 
kancelář pracovník obce, který bude 
pověřen výdejem trubek a kolen a 
zajištěním podpisu Darovací smlouvy 
majitelem nemovitosti. Zemní práce 
spojené s realizací DKP a pospojování 
potrubí s napojením na hlavní kanalizaci 
(dle výše uvedených dispozic) si již musí 
každý vlastník nemovitosti zajistit sám 
na vlastní náklady. O přesném termínu 
zahájení výdeje materiálu Vás budeme 
včas informovat rozhlasem a na obecním 
webu!

Kontrola kontrolu stíhati bude
Mimo splnění termínu pro kolaudaci 
hlavní stavby musí každá obec, kde 
se kanalizace buduje, zajistit pro 
konečné přiznání dotace od SFŽP ČR  
napojení  min. 85% všech napojitelných 
nemovitostí v obci. Proto Vás tímto 
jménem zastupitelstva obce žádám o 
spolupráci a dodržení termínu připojení 
Vašich nemovitostí na kanalizaci! 
I v Darovací smlouvě na materiál pro 
DKP je tento termín nastaven tak, že 
se zde majitel nemovitosti zavazuje 
napojit svou nemovitost na kanalizaci 
do 3 měsíců od kolaudace hlavního 
kanalizačního řadu. Protože nyní ještě 
stále neznáme přesný termín kolaudace 
nemůžeme nyní samozřejmě přesně znát 
termín, do kdy musí být nemovitosti na 
kanalizaci  napojeny. Nejenom takto 
stanovený požadavek na dodržení 
termínu napojení nemovitostí je však 

příčinou toho, že Vás žádáme o co 
nejrychlejší napojení Vašich nemovitostí 
na kanalizaci po její kolaudaci.
Dalším důvodem je také skutečnost, že 

v měsíci březnu tohoto roku navštívili 
náš OÚ pracovníci Krajského úřadu 
Zlínského kraje, kteří zde provedli 
kontrolu toho, jak naše obec a občané 
v ní žijící dodržují zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu. V současné době má 
většina majitelů nemovitostí napojeny 
přepady ze septiků, domovních čistíren, 
ale i na černo z jímek na vyvážení, do 
tzv. jednotné kanalizace, která ústí do 
místního potoka Senice osmi výústními 
objekty. Každoročně na těchto výústních 
objektech měříme laboratorně 2x ročně 
kvalitu odpadních vod, které do nich 
občané vypouští. Bohužel musím 
konstatovat, že ze 4 z nich tečou 
téměř „čisté“ fekálie! Výsledky těchto 
laboratorních zkoušek se posílají na 
KÚ a tak není divu, že nás tato kontrola 
navštívila. Původní kanalizace se stane 
po kolaudaci splaškové kanalizace tzv. 
kanalizací dešťovou, jinými slovy pro 
tzv. povrchové vody a tím pádem se již 
do této původní kanalizace nesmí dále 
tyto původní odpadní vody z nemovitostí 
vypouštět! 
Znamená to, že všichni majitelé 
nemovitostí, kteří se nepřepojí a budou 
dále vypouštět své odpadní vody do této 
původní kanalizace tak budou první na 
řadě s kontrolou, proč se nepřepojili na 
nově vybudovanou kanalizaci. Kontrola 

bude samozřejmě velmi jednoduchá. 
Porovnáme sjednané smlouvy o 
vypouštění odpadních vod do splaškové 
kanalizace, které majitelé nemovitostí 

uzavřeli s VaK Vsetín a.s. s našim 
seznamem nemovitostí napojených do 
původní kanalizace. Pokud se majitel 
této nemovitosti nepřepojí na novou 
kanalizaci, znečištěné odpadní vody 
pak budou dále vytékat do Senice a 
půjdou na vrub majitelů těchto několika 
nepřipojených nemovitostí. Bude pak 
velmi jednoduché následně určit viníka, 
kterému bude muset být vystavena 
pokuta za nedodržování výše uvedeného 
zákona o kanalizacích.
Pokutován však nebude jen majitel této 
nepřepojené nemovitosti, ale také naše 
obec, protože za dodržování tohoto 
zákona je odpovědná obec stejně tak jako 
za dodržování zákona o likvidaci dalších 
odpadů vyvážených v popelnicích. A jak 
nám bylo sděleno pracovníky KÚ ZK, 
kteří zde byli na již zmiňované kontrole, 
minimální pokuta pro obec je v tomto 
případě zákonem stanovena na 400 tis. 
Kč, což jak jistě uznáte nejsou malé 
peníze ! Závěrem této kontroly nám byl 
stanoven nejzazší termín, do kdy máme 
zajistit přepojení nemovitostí z původní 
kanalizace na novou splaškovou kanalizaci, 
který byl stanoven na konec března 
2016! Pevně věřím, že takto stanovený 
termín bude splněný a že se tak vyhneme 
udělení pokuty nejen obci, ale že nebude 
nutné pokutovat ani žádného majitele 
nepřepojené nemovitosti.           starosta

Jak to bude dál s dokončením výstavby splaškové kanalizace?
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V souvislosti se snižujícím se počtem 
návštěvníků obecní knihovny po 
přestěhování do Domu služeb a 
díky narůstajícím požadavkům 
na administrativní práce na OÚ, 
schválilo ZO na svém zasedání 
změnu statutu obecní knihovny 
a posílení personálního obsazení 
pracovníků zajišťujících chod 
OÚ. Místo dnes obecní knihovny 
s profesionálním knihovníkem, bude 
od 1. 7. 2015 knihovna zařazena mezi 
obecní knihovny s neprofesionálním 
knihovníkem. Paní Alena 
Kozubíková bude přeřazena v rámci 
organizačních změn na obecní úřad 
s tím, že bude vykonávat nejen funkci 

neprofesionální knihovnice 5 hodin 
týdně, ale také funkci samostatného 
referenta, který bude vykonávat 
zástup za matrikářku a povede rovněž 
agendu poplatků (psi, komunální 
odpad a další poplatky) včetně 
evidence nájmů hrobů na místním 
hřbitově. Stále jí zůstává stávající 
pracovní úvazek 0,75 (30 hodin 
týdně) s tím, že bude mít následující 
pracovní dobu :
Po: 7 - 17,00 hodin na OÚ
ÚT: 7 - 12,30 hodin na OÚ 
            13 - 15,00 v knihovně
Stř: 7 - 17,00 hodin na OÚ
Čt:  -
Pá: 14 - 17,00 v knihovně

Aby mohla svou funkci plnohodnotně 
vykonávat, musí absolvovat školení 
na matrikářku ukončené úspěšně 
zvládnutou zkouškou a dále musí 
absolvovat vzdělávací program o 
úřednících územních samosprávných 
celků. Zvládne-li úspěšně tato vstupní 
školení a kurzy a ukáže-li se, že 
požadovanou pracovní náplň bude 
zvládat, bude možné následně, dle 
potřeb obce i rozšířit pracovní úvazek 
a zařadit se tak plnohodnotně do 
personálního obsazení obecního úřadu 
s matrikou, který dnes v Polance 
máme. V tuto chvíli se tak jedná o 
personální změny, které nemají vliv 
na navýšení výdajů z rozpočtu obce.

Knihovna ve Valašské Polance mění status

Veškerý odpad je možno vozit do Sběratelství s.r.o.
Společnost Sběratelství s.r.o. ve 
Valašské Polance provozuje Sběrný 
dvůr, se kterým má naše obec 
smlouvu. Tzn. že občané naší obce 
mohou celoročně vozit do sběrného 
dvora veškeré odpady vznikající 
z domácností, a to: kovošrot, 
papír, plasty, sklo, starý textil, 

velkoobjemový odpad, pneumatiky, 
nábytek, ale i nebezpečný odpad 
jako ledničky, nefunkční televizory, 
kanystry od ředidel, barev, prošlé 
chemikálie, kyseliny, vyřazené léky, 
staré baterie, oleje, rozpouštědla 
apod.. Klec postavená před sběrným 

dvorem je pouze na PET láhve! Je 
zakázáno do ní vhazovat stavební 
odpady jako polystyreny, lišty, 
znečištěné papíry! Otevírací doba 
sběrného dvora je následující:
PO-PÁ 6.00-16.00 hod, 
SO 7.00-11.00 hod.
Při předání odpadu je nutné 

předložit alespoň jeden doklad 
totožnosti se jménem a trvalým 
bydlištěm v obci. 
Sběratelství s.r.o., Valašská Polanka 
103, 756 11
Tel.: 571 446 331, 
www.sberatelstvi.cz

Stomatologické centrum 
IntaktDent

Valašská Polanka
Ordinační hodiny

MDDr.Alexandr Gavlas - zubní lékař
Asistentka : Martina Olejníková
Po     12 - 18
Út 8 - 12 12:30 - 16
St 8 - 12 12:30 - 15
Čt 8 - 12 12:30 -17
Pá 8 - 12 12:30 -14

MDDr. Pavla Dékány - zub. lékařka
Asistentka: Tereza Pavlůsková DiS.
Po 7 - 12 12:30 - 17 
Út 12 -19 
St 7 - 12 12:30 - 14 
Čt 7 - 12 12:30 - 15
Pá 7 -13

Vendula Vráblíková DiS.
Dentální hygienistka
Po  7 - 12
Út   7 - 12
St   14 - 19
Akutní pacienty ošetřujeme každý 
den po předchozí telefonické nebo 
osobní domluvě.
Kontakt : tel. 571 446 350    email: 
mddrgavlas@seznam.cz

GENNOOM s.r.o.- ordinace ve 
Valašské Polance 
Úterý 7.00 - 12.00 hodin - přítomna 
pouze sestra
Čtvrtek 13.00 - 19.00 hodin 
- ordinuje ženský lékař MUDr. 
Hynek Hlavenka  Tel.: 604 659 005
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Vedení obce Val.Polanka ve 
spolupráci se Státním pozemkovým 
fondem by rádo zahájilo práce na 
provedení tzv. POZEMKOVÝCH 
ÚPRAV v naší obci . Stále je možné, 
aby vlastníci zemědělských pozemků 
přinesli své vyplněné žádosti o 
provedení pozemkových úprav! Od 
dob vrácení do užívání zemědělských 
pozemků majitelům zemědělským 
družstvem Valašské Kotáry, nebyly 
vypořádány všechny vlastnické 
vztahy k pozemkům s jejich majiteli. 
V současné době se například v terénu 

stále v mnohých případech jezdí po 
komunikacích nacházejících se na 
soukromých pozemcích a naopak 
obecní komunikace byly vráceny do 
užívání obci v nepoužitelném stavu. 
Díky tomu je dnes problematický 
přístup na pozemky, který byl po 
těchto komunikacích v minulosti 
samozřejmý. Po provedení 
pozemkových úprav by nám stát 
zaplatil např. i nové cesty do 
odlehlých lokalit v obci a nebo 
např. zlegalizoval komunikaci za 
kostelem směrem na Prlov a nebo 
komunikace na Parhůn! Nebojte se 
tedy o pozemkové úpravy požádat  
vyplněním požadovaného formuláře!
V následujícím textu je vysvětleno, co 
vlastně pozemkové úpravy obnáší.
Pozemkové úpravy jsou chápany 
jako nástroj vytváření podmínek 
pro racionální uspořádání 

vlastnických vztahů k zemědělským 
a lesním pozemkům s ohledem na 
hospodaření a na potřeby krajiny. 
Realizace společných zařízení 
v rámci těchto úprav znamená nové 
polní cesty, rybníky, zeleň v krajině 
a omezení eroze. Realizátorem 
pozemkových úprav jsou jednotlivé 
pozemkové úřady (Pobočky Státního 
pozemkového úřadu), které také hradí 
veškeré náklady.
Mnozí vlastníci se stále nemohou 
ujmout vlastnických práv a řádně 
pozemky užívat. Každá obec se při 

plánování rozvoje či rekonstrukcí 
často potýká s nedořešenými 
majetkovými vztahy, které jí 
neumožňují své záměry realizovat. 
Jedinou cestou k nápravě tohoto 
stavu jsou pozemkové úpravy, které 
řeší komplexně celé území a ve 
veřejném zájmu se jimi prostorově 
a funkčně uspořádávají pozemky, 
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se 
jejich přístupnost, vyrovnání hranic 
a vytvoření podmínek pro racionální 
hospodaření vlastníků půdy. 
Cílem pozemkových úprav je 
zejména:
- upřesnění vlastnictví co do výměry 
a polohy
- zpřístupnění pozemků vytvořením 
sítě polních cest
- možnost scelení pozemků a jejich 
bezplatné vytyčení v terénu
- možnost rozdělení spoluvlastnictví

- úprava tvaru pozemků
- zvýšení tržní ceny pozemků
- možnost zahájení užívání svých 
pozemků (před pozemkovou úpravou 
nepřístupných)
- opatření pro stabilizaci a zlepšování 
stavu životního prostředí a vodního 
režimu v krajině, plánování 
protierozních a vodohospodářských 
opatření – snížení rizika sesuvů, 
záplav, odplavení ornice …
- převedení většiny pozemků pod 
navrženými společnými zařízeními 
do vlastnictví obce, což vede ke 
zjednodušení jejich budoucí realizace 
ze státních prostředků. Bez podaných 
žádostí majitelů pozemků o provedení 
pozemkových úprav není možné tyto 
práce zahájit. Do dnešního dne bylo 
zaznamenáno pouze několik těchto 
žádostí. Přitom je důležité, aby o 
pozemkové úpravy požádalo alespoň 
50% všech vlastníků pozemků. Jinak 
do toho stát peníze nedá a přitom 
chce zaplatit 100% všech nákladů 
s tím spojených. 
Pro zájemce o provedení 
pozemkových úprav je na obecním 
úřadě, nebo na webových stránkách 
obce, připraven k vyzvednutí 
formulář žádosti. PÚ Vsetín i vedení 
obce uvítá každou další žádost 
vlastníka zemědělských pozemků o 
pozemkové úpravy a zodpoví Vám 
každý Váš dotaz. Vy za žádost o 
pozemkovou úpravu, ani následná 
jednání, nic platit nebudete. Touto 
žádostí pouze projevujete zájem. 
Pokud pozemková úprava začne, 
bude následovat osobní jednání 
projektanta s vlastníky pozemků. 
Budou projednány jejich požadavky 
a projektant se bude snažit splnit 
jejich zadání. Proto Vám doporučuji, 
abychom využili tuto jedinečnou 
příležitost, jejímž výsledkem budou 
nejen přístupné a jasně vytyčené 
pozemky pro nás a naše potomky, ale 
i parcely připravené pro přístupové 
cesty, cyklostezky, rybníky či 
jiná vodohospodářská opatření, 
biokoridory, protierozní prvky 
chránící nejen zemědělskou půdu      
                                              starosta

Výzva všem majitelům pozemků v naší obci
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Na zdejší živn. úřad se obrátil podnikatel 
provozující živnost zpracování 
kamene. V rámci této živnosti jsou 
mimo jiné prováděny kamenické 
práce – zhotovování a rekonstrukce 
pomníků a náhrobků. Podnikatel se 
opakovaně při sjednávání zakázek 
setkává s podvedenými zákazníky, 
kteří si prostřednictvím int. stránek, 
nebo na základě nabídky formou 
letáčků objednali kamenické práce 
– zhotovení nebo renovaci pomníků 
či náhrobků a zaplatili zálohu proti 

vydání dokladu. Kamenické práce 
však poté nebyly  realizovány a peníze 
zákazníků zpět nevráceny. Úřad z těchto 
důvodů upozorňuje případné zájemce o 
kamenické práce, aby si při sjednávání 
zakázek ověřovali totožnost osoby, s 
níž jednají; před vyplacením zálohy 
ověřili, zda nabízející vlastní příslušné 
živnostenské oprávnění. Ověřit tuto 
skutečnost je možné na kterémkoliv 
živn. úřadě nebo na int. stránkách 
www.rzp.cz. Telefonický kontakt OŽÚ 
Vsetín – 571 491 201, 202, 340, 205.

Upozornění živnostenského úřadu

Veřejný prostor nekomerčního 
charakteru, který by sloužil ke 
krátkodobému odpočinku, hrám, 
pořádání menších akcí, či prostému 
setkávání občanů všech věkových 
kategorií v naší obci chybí. Z tohoto 
důvodu vznikla iniciativa pro komunitní 
tj. společnou tvorbu a využívání 
pozemku v centru obce. V počátečním 
návrhu jde o parkově upravené místo 
s lavičkami, herními prvky v přírodním 
stylu (pískoviště, vrbové stavby, kmeny, 
kameny, terénní valy, prohlubně a kopce, 
výsadby keřů, stromů a květin), altánem a 
stolky. Prostor tak může sloužit rodičům 
s malými dětmi, starším spoluobčanům 
jako zastávka na odpočinek, učebna 
pod širým nebem pro základní školu, 
či herní prostor pro mateřskou školu. 
Malá zahrádka, opékání špekáčků, 
pétanque, …dalším nápadům se meze 
nekladou. Zásadní myšlenkou přitom 
není vybudování objektu v cílovém 
(neměnném) stavu. Jde spíš o možnost 
-  prostor pro postupnou realizaci 
myšlenek samotných občanů. Do 
plánování se tak můžou zapojit všichni 
včetně důchodců, žáků školy a rodičů 
dětí ze školky. Úpravy a jednotlivé 

prvky by měly být řešeny převážně 
„měkkým“ přístupem tzn. z přírodních 
materiálů s možností změn v čase 

(minimum betonu). Také projektová 
dokumentace vznikne svépomocí 
pod vedením koordinátora. Samotná 
realizace bude postupná, přičemž práce 
a financování budou zajištěno formou 
dobrovolnictví, sbírek, obecní podpory, 
granty, dotacemi, či dary. Na stránkách 
obce najdete anketu s odkazem na 
konkrétnější informace o této iniciativě. 

O aktualitách budou občané dále 
informování také rozhlasem, či formou 
plakátků. Návrh získal předběžnou 

podporu zastupitelstva obce, nicméně 
záleží na zájmu nás všech. Na podzim 
by se mohlo uspořádat první setkání a 
veřejná diskuze, tak abychom mohli na 
jaře 2016 začít.  Za občanskou iniciativu 
Oživme prostor staré školy občané 
Valašské Polanky Mgr. et MgA.  Monika 
Hájková, Ing. Eva Ptáčková, DiS., Ing. 
Filip Hájek, PhD., Josef Ptáček 

V obci vznikla iniciativa pro obnovu a využívání prostor staré školy

Restaurace Paradon zve
V pátek 3. července zahraje v Paradonu 
kapela Tož Vitaj! Začátek ve 20:00, 
vstupné je dobrovolné. V sobotu 4. 
července od 19:30 zahraje v Paradonu 
kapela Gympleři, vstupné dobrovolné. 
Konec koncertu ve 22 hod. Sobota 
11. července bude patřit beach 
volejbalovému turnaji pořádeném 
SpK při OÚ Valašská Polanka. 
Začátek turnaje je v 8:30, max. počet 
týmů 8. Přihlášky u Martina Šeligy v 
Zahradní restauraci Paradon, nebo na 
mobilu 737916630.  Večer v sobotu 
11. července od 19:00 zazní Paradonem 
žesťové nástroje v podání kapely Blue 
Tone Band ze Zlína. Po loňském, velmi 
úspěšném koncertě se kapela, ve které 
hrají i Vojtěch a Jiří Kozubíkovi a zpívá
Natálka Kozubíková, opět představí 
„domácímu“ publiku. Vstupné je opět 
dobrovolné. Konec akce ve 22 hod. 25. 
července a 31. července máme zavřeno 
z důvodů konání soukromých akcí.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na 
Vaši návštěvu. Martin Šeliga
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Noc kostelů 2015

V neděli 24. 5. 2015 se konalo finálové 
kolo mezinárodní taneční soutěže 
Mia Dance Festival (Děti Fitness). 
Tentokrát se podařilo organizátorům 
zajistit prestižní prostory Pražské 
Lucerny. Díky tomu, že se naše 
tanečnice ze skupiny BlueMaat 
probojovaly semifinálovým kolem na 
2. místě, mohly tak postoupit a zatančit 
si ve finále přímo v Praze. Krásné 
prostory Lucerny roztančily doslova 
tisíce účastníků v nepřeberném 
množství choreografií a kostýmů. Naše 
děti si odnášely plno zážitků a taky 
zkušeností. Získaly krásné 4 místo. 
Děkuji všem tanečnicím za ochotnou 
přípravu na tuto soutěž a rodičům 
za pomoc s organizací. Poděkování 
si ovšem zaslouží i parta chodící v 
Polance za Mikuláše a také Alenka 

Krmenčíková z Leskovce, kteří dětem 
darovali finanční příspěvek, jenž 

pokryl nemalé startovné a ještě dětem 
zbude na nákup tanečních pomůcek.  

Taneční vystoupení dětí ze ZŠ v pražské Lucerně bylo skvělé

Večer, resp. noc posledního květnového pátku je už 
několik let spojená s akcí Noc kostelů. Křesťanské chrámy, 
kostelíky i modlitebny jsou otevřeny všem, kdo se zde 
chtějí mimo pravidelné bohoslužby zastavit, prohlédnout 
si interiér,  posedět v tichu nebo shlédnout  připravený 
kulturní program. Po loňském úspěšném „prvním pokusu“ 
jsme se i my ve Valašské Polance rozhodli Noc kostelů 
zorganizovat. Letos byla akce v trochu poklidnějším duchu. 
Náš kostel bohužel moc neobvyklostí či architektonických 
zajímavostí nemá. 
V první části se představilo klarinetové kvarteto Presto 
složené ze studentů hudby a jeho hráči velmi zkušeně 
předvedli klasické i moderní skladby. V další části 
všechny mile překvapila „ZUŠková“ děvčata ze souboru 
Zdeňky Machačové, která nás provedla několika obdobími 
hudební historie. Na závěr kulturního pásma vystoupila 
tak jako loni velmi talentovaná mladá klavíristka Zdeňka 
Juráňová z Leskovce a svojí hrou si u všech získala  
zasloužený potlesk a obdiv. 
Ve druhé části „Noci“ mohli návštěvníci shlédnout krátký 
film Cirkus Butterfly (najdete ho i na You Tube), ve kterém 
hraje hlavní roli  Nick Vujicic, muž bez rukou a nohou 
– člověk, který vám ukáže, že nic nemusí být tak velký 
problém, jak se na první pohled zdá. Po dalších krátkých 
dokumentech o životě „normálních“ lidech z kláštera 
kostel ztemněl  a přítomní si mohli poslechnout nádherné 
více i méně známé duchovní písničky. Celá naše letošní 
Noc kostelů splnila také další účel. Mohli jsme ji prožít 
s milými hosty ze sboru  Českobratrské  církve evangelické 
v Leskovci. Dobrovolné vstupné bylo pak symbolicky 
věnováno na opravu jejich modlitebny v Leskovci.                
                                         PR Farnosti Valašská Polanka

Obec vyhlašuje fotosoutěž
V době digitálních fotoaparátů mívá nejeden fotograf 
– fotografka velký problém: za týden po focení 
si vzpomenout, ve kterém souboru nebo dokonce 
počítači si pořízené snímky uložil. Velké množství 
záběrů vedou zpravidla k tomu, že se nakonec 
neudělají žádné fotografie, které by si pak rodina 
mohla prohlížet v albech, nebo se prohrabávat 
krabicí a přitom by každý řekl k fotkám  svůj postřeh, 
vzpomínku.
Protože už jsme to jednou zkusili a víme, že v naší 
obci je nemálo šikovných fotografů – amatérů, 
vyhlašujeme dnem vydání tohoto Letního zpravodaje 
2015 Fotosoutěž fotografů amatérů z Valašské 
Polanky na témata:
1. Stavby a příroda Valašské Polanky  
2. Jak se žije ve Valašské Polance.

Soutěžit se bude ve dvou věkových  kategoriích:
1.  0 až 15 let  
2. 16. až .... let (abychom nikoho neomezovali)

Každý účastník může dodat dva autorské snímky  
v každé kategorii (lze použít i fotografie staršího 
data) a to v rozměrech min. A5 ( lépe A4) , nebo 
raději v elektronické podobě – o jednotný tisk 
se pak postará obecní  kulturní komise. Snímky 
můžete dodat do 31. října 2015 na polanskou 
radnici. Ve druhé polovině listopadu 2015 bude 
uspořádána veřejná  výstava soutěžních děl a                     
proběhne také odborné i laické hodnocení.Těšíme        
se na Vaši účast.                          
                                                  Kulturní komise
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Naše Základní škola má za sebou další  
úspěšný rok. Na prázdniny odcházíme 
zvesela a opět o něco chytřejší. Pevně 
věříme, že se nám z hlaviček během volna 
všechno nevykouří a něco nám tam  na 
září zůstane. Mezi sebou máme spoustu 
šikovných dětí a některé je důležité za 
jejich úspěchy pochválit a připomenout 
si je. Kteří žáci byli tedy letošní školní 
rok nejúspěšnější? Vynikajícího úspěchu 
dosáhla taneční skupina BlueMaat, 
která se svým vystoupením v soutěži 
Děti Fitness postoupila z okresních a 
krajských kol až do Prahy na finále, 
kde si v Lucerně vytančila krásné čtvrté 
místo. Dalším úspěšným týmem naší 
školy jsou fotbalisti z 1. stupně, kteří po 
postupu z okrsku skončili v okresním 
finále na druhé místě a jen kousek jim 
chyběl k metě nejvyšší. Zdatně jim 
sekundovali také šachisté ve složení 

Radek Zgarba, Filip Matůš a Ondra 
Grycman, kteří sbírali úspěchy po celém 
kraji a nejenom tam. Filip se dokonce 
díky svým výkonům probojoval až na 
mistrovství České republiky. Stolní 
tenisté sice letos na medaile z okresních 
soutěží nedosáhli, ale i tak zaslouží 
Radka Bělíčková, Mirek Novák a 
opět Filip Matůš velkou pochvalu. V 
jednotlivcích se letos nejvíce dařilo 
Vojtovi Kunderovi, který se probojoval 
do finále Logické olympiády v Praze a ve 
finále okresní Biologické olympiády byl 
čtvrtý. Školní časopis Polanský vrabčák, 
který vydáváme, také znovu zabodoval 
a skončil druhý v celém Zlínském kraji.  
Jak vidíte, šikovných dětí máme mezi 
sebou spoustu. Snad jim píle a nadšení 
pro věc vydrží. Přejeme všem krásné 
léto, dětem hezké prázdniny a v září zase 
AHÓÓÓJ:)                             Vedení ZŠ

Základní škola má za sebou další povedený rok Sociální služby v regionu
Valašská Polanka patří k těm 
obcím, které se v rámci svých 
možností snaží aktivně řešit 
problematiku sociálních služeb. 
Poté, co se rozběhl provoz 
denního stacionáře, zastupitelstvo 
podpořilo myšlenku vybudování 
objektu  Domu sociálních 
služeb Hornolidečska v prostoru 
stávající MŠ, který by v našem 
regionu  rozšířil a doplnil nabídku 
péče zejména o seniory a lidi se 
zdravotním omezením.
Samozřejmě už dnes je v našem 
kraji resp.  okrese fungující síť 
poskytovatelů sociální péče 
pro široké spektrum klientů. 
Zlínský kraj ze svého rozpočtu 
podporuje ty z nich, kteří jednak 
vytváří komplexní systém 
sociálních služeb a zejména pak 

splňují veškeré požadavky na 
kvalitu, odbornost i spolehlivost 
poskytované péče. Jednotlivé 
organizace se v oblasti sociálního 
poradenství, sociální péče a 
sociální prevence zaměřují na 
tyto cílové skupiny: Osoby se 
zdravotním postižením, senioři, 
ohrožené skupiny lidí, rodiny, 
etnické menšiny.
V případě, že vám, vašim blízkým, 
či přátelům vyvstane problém 
ve výše uvedených oblastech, 
můžete požádat o informace 
k jejich řešení na radnici, kde je 
k dispozici katalog poskytovatelů 
sociálních a souvisejících  služeb, 
popřípadě vám také  pomůžeme 
zprostředkovat konzultace u toho 
z nich, který bude schopen  váš 
problém řešit.

Letošní „čarodějnice“ se vinou 
rozkopané dědiny nemohlo konat 
na tradičním místě v Paradonu.  
Zejména díky iniciativě  paní 
učitelky Jitky Sedláčkové a dalších 
maminek ze Stonožky se „upálení 
zlé ježibaby“ naplánovalo do areálu 
tanečního kola a blízkého okolí.  
Tato změna určitě neubrala nic na  
atraktivitě  již tradiční akce, takže na 
ní mohli pořadatelé přivítat celkem 

slušný počet návštěvníků, malých i 
velkých. Děti si pod vedením Báry 
Filákové prošly čarodějnou stezku, 
na vlakovém nádraží vystopovaly 
starou zlou ježibabu, kterážto pak 
byla za své zlé činy na hranici 
upálena.  Poté se na ohni opékaly 
buřty  a Martin Šeliga se postaral o 
občerstvení i kapelu a ta pro všechny 
vyhrávala až do tmy. Díky všem 
organizátorům.

Čarodějnice létaly na tanečním kole

Nařízení vlády č.91/2010 
o podmínkách požární bezpečnosti 
při provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv předepisuje 
pravidelné čištění a kontroly všech 
spalinových cest, tj. spotřebičů, 
kouřovodů a komínů. Hned v úvodu je 
třeba zdůraznit, že zákonné povinnosti 
vznikají u všech spotřebičů, které 
produkují spaliny, a to bez ohledu na 
to, které palivo spalují, či zda se spaliny 
vypouštějí komínem nebo například 
kouřovodem na fasádu. Vybírání a 
čištění je možno provádět svépomocí, 
kontrolu musí provádět firma nebo 
živnostník v oboru kominictví a revizi 
pouze revizní technik se speciálním 
oprávněním. Radnice ve Valašské 

Polance chce upozornit na různé 
neznámé  firmy, které i pomocí letáků 
nabízí kominické služby aniž by bylo 
jasné, zda  splňují zákonné požadavky  
na provádění potřebných prací. 
Bohužel  se tak už nejednou stalo, 
že takovou firmou vydané potvrzení 
o kontrole komína je pouze „cárem 
papíru“. Abyste předešli komplikacím 
při řešení nastalých škodních událostí 
a následných řízení s pojišťovnami,  
doporučujeme obracet se pouze na 
ověřené dodavatele (jedním z nich 
může být i místní kominík), kteří 
práce skutečně odborně a spolehlivě 
provedou  a zároveň vlastní veškerá 
potřebná profesní i živnostenská 
oprávnění.

Pozor na neodborné kominíky
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Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a 
podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé 
vybírají právě seniory je skutečnost, 
že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí 
osamoceně, a proto uvítají jakoukoliv 
návštěvu, se kterou si mohou popovídat. 
Podvodníci si pak vymýšlejí různé 
legendy, jen aby se dostali do přízně 
seniorů a hlavně k jejich penězům. 
O tom, jak byla podvedena falešnou 
vnučkou, včera policistům vyprávěla 
devadesátiletá stařenka z Uherského 
Hradiště. Minulý týden ve středu ráno 
3. června, jí v bytě zazvonil telefon. 
Na druhé straně se ozval ženský hlas 
a stařenku oslovil “babičko“. Stařenka 
myslela, že jí volá vnučka, proto se zeptala 
“to jsi ty, Alenko?“  Žena v telefonu 
samozřejmě potvrdila své jméno a začala 
s již v mnoha případech omílanou větou: 

“Babi, chci si koupit auto, na které je teď 
sleva a potřebuji půjčit peníze. Kolik 
máš?“ V dobré víře jí stařenka řekla, 
že má u sebe třicet tisíc korun. Žena jí 
odpověděla, že to bude stačit a že asi za 
hodinu pro peníze přijde její kamarád. 
Stařenka chtěla oproti vydaným penězům 
nějaký doklad, ale žena ji odbyla tím, že 
je to dobrý kamarád a doklad nemá 
vystavovat. Navíc ji ujistila, že ještě ten 
den odpoledne jí peníze vrátí. 
Po nějaké době u bytu stařenky zazvonil 
muž, kterého vpustila dovnitř. Muž se 
s ní nijak nevybavoval, vzal třicet tisíc 
korun a z bytu odešel. Důvěřivá stařenka 
čekala celé odpoledne na to, až jí někdo 
přinese peníze vrátit. To se ale nestalo 
a s přibývajícími hodinami nabývala 
přesvědčení, že byla podvedena. Poté 
zavolala své vnučce, která samozřejmě 

o ničem nevěděla. Stařenka ovšem o 
této záležitosti nikomu neřekla a svěřila 
se až po týdnu své dceři. Pak se rozhodla 
celou věc oznámit a to zejména z toho 
důvodu: “aby obdobným způsobem 
nebyla podvedena jiná osoba“. Prozatím 
neznámému pachateli, který je podezřelý 
z trestného činu  podvod a porušování 
domovní svobody, hrozí až dvouleté 
vězení. I přesto, že Policie ČR a mnohé 
jiné instituce varují seniory před touto 
trestnou činností, dochází k ní poměrně 
často. Zabránit jí můžeme pouze tak, že 
dodržíme základní pravidla bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem, nikoho cizího 
si nevpouštět do bytu či do domu, být 
obezřetný, při jakékoliv pochybnosti se 
obrátit na někoho blízkého, případně 
volat na linku 158, nikomu cizímu 
nepředávat žádné peníze

Dejte si pozor na podvodníky lákající peníze

Soutěž hasičských družstev 
V neděli 7. června se v areálu hřiště konal 
již desátý ročník pohárových soutěží 
hasičských družstev dospělých a mladých 
hasičů. Zahájení ranní i odpolední soutěže 
se zúčastnil starosta obce Josef Daněk, 
který přivítal všechny soutěžící, rozhodčí 
a hosty. Od 8:00 hodin se v kategorii 
mladší žáci předvedlo 15 družstev a 
vítězství si vybojovali hasiči z Prostřední 
Bečvy. Na druhém místě se umístili naši 
nejmladší hasiči a třetí příčka patřila 
Jarcové. V kategorii starší žáci soutěžilo 
21 družstev a vítězství si opět zajistila 
Prostřední Bečva. Druhou příčku obsadili 
hasiči z Jarcové a na třetím místě se 
umístili mladí hasiči z Hutiska – Solance. 
Celkem se zapojilo 36 družstev mladých 
hasičů a jubilejní 10. ročník tak navštívilo 
nejvíce soutěžních družstev v celé historii 
pohárových soutěží ve Valašské Polance. 
V letošním roce se velmi daří našim 
nejmladším žákům, kteří vždy bojují o 
první příčky na soutěžích v lize mladých 
hasičů okresu Vsetín. Odpolední soutěž 
dospělých v kategoriích muži, ženy 
a veteráni byla obsazena celkem 54 
družstvy. V kategorii mužů soutěžilo 35 
družstev a ovládli ji hasiči z Mirošova, 
druhé místo patřilo Babicím a třetí 
Nedašovu. V kategorii žen čítalo startovní 
pole 15 družstev a zvítězily ženy z Nosic, 

druhou příčku obsadily Vigantice a třetí 
Kolárovice. Veteráni měli startovní listinu 
obsazenu čtyřmi družstvy a zvítězilo 
družstvo z Vlčovic A, následovalo 
družstvo Vlčovic B a třetí místo si 
vybojovali hasiči Dubková ze Slovenské 
republiky. Desátý ročník byl hodnocen 
velmi dobře a další ročníky budou určitě 
pokračovat s ještě vyšší návštěvností. 
Děkujeme všem příznivcům požárního 
sportu za skvělou atmosféru.

Hasiči naší obce vyjížděli k zásahům
Výjezdová jednotka naší obce od začátku 
roku vyjela již k osmi událostem. Dne 

28. 1. 2015 to byl požár rodinného domu 
v Oznici, 18. 3. 2015 požár trávy v Lužné, 
19. 3. 2015 požár kotelny ve Valašské 
Polance, 24. 3. 2015 požár lesa ve 
Vsetíně, 25. 3. 2015 požár trávy v Lužné, 
31. 3. 2015 požár buněk ve Vsetíně, 13. 6. 
2015 požár stodoly v Leskovci a poslední 
událost byla 26. 6. 2015 požár lokomotivy 
ve Val. Polance.

Přání
Sbor dobrovolných hasičů přeje 
všem spoluobčanům krásné letní 
dny a hezké počasí pro dovolené a 
prázdniny.  

Hasiči od začátku roku vyjeli už k osmi výjezdům
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Mini přípravka
Nové nejmladší mužstvo polan-
ského klubu trénovalo pod ve-
dením Jardy Gergely někdy i ve 
dvaceti dětech ve věku od čtyř do 
osmi let. Naši nejmladší fotbalisti 
už za sebou mají také dva turnaje. 
V prvním, který se konal v Karo-
línce obsadili páté místo z dvaceti 
osmi týmů a ve druhém, který se 
hrál v sobotu 27.6. 2015 ve Vyso-
kém Poli, skončili dokonce druzí z 
osmi. Kdo má doma cvrčka, který 
by měl chuť to zkusit, má možnost 
přijít na trénink každé pondělí od 
17:00. Těšíme se na Vás.

Starší přípravka
Přípravka pod vedením Aleše 
Černotíka a Marka Juhaňáka ode-
hrála dobré jaro a v konečném 
součtu jim v tabulce patří krásné 
třetí místo z deseti účastníků. Nad 
jejich síly byly pouze družstva 
Hovězí a Lidečka. Z týmu navíc 
odchází do starší kategorie pouze 
dva hráči, takže perspektiva pro 
příští sezónu je velká.

Mladší žáci
Tým Šimona Srby a Pavla Tajzlera 
ve své první sezóně sbíral hlavně 
zkušenosti. V osmičlenné skupině 
skončil na šestém místě. Pro jarní 
boje už nemohl počítat s Tomášem 
Chrudinou, který odešel na hosto-
vání do Zlína. Tahounem se ale stal 
Petr Mikuš, který dal také nejvíce 
branek. Někteří mladší žáci pravi-
delně nastupovali také za starší a 
tyto zkušenosti se jim budou příští 
rok velmi hodit.

Starší žáci
Trenéři Jarda Zemánek a Petr Filgas 
se museli skoro celé jaro obejít bez 
kapitána týmu Filipa Růžičky, který 
byl zraněný. S touto absencí si ale 
ostatní poradili vcelku dobře a ve tři-
náctičlenné tabulce obsadili nakonec 
osmé místo. Z týmu odchází pět hrá-
čů a pět by jich také mělo přijít. Tým 
tak bude dostatečně kvalitní na to, 
aby se pokusil své umístění vylepšit.

Dorost
Jakub Kolínek a jeho družina ode-
rála výbornou sezónu. Konečné 
páté místo je vynikající. Tahouni 
dorostu David Maček a Lukáš Da-
něk se navíc skvěle prosazují také 
v týmu mužů, což je velmi důleži-
té. Škoda, že oba trápí častá zraně-
ní, umístění mladíků by mohlo být 
ještě lepší.

Muži
Áčko na jaře rozdávalo fotbalo-
vou radost a nebýt podzimních 
zaváhání se slabšími soupeři, po-
stoupilo by. Po prohře ve druhém 

jarním zápase v Kateřinicích si 
na našem družstvu vylámali zuby 
všichni další soupeři. Jedenáct 
výher v řadě a celkové třetí místo 
je výborným obrazem práce trené-
ra Karla Hajdy. Velmi cenné jsou 
hlavně výhry s první Dolní Bečvou 
a druhou Horní Lidčí, kdy Polanka 
předváděla vynikající fotbal a byla 
chválena také nezávislými fanouš-
ky. K postupu nakonec chyběl kou-
sek, ale takový je fotbal a nám ne-
zbývá, než se o vyšší soutěž poprat 
znovu. Pokud forma a chuť vydrží, 
máme se příští soutěžní ročník na 
co těšit.      TJS Val. Polanka

Polanští fotbalisti vyhráli jedenáctkrát za sebou 

Nová zelená úsporám pro rok 2015 
je otevřen. Program je jednodušší a 
lze žádat i o částečné zateplení nebo 
doplnění opatření již k realizovaným 
opatřením na úspory energie. Nově 
nepotřebujete registraci firem a SVT 
kódy výrobků, návrh opatření a 
výpočty mohou provádět proškolení 
projektanti, jejich seznam najdete 
na: Seznam energetických specialistů 
najdete na www.eazk.cz. Změny v 
pravidlech pro rok 2015: Zahájení 
příjmu žádostí: 15.5.2015. Ukončení 
příjmu žádostí: 31.10.2015 (do 
12h). Oprávněný žadatel: vlastník 

rodinného domu (bytové domy jsou 
podporovány pouze na území hl. m. 
Prahy). Doba udržitelnosti: 10 let od 
vyplacení dotace. Maximální výše 
dotace: 50 % doložených způsobilých 
výdajů. Způsobilé výdaje jsou výdaje 
bezprostředně související s přípravou 
a realizací podporovaných opatření, 
prokazatelně provedené po 1. 1. 2014, 
u dílčích (A.0) opatření je stanoveno 
datum 1. 1. 2015. Kam podat žádost: 
Budova 51, J. A. Bati 5645, 76001 
Zlín. Více o programu se dozvíte na 
www.eazk.cz nebo web Nová zelená 
usporám

Nová zelená úsporám pro rok 2015
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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi:
Obec Valašská Polanka
se sídlem : Valašská Polanka čp.270, 756 11
zastoupena : Josefem Daňkem, starostou obce
IČ: 304361
DIČ: CZ00304361
(dále jen dárce)

a

Fyzická osoba:
Jméno, příjmení:   
bytem:
telefon: 
nar.: 
 (dále jen obdarovaný)

Čl. I.

Touto smlouvou se upravují podmínky, za nichž obec Valašská Polanka převádí na obdarovaného bezúplatně darem vlastnické právo 
k trubnímu materiálu, a to za účelem vybudování kanalizační přípojky jeho nemovitosti k páteřní kanalizaci, budované na území 
obce v rámci akce Čistá řeka Bečva II.

Čl. II.

Předmětem daru je: trubní materiál pořízený v roce 2015 a to : 

specifikace druhu : 
- potrubí o průměru : 150 mm v délce :               mb á   95 Kč / mb =  Kč
- potrubí o průměru : 200 mm v délce :               mb á 156 Kč / mb  =  Kč
- koleno úhel 30 st.150 mm    :        ks  á   56 Kč / ks  =  Kč
- koleno úhel 45 st.150 mm    :        ks  á   59 Kč / ks  =  Kč
- koleno úhel 60 st.150 mm    :        ks  á   66 Kč / ks  =  Kč
- koleno úhel 30 st.200 mm    :        ks  á 116 Kč / ks  =  Kč
CELKEM :          :  Kč

dále jen „dar“.

Pořizovací cena daru činí …… Kč a uvádí se v této smlouvě pro evidenční účely a pro účely určení výše případné smluvní pokuty. 

Čl. III.

Dárce touto smlouvou převádí do vlastnictví obdarovaného za podmínek v této smlouvě uvedených výše uvedený dar a obdarovaný 
tento dar přijímá. 

Čl. IV.

Dárce na obdarovaného bezúplatně převádí vlastnické právo k daru, výlučně za účelem vybudování kanalizační přípojky (DKP) 
splaškové kanalizace od hlavní stoky k rodinnému (bytovému) domu č.p. ........., který je součástí pozemku parc. č.st. ................ 
v obci a k. ú. Valašská Polanka  a to výlučně za účelem vypouštění odpadních vod na základě smlouvy se společností Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 a za podmínek stanovených správcem kanalizačních 
sítí, když s tímto obdarovaný souhlasí a vlastnické právo k daru přijímá. Podpisem této smlouvy smluvní strany stvrzují předání, 
resp. převzetí, daru.

Obdarovaný se zavazuje, že dar nepoužije za jiným účelem, než výše uvedeným. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává 
smluvní pokuta ve výši dvojnásobku pořizovací ceny předmětu daru, kterou se obdarovaný zavazuje uhradit dárci do 14 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy k úhradě této smluvní pokuty.

Obdarovaný se zavazuje kanalizační přípojku realizovat v souladu s platnou dokumentací přípojky, schválenou provozovatelem 
kanalizace, Vodovody a kanalizacemi Vsetín, a.s., když s touto byl před podpisem smlouvy seznámen, nejpozději však do 
31.12.2015, případně do
3 měsíců od právní moci kolaudačního rozhodnutí kanalizace, na kterou bude možné, v souladu s platnou dokumentací přípojky, 
schválenou provozovatelem kanalizace Vodovody a kanalizacemi Vsetín, a.s., kanalizační přípojku napojit, není-li příslušným 
právním předpisem stanoveno jinak.

Čl. V.

1. Vlastnické právo k předmětu daru přechází na obdarovaného  jeho předáním.  
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží dárce a jeden obdarovaný.
3. Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
5. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní ani písemná, která by upravovala 

předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 
6. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Valašská Polanka, dne 14.5.2015 , na svém III. zasedání v r.2015, 

usnesením č. III/2015/14).
Dárce tímto potvrzuje, že tato darovací smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny 
podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). 

Ve Val.Polance dne ……… . . . . . .   

                  ___________________________                                                                __________________________
                                     Za dárce                            Za obdarovaného 



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 září 2015
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SVOZ ODPADU – 2. pololetí 2015 
VALAŠSKÁ  POLANKA 

 

Odpad  Termín  Co tam patří 
 
Netříděný domovní 
odpad 
(popelnice,  
černé pytle) 

Svoz
1 x za 14 dní 
vždy PONDĚLÍ 
lichý týden 

 
starý textil, použité hygienické potřeby, mastné 
papíry, staré pryže, drátěné sklo, staré kousky 
koberce, rohože porcelán, smetí,popel,  

Papír  
( modré pytle) 
 

ČTVRTEK   
27.7. a 22.10. 

noviny, časopisy, kartony,  papírové 
obaly,školní sešity, 
balicí papír, papírové obaly od potravin nebo 
jiných předmětů, počítačový papír, 
papírové ubrousky, pytle, 
lepenky, katalogy, spisy 
 

Sklo barevné 
( zelené pytle) 

ČTVRTEK   
20.8.  a  19.11. 

Prázdné barevné láhve od nápojů, ovocných šťav, 
lihovin, oleje, octa, apod. 
 
 
 
 

Sklo bílé  
( bílé pytle ) 
 

PÁTEK   
21.8.  a 20.11. 

prázdné sklenice ozeleny, kompotů, láhve od 
nápojů, ovocných šťav, lihovin, oleje, octu, rozbité 
okenní sklo (bez drátěného výpletu), průmyslové 

Plasty – žluté pytle 
                  + 
Nápojové kartony 
oranžové pytle 

PÁTEK 
3. července 

7. srpna 
4. září 
9. října 

6. listopadu 

 
plastové obaly od potravin a nápojů (PET láhve), 
plastové sáčky a obaly od průmyslového zboží, 
pěnový polystyrén,obaly 
a láhve z umělých hmot, fólie,přepravky, výrobky 
z plastů 
-----------------------------  
nápojové papírové obaly od džusů,mléka,vína, 
limonád,sirupů,ovocnýchšťáv,apod. 

 

Nebezpečný  
a velkoobjemový 
odpad 

SOBOTA  
3. října 

 

Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, 
ledničky, vyřazené léky, zářivky,vyjeté oleje, 
odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a 
plastové nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin, 
textil znečištěný, olejové filtry, plechovky od barev, 
staré lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na 
ochranu rostlin a stromů, pneumatiky, duše atd. 

 
Tříděný, velkoobjemový a nebezpečný odpad  

můžete průběžně odevzdávat také ve sběrném dvoře firmy 
Sběratelství s.r.o.  Miroslava Smýkala 

 
Harmonogram svozu je rovněž v kalendáři na internetových stránkách obce. 

 

Upozorňujeme všechny občany na povinnost uhradit  místní poplatek za provoz 
odpadového systému a to nejpozději do 30. září kalendářního roku. 


