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Projekt Čistá řeka Bečva se na podzim konečně rozjede

Od počátku listopadu loňského roku
řešil Úřad pro hospodářskou soutěž

v Brně (ÚOHS) podání námitky fy.
Zlínstav a.s. vůči výběru zhotovitele

Základní školu čeká zateplení a výměna oken

Obec Valašská Polanka požádala
o dotaci na zateplení naší ZŠ
hned ze dvou zdrojů, které jsou
nyní k dispozici na Státním fondu
životního prostředí ČR a to: ze Zelené
úsporám a také tzv.Operačního
programu životního prostředí (OPŽP).
Stále nemáme v ruce Rozhodnutí
o přidělení dotace ani od jednoho
z těchto grantů, i když jsme ve svých
žádostech oznamovali plánovaný
průběh realizace stavby od 15. 6.
2013 do 30. 9. 2013. Administrace
těchto žádostí je asi velmi náročná
a úředníci, kteří ji provádí bohužel
nestihli vydat rozhodnutí o tom, zda-li
jsme se svou žádostí uspěli. Přesto
jsme vypsali výběrové řízení na
zhotovitele stavby „Stavební úpravy
budov ZŠ snižující energetickou

náročnost“,, které proběhlo v průběhu
měsíců dubna a května tohoto roku
s tím, že své cenové nabídky podalo
celkem 12 firem.
Jediným hodnotícím kritériem byla
cena. Hodnotící komise, jmenovaná
ZO, která zasedala dne 13.5.2013
zjistila, že
4 firmy nesplnily
podmínky požadované v zadávací
dokumentaci a proto musely být
z veřejné soutěže vyřazeny. Byly to
tyto firmy : 1/ PASTALI s.r.o.
2/
TECHNOHALL SLOVAKIA SK
s.r.o., 3/ COMMODUM, spol. s r.o. a
4/ KELTEX spol. s r.o. Ze zbylých 8
firem, které pro vyhodnocení soutěže
zbyly, vyhodnotila hodnotící komise
jmenovaná zastupitelstvem obce jako
vítěznou cenovou nabídku firmy BS
Vsetín s.r.o
pokrač. na straně 2

na stavbu A v rámci projektu Čistá
řeka Bečva II etapa, jejíž součástí je i
naše obec. Koncem dubna tohoto roku
tato firma svoji námitku stáhla. ÚOHS
potvrdil, že z vlastního podnětu
dále v podané námitce fy. Zlínstav
pokračovat nebude a proto mohl být
potvrzen výsledek výběrového řízení
na stavbu A, kdy se vítězem tohoto
tendru stalo sdružení firem UNISTAV
Brno a.s.– CHEMKOSTAV Bratislava
a.s.. Následně mohla být s těmito
firmami podepsána smlouva o dílo, na
základě které je možné požádat SFŽP
ČR, spolu s dalšími požadovanými
doklady, o vydání rozhodnutí o
přidělení dotace. pokrač. na straně 3

S odpady do KOVEKA
Firma
Miroslav
Smýkal
KOVEKO v této době zahajuje
provoz sběrného dvora, který by
měl sloužit především lidem z
„Polanecka“. Znamená to, že do
provozovny KOVEKA v bývalé
Liptě můžete nyní
celoročně
nosit či vozit nejenom kovošrot,
papír a elektrozařízení, ale nově i
plasty, sklo a také velkoobjemový i
nebezpečný odpad (nábytek, lednice,
pneumatiky, barvy, chemikálie
apod.), který se doposud likvidoval
pouze při jarních a podzimních
mobilních svozech. Otevírací doba
sběrného dvora bude následující :
PO-PÁ 6,00 až 16,00, SO - 7,00
až 11,00. Při předání odpadu je
nutné předložit alspoň jeden doklad
totožnosti se jménem a adresou.
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Základní školu čeká zateplení a výměna oken

Pokračování ze strany 1
Firmy BS Vsetín s.r.o. je požadované
práce na zateplení školy (výměna

pořadí výběrového řízení je uvedeno
v tabulce. Vzhledem k tomu, že se
termín letních prázdnin, které pro tyto

FIRMA
1/ PASTALI s.r.o.
2/ TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o.
3/ SYNER Morava, a.s.
4/ COMMODUM, spol. s r.o.
5/ KELTEX spol. s r.o.
6/ BS Vsetín, s.r.o.
7/ ASPRO družstvo služeb a prací
8/ TM Stav, spol. s r.o.
9/ Stavební izolace Zlín, s.r.o.
10/ A.O.P. s.r.o.
11/ 1.VASTO spol. s r.o.
12/ POZIMOS, a.s.

NABÍDKA
-21 204 533,00 Kč
-10 530 158,71 Kč
-10 053 389,00 Kč
-10 533 369,55 Kč
-13 219 993,00 Kč
-9 795 048,18 Kč
-11 293 993,00 Kč
-10 857 297,00 Kč
-11 398 168,00 Kč
- 9 889 502,00 Kč
-12 928 893,00 Kč
-10 695 002,00 Kč

oken a dveří, zateplení fasády a
zateplení plochých střech na všech
pavilonech školy) ochotná provést za
: 9 795 048,18 Kč bez DPH. Celkové

práce chceme využít v maximální
možné míře kvapem blíží, rozhodlo
zastupitelstvo obce o tom, že smlouva
o dílo bude s vítězným uchazečem

POŘADÍ
3.
1.
6.
5.
7.
2.
8
4.

podepsána i tehdy, nebude-li do
tohoto data rozhodnuto o přidělení
dotace, protože jinak by tyto práce
nebylo možné na tak velké škole
v požadovaném termínu provést
Avšak s vědomím, že existuje opravdu
velké procento pravděpodobnosti, že
nám dotace na zateplení naší školy
bude skutečně přiznána.
Profinancování této stavby,
ale také stavby dešťové kanalizace,
opravy cest a všeobecných nákladů
spojených s realizací stavby ČŘB
II, bude zajištěno s pomocí úvěru
o objemu 15 mil. Kč splatného
v průběhu 15-ti let, na jehož pořízení
pro obec bylo vypsáno výběrové
řízení, které má být dokončeno
začátkem srpna tohoto roku. starosta

V Polance nakonec komunitní kompostárna bude

V měsíci květnu byla podepsána
Smlouva o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí
ČR na realizaci projektu zřízení
„Komunitní
kompostárny
obce
Valašská Polanka“, o kterou jsme
v loňském roce požádali Ministerstvo
životního prostředí.
Naší obci byla na pořízení techniky pro
provozování komunitní kompostárny
přidělena dotace ve výši 1 150.000,Kč, což je 90% z celkové částky, která
činí 1 279.000,- Kč. K dispozici máme
pro provoz komunitní kompostárny
tuto techniku:
- malotraktor s vlečkou
- mulčovač se sběračem
- čelní nakladač
- štěpkovač
- překopávač kompostu
- vibrační síto

Komunitní kompostárna bude zřízena
mezi Leskovcem a Val.Polankou
nedaleko od polního hnojiště, které
zde provozuje firma VHCT Senpol
Seninka s.r.o. a to na pronajatém
pozemku od manželů Josefa a Lenky
Juhaňákových, kde bude uložena
plocha ze silničních panelů, na
kterých se bude kompost vyrábět.
Provoz kompostárny budou zajišťovat

stávající zaměstnanci obce.
Realizací tohoto projektu bude
umožněno zpracovávat a využívat
biologicky rozložitelný odpad, který
je produkován při údržbě veřejné
zeleně a ze zahrad občanů (tráva a
větve, ze kterých lze vyrobit štěpky).
Následné využití kompostu by mělo
přispět ke zlepšení kvality půdy na
veřejných prostranstvích.
Pro zavedení této služby do života
obce přijalo zastupitelstvo obce
níže uvedenou „obecně závaznou
vyhlášku“, podle které se budou
občané řídit a tuto komunitní
kompostárnu využívat:
Obecně závazná vyhláška obce
Valašská Polanka č. 2/2013
Kterou se stanoví systém komunitního
kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce.
Zastupitelstvo obce Valašská Polanka
se usneslo vydat tuto obecně závaznou
vyhlášku:
čl.1
Sběr a shromažďování rostlinných
zbytků
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a
zahrad na území obce, kterými se
rozumí tráva a větve z ořezu stromů
a keřů, lze v období od 1.3. do 30.11.

daného roku, předávat:
a) komunitní kompostárně ve Valašské
Polance umístěné na poz. p.č. 2888/2
b) nebo ukládat na sběr. místech: „v
Kotli“ p.č. 1760/1 , „za Foldyny“
p.č.1563/1, „u Hamárů“ p.č. 1291 a
„na Podevsí“ p.č.224/3 v k.ú. Valašská
Polanka
v místech
označených
informačními tabulemi, odkud je
bude obec na komunitní kompostárnu
průběžně převážet.
čl.2
Způsob využití zeleného kompostu
Obec využívá zeleného kompostu
k údržbě a obnově veřejné zeleně
v obci.

Proběhne terénní výzkum
Valašského muzea
V
souvislosti
s
aktualizací
koncepčních materiálů Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm
bude
odbornými
pracovníky probíhat od května
do července terénní výzkum.
Pracovníci
Valašského
muzea
budou v souladu s respektováním
soukromého vlastnictví provádět
vnější fotodokumentaci některých
hospodářských objektů a po
domluvě s majiteli by proběhlo
základní zaměření a podrobná
fotodokumentace.
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Pokračování ze strany 1
Evropská unie i Česká republika
má pro tento náš projekt připravené
finanční prostředky a proto je
již jen otázkou času, kdy bude
naše žádost těmito institucemi
akceptována a podepsána smlouva
o dotaci na realizaci stavby. Ihned
jak bude vydáno Rozhodnutí o
přidělení dotace (předpokládá se
v průběhu září, či října letošního
roku), je možné zahájit stavbu
splaškové kanalizace i v naší obci.
29.5. 2013 proběhl ve Valašské
Polance kontrolní den projektu
ČŘB II, kde byla provedena
rekapitulace úkolů a závazků
všech partnerů projektu, na
základě čehož byly doladěny
veškeré nejasnosti ve financování
nejen stavby splaškové kanalizace,
ale také na stavbách v rámci
“opčního práva“. To se v naší
obci týká výstavby dešťové
kanalizace do stavebních obvodů
Suláčov a Podevsí II, opravy cest
po kanalizaci a tzv. společných
nákladů, kterými jsou například

společná přečerpávací stanice
v Ústí u Vsetína, zadavatelské
činnosti, náklady na pořízení
vozidel pro svoz septických vod,
náklady spojené s úvěrem apod.
Dne 4. 6. 2013 zasedala Valná
hromada Mikroregionu Vsetínsko
(MV), vrcholný orgán tohoto
dobrovolného sdružení, který
je
investorem
připravované
investiční akce ČŘB II etapa.
Místo odstoupivšího radního
MV pana Vychodila byl zvolen
nový člen Rady MV, kterým
se stal místostarosta Rožnova
pod Radhoštěm pan Dr. Václav
Mikušek. Na tomto jednání byly
schváleny smlouvy o převodu
práv a povinností vyplývajících
ze stavebního povolení, ručitelská
prohlášení účastníků projektu
a
další
dokumenty,
které
poskytovatelé dotace vyžadují.
Ty jsou odvozené od výsledků
výběrových řízení na zhotovitele
staveb A, B a C, ze kterých se celý
projekt skládá.
Projekční kancelář DUIS Brno také

pokračuje na výrobě projektových
dokumentací
domovních
kanalizačních přípojek občanů,
které by měly být v průběhu
tohoto roku hotové pro všechny
občany, kteří mají možnost se na
splaškovou kanalizaci napojit.
Pokud by jejich platnost do jejich
provedení měla být ukončena,
postará se obecní úřad centrálně
o prodloužení jejich platnosti
až do jejich realizace. Závěrem
tedy nezbývá než konstatovat,
že jakmile se stavba splaškové
kanalizace v září či říjnu rozjede,
budou všichni majitelé pozemků
dotčených touto stavbou požádáni
o spolupráci při vytyčování
trasy kanalizace na pozemcích
s vědomím, že je nutné splnit
veškeré závazky, ke kterým jsme
se jako investor stavby zavázali.
Věřím, že přes všechna omezení,
která budou realizací této stavby
vyvolána, bude stavba provedena
řádně a včas a že problémy vzniklé
touto stavbou společným úsilím
překonáme!
starosta

K výročí 110 let od založení první
strojírenské dílny fy Baťa se koná
výstava DNY STROJÍRENSTVÍ
VE ZLÍNĚ, která na 60 panelech
představí historii strojírenství ve
Zlíně až po současnost. Na výstavě
se prezentuje 14 nejúspěšnějších
současných strojírenských firem, které
navazují na tradici výroby obráběcích
a obuvnických strojů a které stále
hledají nové, mladé a odborně zdatné
pracovníky. Zveme proto všechny
k návštěvě této výstavy. Ty starší
zavzpomínat a zároveň těm mladým
ukázat perspektivy tohoto náročného
oboru, který i v dnešní době se potýká
s
nedostatkem
kvalifikovaných
pracovníků. Výstava se koná
v termínu od 13. 5. do 30. 6. 2013
ve Zlíně v 53/2 budově v bývalém
areálu fy Svit a je otevřena denně od
8 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Soutěž Vesnice
roku Zlínského
kraje, které se
i v letošním
roce naše obec
zúčastnila, byla
vyhodnocena
dne 31.5.2013
v
budově
Zlínského
kraje ve Zlíně.
Zde jsme se

za vzorné vedení kroniky (na snímku
naše současná kronikářka Jaroslava
Mikušková), obec Ratiboř, která
získala Diplom za vzorné vedení obecní
knihovny, Obec Kašava získala diplom
za udržování lidových tradic. Mimořádné
ocenění za komplexní přípravu a realizaci
urbanistického rozvoje obce si odnesla
obec Lípa, Diplom za péči o květinovou
výzdobu obce Machová, Diplom za
příkladnou péči o historickou zástavbu
obce Březnice, Diplom Zlatá cihla
(kategorie A) obec Zděchov za hasičskou
zbrojnici, Diplom Zlatá cihla (kategorie
B) obec Lípa za rekonstrukci bývalého
mlýna a Cenu naděje pro živý venkov obec
Drnovice. Osobnostmi Programu obnovy
venkova ve Zlínském kraji se stali pan
Alois Lukša za příkladnou péči o tradiční
valašskou dřevěnici v obci Zděchov a pan
Jiří Mareček za vedení resocializační a
terapeutické komunity v obci Březnice.
Ostatní obce komise ocenila pamětním
listem.
Pokračování na straně 6

Pozvánka

Obec dostala ocenění za vzorné vedení kroniky

dozvěděli, že: Zlatou stuhu a 1. místo

v soutěži ZK obdržela obec Vysoké
Pole, modrou stuhu za společenský život
získala obec Nedašov, bílou stuhu za
činnost mládeže obec Kateřinice, druhé
místo a oranžovou stuhu za spolupráci
obce se zemědělským subjektem obec
Prlov a zelenou stuhu obec Skaštice.
Speciální finanční ocenění Zlínského
kraje obdržely také další obce, a to obec
Valašská Polanka, která získala Diplom
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Rekonstrukce topení v základní škole je zahájena

V souladu se schváleným rozpočtem
obce byly počátkem února zahájeny
práce na tzv. Rekonstrukci otopné
soustavy ÚT v ZŠ Val.Polanka, která
obsahuje :
- demontáž stávajících ventilů a
šroubení na radiátorech ÚT
- montáž termostatických ventilů
- montáž regulačních šroubení
- výměna špatných topných těles ÚT
nebo doplnění topných článků
- demontáž a montáž izolací potrubí
- demontáž a montáž čerpadel a
regulačních armatur
- regulace a vyvážení otopné soustav.
Tyto práce je nutné provést na
základě platné legislativy a dle
daných požadavků stanovených
v Energetickém auditu zpracovaném
pro ZŠ Val. Polanka. Vzhledem

k tomu, že jsme požádali o dotace na
zateplení ZŠ Val.Polanka, je nutné mít
tyto práce provedené, protože jinak
bychom nemohli provést „závěrečné
vyúčtování zateplení školy“, bez
kterého by nám nemohla být dotace
přiznána.

Celý projekt je realizován na základě
projektové dokumentace zpracované
Ing. Josefem Gargulákem z Lidečka a
to vítězným uchazečem o zakázku dle
výběrového řízení na zhotovitele, které
bylo pro tyto práce zorganizováno.
K podání cenových nabídek byli
vyzváni 3 místní podnikatelé a to:
- 1/ Babica Jiří
756.480,- Kč
- 2/ Černota Milan
724.447,- Kč
- 3/ Hromada Petr (Svou cenovou

Výzva k podání nabídek na odkoupení nemovitosti

Zastupitelstvo obce Val.
Polanka rozhodlo dne 6.9.2012,
že z vlastnictví obce prodáme
nemovitosti tomu zájemci, který
za ně dá nejvyšší cenovou nabídku.
Jedná se o nemovitosti v místní části
obce zvané „Stará Obecnice“, které se
nachází v lokalitě situované mezi státní
silnicí č. I/57 a potokem Senice. Jde
o rovinatý terén, kde je možný příjezd
po zpevněné komunikaci, je zde
možné se napojit na veřejný vodovod
a zemní plyn. Po dokončení stavby
splaškové kanalizace v roce 2013 zde
bude možné se napojit na veřejnou
splaškovou kanalizaci ukončenou
v ČOV. Do této aukce nabízí Obec
Val.Polanka rodinný dům čp.177
na p.č.st.416, včetně příslušenství
a pozemků p.č.st.416 o výměře 89
m2, p.č.1162/8 zahrada o výměře
242 m2 a p.č.1162/23 o výměře 791
m2 přičemž minimální prodejní cena
byla stanovena Zastupitelstvem obce
Valašská Polanka na 670 tis. Kč.
Zájemci o koupi těchto nemovitostí
musí podat svou nabídku v zalepené
obálce v termínu do konce dubna 2013
přičemž na následujícím zasedání ZO
bude o prodeji rozhodnuto. Nabídky
zasílejte na adresu: Obecní úřad
Valašská Polanka čp.270, 756 11
Valašská Polanka a to poštou nebo

doručením osobně na podatelnu OÚ
Val.Polanka. Na obálce musí být
uvedeno : NEROZLEPOVAT, cenová
nabídka na koupi nemovitostí
Cenová nabídka musí obsahovat
následující údaje: Jméno, příjmení,
rodné číslo, trvalé bydliště, telefon či
e-mailovou adresu žadatele o koupi
nemovitostí, cenovou nabídku za
nemovitosti celkem. Zastupitelstvo
obce při svém zasedání v průběhu
roku 2013 rozlepí doručené obálky
s cenovými nabídkami,
provede
jejich vyhodnocení a rozhodne o tom,
komu budou nemovitosti prodány. Pro
prodej jsou stanoveny tyto podmínky:
Nemovitosti budou prodány tomu
žadateli, který nabídne nejvyšší
cenovou nabídkua kupní smlouvu
na prodej nemovitostí podepíše
starosta obce až následně po té, kdy
bude finanční částka jako kupní cena
připsána na účet obce Val.Polanka
převodním příkazem. Nebude-li
kupní cena zaplacena a tedy kupní
smlouva podepsána do 90 dnů ode
dne zaslání uvědomění na uvedenou
adresu o tom, že byl žadatel vybrán
jako kupující, bude pro prodej vyzván
žadatel, který se umístil jako druhý.
ZO Val.Polanka si vyhrazuje právo
zrušit tuto aukci bez udání důvodu.

starosta

nabídku nepodal - zakázka v zahran.)
Vítězem tendru se stal Milan Černota,
který požadované práce provede za
724.447,- Kč. Starosta obce požádal
Zlínský kraj o dotaci na provedení
těchto prací z grantu s názvem:
„Podprogram na obnovu venkova“ a
se svou žádostí uspěl. Zlínský kraj ze
svého rozpočtu podpoří realizaci této
akce částkou ve výši 289.000,- Kč
což činí necelých 40% RN.Zdárnou
realizací tohoto projektu, který má být
dokončen 15.8. 2013, dojde ke splnění
požadavků zákona č.406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, k zajištění
optimálního provozu tepelné soustavy,
její zregulování na budoucí zateplení
budov školy, ke snížení energetické
náročnosti budov a k zajištění
tepelné pohody učeben v souladu
s hygienickými předpisy. starosta

Obec dostala obraz
Pan Václav Popelka se malování
obrazů věnuje poměrně krátký
čas. Přesto už měl ve Vsetíně dvě
samostatné výstavy a obě byly velmi
úspěšné. Je zajímavé prohlížet si
neškolenou rukou malované obrazy
vyprávějící o obyčejném životě na
Valašsku i o duševních a duchovních
prožitcích svého tvůrce. Stejně tak
zajímavé je si s panem Popelkou o
malování a jeho životě na chvíli v
klidu povyprávět. Udělejte si čas a
navštivte jej v jeho malém ateliéru
na horním konci dědiny. Jedno dílo
našeho lidového básníka štětce
věnované Val. Polance je od jara k
nahlédnutí i na obecním úřadě.
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Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie

Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci
více než 2900 kilogramů vysloužilých
elektrozařízení. Každý den putuje k
ekologickému zpracování tisícovka
ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí
Čechy na páté místo mezi Evropany.

Díky tomu se nám daří nejen chránit
životní prostředí, protože staré spotřebiče
už nekončí na černých skládkách
nebo dokonce pohozené na kraji lesa.
Dosahujeme i významných úspor
materiálů a energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací
vyřazených
spotřebičů
získalo
železo na výrobu 13 000 osobních
automobilů. Ušetřilo se 14 milionů
litrů ropy. Uspořená elektrická energie
by vystačila na rok všem obyvatelům
zhruba dvacetitisícového města. A díky
odbornému zpracování „vysloužilců“
neuniklo do ovzduší 290 000 000 tun
CO2, takže ozonová díra nad námi se dál
zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým
důvodem, proč byl celý systém zpětného
odběru spotřebičů v celoevropském
měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností
skandinávských zemí. Postupně jej
převzaly všechny „staré“ státy Evropské
unie, po nich i ty nové včetně České
republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky
na špičce.

Motivační program ELEKTROWINu

K dosažení těchto výsledků významně
přispěl i Motivační program kolektivního
systému ELEKTROWIN. Do něj se
mohou města a obce zapojit a čerpat
z něj finanční odměny již šestým rokem.
Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN
vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba
13 400 000korun.
Při splnění daných kritérií může obec
získat z Motivačního programu až 100
000 korun za rok.
Získané peníze obce využily podle
vlastního uvážení a potřeb především k
lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a
jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich
obsluhy, a tím současně ke zvýšení
množství zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že
se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň
jednu vlastní všechny domácnosti.
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje
na 14 let. Starých lednic a mrazáků se za
posledních sedm letzbavila každá druhá
česká domácnost. Přes tuto masivní
obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě
hodně práce.
Nezbytnou
součástí
každodenního
života jsou i pračky, kterých v českých

domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi
další nepostradatelné pomocníky patří
žehličky a rychlovarné konvice (po 3,9
mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především lidé používají, dokud fungují.Bez ohledu
na jejich parametry, například spotřebu
elektrické energie. Vzhledem k cenám
elektřiny se ale může tempo výměny
starých za nové významně zrychlit.
Největší žrouti energie
Zejména
chladicí
zařízení
patří
k největším domácím „žroutům energie“,
protože jsou v chodu 24 hodin denně.
Prostou kalkulací tak bude nejspíš stále
více spotřebitelů docházet k závěru, že
výměna staré lednice za novou přinese
navzdory pořizovací ceně nakonec
úsporu.
Ve zpětném odběru se každopádně budou
tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho
poté, co se při prodeji nových přestane
odděleně uvádět výše recyklačního
příspěvku.
K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy
přijdou při likvidaci na řadu skuteční
veteráni, budou se velmi hodit finanční
rezervy, jež ELEKTROWIN vytvářel
v uplynulých letech. Jen tak bude moci
být i tato likvidace skutečně ekologická.

Opravy hlavní cesty by měly být do
prázdnin hotové

Na rekonstrukci fary přispěla svým
vystoupením také polanská schóla

V první půli měsíce června proběhlo na radnici jednání
se zástupci ŘSD a dodavatelskou firmou SilniceCZ o
záručních opravách před nedávnem rekonstruované
vozovky silnice I/57 přes naši obec. Jednalo se zejména o
opravách „sednutých“ míst v povrchu, kde se při deštivém
počasí vytváří kaluže, které znepříjemňují život zejména
uživatelům chodníků a začínají způsobovat škody i na
nemovitostech. Zástupce dodavatele přislíbil opravu
provést do konce měsíce června 2013.

V dubnu letošního roku vystoupily společně scholy
z Valašské Polanky a Telnice u Brna na dvou benefičních
akcích. Ta první - Telnici podpořila projekt výstavby
kaple v blízké vesnici Nesvačilka u Brna. Ta druhá
- v naší obci - byla pořádána na podporu připravované
opravy naší farní budovy.
Výtěžek dobrovolného vstupného v Polance činil
13.000 Kč. Oprava (na kterou věřící postupně budou
v pravidelných sbírkách střádat peníze) by měla
zahrnovat provedení nové vodorovné izolace (vč.
podřezání základů s dodatečnou izolací), dispoziční
úpravy, vybudovánínových sociálních zařízení i
přípravu k využití půdních prostor.
Všechny práce chtějí farníci brigádnickými i
dodavatelskými pracemi dokončit do poloviny příštího
roku, kdy by do naší farnosti měl přijít nový duchovní
správce.
Několik videí z koncertu, při kterém naši scholu
doprovázeli muzikanti z Malé Paříže je na stránkách
h�p://www.ramok.com/
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Mladí hasiči z Polanky letos předvádějí skvělé výkony

Mladým hasičům se daří

Družstva Mladých hasičů začaly
soutěžní sezonu výbornými výsledky.
Dne 4.5. 2013 na obvodním v Růžďce
se starší žáci umístili na 1. místě
a postoupili do Okresního kola.
Mladší na této soutěži obsadili také
velmi pěkné 5. místo. Okresní kolo
se konalo 18.5. 2013 v Horní Lidči
a tam se družstvo starších umístilo
na 3. místě a postup do Krajského
kola jim unikl jen o udělené trestné
body v disciplíně štafeta dvojic. Na
další pohárové soutěži v Hovězí se

opět dařilo starším žákům a umístili
se na prvním místě, mladší obsadili
10. místo.

Pohárové soutěže
SDH Valašská Polanka

Dne 9. června proběhly soutěže
požárních družstev. Dopoledního
zápolení Mladých hasičů, se v letošním
8. ročníku zúčastnilo nejvíce družstev
v celé historii. V kategorii starší žáci
měřilo své síly 20 družstev a na 1.
místě se umístilo družstvo z Oznice,
2. místo Valašská Polanka, 3. místo

Hutisko-Solanec. Mladších žáků se
přihlásilo 13 družstev a opět i v této
kategorii zvítězili hasiči z Oznice, 2.
místo Bystřička, 3. místo HutiskoSolanec. Mladí hasiči naší obce se
umístili na 8. místě.
Odpolední soutěž dospělých byla
zařazena do Vsetínské hasičské ligy a
přihlásilo se 23 družstev mužů. Tuto
kategorii vyhrály Vrbětice, druhé
místo patřilo Veselé a třetí místo
Velké Karlovice. V kategorii žen
bylo na startovní listině 14 družstev
a zvítězily ženy z Bratřejova, druhou
příčku obsadila Jarcová a třetí Lešná.
Veteráni se přihlásili jen dva a zvítězili
hasiči z Velkých Karlovic následováni
hasiči z Vlčovic.
III. Sraz hasičských Polanek
Již třetí sraz hasičů, kteří mají ve svém
názvu Polanka (Polánka), se uskuteční
16.-18. srpna 2013 v Polance nad
Odrou. Tento sbor se pořádání ujal
v rámci oslav 120 let od založení SDH
Polanka nad Odrou. SDH Valašská
Polanka plánuje jednodenní zájezd na
tento sraz v sobotu 17. 8. 2013.
Jaromír Polanský

Polanka dostala ocenění za vzorné vedení kroniky

Pokračování ze strany 3
Dovolím si využít této příležitosti
a poděkovat za dobrou práci všech
kronikářů naší obce. Jmenovitě paní
Mgr.Mikuškové, čp.309, která v současné
době obecní kroniku píše, ale také
bývalým kronikářkám: paní Žákové
Ludmile čp.57 a paní Mikuškové Anně
čp.272 i dalším, kteří se tohoto ocenění
i jejich práce ale již nedožili.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat
za dobře odvedenou a oceněnou

práci v této soutěži také všem, kteří
se snaží uchovat v paměti život naší
obce prostřednictvím fotografií, videí,
záznamů v pamětních knihách obce
apod., a dávají je k dispozici obci.
Poděkovat bych chtěl rovněž všem našim
občanům, dětem, zástupcům občanských
sdružení a občanských aktivit, ředitelkám
ZŠ a MŠ i podnikatelům a muzikantům,
za vzornou reprezentaci obce u hodnotící
komise v den její návštěvy u nás.
starosta

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU :
Oznamujeme veřejnosti, že v současné době je několik obecních
nebytových prostor k pronájmu.
Jedná se o tyto nebytové prostory :
1/ Stánek PNS na autobusové zastávce u KD
2/ Ve II.NP Domu služeb, původně drogerie paní Urbánkové
3/ Ve II.NP v Kulturním domě, původně or. dětského lékaře s čekárnou
4/ Ve II.NP v Kulturním domě, původně denní místnost lékařů
Zájemci pronájem některého ze zde uvedených nebytových prostor
hlaste se na OÚ Val.Polanka, kde Vám budou sděleny bližší údaje o
podmínkách pronájmu.

Františka Muchová je
nejlepší sekáčka

V sobotu 8. června se v areálu u
Húšťú v Prlově konal už 9. ročník
Velké ceny Valašska v sečení kosů
Zaregistrováno bylo pět žen a
dvanáct mužů. V kategorii žen
zvítězila paní Františka Muchová z
Valašské Polanky. Patří ji blahopřání
k vynikajícímu výkonu i dík za
reprezentaci naší obce.
Prvenství v kategorii mužů obhájil
i po roce pan Pavel Fila z Prlova.
Letos poprvé byla vytvořena také
další kategorie a to kategorie
“junior,” kterou ovládla Natálka
Kurtinová z Lužné. Letošnímu
ročníku přálo krásné počasí.
Připraven byl také hudební program
- kromě prlovských heligonkářů a
trombitášů Štefánikovců vystoupil
také početný soubor zpěváků a
zpěvaček ze slovenské Lednice.
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Místní knihovna rozjela zajímavý literární projekt

Stalo se již tradicí, že se žáci naší
ZŠ každoročně zúčastňují literární
soutěže „O poklad strýca Juráša“.
Každým rokem se aspoň někdo umístí
také v okresním kole. V letošním
roce se to podařilo dvěma děvčatům
-Hance Liškové (5.třída) – ve své
kategorii se umístila na pěkném 2.
místě a Petře Kubenkové (3. třída) –
obsadila také pěkné 3. místo. Oběma
děvčatům gratulujeme. Chtěla bych
tímto poděkovat vedení školy, všem

vyučujícím na prvním stupni a paní
vychovatelce ze školního klubu za
podporu této soutěže.
V letošním roce knihovna oslovila
děti i dospělé k literární tvorbě
v projektu „Co pravili staříček ze
stařenků“. V soutěži se nakonec sešlo
pět zajímavých, valašštinou psaných
„dílek“ od dětí ze základní školy.
Protože jsou zajímavá, budou dána
k dispozici obecní kronice a podle
možnosti budou otištěna i v obecním

Natka Kozubíková je talent

zpravodaji. Chceme vás všechny
vyzvat a snad také poprosit, abyste se
pokusili zapsat nebo zvukově zachytit
co nejvíce vzpomínek a příběhů
z minulých dob, protože pro budoucí
generace to jistě bude velmi zajímavé
čtení. Dále vám sdělujeme, že obecní
knihovna má nové webové stránky, na
kterých můžete sledovat dění v naší
obecní „čtenářské světnici“ www.knihovna.valasskapolanka.cz
Alena Kozubíková

Průvod Božího těla

V.mezinárodní festival dětí a mládeže „RedSeaJoy’s Po více než 40 letech zažili polanští farníci průvod Božího
2013“ ve městě Eilat (Izrael) ve dnech 23. – 28. dubna byl Těla obcí. Tato křesťanská slavnost se koná jednou do
již čtvrtým festivalem, kterého se zúčastnilo klarinetové roka na šedesátý den po Velikonocích. Spolu s kaplanem P.
kvarteto Presto ZUŠ Zlín jehož členkou je i polančanka
Natálie Kozubíková.
Jejich pětidenní pobyt ve městě Eilat obsahoval čtyři
vystoupení na významných podiích města. Účast
hudebních a tanečních souborů z celého světa byla velmi
početná, do univerzitního města se sjelo více než 2000
dětí a mládeže. Kvarteto ZUŠ Zlín soutěžilo na místní
konzervatoři před odbornou porotou profesorů a po
velmi zdařilém výkonu získalo (tak jako v předchozích
čtyřech ročnících) opět 1. cenu. Na základě jejich
výkonu přišly další nabídky od organizátorů festivalů
z různých zemí světa např. z Itálie, Ruska, konkrétně z
Moskvy, nebo Makedonie. A tak mladí klarinetisté pod
vedením učitele Jana Slavíka mají příležitost zase
vyvést naše umění za hranice České republiky. Pobyt
Mariuszem Karkoszkou, ministranty , muzikantyPolančanky
i malými dětmi , které před monstrancí sypaly květy prošli
věřící částí obce ve Vápenkách. Při krátkých obřadech u 4
oltářů prosili mj. o požehnání pro obyvatele celé vesnice,
rodiny, mládež, nemocné i za úrodu na polích. Pro mnoho
lidí byla tato událost vzpomínkou na mládí či dětství a pro
všechny snad také okamžikem, kdy si trochu intenzivněji
připomněli spoluzodpovědnost za vytváření pokojného
života v naší obci.

Poděkování

ve městě Eilat a návštěva města Jeruzalému a jeho
okolí s krásnými historickými památkami byl pro žáky
ZUŠ nezapomenutelným zážitkem a zároveň bude další
motivací pro jejich uměleckou činnost. Poděkování patří
Statutárnímu městu Zlín, které přispělo mladým umělcům
na tento pobyt. Tato ocenění potvrzují vysokou úroveň
našeho uměleckého školství a jsou zadostiučiněním
pedagogů základních uměleckých škol.

Základní škola ve Valašské Polance před časem zahájila
projekt „Pomáháme kamarádovi“, jehož součástí je také
sběr plastových uzávěrů od PET lahví. V dubnu jsme
uzávěry prodali. Celkem se podařilo sesbírat 290 kg
plastových uzávěrů a dostali jsme za ně 2 000,- Kč. Tyto
uzávěry vykoupila firma CIS-AIR International s.r.o. ze
Slušovic, jejíž jednatel pan Libor Valerián nejen, že sám
pro plné pytle přijel, ale také nám udělal dobrou cenu. Tím
ale náš projekt nekončí, plastové uzávěry stále sbíráme.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří tyto uzávěry sbírají
a pomáhají tím těm, kteří naši pomoc potřebují. Vám
všem patří velký dík.
Z.Polanská, vychovatelka ZŠ
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Polanská základní škola má za sebou úspěšný rok

Úspěchy ve vědomostních
soutěžích

Ve vědomostních soutěžích a
olympiádách se nám letos opravdu
dařilo. Vojta Kundera skončil na 1.-3.
místě v okresním kole matematické
olympiády. Martin Pecár vybojoval
1. místo dokonce ve dvou soutěžích
fyzikální olympiádě a pythagoriádě.
Ještě úspěšnější byl v astronomické,
kde skončil druhý v celém zlínském
kraji. Posledním z našich nejlepších
žáků je Josef Filgas, který exceloval v
krajském kole chemické olympiády a
skončil druhý. V olympiádě fyzikální
byl pak v celém kraji třetí. Všem třem
moc gratulujeme a přejeme jim hodně
úspěchů v dalších vědomostních
soutěžích.

Školní výlety a exkurze

Závěr školního roku byl velmi
aktivním obdobím nejen pro učitele,
ale také pro děti. Mezi samotným
psaním písemek, zkoušením a
známkováním zbyl čas i na činnosti
mnohem zábavnější a veselejší.

Požární ochrana očima
dětí

I v letošním roce se naše škola
zúčastnila této celostátní soutěže
organizované Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, která je zaměřená
na prevenci v oblasti požární ochrany.
Děti z 1. a 2. třídy a také ze 7. ročníku
malovaly obrázky v hodinách výtvarné
výchovy a další děti z 1.stupně ve školní
družině a klubu. A tady jsou výsledky:
1.a2.třída: 1.místo Ondřej Grycman,
2.místo Štěpán Kundera, 3.místo Venda
Šafaříková. 3.-5.třída: 1.místo Lucie
Brhlová, 2. místo Ludmila Holbíková,
3.místo Petra Bajzová. 6 a 7.třída:
1.místo Filip Růžička, 2. místo Helena
Černocká, 3. místo Jan Ostruszka.
Kategorie tělesný handicap: 1.místo
Matěj Šafařík. Všem vítězům připravili
dobrovolní hasiči z Valašské Polanky
hezké ceny a jejich práce postoupily
do okresního kola.V okresním kole
jsme letos zaznamenali velký úspěch,
obrázek Lidušky Holbíkové ze 4.třídy
se umístil na krásném 2.místě ve své
kategorii. Všem oceněným gratulujeme
a děkujeme místním hasičům za ceny.

Konec května a červen jsou totiž
časem nejrůznějších exkurzí, pobytů
v přírodě a školních výletů. Při jejich
výběru pak učitelé dbají na to, aby děti
poznaly zajímavá místa - a to zejména
z našeho krásného valašského
regionu. Z naučných výprav do okolí
to byly například exkurze 6. ročníku
do Bílých Karpat (Valašské Klobouky,
Královec), společný výlet 1. a 2. třídy
do Rožnova pod Radhoštěm, čtvrtá
třída putovala na Vartovnu, deváťáci
podrobně poznali okolí Vizovic…
Nebojíme se ale ani vzdálenějších
míst – 3. a 5. třída zamířila na
Velehrad, 6. A a 6. B do Olomouce,
sedmáci prozkoumávali část Hrubého
Jeseníku (Rejvíz, Zlatý chlum,
jeskyně Na pomezí) a obě osmé
třídy pak dokonce krásy Slovenska
(Bratislava, vodní dílo Gabčíkovo).
V rámci přípravy na volbu budoucího
povolání už tradičně žáci naší školy
navštěvují firmy v okolí – Kovar,
firmu Vráblík, pilu na Neratově
nebo ekofarmu v Prlově. Věříme, že
čas strávený společně mimo školu

obohacuje vzájemné vztahy dětí
v kolektivu, vztahy mezi dětmi a
pedagogy a přináší jim mnoho nových
informací, poznatků a zážitků.

Sportovní okénko

V letošním školním roce jsme se opět
zapojili do spousty soutěží a závodů.
Mezi naše silné stránky letos patřila
atletika. V Poháru rozhlasu jsme i
přes konkurenci velkých městských
škol postoupili do krajského kola. Ve
čtyřboji, což je druhá atletická soutěž,
jsme po postupu z okresního kola v
krajském kole skončili dokonce třetí,
což je pro Polanku historický úspěch.
Tradičně silní jsme také v kopané.
Mezi staršími žáky jsme v okrese neměli konkurenci a stali se přeborníky
v minikopané. Hrajeme také florbalovou ligu, kde jsme letos zústali těsně
pod stupni vítězů na čtvrtém místě.
Dále pak plaveme, lyžujem, jezdíme
na kole, chodíme na turistiku. Je toho
prostě spousta a každý si vybere to
své. Tak po prázdninách zase ahóój:)
Vedení ZŠ

Předprázdninové rušno na pobočce ZUŠ

Každé září si při prvním zápisu do
žákovské knížky v duchu říkám, kolik
náročné práce máme před sebou a než
se nadějeme, obracím na poslední
stránku a vím, že nás čekají krásné
dvě měsíce prázdnin. Vím také,
že nám rychle utečou a opět budu
mít před sebou ten první čistý list
v žákovské a začne nový koloběh
domácích úkolů, nácviků a koncertů.
Tento článek píšu v den, kdy máme
před sebou náš „TAK TROCHU
JINÝ KONCERT „ a já se nemohu
dočkat, co se naši žáci připravili.
Některá čísla známe a s dětmi jsme je
nacvičovali. Čekají nás však také čísla
s překvapením. Originální vystoupení,
která si připravili děti se svými rodiči
nebo sourozenci, čísla, která si

připravili kamarádi a spolužáci . Také
moderování se ujala trojice žaček a tak
si my učitelky můžeme v klidu užívat
kulturního zážitku jako diváci. Tento
koncert je výsledkem spolupráce dětí,
rodičů a školy a počet žáků, kteří se
k vystupování dobrovolně přihlásili,
je pro nás důkazem, že se snad naše
snažení ubírá správným směrem
– hraní na hudební nástroj je pro
děti nejen povinností, ale především
radostí a zábavou. Za celý kolektiv
pobočky ZUŠ děkuji všem, kteří nám
vychází vstříc – rodičům, Základní
škole a Obecnímu úřadu – bez jejich
podpory by naše snažení vycházelo
naprázdno. Krásné léto vám všem
přeje za celou pobočku ZUŠ Zdenka
Machačová.

Polanská ČSSD

Místní organizace Česko strany sociálně demokratické ( ČSSD) ve Valašské Polance
obnovila svoji činnost v roce 2011.
Máme zájem o rozšíření členské základny.
Zájemci o členství i sympatizanti, přijďte mezi nás. Rádi Vás přivítáme.
Bližší informace na tel. č. 737388171 nebo 739168459.

Strana 9

Muži i dorostenci skončili ve svých krajských soutěžích čtvrtí
Přípravka

Naši nejmenší letos okupovali
střed tabulky. Tým kolem Tomáše
Chrudiny působil celou sezónu

tým. Rozhodli jsme se i na úkor
horší kvality hry spoléhat na naše byť
mladší odchovance. Žáčci tak letos
skončili na posledním šestém místě.

1. Malenovice 102 : 21
2. Mladcová
127 : 36
3. Holešov
99 : 32
4. Val. Polanka 94 : 30
5. Juřinka
94 : 61
6. Vel.Karlovice 55 : 53
7. Štítná n/Vl. 49 : 72
8. Franc.Lhota 55 : 84
9. Hovězí
30 : 78
10. Lidečko
53 : 73
11. Slavičín
41 : 73
12. Val. Klob. 36 : 92
13. Louky
36 : 97
14. Tečovice 39 : 108

68
64
59
57
46
38
34
31
27
25
25
22
18
12

Muži

velmi sympaticky a nadějně. Spousta
z malých dětí už naskakovala v
zápasech za starší kategorii žáků,
kde sbírali zkušenosti do dalších
fotbalových let.
1.Vel.Karl.+Karol.
2.Nový Hrozenkov
3.Valašská Polanka
4.Lhota u Vs.
5.Halenkov

96:22
30: 34
64: 50
42: 85
18:159

46
34
7
12
0

Žáci
Z družstva žáků odešlo po loňské
výborné sezóně, kdy jsme se stali
okresními přeborníky, neuvěřitelných
jedenáct hráčů. Někteří do dorostu,
ale také do mládežnických ligových
týmů Slovácka a Olomouce. Trenéři
tak museli skládat kompletně nový

Pozitivní však je to, že z mužstva
nikdo neodchází a tým bude spolu i
celý příští rok.
1. Francova Lhota
2.Lidečko
3.Lužná
4.Horní Lideč
5.Lačnov
6.Val. Polanka

94: 14
62: 21
52: 32
28: 55
27: 80
21: 82

Dorost

52
45
39
18
13
7

Dorost si ve své první sezóně v krajském přeboru vedl skvěle a skončil na
čtvrtém místě. Tým těží z výborných
výkonů bratrů Mačkových a také golmana Jakuba Ondry. Postupné zapracování spousty mladíků z dorostu do
A týmu je důkazem dobré práce trenéra a zodpovědného přístupu kluků.
Snad jim to vydrží co nejdéle.

Pod vedením trenéra Jaroslava Gergely prožili muži úspěšnou sezónu
zakončenou hezkým čtvrtým místem.
Zkušenost starších hráčů doplněná
dravostí mladých juniorů se ukazuje
jako cesta správným směrem. K absolutní spokojenosti chybí snad jen lepší
produktivita v útočné fázi.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a těšíme se na další sezónu.
1. Kelč
84 : 24
2. Slavičín B 67 : 38
3. Lhota u Vs. 58 : 41
4. Val. Polanka 42 : 33
5. Hrachovec 56 : 50
6. Zašová
47 : 50
7. Choryně
57 : 68
8. Lidečko
46 : 43
9. Val.Příkazy 49 : 55
10. Jablůnka 44 : 59
11. Franc.Lhota 46 : 51
12. Janová
50 : 80
13. Hor.Lideč 44 : 62
14. Poličná
42 : 78

Evropský polytechnický institut nabízí možnost studia

Evropský polytechnický institut s.r.o., 1. soukromá vysoká
škola na Moravě se sídlem v Kunovicích, nabízí zájemcům o
vysokoškolské studium poslední možnost přihlásit se ke studiu
ještě v tomto akademickém roce.Atraktivní studijní obory,
které v našem regionu nachází široké praktické uplatnění, lze
studovat na kvalitně vybavených pracovištích Evropského
polytechnického institutu v Kunovicích, v Hodoníně nebo
v Kroměříži. Kromě kvalitního vzdělání Vám Evropský
polytechnický institut nabízí možnost studia nejen denní,
ale i víkendovou formou. Využijte příležitost a rozšiřte řady
vysokoškolských studentů Evropského polytechnického
institutu, s.r.o. Kunovice. Absolventům vysokých škol nabízí

63
50
49
41
37
35
35
34
33
31
29
27
27
23

Carolus Magnus University v Bruselu možnost prestižního
studia MBA ve specializaci General Management, které
rovněž probíhá na pracovišti Evropského polytechnického
institutu a lze jej studovat víkendovou nebo on-line
formou. Manažeři, podnikatelé, učitelé, pracovníci veřejné
správy i zdravotnictví tak mohou studovat prostřednictvím
internetových technologií z domu nebo z pracoviště. Další
informace o denním i víkendovém vysokoškolském studiu
i o studiu MBA na Evropském polytechnickém institutu lze
získat na tel. 606 301 224, kde Vám pracovníci školy Vaše
dotazy rádi zodpoví, nebo na www.edukomplex.cz, kde je i
možnost vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu.
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SVOZ ODPADU – 2. pololetí 2013
VALAŠSKÁ POLANKA

NETěÍDċNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ýERNÁ BARVA

Interval svozu 1 x za 14 dní
SVOZOVÝ DEN - VŽDY pondČlí lichý týden
1. a 15. a 29. þervence
12. a 26. srpna
9. a 23. záĜí
7. a 21. Ĝíjna
4. a 18. listopadu
2. a 16. a 30. prosince

- PAPÍR - MODRÁ

25. þervence + 17. Ĝíjna

PAPÍR

SKLO BAREVNÉ 22.srpna + 21. listopadu
SKLO BÍLÉ 23. srpna + 22. listopadu
- PLASTY - ŽLUTÁ +NÁPOJOVÝ KARTONORANŽOVÁ - POZOR !!! svozy v pátek !!!!!
12.þervence +9. srpna +6. záĜí + 4. Ĝíjna+ 8. listopadu

NÁPOJOVÝ
KARTON

NEBEZPEýNÝ ODPAD ODEBÍRÁME FORMOU MOBILNÍ SBċRNY 2 x ROýNċ :

5. Ĝíjna

Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledniþky, vyĜazené léky, záĜivky,vyjeté
oleje, odpadní Ĝedidla, zatvrzelé barvy, kovové, sklenČné a plastové nádoby se zbytkovým
obsahem škodlivin, textil zneþištČný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla,
pryskyĜice, zbytky prostĜedkĤ na ochranu rostlin a stromĤ, pneumatiky, duše atd.
Do modrého pytle na
papír patĜí:

noviny, þasopisy,
kartony, papírové
obaly,školní sešity,
balicí papír, papírové
obaly od potravin nebo
jiných pĜedmČtĤ,
poþítaþový papír,
papírové ubrousky, pytle,
lepenky, katalogy, spisy

Do zeleného pytle
na sklo patĜí:
prázdné sklenice
ozeleny, kompotĤ,
láhve od nápojĤ,
ovocných šĢav,
lihovin, oleje, octu,
rozbité okenní sklo
(bez drátČného
výpletu), prĤmyslové

Do žlutého pytle na
plasty patĜí:

ýISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od potravin
a nápojĤ (PET láhve),
plastové sáþky a obaly od
prĤmyslového zboží,
pČnový polystyrén,obaly
a láhve z umČlých hmot,
fólie,pĜepravky, výrobky z
plastĤ

Do þerného pytle na
smČsný odpad patĜí:
porcelán, smetí,popel,
starý textil, použité
hygienické potĜeby,
mastné papíry, staré
pryže, drátČné sklo, staré
kousky koberce, rohože

Do oranžového pytle
na nápojový karton
patĜí:

nápojové papírové
obaly od
džusĤ,mléka,vína,
limonád,sirupĤ,ov
ocných šĢáv,apod.
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