
Oznámení o době a místě konání voleb
Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 

krajů, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto dle §27 odst.1 zákona oznamuji veřejnosti, že 
výše uvedené volby se ve Valašské Polance uskuteční 
ve volební místnosti umístěné v obřadní síni Obecního 
úřadu ve Valašské Polance čp.270.

Volby proběhnou 7.října v době od 14,00 hod. do 22,00 
hodin a 8.října v době od  8,00 hod. do 14,00 hodin.

Upozornění: Každý volič je povinen prokázat volební 
komisi při hlasování  svou totožnost a st. občanství ČR.

Čtvrtletník pro občany Valašské Polanky

Podzimní
                 zpravodaj

Vydává OÚ Valašská Polanka       Číslo 84 vyšlo ve čtvrtek 6. října 2016

V listopadu loňského roku byla úspěšně 
zkolaudována splašková kanalizace a 
od té chvíle se mají možnost majitelé 
nemovitostí na tuto kanalizaci připojit 
a sjednat o tom smlouvu o stočném 
s provozovatelem této kanalizace, 
kterým je vodohospodářská společnost 
Vodovody a kanalizace Vsetín., a.s.. 
V předcházejících letech zajistilo 
vedení obce zhotovení 376 ks 
projektových dokumentací na realizaci 
domovních kanalizačních přípojek 
včetně vydání platných územních 
souhlasů pro každou nemovitost. 
Mimo to byly zastupitelstvem obce 
schváleny motivační příspěvky a dary 
těm majitelům nemovitostí, kteří své 
nemovitosti připojili na splaškovou 
kanalizaci do 30.6.2016 a to buď vydáním 
potřebného množství kanalizačních 
trubek pro danou nemovitost,  a nebo 
vyplacením finančního daru ve výši 
100 Kč/mb z celkové délky domovní 
kanalizační přípojky těm, na které se 
již kanalizačních trubek nedostalo. 

Nejen díky těmto motivačním darům, 
ale také vysokému povědomí Vás 
všech o potřebnosti chránit naše 
životní prostředí správnou likvidací 
odpadních vod jsme dosáhli toho, že k 
31.8.2016 bylo skutečně připojeno 321 
ks nemovitostí, které mají sjednánu 
smlouvu na likvidaci odpadních vod 

se společností VaK Vsetín a.s.. Také 
všech 11 nemovitostí ve vlastnictví 
obce je již na splaškovou kanalizaci 
připojeno. K datu 31.8.2016 jde tedy 
o  85%  zprovozněných domovních 
kanalizačních přípojek z celkově 
vybudovaných 376 ks napojení.
                          Pokračování na straně 2

www.valasskapolanka.cz

V Polance je již na kanalizaci připojeno 85 % domovních přípojek

Pro provedení oprav místních komunikací, které nemohly 
být v loňském roce provedeny ihned po dokončení 
splaškové kanalizace (do těchto komunikací bylo 
ještě v letošním roce majiteli sousedních nemovitostí 
pokládáno potrubí domovních kanalizačních přípojek) 
bylo osloveno 5 stavebních firem s žádostí o podání 
cenových nabídek dle zpracované PD. Zpět jsme obdrželi 
3 cenové nabídky a to od firem:
1/ OPEN RE – ECO s.r.o. s cenou 837 506,- Kč bez DPH; 
2/ STRABAG a.s. s cenou 752 945,- Kč bez DPH; 
3/ TM Stav spol. s r.o., Vsetín s cenou 725 907 Kč bez DPH, 
která byla vítězná a s ní byla uzavřena smlouva o dílo.
                                                  Pokračování na straně 2 

Oprava komunikací v roce  2016



Pokračování ze strany 1
K tomuto datu je to nejvyšší % 
připojenosti nemovitostí na splaškovou 
kanalizaci ze všech obcí, které se na 
realizaci projektu ČŘB II podílely. 
Věříme, že i zbytek nepřipojených 
nemovitostí na splaškovou kanalizaci 
tak v dohledné době učiní už také 
proto, že pro očekávané kontrolní 
orgány se stali tito majitelé nemovitostí 
snadným terčem. V souvislosti s tím, 
že je již převážná většina nemovitostí 

v naší obci napojena na splaškovou 
kanalizaci může vedení obce zahájit 
práce na rekolaudaci stávající jednotné 
kanalizace, do které byly původně 
septiky a domovní ČOV napojeny a to 
na kanalizaci dešťovou. Prokázáním 
této skutečnosti pak bude požádán 
Odbor životního prostředí Zlínského 
kraje o upuštění od udělení pokuty obci 
za to, že obecní úřad neměl s majiteli 
nemovitostí původně napojených na 
jednotnou kanalizaci sepsány smlouvy 

o napojení. V neposlední řadě 
můžeme již nyní konstatovat, že naše 
obec splnila požadavek poskytovatele 
dotace na splaškovou kanalizaci, 
která byla podmíněna mimo jiné 
také procentem připojenosti EO na 
splaškovou kanalizaci v obci. Všem, 
kteří pomohli dosáhnout tohoto 
krásného výsledku v napojenosti 
nemovitostí na splaškovou kanalizaci  
v naší obci velmi děkujeme.                
                                    Zastupitelstvo
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V Polance je již na kanalizaci připojeno 85 % domovních přípojek

Pokračování ze strany 1
Tato smlouva byla uzavřena a 
základě doporučení hodnotící komise 
tvořené členy ZO, která zasedala 
dne 11. 4. 2016. Tato firma pak 
v průběhu měsíce května a června 
požadované práce provedla s tím, že 
byla opravena:
 komunikace od ZŠ až po křižovatku 

k bytovkám, včetně oprav 
dlážděných zpevněných ploch u 
mimoškolního pavilonu ZŠ a včetně 
vybudování 4 ks parkovacích stání 
pro osobní automobily

 komunikace od hlavní silnice 
do dvora u Fojtíků, Pechalů a 
Zigmundů

 komunikace od hlavní silnice do 
dvora u Nováků, Kopeckých a 
Grycmanů.

 komunikace od Stavebnin až 
do zatáčky nad RD manželů 
Matušincových, ve které byla 
vybudována horská vpusť 
zachytávající povrchové vody valící 
se při dešti z polní komunikace do 
dešťové kanalizace. 

Cílem těchto oprav bylo mimo jiné 
to, aby nedocházelo k zaplavování 
sklepa KD povrchovou vodou, jako 
se tomu v minulosti stávalo. Po 
napojení nové dešťové kanalizace 
na původní dešťovou kanalizaci před 
KD byla po vydatných deštích tohoto 
léta zjištěna porucha na původní 
dešťové kanalizaci, která je situována 
v parkovišti pro osobní automobily 
před KD.  Poruchu zavinila neodborná 
oprava překopnuté původní dešťové 
kanalizace při výstavbě splaškové 

kanalizace v rámci projektu ČŘB 
II. Tato porucha musí být opravena 
v rámci reklamace tak, aby byl 
zajištěn hladký odvod dešťových 
vod do původní kanalizace položené 
do chodníků podél silnice až do 
vodoteče.
V průběhu prací na těchto 
komunikacích bylo řešeno několik 
požadavků na úpravu rozsahu 
objednané zakázky o tzv. vícepráce, 
což celkovou cenu dle SOD a dle 
Dodatku č.1 ke SOD, schváleného 
ZO, zvýšilo o 145 tis. Kč bez DPH 
na celkových 870 tis. Kč bez DPH.
V průběhu měsíce června jsme 
provedli také opravu výtluků na 
hlavní komunikaci vedoucí údolím 
Veřečné. 
Mimo těchto oprav komunikací 
provedených tzv. dodavatelsky, 
jsme zajistili opravy a úpravy 
cest tzv. vlastními silami, to je 
s pomocí zaměstnanců obce (vč. 
pracovníků zaměstnaných u obce 
na tzv. veřejně prospěšné práce), 
s nakoupeným vlastním materiálem 
a s pomocí místních živnostníků. 
Tímto způsobem jsme zpevnili na 
Podevsí příjezdovou komunikaci 
pro novostavbu RD manželů De 
La Hozových, dále jsme opravili 
komunikaci zpřístupňující obytné 
lokality nad RD pana Mikeše na 
pasekách ve Veřečném a také jsme 
upravili sjezd na místní komunikaci 
do stavebního obvodu Závodí II.
Náklady na opravy cest v tomto roce 
tak činily celkem: 1,5 mil.Kč. 
                                            Starosta

 Opravy komunikací v roce 2016 Žádost VaK Vsetín
Provozovatel splaškové kanalizace 
vodohospodářská společnost 
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. 
žádá občany a majitele nemovitostí, 
aby do splaškové kanalizace 
nevypouštěli odpojované septiky a 
jímky. Přečerpáváním odpadních 
vod ze septiků a jímek do splaškové 
kanalizace dochází k  zahlcování 
přečerpávacích stanic a také ke 
zhoršené činnosti čistírny odpadních 
vod, která pak nevykazuje 
požadované parametry na čištění 
odpadních vod. Doprovodným 
jevem je pak vinoucí se zápach 
z  kanalizace, na který si někteří 
občané stěžují nejen v  naší obci, ale 
i v  ostatních obcích včetně Vsetína. 
Nejedná se o trvalý problém, ale o 
časově omezený jev, který graduje 
vždy po té, když někdo najednou 
do kanalizace přečerpá obsah 
septiku či jímky zpravidla při 
přepojování své nemovitosti na 
splaškovou kanalizaci. Odpadní 
vody ze septiků a jímek jsou 
totiž hnilobným procesem již 
kontaminované odpadní vody, 
které mají jinou charakteristiku, než 
„čerstvé“ odpadní vody vyvedené 
do kanalizace přímo z  domácností. 
Čerpání septikálních odpadních vod 
do veřejné kanalizace je v  rozporu 
se zákonem o vodovodech a 
kanalizacích č.274/2001 Sb.. Jedná 
se tedy o závažné porušení zákona, 
které může být sankcionováno 
pokutou a požadavkem na náhradu 
vzniklých škod.



V  letošním roce podalo vedení obce 
již čtvrtou žádost o dotaci na provedení 
stavebních úprav mimoškolního 
pavilonu ZŠ pro mateřskou školku 
a její přestěhování do ZŠ z dnes již 
nevyhovujících prostor v budově 
čp.81. Tentokráte jsme o dotaci 
požádali v  březnu z  evropského 
grantu IROP. Minulé 3 žádosti o dotaci 
jsme podali na MŠMT ČR. Ani jedné z  
našich 4 žádostí však nebylo vyhověno 
kladně. Počátkem srpna jsme se 
dozvěděli, že naše čtvrtá žádost byla 
vyřazena z hodnocení pro nesplnění 
kritérií stanovených pro formální 

hodnocení a hodnocení přijatelnosti 
projektu z  tohoto grantu. Hlavními 
důvody, pro které byla žádost vyřazena 
byly : Nesoulad mezi počtem dětí 
uváděných pro MŠ v  rejstříku škol a 
školských zařízení (50 dětí) vedeného 
KÚ ZK a požadovaným navýšením 
kapacity z  41 na 48 dětí a nesplnění 
podmínky prokázání demografického 
vývoje v  počtu dětí, pro které má být 
MŠ budována. Co se týká nesouladu 
údajů s  avizovanou kapacitou MŠ: 
vedení obce i MŠ pracovalo s  platným 
školským rejstříkem při sestavování 
žádosti o dotaci.   Pokračování na str.4
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V rámci projektu Čistá řeka Bečva II 
(dále jen  ČŘB II) bylo vybudováno 
celkem cca 181 km kanalizace v 18 
obcích. Tato realizace je navazující 

etapou projektu ISPA Čistá řeka 
Bečva, který byl realizován v letech 
2005 – 2006 celkem v 16-ti obcích 
s vybudovanou kanalizací v délce 
téměř 154 km. I přes výše uvedené 
množství vybudované kanalizace 
zůstává v našem regionu stále mnoho 
oblastí, kde kanalizace vybudována 
nebyla nebo její vybudování je 
z technických nebo finančních důvodů 
velmi obtížné či nereálné. 
Vzhledem k tomu, že hlavním 
cílem vybudování vodohospodářské 
infrastruktury v povodí Vsetínské 
a Rožnovské Bečvy je ochrana 
životního prostředí a zajištění 

dostupnosti služby pro nakládání 
s odpadními vodami, bude v rámci 
projektu ČŘB II v oblastech, kde 
kanalizace z výše uvedených důvodů 

vybudována nebyla, zajišťován svoz 
odpadních vod fekálními vozy. Svoz 
bude zajišťován na základě uzavřené 
smlouvy mezi občanem a společností 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
za cenu stočného ve výši 36 m3/1os/
1rok. Zájemci o zajištění smluvního 
vývozu odpadních vod fekálními vozy 
se mohou se svou žádostí obrátit na 
vodohospodářskou společnost VaK 
Vsetín a.s., případně se přijít poradit 
na OÚ. 
Povinnost zajištění likvidace 
odpadních vod je dána ze zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů takto:

§ 38 (6) Kdo akumuluje odpadní 
vody v bezodtokové jímce, je povinen 
zajišťovat jejich zneškodňování 
tak, aby nebyla ohrožena jakost 
povrchových nebo podzemních vod, 
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo 
České inspekce životního prostředí 
prokázat jejich zneškodňování v 
souladu s tímto zákonem.
Sankce za nesplnění povinnosti 
podle tohoto zákona jsou 
následující:
§ 118
Porušení jiných povinností při 
nakládání s vodami
(1) Fyzická osoba se jako oprávněný 
dopustí přestupku tím, že

d) nezajistí zneškodnění 
odpadní vody akumulované v 
bezodtokové jímce podle § 38 
odst. 6.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu
b) do 50000 Kč, jde-li o 

přestupek podle odstavce 1 
písm. b), c), d)

Pokud tedy k lidem přijde kontrola, 
budou muset prokázat, že odpadní 
vody zlikvidovali tak, jak podle 
zákona mají – vývozem fekálním 
vozem do čistírny odpadních vod či 
vlastní domovní ČOV. Vývoz jímky 
do ČOV doloží účtenkami, které 
obdrží za komerční svoz nebo právě 
uzavřenou smlouvou se společností 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
pro svoz fekálními vozy v rámci 
projektu ČŘB II.

Informace pro občany nemající možnost se napojit na kanalizaci

Stavební úpravy mimoškolního pavilonu Oznámení o změně 
poplatníka daně

dle zákona č.254/2016 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí se mění 

dle čl.1, §1, odst.1 
s účinností od 1.11.2016

základní údaj o plátci daně takto: 

Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je nabyvatel 

vlastnického práva k nemovité věci 
a ne převodce (prodávající)  

jako je tomu doposud.
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Pokračování ze strany 3 
Ředitelka MŠ doložila platný školský 
rejstřík vystavený Rozhodnutím 
Školského úřadu ve Vsetíně, ve kterém 
byla kapacita naší MŠ stanovena na 
41 dětí, přičemž bylo vycházeno z  
šetření OHS Vsetín v  roce 1995. Tuto 
skutečnost však po vzniku krajských 
úřadů v  roce 2003 odbor školství tohoto 
úřadu nerespektoval a vydal v  roce 2003 
nové rozhodnutí, kterým 
toto původní rozhodnutí 
změnil a stanovil pro 
naši MŠ kapacitu dětí 
na 50  i  když  v  MŠ 
nebyly provedeny žádné 
stavební úpravy, které by 
toto opětovné navýšení 
kapacity zdůvodnily. 
K  tomuto navýšení 
kapacity dětí v  naší MŠ 
však v  té době vedení 
obce ani MŠ nepodalo 
odvolání a tento stav, 
který nerespektoval vyjádření OHS 
Vsetín  byl v  rejstříku škol a školských 
zařízení zaznamenaný dodnes i když  
hygiena tuto kapacitu omezila již v roce 
1995 na 41 dětí.
Abychom  mohli úředníkům schvalujícím 
přidělení dotace na náš projekt doložit 
nejaktuálnější informace  a kapacitě naší 
MŠ vycházející z  dnes platné legislativy, 
pozvala ředitelka MŠ zástupce dnes 
již KHS Zlín k novému prošetření 
stavebního stavu naší MŠ. Inspekční 
prohlídka MŠ proběhla  dne 11.8.2016 a 
dne 15.8.2016 bylo vydáno Stanovisko, 
které bylo použito pro podání žádosti 
o změnu kapacity naší MŠ v  rejstříku 
škol a školských zařízení vedeném KÚ 
ZK. Z  něho vyplývá, že dnes už ne 41, 
ale již jen 37 dětí je povolená kapacita 
naší MŠ, protože v  mezičase došlo 
ke zpřísnění hygienických předpisů a 
požadavků na prostory, ve kterých může 
být MŠ provozována. Do budoucna 
se dá předpokládat, že se hygienické 
předpisy a požadavky na prostory pro 
provoz MŠ budou stále více zpřísňovat a 
tak je jasné, že čím dříve MŠ do nových 
prostor přestěhujeme, tím lépe.
Se smluvním partnerem fy. AMC Dotace 
ze Zlína, kterou zastupuje pan RNDr. 

Coufalík, jsme zpracovali v  daném 
termínu odvolání se k vyřazení naší 
žádosti o dotaci z  formálních nedostatků 
dodáním aktualizovaného výpisu z  
rejstříku škol a školských zařízení na 
kapacitu 37 dětí a tím, že jsme se v  
něm snažili lépe vysvětlit  problematiku 
demografického vývoje počtu obyvatel 
nejen v naší obci, ale i ve spádové oblasti, 
pro kterou má naše MŠ působnost. 

S demografickým vývojem prokazujícím 
nárůst požadavku na umístění dětí v naší 
školce je to však problém. Obyvatel 
žijících na venkově totiž všeobecně po 
celé republice ubývá tím, že se mladí 
stěhují do měst a že se snižuje porodnost.  
Největší přírůstky obyvatel tak dnes 
zaznamenává Středočeský kraj a okolí 
Prahy, a tak máme podezření, že všechny 
granty jsou tomuto jevu přizpůsobeny. 
To znamená, že tyto grantové peníze 
mají jít právě do těchto lokalit. V  naší 
obci sice občanů již posledních 10 let 
pomalu přibývá, opačné je to však v  
našem spádovém okolí, a tak je výsledný 
aritmetický průměr přírůstku obyvatel 
v  našem regionu mínusový.  Tomuto 
jevu také napomáhá to, že mnoho 
našich obyvatel nemá v  pořádku  své 
dokumenty, ve  kterých by bylo uvedeno, 
že mají trvalé bydliště v naší obci. 
Rozmáhá se zvyklost občanů  neřešit 
statut trvalého bydliště v  obci přesto, že 
v  naší obci žijí. Změnou trvalého pobytu 
se totiž musí předělat občanské průkazy, 
pasy, nahlásit vše bance, úřadům, změnit 
třeba i živnostenské listy, sídlo podnikání 
atd., atd., a to se samozřejmě mnohým 
nechce. Pokud však matka nemá trvalé 
bydliště v  obci,  jde při narození dítěte  

adresa trvalého pobytu dítěte na matrikách 
automaticky za matkou, která má trvalé 
bydliště mimo naši obec. A tak i když v  
naší obci tito občané žijí, statistika o nich 
neví a tak se nakonec statisticky vývoj 
přírůstku obyvatel v  naší obci snižuje.
Jenže jak je vidět, úřady v  naší republice 
pracují se statistickými údaji získanými 
státními institucemi  jako je ČSÚ či  
MV ČR a to má vliv nejen na statistiku 

d e m o g r a f i c k é h o 
vývoje v  naší obci, ale 
také na příjmy z  tzv.  
rozpočtového určení 
daní. MF ČR nám na 
každého občana, který je 
v  obci hlášen k  trvalému 
pobytu  posílá 9 tis. Kč. 
V   našem případě činí 
rozdíl mezi skutečností 
a  statistickými údaji v  
počtu obyvatel díky výše 
uvedeným skutečnostem 
dnes už více jak 30 

obyvatel. Pro obecní rozpočet to tak 
znamená ztrátu přesahující čtvrt milionu 
korun. A to nejsou malé peníze, které 
bychom mohli mít a nemáme. 
Jsme si tak vědomi toho, že prokazování 
nárůstu požadavků na umístění dětí 
ve školce, kvůli kterému o dotaci 
žádáme, je slabým místem nejen v  
této naší poslední žádosti o dotaci na 
IROP, ale také byla slabším místem v 
předcházejících 3 žádostech podaných na 
MŠMT ČR, kterým nebylo vyhověno. 
Proto zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 25.8.2016 rozhodlo o 
tom, že nebude-li naší obci dotace na 
provedení stavebních úprav ZŠ pro 
přestěhování MŠ do ZŠ přidělena, 
realizaci tohoto projektu provedeme na 
vlastní náklady, přičemž odhadované 
náklady činí 8 mil. Kč. Situace v  
dnešní MŠ je, co se týká hygienických, 
požárně bezpečnostních i provozních 
důvodů neutěšená a v zastupitelstvu 
obce jsme dospěli k názoru, že je 
ji nutné co nejdříve řešit, protože  
prostředí, ve kterém vyrůstají naše 
nejmenší děti není nikomu lhostejné. O 
vývoji událostí v  této věci Vás budeme 
samozřejmě průběžně informovat.            
                                                      Starosta

Stavební úpravy mimoškolního pavilonu zatím v nedohlednu



Milí polančané.  Komunitní 
kompostování probíhá v naší obci 
už od roku 2013. I v souvislosti 
s  narůstajícím množstvím  materiálu, 
který na skládky přinášíte, vás 
chceme požádat o spolupráci při jeho 
zpracovávání:
-  na skládkách důsledně oddělujte 
jednotlivé druhy materiálu – tráva, 
zbytky ze záhonů, ořezy stromů.
-  do kontejnerů patří pouze tráva.
- seno (i zaschlá tráva) je pro 
kompostování velmi nevhodné 
– přivážejte raději čerstvý materiál.
- na skládkách neukládejte desky, 
pražce, nábytek (i ten se tam objevil) 
– to vše patří do velkoobjemového 
odpadu
- na vypracovanou „zakládku“ 
(urovnaný smíchaný kompost) 
nepřidávejte další materiál – uložte jej 

vedle. V současnosti se často stává, že 
pracovníkům nezbývá než různorodě 
namíchaný materiál odvézt na skládku, 
větve spálit. K tomuto řešení bychom 

chtěli přistupovat co nejméně. Vždyť 
zpracovaný kompost by mohl sloužit 
na terénní úpravy v obci. Předem vám 
všem děkujeme za spolupráci.
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Dne 13.9.2016 obdržel OÚ dopis 
od Státního pozemkového úřadu, ve 
kterém bylo tzv. Veřejnou vyhláškou 
oznámeno, že v naší obci bude 15 
dnem po jejím vyvěšení (29.9.2016) 
zahájeno provádění komplexních 
pozemkových úprav (KoPÚ). 
Znamená to, že již bylo dosaženo 
potřebného počtu podaných žádostí 
o jejich provedení. To však nebrání 
tomu, aby i nadále další vlastníci 
zemědělských pozemků své žádosti o 
provedení KoPÚ podávali, protože k  
jejichž obsahu se pak bude při jejich 
provádění přihlížet.
Jejich zahájení a následující práce na 
KoPÚ prozatím téměř nepocítíme, 
neboť se nyní dostaneme do fáze, 
kdy bude Státní pozemkový úřad 
připravovat výběrové řízení na 
zpracovatele KoPÚ, což je rozsáhlý 

proces. Dá se tedy předpokládat, 
že smlouva o dílo s vítězným 
projektantem by mohla být uzavřena v  
průběhu příštího roku. Až po uzavření 
smlouvy o dílo na zpracovatele KoPÚ 
budou zahájeny  konkrétní práce, 
které se postupně začnou dotýkat 
samotných vlastníků zemědělských 
pozemků v obci. O dalším postupu 
na provádění KoPÚ budeme veřejnost 
včas informovat obvyklými způsoby.
Pozemkové úpravy jsou nástroj, 
který v  katastrálním území naší obce 
pomůže vyřešit vlastnické uspořádání 
pozemků, zabezpečí racionální 
hospodaření vlastníků půdy, zajistí 
zpřístupnění zemědělských pozemků 
obnovením zarostených komunikací, 
jejich opravami či novou výstavbou 
a jejich vytyčení v  terénu. A o to jde 
všem žadatelům především. Starosta

Pozemkové úpravy v naší obci zahájeny

Prosíme občany, aby spolupracovali při kompostování

Přijede divadlo
Do  kulturní-
ho domu v 
naší  obci 
zavítá letos 
j u b i l u j í c í 
v s e t í n s k é 
D i v a d l o 
v Lidovém 
d o m ě . 
V pátek      
11. listopadu 
v 19 
hodin se nám představí se svým 
nastudováním slavné „Koňské 
opery“ - LIMONÁDOVÝ JOE. Po 
úspěšných představeních ve Vsetíně 
věří, že také polančany přilákají ke 
shlédnutí tohoto divadelního kusu a 
budou zvědaví na polanskou rodačku 
Dášu Pavlouškovou ( Žákovou).

V Luhačovicích proběhlo 16.9. 2016 
slavnostní vyhodnocení letošní 
celorepublikové soutěže „Vesnice 
roku 2016“. Ze všech 13-ti krajů 
zde hodnotitelská komise vyhlásila 
vítěznou obcí této soutěže v ČR za rok 
2016 obec Kašavu. Ta je tak další obcí 
Zlínského kraje, která v této soutěži 

uspěla! Spolu s ní se ve Zlínském kraji 
již staly celorepublikovými vítězi 
např. i obce: Kateřinice, Komňa, 
Lidečko, Liptál a Modrá. Je vidět, 
že máme ve Zlínském kraji velmi 
dobré obce, které zvedají pomyslnou 
laťku kvality života v obcích v rámci 
republiky vysoko!                Starosta

Obcí roku 2016 je Kašava ze Zlínského krajeKoncert Vlasty Redla
Už v předstihu vás chceme pozvat 
na recitál  věhlasného muzikanta 
a skladatele Vlasty Redla, který 
se představí v KD ve Valašské 
Polance ve čtvrtek 8. prosince 2016. 
Podrobnosti se dozvíte na plakátech 
před akcí.
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Výkup jablek
Firma RUDOLF JELÍNEK a.s. 
ve  Vizovicích vykupuje jablka 
- Moravská Jadernička. Cena 
3,50 Kč za kilogram. Výkup v  
pracovních dnech od 7 do 15h.

Elektroplyn Surovec nově nabízí možnost 
kontroly kotlů na tuhá paliva dle zákona 
č.201/2012 Sb.,o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, §17 odst.1, písm. h).
Cena dle typu kotle (cca  500 – 900 kč)
Kontakt: Surovec Karel 604  328  438, 
surijo@centrum.cz Surovec Lukáš 739  
676  152, lukas.surovec@centrum.cz
Kontroly technického stavu a provozu 
zdrojů vytápění na pevná paliva 
Koho se tato povinnost týká:  Provozovatelů 
spalovacího stacionárního zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění. Co bude odborně způsobilá osoba 
ke kontrole technického stavu dokládat a 
čím se bude prokazovat:  Bude dokládat 
vyplněný formulář s údaji o spalovacím 
zdroji a údaji o kontrole stavu vč. připojení 
zdroje.  Postihy za neprovedení těchto 

kontroly:  Pokud provozovatel neprovede 
jednou za dva roky kontrolu technického 
stavu zdroje nebo nepředloží na vyžádání 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností potvrzení o provedení této 
kontroly, tak se vystavuje riziku uložení 
pokuty až do výše 20 000,- Kč pokud jde 
o fyzickou osobu nepodnikající a do výše 
až 50 000 Kč, jde-li o podnikající osobu. 
Povinnost provedení první kontroly: 
Provozovatelé mají povinnost provést 
první kontrolu technického stavu a 
provozu spalovacího stacionárního zdroje 
nejpozději do konce roku 2016. Důvody 
zavedení kontrol: Postupné snižování počtu 
kotlů, které nesplňují alespoň 3. emisní 
třídu a předepsané limity  podpořit výzvy 
dotačního programu Kotlíkových dotací 
zkvalitnění životního prostředí. Podle §41 
odst.15 musí první kontrola proběhnout 
nejpozději do 31.12.2016

Chcete zkontrolovat kotel na tuhá paliva?

Škola znovu ožila
Po prázdninové přestávce se 
prvního září opět ozvalo na 
školních chodbách dětské 
skotačení. 
První školní den usedlo do lavic 
245 žáků, z  toho 26 prvňáčků. Ty 
asi čeká nejtěžší práce – na konci 
školního roku totiž budou umět 
číst, psát i počítat.
Deváťáci zase finišují a snaží se 
o co nejlepší výsledky, aby dobře 
uspěli u přijímacích zkoušek na 
střední školy. 
A pedagogové chystají různé 
projekty a akce podle hesla „Kudy 
ze školní nudy“.    
Jedinou personální změnou 
v  našem kolektivu je odchod 
paní učitelky Mgr. Hany 
Dřevojánkové.
Novinkou je zřízení emailové 
schránky důvěry pro žáky a 
rodiče. Více informací naleznete 
na školních webových stránkách.
Ve spolupráci se zřizovatelem 
bychom chtěli získat finanční 
prostředky z výzvy IROP na 
celkové rekonstrukce odborných 
učeben přírodních věd.
Tak „S chutí do toho, půl je 
hotovo“!
Přeji všem žákům, rodičům a 
zaměstnancům školy klidný 
a úspěšný nový školní rok a 
vzájemnou tvůrčí spolupráci.
Naděžda Hajdová, ředitelka školy

Dětský tábor „Orlí hnízdo“
Letos jsme se už podruhé vydali s  
dětmi z farnosti do Slezských Beskyd 
pod horu Ondřejník na chatu příhodně 
pojmenovanou Orlí hnízdo. Na tábor 
vyrazilo 41 dětí, 12 vedoucích, skvělý 
kuchař a jeho dvě pomocnice – celkem 
56 táborníků. Téma tábora bylo „Po 
stopách svatých“ a děti se dozvěděly 
několik zajímavých okamžiků ze 
života svatého Pavla, Filipa Neriho, 
Jany z  Arku a Matky Terezy. Děti celý 
tábor prožily bez mobilních telefonů, 
tabletů, mp3 přehrávačů a nikomu to 
nechybělo (alespoň to na sobě nedaly 
znát:) Naopak se naučily rozdělávat 

oheň, střílet z  luku, nebát se v  noci 
v  lese a každý překonal sám sebe při 
získávání bobříků. A že získat bobříka 
hladu, mlčení, odvahy nebo dobrého 
skutku není opravdu jednoduché! I 
když nám počasí úplně nepřálo, tak 
celý tábor jsme zvládli bez úrazů a 
nemocí. Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem vedoucím, kteří odvedli obrovský 
kus práce a obětovali svůj volný čas 
dětem. Taky děkuji za podporu farnosti 
Valašská Polanka, obci Valašská 
Polanka, firmě Bikeparkitect, paní 
Ondrišíkové a také všem ostatním, kteří 
náš tábor podpořili.         Marek Matůš
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Jarmark s hasiči ve zbrojnici.
Hasiči zvou všechny na posezení 
v prostorách hasičské zbrojnice. 
Připraveno bude pro všechny zájemce 
tradiční pohoštění jako v předešlých 
letech, které se bude prodávat. 
K dobrému jídlu a pití Vám zahrají 
harmonikáři. Srdečně všechny zveme 
od 8:30 hodin do prostor zbrojnice.

Soustředění Mladých hasičů 
v Hutisku - Solanci

Každoročně se mladí hasiči na 
konci prázdnin připravují na další 
účinkování v Okresní lize mladých 
hasičů a první soutěží je branný 
závod. I letos na tři dny zavítali do 
Hutiska - Solance, kde pod vedením 
Radima Psoty, Vlastimila Dančáka 
a Moniky Mikušové nacvičovali 
disciplíny pro podzimní závod 
hasičské všestrannosti. Celkově se 

družstva umístila v Okresní lize MH 
následovně: Starší žáci na 12. místě 
z 26 družstev a mladší žáci na 6. 
místě z 26 družstev, která byla v této 
lize hodnocena. Ročníku 2015 – 2016 
se účastnilo celkem 29 kolektivů 
starších žáků a 33 kolektivů mladších 
žáků. 

Mladí hasiči z okresu Vsetín 
soutěžili v naší obci

Dne 24. 9. 2016 se v naší obci konal 
„Závod hasičské všestrannosti“ 
mladých hasičů.  Hasičské sbory na 
zahájení přivítal starosta obce pan 
Josef Daněk a velitel SDH Valašská 
Polanka Rostislav Zrník. V úvodu 
bylo vyhlášení výsledků Okresní 
ligy a pak již pětičlenná družstva dětí 
zápolila na tři a dvoukilometrové trati. 
V průběhu musely ukázat střelbu ze 
vzduchovky, vázat uzly, určit azimuty, 

přelézt visuté lano, určit věcné 
prostředky PO a zvládnout první 
pomoc. Tohoto závodu se účastnilo 
celkem 340 dětí z celého okresu. 
Výsledky se družstvům započítávají 
do nového ročníku 2016 – 2017. 

Topení v rodinných domcích již 
začíná

Hasiči upozorňují všechny 
spoluobčany, aby si řádně uskladnili 
palivo v kotelnách a připravili topidla 
tak, aby nedocházelo k požárům 
kotelen a komínů. Je potřeba řádně 
vyčistit spalinové cesty a samotný 
kotel. Samozřejmostí jsou revize 
plynových kotlů a také kotlů na pevná 
paliva. V blízkosti kotlů se neskladují 
žádné hořlavé látky ani papír a dřevo. 
Všem přejeme, aby si užili tepla pouze 
z radiátorů a krbů ne z požáru.
                    SDH Valašská Polanka

V Polance se letos uskutečnil Závod hasičské všestrannosti

V neděli 18. září 2016 proběhlo ve 
velkém sále kulturního domu slavnostní 
zahájení Klubu stolních her. Na oficiální 
představení klubu přišlo necelých třicet 
lidí, kteří si vyslechli něco málo z 
historie klubu. Následovala řeč o tom, 
co v klubu již je k mání a další vyhlídky 
do budoucna. Poté při závěrečné řeči 
proběhla slibovaná soutěž hned o tři 
ceny. Bronzovou cenu vyhrál Jakub 
Chovanec (hra Dáma). Stříbrná cena v 
podobě hry Ztracené dědictví nakonec 
skončila v rukou Daniela Ondřejíka. A 
nakonec hlavní výhru Túry Můry vyhrála 
Adéla Koňaříková. Po rozlosování cen 
se všichni přesunuli do zasedacího sálu, 
kde bylo připraveno menší občerstvení 
a ukázka všech našich her, kterých je 
skoro sto. Na předvádění a vysvětlování 
her přišlo dalších dvacet hostů. Jsme 
moc rádi za tak velkou účast. Pokud 
vám účast unikla nebo byste si chtěli 
přečíst více o slavnostním zahájení, 
podívejte se na blog našich webových 
stránk www.klubstolnichher.cz nebo 
na naše facebookové stránky fb.com/
klubstolnichher. Kde naleznete, jak 
rozsáhlejší článek o slavnostním 
zahájení, tak další zajímavé články 
ohledně našeho klubu.

Klub stolních her
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Volejbalový turnaj 
Dne 30. července 2016  uspořádala  
Sportovní komise při Obecním  
úřadě ve Valašské Polance turnaj v 
beach volejbale. Po dvou odvolaných 

termínech (nepřízeň počasí, 
nedostatek týmů) se na náhradní 
termín přihlásily tyto týmy:
Krajánci - kapitán Michal Juráň
Lhocani - kapitán Richard Filák
Divočáci - kapitán Petr Polanský
Jégříci - kapitán Daniel Tomeček
3,5 promile - kapitán Kateřina Šviráková
Balónci - kapitán Jan Krůta
Jak jsme se přesvědčili přímo na 
turnaji, počet týmů je naprosto 
ideální pro herní systém „každý 
s každým“ a první čtyři si zahráli 
play-off.
Po play-off bylo konečné pořadí 
následující:
1. Krajánci, 2. Divočáci, 3. Balónci, 
4. 3,5 promile, 5. Jégříci, 6. Lhocani
Je třeba pochválit tým 3,5 promile, 
kteří večer před turnajem zjistili, že 
třetí hráč nedorazí. Danou situaci 
nehlásili a rozhodli se bojovat ve 
dvou lidech. Nakonec získali krásné 
čtvrté místo. Díky všem za účast 
a  pohodový průběh turnaje bez  
konfliktů a těšíme se na další ročník, 
který se opět uskuteční v Paradonu. 
Sportu zdar, volejbalu zvláště! 
Martin Šeliga, člen sportovní komise 
při OÚ ve Valašské Polance.

Uplynulé dva prázdninové měsíce se 
nesly ve znamení turnajů jednotlivců. 
Prvním byl začátkem července tradiční 
Přeboru Vsetína, kterého se zúčastnilo 
osm hráčů pod tréninkovým dozorem 
Davida Trčálka. V letošním kvalitně 
obsazeném B turnaji se naši hráči 
umístili takto: 21. místo Filip Matůš 
(5,5 bodu z 9 zápasů), 22. místo Lukáš 
Trčálek (5,5/9), 25. místo Radek Zgarba 
(5/9), 41. místo Matěj Kovář (4,5/9), 
69. místo Jakub Dorňák (3/9), 70. místo 
Jakub Matůš  (3/9), 71. místo Antonín 
Randus (2,5/9) a 74. místo Ondřej 
Grycman (2/9).
Dalším turnajem byl Mezinárodní 
šachový festival mládeže v Bezměrově. 
Ve FIDE open kategorie do 13 let 
jsme měli zastoupení 5 hráčů. Nejlíp 
se umístil na 26. místě Jakub Matůš 
(5/9), 32. místo Matěj Kovář (5/9), 33. 
místo Jakub Dorňák (5/9). 37. místo 
Antonín Randus  (4,5/9) a 38. místo 
Ondřej Grycman (4,5/9). Startovalo 74 
hráčů a hráček.  V současně konaném 
FIDE Open Kroměříž, hraném též jako 

Přebor jednotlivců Zlínského kraje do 
15 let, nás zastupoval Filip Matůš, který 
obsadil se ziskem 4 bodů ze 7. zápasů 
celkové 22. místo. Tímto umístěním 
získal stříbrnou příčku v kategorii 
jednotlivců Zlínského kraje v kategorii 
15 let. 
Nejprestižnější akcí prázdninového 
léta bylo Mistrovství Evropy mládeže, 
které pořádala letos Česká republika 

ve dnech 17. až 28. srpna v Praze. 
Svým výsledkem na Mistrovství ČR 
se tam nominoval v kategorii do 14 let 
Filip Matůš (nar. 2003). V konkurenci 
nejlepších evropských hráčů této 
kategorie byl nasazený jako 118. 
hráč ze startovní listiny čítající 141 
účastníků. Po bojovném výkonu odsadil 
se ziskem 3,5 bodu z 9 zápasů celkové 
116. místo. Filip předvedl kvalitní 
výkon a v silné konkurenci, s většinou 
o rok starších hráčů, se určitě neztratil. 
Zvláště, když už jenom kvalifikovat 
se na takovou vrcholovou akci jako je 
Mistrovství Evropy je pro hráče i klub 
velkým úspěchem a odměnou za úsilí, 
které tomuto sportu věnují. Poděkování 
taky patří Davidu Trčálkovi a Martinu 
Beilovi, kteří Filipa i ostatní kluky 
trenérsky připravují. 
Většina mladých hráčů Sokola Ústí se 
rekrutovala ze šachového kroužku při 
Základní škole ve Valašské Polance, na 
jehož organizaci se Sokol Ústí podílí. 
V tomto školním roce probíhá šachový 
kroužek pro mladé hráče (1. – 4. třída) 

každé pondělí od 16 hod. v základní 
škole. Všichni zájemci o královskou hru 
jsou srdečně zváni! Zároveň chceme 
poděkovat obci Valašská Polanka a 
základní škole za podporu mladých 
hráčů.
Podrobnější informace o turnajích a 
výsledcích našich hráčů můžete získat 
na našich internetových stránkách http:
//www.sachy-usti.cz.

Šachové ohlédnutí za uplynulými měsíci
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Muži
Muži chtěli po loňské úžasné šňůře, 
kdy vyhráli dvanáct utkání v řadě, 

navázat na dobré výkony i v letošní 
sezóně. Jedinými změnami v kádru 
byl odchod dlouholeté opory Jardy 
Gergely, který ukončil kariéru 
a věnuje se v sokolu trénování 
přípravky a příchod Martina 
Filgase z Lužné. Mladý tým začal 
dobře a doma porazil Lhotu u 
Vsetína 2:0, Zašovou 2:1 a Prlov 
1:0. Poté následovala porážka na 
Prostřední Bečvě a se Semetínem, 
kterou Polanka odčinila vítězstvím 
s Hutiskem a Hrachovcem, aby pak 
následně prohrála v neoblíbeném 
Hovězí a doma vypráskala Dolní 
Bečvu 5:1. Celkově nám patří 
průběžné čtvrté místo s 18 body 
a skóre 17:10. V dalších utkáních 
bychom rádi získali co nejvíce bodů, 
které nám umožní se na jaro konečně 
porvat o postup do vyšší soutěže.

Muži B
Po dlouhých letech začal v Polance 
fungovat také B-tým, který vznikl 
spojením se sousední Lužnou. 
V tomto mužstvu se sešlo spoustu 
výborných fotbalistů v čele 
s Martinem Filgasem, Josefem 
Maršálkem a Honzou Filgasem, 
kteří už ve své první sezóně myslí na 
postup do III. třídy. Zatím si vedou 
výborně a po šesti utkáních vedou 

tabulku s patnácti body a skóre       
32:10. V týmu dostávají, kromě 
starších zkušených borců, příležitost 

také mladí nadějní dravci a zatím to 
nemá chybu. Svá domácí utkání hrají 
v Lužné v neděli v 10:15, kdo máte 
chuť a čas, přijďte se podívat.

Dorost
Po odchodu dalších zkušených 
hráčů do mužů se pro letošní sezónu 
rozhodla Polanka nepřihlásit dorost 
do kraje, ale pouze do okresu, což 
byl logický krok. Mladý tým trenéra 
Michala Barana v čele s Robinem 
Polákem, Filipem Růžičkou a 
Vojtou Srbou si zatím vede dobře 
a v průběžné tabulce je na čtvrtém 
místě s 8 body a skóre 19:8.

Starší žáci
Starší žáci ukazují, že i po odchodu 
některých zkušených kluků mají 
kvalitu a myslí ve své soutěži na 
nejvyšší příčky. Tým Jarka Zemánka, 
který je kromě polančanů tvořen také 
početnou skupinou z Lužné, si zatím 
vede skvěle a patří mu průběžné 
první místo se 17 body a skóre 28:12.  
Tahouny mužstva je Pavel Malík, 
Víťa Zemánková a Jirka Ibříšek.

Mladší žáci
Tým mladších žáků, který se 
oficiálně sdružil s Lužnou, se před 
svými staršími kamarády nechce 
nechat zahanbit a i on svou soutěž 
se 17 body a skóre 56:14 vede. 
Mladí hráči se pod vedením Davida 
Adámka a Aleše Černotíka předvádí 
hezký ofenzivní fotbal a jsou velkým 
příslibem do budoucna. Tahouny 
týmu jsou Tomáš Včelica a Jirka 
Daněk, kteří se již prosazují také u 
mužstva starších žáků.

Starší přípravka
Přípravku vede Jarek Gergela 
společně s Ondrou Zbrankem a i oni 
nám dělají velkou radost. Jejich tým 
je na průběžném čtvrtém místě se 
12 body a skóre 40:21. Velmi dobře 
se zde jeví Štěpán Gergela, který 
v posledním utkání nastřílel dokonce 
hattrick. Spolu se starší přípravkou 
trénuje i mladší přípravka, která se 
účastní individuálních turnajů.

Starší přípravka Valašské Polanky se stala přeborníkem celého okresu
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