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Obec povedou v dalších čtyřech letech opět Josef Daněk a Jan Kozubík
Tak jako v celé ČR, proběhly také 
u nás ve Valašské Polance ve dnech 
10. a 11. října 2014 komunální volby. 
Z celkového počtu voličů 1138 přišlo 
k volbám 616 osob, které odevzdaly 
611 platných hlasů. Výsledek 
voleb říká následující fakta: Do 9-ti 
členného zastupitelstva obce byly 
rozděleny mandáty takto: KDU-ČSL 
v čele s Janem Kozubíkem získalo 
1363 hlasů a 2 mandáty, STAN 
v čele s Josefem Daňkem získalo 
1665 hlasů a 3 mandáty a SNK ED 
v čele s p. Mgr. Alešem Černotíkem 
získalo 1835 hlasů a 4 mandáty. 
Stali se tak vítězi voleb. Sečteme-li 
však hlasy, které získaly volební 

strany vedené volebními lídry Jendou 
Kozubíkem a Josefem Daňkem, 
kteří již v minulém volebním období 
spolupracovali v dohodnuté koalici, 
pak tento součet činí 3028 hlasů což 
je o 1193 hlasů více než počet hlasů, 
které získala volební strana vedená 
p. Černotíkem. Na základě těchto 
skutečností proběhlo dne 6. 11. 2014 
ustavující zasedání ZO Val Polanka. 
Zde byli pro další 4-leté volební 
období do vedení obce jednomyslně 
zvolení zástupci obce uvedení v 
tabulce. Na následujícím zasedání 
ZO dne 27. 11. 2014 pak přijalo toto 
nově zvolené zastupitelstvo obce 
své Programové prohlášení, kterým 

se bude v následujících letech řídit. 
Tento dokument je k dispozici na 
jiném místě tohoto Zpravodaje.

www.valasskapolanka.cz

Milí polančané, tak rychle jako vlčí 
otočení  (jak se praví v pohádkách) 
uběhl rok 2014 a my stojíme před 
jeho závěrem. Mnozí jej prožili 
v neustálém pracovním shonu, 

část našich spoluobčanů naopak 
zaměstnání ztratila, či nemohla 
sehnat. Někteří jím prošli se smutkem 
v srdci z toho, co pominulo, další zase 
radostní tím, co nového nastalo. Hodně 

nepříjemností zažíváme v souvislosti 
s odkanalizováním dědiny (už aby 
to bylo). Dotýkají se nás  důsledky 
politických „klauniád“, můžeme mít 
strach z nejasného celosvětového 
vývoje. Celkově je bohužel spousta 
věcí, které  neumíme, ani nemůžeme 
změnit. Častokrát nezbývá, než 
pokorně přijmout a třeba se i snažit 
pochopit těžkou situaci, člověka 
s jinými názory, sebe sama a svůj 
životní úděl. Ale možná právě skrze 
lásku, pokoru a pochopení si můžeme 
přivlastnit Pokoj, jež lidem dobré 
vůle přáli andělé vznášející se nad 
betlémskou stájí. Děkujeme Vám 
všem,  milí spoluobčané, za spolupráci, 
trpělivost i úsměv a dobré slovo při 
setkání. Přejeme Vám do vánočních 
svátků i nového roku štěstí, pohodu a 
zdraví těla i ducha.      Vaši zastupitelé

Přejeme všem občanům krásné vánoční svátky a šťastný nový rok

Starosta: Daněk Josef (STAN)
Místostarosta a předseda kulturní 
komise (KuK): Kozubík Jan (KDU-ČSL)
Předseda Kontrolního výboru (KV): 
Mgr. Černotík Aleš (SNK ED)
Předseda Finančního výboru   (FV):
Mgr. Filgas Petr (SNK ED)
Předseda Sportovní komise (SpK) a 
člen FV: Machač Stanislav (STAN)
Předseda Komise pro občanské záležitosti 
(KOZ): Sádlíková Marie (KDU-ČSL)
Člen ZO, člen FV: Dušek Jiří (SNK ED)
Člen ZO, člen KV: Kašpar Jaromír (STAN)
Člen ZO, člen KV: Šeliga Martin (SNK ED)



Zastupitelstvo obce Valašská Polanka 
vzešlé z voleb uskutečněných v říjnu 
2014 zpracovalo svůj plán práce pro 
nadcházející volební období, ve kterém 
se jednotliví členové ZO dohodli na 
prioritách plnění volebního programu 
na jednotlivých úsecích činnosti obce 
takto:

A. PLÁN REALIZACE INVESTIC
1/ Dokončíme realizaci projektu 
„Revitalizace návsi obce“
2/ Dokončíme realizaci projektu Čistá 
řeka Bečva II. etapa ve spolupráci 
se Sdružením obcí Mikroregionu 
Vsetínsko. Spolu s realizací tohoto  
projektu zajistíme majitelům 
nemovitostí zdarma potrubí pro DKP, 
jejichž uvádění do provozu by mělo 
být zahájeno v červnu 2015. 
3/ Provedeme prodloužení splaškové 
kanalizace do stavebního obvodu 
Závodí II a vyjednáme možnost 
úhrady těchto nákladů z grantu 
určeného na ČŘB II etapa, stejně tak 
jako prodloužení splaškové kanalizace 
pro objekt NATURA Centra (hájenky) 
vč. přípojky vody, zemního plynu a 
elektriky.
4/ Zajistíme realizační PD na výstavbu 
komunikace pro stavební obvod 
Závodí II, včetně stavebního povolení 
na prodloužení splaškové kanalizace, 
VO a přeložku sloupu NN.
 5/ Připravíme  realizační PD a stavební 
povolení pro objekt NATURA Centra 
a s pomocí dotací z MASH, či POV 
Zlínského kraje se pokusíme alespoň 
po etapách zahájit stavbu tak, aby nám 
následně nepadla platnost stavebního 
povolení.
6/ V případě úspěšně zajištěné dotace 
na úpravu II. NP Mimoškolního 
pavilonu ZŠ pro provoz MŠ provedeme 
po realizaci stavební části tohoto 
projektu přestěhování MŠ do ZŠ.
7/ V případě úspěšně zajištěné dotace 
na výstavbu autobusových zastávek 
v tzv. Dolansku pro občany místní 
části Veřečné a okolí zajistíme realizaci 
tohoto projektu
8/ Připravíme PD a podpoříme záměr  
přestěhování pomníku padlým v 
I. a II.světové válce do vhodnější 

lokality v obci a na uvolněném místě 
vybudujeme  parkoviště pro osobní 
automobily.
9/ Připravíme PD a s pomocí  dotace se 
pokusíme realizovat projekt výstavby 
nového oplocení a chodníků na 
místním hřbitově.
10/ Po vyčíslení skutečných nákladů 
stavby splaškové kanalizace a dotace 
na tento projekt obci, v přepočtu na 
jednu nemovitost, zavedeme vyplácení 
obecní dotace majitelům nemovitostí, 
kteří nemají možnost se napojit na 
plošnou splaškovou kanalizaci. Dotace 

bude určena na výstavbu domovních 
ČOV, septiků a jímek a na vyvážení 
odpadních vod z nich fekálními vozy 
po dobu tzv. udržitelnosti projektu 
ČRB II či do vyčerpání alokace určené 
pro danou nemovitost.

B. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
V průběhu roku 2015 dokončíme práce 
na novém územním plánu obce 

C. ÚDRŽBA A OPRAVY 
Místní komunikace
1/ V maximální možné míře se 
budeme věnovat opravám komunikací, 
které nebude možné opravit ihned po 
provedené kanalizaci do uspokojivého 
stavu (neoprávněné náklady stavby ve 
vztahu k dotaci a oprava komunikací 
pouze v pásu nad výkopem).
2/ Zajišťovat  budeme rovněž 
průběžné opravy místních komunikací  
a chodníků, které nebyly dotčeny 

výstavbou splaškové kanalizace.
3/ Předpokládáme, že v tomto 
volebním období dojde k úpravě 
daně z nemovitostí tak, abychom 
získali finanční prostředky na opravu 
komunikací.

Budovy a stavby
Zastupitelstvo obce se dohodlo na 
provádění běžné údržby a odstraňování 
havarijních stavů na stávajících 
objektech ve vlastnictví obce, kterými 
jsou: budova OÚ, KD (např. oprava 
balkonu na KD), DS, MŠ, byty a 

areál TK. Objekty obce napojíme na 
splaškovou kanalizaci po provedení 
kolaudace splaškové kanalizace 
vybudované v rámci projektu ČŘB II.
Provedeme opravu stolů a lávek 
v areálu tanečního kola.

Služby 
Veřejné osvětlení
V průběhu tohoto volebního období 
chceme dále provádět běžnou údržbu 
sloupů VO a také nátěry sloupů VO, 
které jsou již ve velkém rozsahu 
napadeny korozí. 
Prodloužíme VO k točně u čerpací 
stanice splaškové kanalizace a do 
nového SO Závodí II.

Místní rozhlas
Budeme dále postupně nahrazovat 
staré nefunkční či méně výkonné 
reproduktory novou technologií tzv. 
bezdrátového vysílání.    Pokr. na str. 3

Strana 2

Programové prohlášení zastupitelstva obce pro volební období 2015 - 2018



Strana 3

Pokračování ze strany 2
Pohřebnictví 
Budeme zde dále poskytovat 
službu výroby betonových obrub, 
údržbu zeleně na hřbitově, likvidací 
odpadků a zajištění odběru vody 
přičemž neuvažujeme o zvýšení 
poplatku za tyto služby, který zde 
byl zaveden. Výkop hrobů bude dále 
zajišťován obecním úřadem. Bude-li 
majetkoprávně dořešeno vlastnictví 
starého hřbitova (převod vlastnictví 
pozemku starého hřbitova schváleného 
olomouckým arcibiskupstvím do 
vlastnictví obce), opravíme chodníky 
a oplocení hřbitova a pokusíme se na 
to zajistit dotace.

 
Domovní odpad
Likvidovat pevný domovní a 
živnostenský odpad budeme nadále 
vývozem popelnic od jednotlivých 
domů stejně tak jako recyklovaný 
odpad v barevných pytlích. Likvidaci 
nebezpečného odpadu budeme i 
nadále řešit 2x ročně pomocí mobilní 
techniky tak, jak jsme na to již zvyklí 
včetně využití místního sběrného 
dvora u firmy Sběratelství s.r.o.

V souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách provedeme koncem roku 
2015, spolu s členskými obcemi 
Sdružení obcí Hornolidečska, 
výběrové řízení na dodavatele služby 
odvozu a likvidace odpadů z celého 
regionu Hornolidečska od 1. 1. 2016. 
Nadále budeme provozovat 
komunitní kompostárnu, kterou 
zajišťujeme likvidaci biomasy 
rostlinného původu, přičemž sběrná 
místa biomasy postupně vybavíme 
sběrnými kontejnery. Předpokládáme, 
že v průběhu tohoto volebního období 
dojde ke zvýšení poplatku za odpady. 

Práce komisí OÚ
Stejně jako minulá volební období 
budou komise zajišťovat organizaci 
a průběh již zažitých společenských, 
kulturních a sportovních akcí v obci, 
které doplňují činnost spolků v obci

D. SPOLUPRÁCE S REGIONY
Budeme podporovat regionální 
projekty organizované Sdružením 
obcí Hornolidečska a Mikroregionem 
Vsetínska, týkající se nejen rozvoje 
turistiky v naší oblasti, ale také 

rozvoje sítě sociálních služeb a 
zlepšování životního prostředí. 
Prioritou bude investiční příprava 
výstavby cyklostezky z Ústí u Vsetína 
až na slovenské hranice a realizace 
projektu výstavby Domu sociálních 
služeb Hornolidečska.

E.PODPORA PODNIKATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ

Zastupitelstvo obce Valašská Polanka 
bude v průběhu tohoto období 
podporovat jakékoliv podnikatelské 
aktivity v obci směřující ke vzniku 
a rozvoji nových pracovních míst.

F. ZÁVĚR
Finanční možnosti obce jsou velmi 
omezené a proto bude nutné citlivě 
zvažovat efektivitu vynakládaných 
prostředků do jednotlivých projektů. 
Výše uvedený program je však nutné 
chápat tak, že je plánován min. na 4 
roky a že jeho naplnění bude velmi 
složité. Doufáme však, že se nám 
podaří alespoň větší část programu 
úspěšně realizovat a přispět tak ke 
spokojenému životu občanů naší obce 
i našeho regionu. Zastupitelstvo obce

Programové prohlášení zastupitelstva obce pro volební období 2015 - 2018

Na zasedání ZO dne 27.11. 2014 
projednávali členové zastupitelstva 
obce, mimo jiné, rovněž obsah 
Programového prohlášení pro 
nadcházející volební období, kterým 
se chce řídit. 
Jedním z projednávaných témat byla 
i možnost přestěhování pomníku 
padlým z 1. a 2. světové války.
V současné době se jeho umístění jeví 
tak, že je na nevhodném místě, které 
neumožňuje dostatek pietního zázemí 
těm, kteří se u něho zastaví a chtějí zde 
chvíli pobýt.  Bezprostřední blízkost 
velmi rušné silnice I/57 doplňují ze 
všech jeho stran místní komunikace, 
na kterých se rovněž postupně 
zvyšuje intenzita dopravy do té míry, 
že je zde část pozemku vyčleněného 
pro pomník využívána k parkování 
osobních automobilů. V této části obce 
navíc naprosto chybí odstavné plochy 
pro odstavení automobilů, které by 
nepřekážely ostatnímu provozu na 

těchto komunikacích. Všechny tyto 
negativní vlivy přiměly zastupitele 
obce k tomu, že začali uvažovat o 
přestěhování tohoto pomníku na jiné, 
vhodnější místo. Těch vhodných míst 

však naše obec moc nemá a tak byl 
dán návrh, abychom přestěhovali 
pomník padlým z 1. a 2. světové 
války na místní hřbitov.
Vzhledem k tomu, že v roce 2015 se 
bude vzpomínat 70 let od ukončení 

2. světové války, rádi bychom tuto 
záležitost vyřešili. Protože však 
nebyla naprostá shoda s tím, jestli 
je umístění pomníku na hřbitově 
pro něho tím nejlepším místem, 
dohodli se členové ZO na tom, že na 
webových stránkách obce vytvoříme 
pro naše občany anketu, ze které by 
mělo vyplynout, zda-li se náklady 
na přestěhování pomníku padlým do 
rozpočtu obce na rok 2015 zařadí a 
nebo ne. Žádáme tímto občany, aby 
se této ankety zúčastnili a v co možná 
největším počtu odpověděli na otázku 
umístěnou na webové adrese obce: 
www.valasskapolanka.cz
„Jste pro přestěhování pomníku 
padlým z 1. a 2. světové války na 
místní hřbitov?“   ANO – NE
Anketu následně vyhodnotí 
zastupitelstvo na svém zasedání 
v únoru 2015 a rozhodne o tom, zda-li 
zde pomník přestěhujeme a nebo ne.   
                                               Starosta

Obec zvažuje přestěhování pomníku padlým z 1. a 2. světové války
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Blíží se konec roku a s tím jsou 
vždy spojeny aktivity vedoucí 
k rekapitulujícím závěrům, bez 
kterých se neobejde ani naše stavba 
splaškové kanalizace. V průběhu 
roku se zhotovitelé stavby snažili 
položit co nejvíce potrubí do země. 
S tím samozřejmě souvisely větší či 
menší problémy tím, jak se dokázali 
vypořádat s pozemky a cestami, 
do kterých potrubí pracovníci 
zhotovitelské firmy pokládali.
Od téměř konce října se však již 
počasí pokazilo natolik, že již není 
možné práce na úklidech zahrad a 
zelených plochách provádět, protože 
s ornicí se, pokud je mokrá, nedá 
dost dobře pracovat. Proto tam, kde 
se již  jemné terénní úpravy nestihly 
v tomto roce udělat, bude se v nich 
pokračovat na jaro 2015, stejně 
tak jako s opravami komunikací. 
Skutečnost, že až do uzávěrky tohoto 
čísla Zpravodaje neudeřily mrazy a 
nenapadal sníh, pomohla k tomu, že 
se stále pracuje na pokládání dalšího 
potrubí i tam, kde jsme si mysleli, že 
se dostaneme až příští rok (Podevsí). 
Pokud bychom dnes považovali 
Podevsí za dokončené, tak nám chybí 
položit z celkové délky stok 11.100 m 
cca 500 m (!) a 800 m (!) veřejné části 
domovních kanalizačních přípojek 
z celkových 2.860 m.
Pravdou ovšem je, že těchto 
chybějících 500 m hlavních stok je 
velmi problematických tím, že se 
jedná o kanalizační stoky budované 
ve velkých hloubkách kolem cca 5 m. 
Proto bude ještě těchto zbylých 500 m 
dost časově náročných.
Pokud to takto s počasím vydrží i 
nadále, bude možné provést stoky na 
zahradách u Zigmundů a u Kovalčíků, 
(tady čekáme až trochu zamrzne) 
spolu se dvěma chybějícími protlaky 
pod silnicí I/57 u Jednoty a u bývalého 
JZD a potom také s 5-ti překopy řeky 
Senice: u Jednoty, u Kotla,  u Zimků, 
u bývalého JZD a na Podevsí u Žídků. 
Provést by se měl ještě také řízený 
protlak od Nováků po Grycmany a pak 
otevřeným výkopem přes pozemky u 
RD manželů Růžičkových až k RD u 

Žídků a také stoka C2-1-1 k Mikušům 
a k Šafaříkům. Nyní jednáme o 
tom, zda-li by bylo možné provést 
také řízený protlak od přečerpávací 
stanice přes zahrady paní Chylové 
a pana Muchy, který bude hluboký 
cca 4-5 m včetně provedení sdružené 
přípojky od přečerpávací stanice 
až k RD Oty Žákového. Snad s tím 
bude Státní fond životního prostředí 
a EU souhlasit a vyhneme se tak 
otevřenému výkopu, který by se jevil 
jako velmi složitý. No a s doděláním 
některých opomenutých domovních 
kanalizačních přípojek různě po obci, 
jejich veřejné části po napojovací 
šachtičku, by mělo být v obci to 
hlavní hotovo. Počítáme také s tím, 
že mimo již daný výčet prací bude 
na jaro příštího roku, nebo i dřív 
v případě mírné zimy,  jako vícepráce 
provedeno prodloužení  kanalizačních 
stok u bytovek nad Jednotou a také do 
nového stavebního obvodu Závodí II.
Předpokládáme, že se všechno potrubí 
nejpozději do konce března položí 
tak, abychom mohli od dubna 2015 
zahájit generální úklid spočívající 
nejen v úklidu zahrad a zelených 
ploch s podsetím travního semene, 
ale také dokončení plotů, zpevněných 
ploch atd. a hlavně komunikací. 
Toto by mělo být hotovo do konce 
června 2015, kdy má být požádáno o 
kolaudaci tohoto vodního díla.
Co se týká napojení objektů na 
kanalizaci, vyjednali jsme nákup 
potrubí a kolen za zvýhodněné ceny 
pro majitele nemovitostí, kterým 
budou zdarma předány. Původně 
jsme měli za to, že si mohou majitelé 
nemovitostí již domovní kanalizační 
přípojky (DKP) provádět průběžně 
už v letošním roce a že tento materiál 
budeme mít již letos k dispozici. 
Budoucí provozovatel splaškové 
kanalizace v obci – vodárenská 
společnost VaK Vsetín a.s. však 
vydala následující propozice:
1. Stoka do, které se nemovitost 
napojuje musí mít kolaudační 
souhlas.

2. Občan provede výkopové práce 

a položí potrubí domovní přípojky. 
Před zasypáním převezme VaK 
Vsetín a.s.

3. Současně občan vyřídí smlouvu 
s VaK na vypouštění splaškových 
vod.

4. V případě dřívějšího napojení 
zaplatí občan poslední vyčištění 
potrubí, před kamerovýmí 
zkouškami a převzetím kanalizace 
VaKVsetín.a.s. Také se vystavuje 
postihu dle zákona o Vodovodech a 
kanalizacích.

Z toho vyplývá, že bychom dřívější 
expedicí potrubí nadělali více škody 
než užitku a vnesli do systému 
napojování nemovitostí chaos. Proto 
jsme se v zastupitelstvu obce dohodli, 
že potrubí pro DKP budeme občanům 
dávat k dispozici až v průběhu 2Q 
2015 s tím, že připojovat své RD 
můžeme celé druhé pololetí roku 
2015. Předpokládá se totiž, že 
kolaudace stavby proběhne v červnu 
2015.
Závěrem lze tedy konstatovat, že 
současná rozestavěnost stavby 
kanalizace v naší obci dává 
předpoklad zdárného dokončení 
stavby v plánovaném termínu a 
že se tak v polovině  příštího roku 
dožijeme toho, že budeme smět tuto 
nejnáročnější stavbu, kterou nejen 
naše obec kdy realizovala, k užívání.
Už nyní bych Vám však chtěl všem 
velmi poděkovat za pochopení, 
vstřícnost a spolupráci při realizaci této 
stavby. Zvláště pak těm, kteří umožnili 
položit kanalizační potrubí na své 
pozemky. Z průběhu výstavby je už 
dnes zřejmé, že zaměstnanci realizační 
firmy neoplývají zrovna ohleduplností 
a porozuměním k požadavkům a 
představám nás občanů k tomu, jak by 
se měla tato stavba realizovat. O to je 
však cennější Váš přístup a trpělivost, 
se kterou veškerá omezení stavbou 
snášíte. Věřím však, že za půl roku 
bude vše hotovo a že se vše v dobré 
obrátí! Ještě jednou Vám za to děkuji. 
                                               Starosta

Realizace projektu kanalizace spěje v obci ke zdárnému konci
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Ocenění nejlepších knihoven a 
knihovníků se uskutečnilo 16. 
října letošního roku v prostorách 
Baťova mrakodrapu ve Zlíně, kde 
proběhl slavnostní ceremoniál za 
přítomnosti radního pro kulturu 
Ladislava Kryštofa, který nad 
akcí pořádanou Zlínským krajem 
a Krajskou knihovnou F. Bartoše ve 
Zlíně převzal záštitu.  Titul Knihovna 
roku 2014 Zlínského kraje získala 
čtyři zařízení (z každého okresu vždy 
jedno):  Městská knihovna Hulín 

(okres Kroměříž), Místní knihovna 
v Modré (okres Uherské Hradiště), 
Obecní knihovna Horní Lideč (okres 
Vsetín) a Městská knihovna ve 
Slušovicích (okres Zlín).
Kromě těchto organizací byli oceněni 
také jednotliví knihovníci, a to za svou 
příkladně kvalitní práci.  Za okres 
Vsetín převzala ocenění knihovnice 
roku 2014  Alena Kozubíková z naší 
obecní knihovny. Připojujeme se 
s díkem a blahopřáním.
                                                radnice

Ocenění pro polanskou knihovnici

Zajímavé akce plánované v obci na rok 2015
Benefiční hudební odpoledne

Jednou z akcí, která se zatím 
neobjevuje v  kalendáři  akcí na 
rok 2015 je benefiční hudební 
odpoledne.
Myšlenka hudebního odpoledne  
vznikla po letošním úspěšném 
„paradonovém“ vystoupení kapely 
Blue Tone Band ze Zlína, ve které 
působí dva mladí polanští muzikanti. 
Protože talentovaných hudebníků, 
či zpěváků, je v naší obci nemálo, 
chtěli bychom jim dát prostor ukázat 
před dědinou, co umí. 

 Soutěž o nejlepší valašský vdolek
Na posezení po letošním 
zvonečkovém průvodu zase přišel na 
svět záměr  uspořádat pro polanské 
hospodyňky soutěž (nebo snad 
„seminář) o nejlepší  valašské vdolky. 
Ty totiž mají u nás dlouhou tradici a 
našim pekařkám přinášejí věhlas i 
daleko za hranicemi naší dědiny. A 
protože by bylo dobré tuto tradici a 
dovednost zachovat i do budoucna, 
chtěli bychom právě v rámci 
hudebního odpoledne uspořádat  
výše uvedenou „prodejně - koštovací 
„ soutěž. Věříme, že se nám podaří 
oslovit muzikanty i pekařky a také 
Vás potencionální návštěvníky akce. 
O jejím termínu budeme v předstihu 
informovat

Novoroční výšlap na Vartovnu
Obec  Seninka zve všechny 
milovníky turistických pochodů 
na tradiční novoroční výšlap na 
Vartovnu. Ten se uskuteční v sobotu 
3.1. 2015, setkání u rozhledny bude 
v 11,00 hodin.  

Polanská fotosoutěž 2015
KuK připravuje na  rok 2015 
soutěžní výstavu fotografů-amatérův 
kategoriích 1. Stavby a příroda 
Valašské Polanky, 2. Život ve 
Valašské Polance.  Každý účastník 
bude moci na výstavu , která 
proběhne v období polanských hodů  
přihlásit  jednu fotografii v dané 
kategorii a jejich hodnocení bude 
provedeno veřejností  i  odbornou 

porotou. Už nyní tedy můžete začít 
fotit a skládat své nejlepší fotky, 
abyste měli na podzim příštího roku 
z čeho vybírat. Další podrobnosti 
o soutěži budou uvedeny v Jarním 
zpravodaji.

Pivní pochod  na Myslivecký výlet
Po zdárném letošním „nultém 

ročníku“ Pivního (poznávacího) 
pochodu kolem Polanky, se také na 
příští rok  2015 připravuje trasa, která 
vás seznámí se zajímavým okolím 
naší obce a kolem občerstvovacích 
stanic vás dovede až na taneční 
kolo. Tam naši myslivci přichystají  
„výlet“ s gulášem a kapelou. 
Věříme, že 5. 7. 2015 všechno vyjde.

Ve Valašské Polance proběhne sbírka 10. ledna 2015
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Velké nadšení i  velké očekávání, 
tak by se dala charakterizovat akce 
Beseda s důchodci - každoroční akce, 
kterou pořádá Kulturní komise v čele 
s Honzou Kozubíkem, jemuž patří dík 
nejen za organizaci, ale i za milé a 
srdečné průvodní slovo. A co všechno 

bylo na naše důchodce nachystáno?
Program zahájil náš starosta 
Josef Daněk. Následovala 
plejáda vystoupení, jejíž začátek 

i závěrečné vystoupení patřily 
tetkám mažoretkám, které tímto 
oslavily 10. výročí svého působení 
a jako překvapení nacvičily pásmo s 
malými ale šikovnými mažoretkami.
Celý program působil jako 
korálky, které seřazeny za 

sebou tvořily harmonický celek.
Kdo by se netěšil na bezprostřední 
a roztomilé vystoupení našich 
nejmenších z mateřské školy, 

tradiční krásné hudební vstupy 
ZUŠ a program Natálky a Vojty 
Kozubíkových, kteří svou interpretací 
známých skladeb zahřáli na duši 
všechny zúčastněné. Program 
doplnily také pestré taneční vstupy 
skupin Bluberiees, Maat a Calypso.
Po krátké přestávce následovala 
druhá část, která byla tentokrát 
pojata trochu netradičně v duchu 
nostalgické vzpomínky na starší časy. 
Do uplynulých 10 let nás vrátil sestřih 
působení tetek - mažoretek a jejich akcí. 
Další promítaný dokument zasahoval 
ještě do staršího data a byl věnován 
bývalému Jednotnému zeměděskému 
družstvu Valašské Kotáry.
A na co vzpomenout závěrem? 
Hlavně na velké poděkování 
všem účastníkům, jak na straně 
vystupujících, tak na straně diváků, 
bez kterých by asi nikoho nebavilo 
podobnou akci připravovat. Zvlášt je 
třeba poděkovat všem, kteří se celé 
odpoledne zajišťovali občerstvení, 
hudbu, odvoz atd., prostě všem těm, 
kteří ochotně pomohli dobré věci.
Nakonec nezbývá než doufat, že se 
vám letošní “důchodci” líbili a udělali 
vám radost.            Marie Sádlíková

www.valasskapolanka.cz

Všeobecná informovanost se jeví 
stále větším kladem po všech 
stránkách. Naše obec Valašská 
Polanka k tomuto účelu využívá nejen 
obecního Zpravodaje, ale i místní 
rozhlas, z kterého se dozvídáme 
prostřednictvím hlášení čerstvé 
novinky i zprávy informativního 

charakteru. Ovšem díky pokroku 
můžeme využít i další moderní 
způsoby přenosu informací. Stále 
více domácností využívá internet. 
Webové stránky obce www.valassk
apolanka.cz Vám chtějí vyjít vstříc 
a nabízejí další možnost získávání 
aktuálního dění v obci. Pod hlavičkou 
Kalendář akcí se skrývají dva hlavní 
kalendáře. První je určen kulturním, 
sportovním a společenským akcím. 
Zde jsou navedeny plánované akce 

na příští rok. Zároveň zde můžete 
zjistit obsazenost kulturního domu 
a tanečního kola. Druhý kalendář 
je věnován aktuálnímu dění, 
svozu odpadků, prodejci apod. 
Oba kalendáře budou průběžně 
dle možností aktualizovány i dle 
vašich požadavků a návrhů. Jak 
jednotlivé kalendáře zobrazit, jak 
je implementovat do e-mailu, či 
mobilního telefonu a co všechno 
můžete jednoduše zjistit, se dozvíte 
v článku věnovaném interaktivnímu 
kalendáři v Aktualitách obce. 
Kdokoli chcete umístit do 
kalendáře upozornění na akci, 
určenou pro veřejnost či prodej 
apod., nebo konkretizovat již 
stávající událost, prosím pište na 
info@valasskapolanka.cz nebo 
přímo na  agla.cz@gmail.com.          
                               Marie Sádlíková

Kalendář obecních akcí je na internetu Letokruhy
Obecně prospěšná společnost 
Letokruhy – provozovatel 
denního stacionáře ve Valašské 
Polance a pečovatelské služby 
v celém  Hornolidečsku - 
přeje všem občanům Valašské 
Polanky  klidné a požehnané 
Vánoce, pevné zdraví a spoustu 
štěstí v roce 2015. Oslavili 
jsme čtvrté výročí existence 
našeho stacionáře a s radostí 
konstatujeme, že jeho kapacita 
je naplněna a služby plně využity 
ve prospěch potřebných. Ráda 
bych touto cestou poděkovala 
všem našim příznivcům, dárcům 
a zastupitelstvu obce, bez jejich 
finanční pomoci bychom nemohli 
služby nabízet a poskytovat. 
Za celý kolektiv Mgr. Helena 
Petroušková, ředitelka 
společnosti Letokruhy

Letošní besedu s důchodci provázela vynikající atmosféra
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Krásných 40. let naší základky
Právě v září před 40 lety se otevřela 
nová Základní škola ve Valašské 
Polance. K tomuto výročí jsme 
vydali malý almanach pro veřejnost 
a leporelo pro žáky. Žáci se svými 
pedagogy nacvičili školní akademii 
pro veřejnost. Učitelé sestavili 
výstavky s historickými i současnými 
fotografiemi žáků, učitelů a 
zaměstnanců z různých školních 
aktivit. V rámci Dne otevřených dveří 
měli rodiče možnost vstoupit i do 
výuky v různých třídách a předmětech. 
V respiriu školy instalovali výstavu 
svých obrazů současný učitel Mgr. Jiří 
Fiala a bývalý žák MgA. Pavel Filgas. 
Výročí školy jsme ukončili setkáním 
současných a bývalých zaměstnanců 
školy, pozvaných hostů a sponzorů 
školních akcí. Dny otevřených dveří 
trvají až do 17. prosince. Zazvoňte u 
dveří a projděte se po škole. Všechny 
vás srdečně zveme a přejeme krásné a 
klidné svátky vánoční a úspěšný nový  
rok!  Mgr. Naděžda Hajdová              
                      
Školní časopis je čtvrtý nejlepší v 

celé České Republice
Po vítězství v krajském kole soutěže 
o nejlepší školní časopis roku jsme 
se v pondělí 1. 12. 2014 vydali do 
Brna na celostátní finále. V krásných 
prostorách Střední polytechnické 
školy, jsme dopoledne absolvovali 
zajímavé workshopy, zabývající se 
novinařinou, internetem a dalšími 
užitečnými tématy. Po obědě už 

nás čekalo samotné vyhlášení. V 
naší kategorii jsme z 35 pozvaných 
finalistů krajů obsadili vynikající 4. 
místo. Navíc jsme si odnesli třetí místo 
v podkategorii Titulka roku 2014. 
Do soutěže jsme se letos přihlásili 

poprvé a výsledek je to tedy skvělý. 
Děkuji všem redaktorům z naší školní 
redakce a těším se na další společnou 
práci na našem časopisu.                     

                      Mgr. Petr Filgas

Naši žáci jsou spoluautory knihy 
Život a historie vypálených obcí

V úterý 4. listopadu se vybraní žáci 
8. a 9. tříd zúčastnili konference 
v Hlinsku, která byla završením 
celorepublikového projektu s názvem 
„Život a historie vypálených obcí, aneb 
znáte nás?“ Konference se zúčastnili 
vybraní šikovní a kreativní žáci, 
kteří spolu s žáky a studenty dalších 

základních škol a gymnázií tvořili 
už v loňském školním roce literární, 
fotografická a výtvarná díla na téma 
„válka a vypálení obcí nacisty“. Z 
těchto prací vznikla společná kniha, 
kterou každý žák dostal na památku 

jako spoluautor. V případě zájmu je 
tato kniha k vidění v ředitelně nebo 
kabinetu českého jazyka. Žáci díky 
tomuto projektu dostali podmět 
zamyslet se nad zmiňovanými 
historickými událostmi hlouběji 
a mnohdy z jiného úhlu pohledu, 
především díky vyprávění pamětníků. 
Podívali se na nová místa, setkávali 
se se svými vrstevníky. Jsem ráda, že 
se svého úkolu zhostili na výbornou a 
stali se součástí něčeho, co přesahuje 
oblast jejich školy a bydliště. Díky 
za spolupráci, bez Vás by v knize 
chybělo mnoho povedených stránek.              

Mgr. Hana Dřevojánková

Základní škola slavila 40. výročí svého vzniku

ZUŠka chystá adventní a vánoční koncerty
Vážení přátelé,  milí žáci, po zahájení školního roku jsme se rychle přehoupli do 
závěru kalendářního roku a právě prožíváme první dny měsíce prosince.  Tento 
zimní měsíc má také svá kouzla, neboť brzy nastane adventní čas a Vánoce. Žáci naší 
školy společně s učiteli pro Vás připravili v době adventních dnů krásná vystoupení, 
adventní a vánoční koncerty, třídní přehrávky, představení dramatického oboru 
a výstavu oboru výtvarného. Na tato vystoupení se můžete těšit na kmenové škole 
ve Vsetíně, ale také na všech našich pobočkách. Žáci výtvarného oboru se prezentují 
svými pracemi v prostorách kmenové školy. Srdečně Vás na tyto předvánoční dny 
naplněné uměním našich žáků, pohodou zimních a svátečních dnů zvu. Rád bych 
tímto našim žákům, rodičům, ale i všem našim příznivcům chtěl popřát radostné 
Vánoce naplněné láskou, pohodou, štěstím a pokud možno i sněhovou nadílkou. Do 
nového roku 2015 přeji všem především pevné zdraví, mnoho úspěchů ve studiu 
a hodně lásky po celý rok. Těším se na setkání s Vámi na našich připravovaných 
akcích v adventním období a také v novém roce 2015.          Roman    K o n ů p k a

Vánoční přání a 
poděkování

Myslivci z Valašské Polanky 
děkují všem spoluobčanům za 

dobrou spolupráci během 
uplynulého roku 2014 a v 
nadcházejícich vánočních 
svátcích přejí co nejvíce 

pohody a klidu. V dalším roce 
pak nové síly a zdraví ke splnění 
všech svých předsevzetí a plánů.

Myslivecké sdružení 
Valašská Polanka.
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Pražírna kávy

Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem spoluobčanům, kteří stále 
sbírají víčka od PET lahví a pomáhají 
tím našemu kamarádovi Matýskovi. 
Poděkování patří také panu 
Miroslavu Smýkalovi, majiteli firmy 
KOVEKO, který nejen že tato víčka 
od nás vykupuje, ale sám pravidelně 
přispívá finanční částkou. Také bych 
ráda připomněla, že je ve firmě 

KOVEKO stále otevřený účet právě 
pro Matýska, na který můžete nechat 
připsat vámi přivezený papírový,  či 
kovový odpad. Takto získané penízky 
jsou postupně předávány rodičům 
Matýska, kteří mu za ně pořídí nový 
vozíček. Vaší pomoci si velice vážíme 
a všem přejeme krásné Vánoce a 
v novém roce hlavně pevné zdraví.    
                               Zdenka Polanská

Poděkování všem občanům za sbírku

Hospoda U Šepleťa
Děkujeme Vám za přízeň v 
roce 2014. Chtěli bychom Vám 
popřát požehnané a klidné prožití 
Vánoc a úspěšný rok 2015.

Vánoční otevírací doba:
18. 12. 17:00 - 22:00
19. 12. 17:00 - 23:00
20. 12. 18:00 - 23:00
21. 12. 17:00 - 21:00
22. 12. 17:00 - 21:00
23. 12. 17:00 - 22:00

24. 12. a 25. 12. - zavřeno
26. 12. 17:00 - 23:00
27. 12. 18:00 - 23:00
28. 12. 17:00 - 22:00
29. 12. 17:00 - 22:00

30. 12. - 1.1. - zavřeno
2 .1. 17:00 - 23:00
3. 1. 18:00 - 23:00

4.1. - zavřeno

 K 31. 10. 2014 evidují pracoviště úřadu 
práce ve Zlínském kraji 27 499 uchazečů 
o zaměstnání, z nichž bylo 26 648 
dosažitelných, tedy těch, kteří mohou 
okamžitě nastoupit na pracovní místo 
(nejsou např. účastníci rekvalifikace 
nebo v pracovní neschopnosti). 
V průběhu měsíce října se na 
pracovištích Úřadu práce ČR ve 
Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 
672 uchazečů o zaměstnání a 3 187 
uchazečů bylo v říjnu z evidence 
vyřazeno. Celkem bylo za období 
leden – říjen 2014 z evidence vyřazeno 
35 588 uchazečů, což je více než za celý 
rok 2013, kdy bylo vyřazeno 34 162 
uchazečů.
Nezaměstnanost klesla ve všech 
okresech Zlínského kraje. Nejméně 
to bylo v okrese Vsetín (pokles o 
1,0 %), následoval okres Zlín (- 1,7 
%), okres Kroměříž (- 2,1  %) a 
nejvíce klesla nezaměstnanost v okrese 

Uherské Hradiště (- 2,9 %). Nejvyšší 
hodnotu podílu nezaměstnaných stále 
vykazuje okres Kroměříž, byť se 
podílem nezaměstnaných dostal pod 
hranici 8 procent – 7,9 %, další je okres 
Vsetín (7,7 %), následuje okres Zlín 
s hodnotou 6,1 %. Naopak nejnižší 
nezaměstnanost je v okrese Uherské 
Hradiště – 5,9 %. Počet volných 
pracovních míst hlášených úřadu práce 
ve srovnání s předcházejícím měsícem 
nepatrně vzrostl (o 31 míst, tj. o 1,3 %). 
K 31. 10. 2014 evidovala pracoviště 
Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji 
celkem 2 490 volných pracovních míst. 
V nabídce volných pracovních míst 
převažují pracovní místa pro řidiče 
nákladních automobilů (138 míst), 
seřizovače a obsluhu obráběcích strojů 
(134 míst), nástrojaře (123 míst), 
pomocné pracovníky ve výrobě 
(114 míst) a pracovníky ostrahy a 
bezpečnostních agentur (82 míst).

Zpráva o stavu nezaměstnanosti v kraji Krátké zprávy
Přijďte na ohňostroj

I v letošním roce budeme organizovat 
novoroční ohňostroj, který proběhne 
půl hodiny po silvestrovské půlnoci 
na návsi u kulturního domu. Přijďte 
se podívat a předat všem přítomným 
osobně novoroční přání.

Prodej stromků nebude
Oznamujeme občanům, že v letošním 
roce již nebude v naší obci organizován 
prodej vánočních stromků. Ty je nutné 
si nakoupit na tržištích a u osob, které 
se tímto sortimentem zboží zabývají. 

Pozvánka na stolní tenis
Turnaj se uskuteční 30. 12. 2014 v 
KD, mládež 1. - 5. třída, 6. - 9. třída, 
vždy zvlášť kluci a holky, sraz 8.30, 
začátek losování 9.00. Dospělí: sraz 
13.30, losování 14.00, hrají kategorie 
muži i ženy, poháry pro všechny 
kategorie. Turnaj pro Valašskou 
Polanku a nejbližší okolí! 

Přání od hasičů
Radostné prožití Vánoc v klidu a 
pohodě a do nového roku pevné zdraví, 
štěstí a hodně  úspěchů v osobním i 
profesním životě všem spoluobčanům 
přejí hasiči z Polanky.

3. 1. - Výšlap na Vartovnu 
10. 1. - Závody pro děti - bobování
7. 2. - Běžky, nebo pěšky
7. 3. - Bruslení na Vsetíně
16. 5. - Zájezd - místo bude upřesněno
22. 5. - Polanský žabák

15. - 28. 6. - Turnaj v tenise - čtyřhra
13. - 26. 7. - Turnaj v tenise - dvouhra
18. 7. - Turnaj v plážovém volejbale
26. 9. - Polanský duatlonek
3. 10. - Zájezd - Slovensko
30. 12. - Turnaj ve stolním tenise

Akce sportovní komise pro rok 2015
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Polanští fotbalisté mají za sebou podzimní část sezóny
Muži
Týmu trenéra Hajdy se podzim povedl 
a nebýt zbytečných ztrát doma s 
Kateřinicemi a Prostřední Bečvou, mohl 
pomýšlet i na lepší umístění než na páté 
místo. I tak je to však jeden z nejlepších 
výsledků Polanky za dobu působení v 
1.B třídě. V závěru nás trochu trápily 
zranění některých hráčů, a tak doufáme, 
že se dají všichni přes zimu pořádně 
dohromady a jaro zahájíme v nejsilnější 
možné sestavě. V zimní přípravě áčko 
odehraje tradiční turnaj na Vsetíně 
a v únoru také absolvuje kondiční 
soutředění v Brumově. 

1. Dol. Bečva  14  11 2  0 1  49:10       37  
2. Hor.Lideč    13  10 2  0 1  28:10     34 
3. Jablůnka      14   7  3  2 2  25:15     29  
4. Hovězí        14   7   2  1 4  22:15     26  
5. Val. Polanka13  7   1  0  5 24:21     23 
6. Pr. Bečva     13  5   1  4 3 20:16     21  
7. Zašová         13  4   3  2  4 23:22     20 
8. Ratiboř        14  3   4   2 5 19:29      19 
9. Hutisko       14  4   1   3 6 23:26      17 
10.Fr. Lhota    14  2   3   4 5 28:33      16  
11.Kateřinice  14  2   2   5 5 25:28      15 
12.Lidečko     14 2    3   2 7 23:39      14  
13.Lhota u Vs.14 3    0   3 8 24:33      12 
14.Janová       14 1    1   0 1217:53       5  

Dorost
Před začátkem soutěže panovaly 
obavy, jak se týmu po odchodu opor 
bude v nové sezóně dařit. Ty se ale 
ukázaly jako naprosto neopodstatněné, 
protože dorost předváděl celý podzim 
velmi dobré výkony a skončil stejně 
jako muži na 5. místě. Oba tyto týmy 
trénují společně a mladým hráčům to 

očividně svědčí. Tahoun a kanonýr 
týmu David  Maček se už dokonce na 
pevno usadil v základní sestavě mužů. 
Pokud dorostencům vydrží jejich snaha 
a přístup, podaří se to určitě i dalším a 
Polanka se o budoucnost nemusí bát.

1. Štítná n/Vl.   14 12 0 1 1  71:10        37  
2. Poličná         14 12 0 0 2  74:13        36      
3. Újezd            13  9 0 0 4   46:29      27  
4. Mladcová     14  7 2 1  4  27:30      26  
5. Val. Polanka 14 7 1 1  5   48:37     24  
6. Lidečko        13 7 0 1  5   39:26      22  
7. Slavičín        14 6 1 1  6   29:24      21    
8. Ratiboř         14 7 0 0  7   42:41      21  
9. Vel.Karlov.   14 5 0 1  8   17:37      16  
10. Juřinka       13 5 0 0 8   22:52   15 
11.Vlachovice  14 3 1 2 8   17:36      13  
12. Provodov    14 2 2 1 9   20:56     11   
13. Hovězí        13 2 2 0 9 19:44      10 
14. Val. Klob.   14 2 1 1 10 13:49        9  
     
Starší žáci
Letos byla pro žáky připravena jedna 
novinka a to spojení všech okresních 
soutěží do jedné, což na jednu stranu 
přineslo nové atraktivní soupeře, 
na stranu druhou také složitější a 
zdlouhavější cestování. Děti se s tímto 
vypořádaly dobře a ve třináctičlenné 

tabulce obsadily pěkné sedmé místo. 
V zimě nás čeká příprava v tělocvičně 
a také dva zimní turnaje v Zašové.

1. Kateřinice 12 12 0 0 77: 12    36
2. Juřinka B  12 9  2  1 63: 18    29
3. Lidečko    12 8  1  3 39: 21    26 
4. Ústí        12 7  1  4 40: 26    22
5. Halenkov  12 6  3  3 21: 19    22

6. Zašová      12 4  4  4 24: 25    19
7.Val. Polan.12 6  0  6 35: 32    18
8.Val. Bystř.  12 5  1  6 37: 33    17
9.Hrachovec  12 3  2  7 23: 48    12
10.Vigantice  11 3  2  6 24: 28    11
11.Lhota        11 1  2  8 19: 61     7
12.Fr. Lhota  12 2  1  9 14: 60     7
13.Hovězí     12 1  1 10 8: 41     5

Mladší žáci
Nový mládežnický tým si na sebe 
v průběhu podzimu teprve zvykal a 
bodíky sbíral pomalu. I tak ale šestá 
příčka z osmi účastníků soutěže určitě 
není zklamáním, tabulka je totiž 
velmi vyrovnaná. Většina z týmu 
také pomáhala starším žákům, za což 
jim patří velký dík. Zimní přípravu 
absolvují děti společně se staršími 
žáky a zúčastní se zimní halové ligy.

1. Hošťálková 7 6 1 0 61: 11    20
2. Lhota 7 5 0 2 39: 12    15
3. Janová 7 4 1 2 44: 21    13
4. Ústí               7 4 0 3 20: 12    12
5. Horní Lideč 7 4 0 3   12: 24    12
6.Val. Polanka 7 3 0 4 32: 22     9
7. Val. Příkazy 7 1 0 6 14: 45     3
8. Lužná 7 0 0 7   9: 84     0 

Přípravka
Nejmladší polanský tým se opět těší 
velkému zájmu dětí. Tréninky navštěvuje 
přes dvacet mladých fotbalistů, kteří mají 
chuť a zájem něco nového se naučit. V 
desetičlenné soutěži jim patří velmi 
pěkné čtvrté místo. Přípravka trénuje v 
pondělí od 16:00 do 18:00 v tělocvičně 
místní ZŠ. Kdo by měl zájem to zkusit, 
je vítán.

1. Lidečko      9    8   0  1 81: 17    24
2. Hovězí       9 8   0  1 69: 28    24
3. Hošťálk.     9 6   1  2 78: 45    19
4.Val. Pol.      9 4   2  3 59: 38    14
5. N. Hrozen. 9 4   2  3 51: 38    14
6. FC Vel.Kar.9 4   1  4 62: 32    13
7. Kateřinice  9 4   0  5 54: 42    12
8. Halenkov   9 3   0  6 54: 72       9
9. Liptál         9 1   0  8 27: 88     3
10.Val. Přík.  9 0   0  9 13:148     0 

TJS Valašská Polanka by chtěl 
všem občanům Valašské Polanky 
upřímně popřát pohodové, klidné 
svátky a do nového roku hlavně 
zdraví a štěstí.
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé do-
mácnosti. Tisk zajišťuje f. Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S případnými články, či materiály, 
které budete chtít ve zpravod. zveřejnit, se obracejte na OÚ, nebo na Petra Filgase (petr.filgas@centrum.cz). Další číslo vyjde v březnu 2015

SVOZ	ODPADU	–	1.	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			
22.1.	a	23.4.	

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			
5.2.		a		18.6.	

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

Sklo	bílé		
(	bílé	pytle	)	
	

PÁTEK			
6.2.		a	19.6.	

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 
9. ledna 
6. března 
3. dubna 

15. května 
5. června 

 
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		
9.	května	

	

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.	


