
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2019 evidováno 
celkem sedm trestných činů, což 
je o jeden trestný čin více, než 
v roce 2018, kdy bylo evidováno 
celkem šest trestných činů. 
Jednalo se o tyto trestné činy:
4 x přečin Ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle ust. § 274 trestního 
zákoníku. Ve třech případech se 
jednalo o řidiče, kteří řídili motorová 
vozidla ve stavu vylučujícím 
způsobilost po užití návykové 
látky (THC, METAMFETAMIN). 
V jednom případě se jednalo o řidiče, 
který řídil motorové vozidlo ve stavu 
vylučujícím způsobilost po požití 
alkoholických nápojů – dechová 

zkouška u něj vykázala hodnotu vyšší 
než jedno promile – po objektivním 
posouzení celého případu byla věc ze 
strany Státního zastupitelství předána 
jako přestupek na Městský úřad 
k dalšímu projednání.
1x přečin Krádež dle ust. 205 trestního 
zákoníku – jednalo se o případ krádeže 
vloupáním do restaurace Galánečka 
(současné restaurace Polánečka), 
odkud dva pachatelé odcizili věci 
a způsobili tak na cizím majetku 
škodu nikoliv nepatrnou. Věc šetřilo 
Oddělení obecné kriminality ze 
Vsetína a za aktivního přístupu hlídky 
Obvodního oddělení Horní Lideč, 
která byla na místě činu při příjmu 
oznámení, se podařilo ustanovit 

dva  pachatele a případ byl objasněn.
1x přečin Zanedbání povinné výživy 
dle ust. § 196 trestního zákoníku - 
jednalo se o případ, kdy si známý 
pachatel neplnil, byť i z nedbalosti, 
svou zákonnou povinnost vyživovat 
nebo zaopatřovat jiného.
1x přečin Ublížení na zdraví 
z omluvitelné pohnutky dle ust. § 
146a trestního zákoníku – jednalo se 
o případ, kdy známý pachatel jinému 
úmyslně způsobil ublížení na zdraví 
v silném rozrušení ze strachu, úleku, 
zmatku, nebo jiného omluvitelného 
hnutí mysli anebo v důsledku 
předchozího zavrženíhodného jednání 
poškozeného. Jednalo se o případ mezi 
blízkými osobami. Pokrač. na str. 3
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Zastupitelstvo obce Valašská Polanka 
projednalo a schválilo dne 5. 3. 2020 
rozpočet obce na rok 2020 takto:
Příjmy:                          26 471 tis. Kč
Výdaje:              26 630 tis. Kč
Financování:                    159 tis. Kč
Celkové příjmy obce v roce 2020 
plánujeme navýšit zapojením zůstatku 
na účtech obce ve výši 1,4 mil. Kč, 
když celkově nám na účtech obce 
zůstala k 31.12.2019 částka ve výši 
6 404 tis. Kč. Příjmy z prodeje pilařské 
kulatiny jsou plánovány v současné 
době sanace kůrovcových kalamit 
pouze z probírek a z prodeje kůrovcem 
napadané kulatiny. Do rozpočtu tak 
v tuto chvíli není zapojeno 5 mil. Kč, 
které jsou na účtech obce ponechány 
jako rezerva na realizaci plánovaných 
investic a to: Dům sociálních služeb 

Hornolidečska, stavba I/C cyklostezky 
Bečva - Vlára - Váh z Valašské 
Polanky do Prlova – to v případě, že se 

nám podaří zajistit dostatečnou dotaci. 
                   Pokračování na straně 4

www.valasskapolanka.cz

Zastupitelstvo v březnu schválilo nový rozpočet obce na rok 2020

Zpráva o bezpečnostní situaci v naší obci za minulý rok
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Zasedání epidemiologické komise
Krajská epidemiologická komise 
zasedala 28.2. 2020 a obdrželi jsme 
z ní dva závěry: Koronavirus (až 
bude, ještě nic není a panika není 
mimořádná událost)  bude řešen 
v kompetenci Krajské hygienické 
stanice a Ministerstva zdravotnictví 
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví. Ústřední 
epidemiologická komise koordinuje 
krajské epidemiologické komise. 
Ministerstvu zdravotnictví a KHS 
přísluší nařizování mimořádných 
opatření při epidemii a nebezpečí 
jejího vzniku. Není to v kompetenci 
orgánů samosprávy! 
Po tomto dopise zůstala většina starostů 
naprosto klidná, protože jsme této 
informaci věřili a spolehli se na ni. 
V kompetenci to sice samospráva nemá, 
ale protože jsme se spolehli na výše 
uvedené informace, museli jsme nejen 
v naší obci těžce zaimprovizovat, aby 
bylo možné naplnit alespoň základní 
ochranu našich spoluobčanů před 
šířením infekce pro ty, kteří zajišťují 
poskytování služeb v naší obci. 
Improvizace byla zahájena našimi 
ženami, které si rozumí se šicími stroji 
a které byly a jsou ochotné pro své 
blízké a okolí našít ochranné roušky 
a darem je všem potřebným rozdávat, 
protože stát s pořízením ochranných 
pomůcek svým občanům selhal.
Chtěl bych všem našim robečkám, 
které se této práce ujaly, jménem nejen 
obsluhujícího personálu poskytujícího 
v naší obci veškeré služby, ale také 
všech spoluobčanů, kterým tyto roušky 
poskytly, velice moc poděkovat. 

Informace od našich doktorů
Dětská doktorka paní Vomočilová 
Jahodová žádá rodiče, aby v žádném 
případě nechodili do ordinace BEZ 
PŘEDCHOZÍHO TELEFONICKÉHO 
OBJEDNÁNÍ. S nemocným 
dítětem (horečky, kašel, dušnost) 
NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/
ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
a předem STAV KONZULTUJTE 
TELEFONICKY na tel. č.: 739 011 917. 
V případě méně závažných potíží 

doporučujeme zůstat doma bez 
návštěvy lékaře. Preventivní prohlídky 
a očkování budou probíhat jen 
v nejnutnějších případech. O obdobné 
opatření žádá své dospělé pacienty 
doktorka Novosadová.  Žádá Vás, 
abyste v žádném případě nenavštěvovali 
její ordinaci bez telefonického 
objednání, ale až po telefonické 
konzultaci na tel. číslo 571 410 350. 
Zájemcům o vystavení receptů na léky 
bude následně zpět odepsána SMS 
zpráva s digitálním receptem (při volání 
si připravte aktuální tel. číslo). Termín 
na krevní odběry  je možné si s paní 
doktorkou domluvit jen telefonicky. 
Stejně tak žádá své pacienty pan doktor 
Gavlas, provozovatel zubní ordinace 
ve Val. Polance. V případě potíží se 
zuby si zavolejte na tel. č. 571 446 350, 
kde si s Vámi dohodnou termín a čas 
Vaší návštěvy u zubaře tak, abyste se 
potkali v čekárně zubní ordinace s co 
nejmenším počtem osob.

Možnost koupě obědů
Kvůli uzavření školky přestala vařit 
také školní jídelna pro cizí strávníky. 
Zájemci o teplý oběd si ho mohou 
zakoupit v místní restauraci Polánečka, 
kde jim bude oběd vydán do jídlonosičů 
přes okénko. Polévky lze přiobjednat 
jen den dopředu, proto nejsou součástí 
jídelního lístku.  Cena polévky 
v období koronavirového omezení je 
15 Kč. Důchodci a rodiče samoživitelé 
mají 25% slevu. Nejlépe je si donést 
jídlonosiče i den dopředu. Jídla 
objednávejte na tel. čísle 731 726 464. 

Sháníte roušku, potřebujete 
nakoupit?

Zastupitelstvo obce nabízí seniorům, 
kteří nemají možnost si nechat nakoupit 
potraviny rodinnými příslušníky, aby 
se obrátili se svou žádostí na obecní 
úřad, tel. č. 571 446 111, kde Váš zájem 
zaevidujeme a nákup potravin pro vás 
v potravinách zajistíme a doneseme 
Vám ho až do domu. Snahou vedení 
obce je omezit pohyb dříve narozených 
spoluobčanů po veřejnosti, kde se 
shromažďuje větší počet osob. Pokud 
ještě nemáte ochrannou roušku, sdělte 

nám to na OÚ opět telefonicky a my 
vám ji přivezeme.

Omezené úřední hodiny 
na obci

S odvoláním se na vládní nařízení ČR 
ze dne 15.3.2020 regulující omezení 
šíření koronaviru žádáme občany, aby 
dodržovali při návštěvě obecního úřadu 
omezené úřední hodiny  pro veřejnost 
stanovené na pondělí a středu, takto: 
v pondělí od  8 do 11 hodin, ve středu 
od 14 do 17 hodin.
Žádáme občany, aby své záležitosti 
vůči obecnímu úřadu řešili v prvé 
řadě telefonicky  (571 446 111) 
a nebo e-mailem, když kontakty jsou 
uvedeny na webové stránce naší obce. 
Při návštěvě OÚ, pošty a obchodů 
s potravinami Vás prosíme o dodržování 
bezpečné vzdálenosti  mezi dvěma 
osobami. Použití roušky, či respirátoru 
při Vaší návštěvě je již dnes povinností!

Informační mobilní aplikace
V souvislosti se všemi opatřeními 
týkajícími se informování občanů 
o situaci v obci, zvláště pak v době 
krizové, kterou nyní prožíváme se 
ukazuje být nanejvýš důležité rychlé 
poskytování informací spoluobčanům.
Jednou z možností, jak Vám čerstvé 
informace předat co nejrychleji 
i v momentě, kdy nejste přímo v obci, 
a nebo že špatně slyšíte veřejný 
rozhlas, je získávat informace pomocí  
MOBILNÍ APLIKACE MÍSTNÍHO 
ROZHLASU do Vašich mobilů!
V minulém Zpravodaji jsme Vás 
o této možnosti informovali. Jakékoliv 
rozhlasové hlášení dostanete přímo 
do svého mobilního telefonu po té, 
kdy se na OÚ zaregistrujete u paní 
Kolínkové, která Vám s tím poradí, 
a nebo si nainstalujte sami Mobilní 
aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou 
najdete na Google play nebo App Store. 
Naskenujte jeden z QR kódů do aplikace 
ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, 
který se Vám nabídne.
Tyto zprávy můžete dostávat formou 
SMS, nebo e-mailem, nebo Face- 
bookem

Starosta

Důležité informace k problematice koronaviru
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Pokračování ze strany 1  
Přehled přestupků byl následující. 
V katastrálním území obce Valašská 
Polanka bylo za rok 2019 evidováno 
celkem 219 přestupků, což je o 49 
přestupků více než v roce 2018, 
kdy bylo evidováno celkem 170 
přestupků. Obvodním oddělením 
Horní Lideč bylo z celkového počtu 
219 přestupků evidováno celkem 85 
přestupků – 74 přestupků v dopravě,  
8 přestupků proti občanskému soužití, 
1 přestupek proti majetku, 1 přestupek 
zneužití tísňové linky, 1 přestupek 
na úseku zákona na ochranu zvířat 
proti týrání. Ostatní přestupky řešila 
dopravní policie ze Vsetína, či ostatní 
krajská oddělení, při výkonu služby 
v našem služebním obvodě.
 
Jednalo se o tyto přestupky:
208 x přestupek proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu – 
z toho 6 x dopravní nehoda bez 
zranění, 8 x podnapilí řidiči (z toho 
7 šetřilo naše Obvodní oddělení). 
Přestupky byly ve většině případů 
vyřízeny na místě v příkazním řízení 
uložením blokové pokuty, případně 
oznámeny správnímu orgánu 
k dalšímu projednání.
8 x přestupek proti občanskému 
soužití – ve většině případů se 
jednalo o narušení občanského soužití 
v podobě schválností, urážek na cti či 
drobného ublížení na zdraví. Všechny 
přestupky byly oznámeny příslušnému 
správnímu orgánu k dalšímu 
projednání. Ve všech případech se 
jednalo o známé pachatele.
1 x přestupek proti majetku – jednalo 
se krádež registračních značek 
z osobního automobilu odstaveného 
u Paradonu – pachatel známý.
1 x přestupek zneužití tísňové linky 
– jednalo se o případ, kdy známá 
osoba uskutečnila zlomyslné volání 
na linku tísňového volání.
1x přestupek na úseku zákona 
na ochranu zvířat proti týrání 
– jednalo se o případ, kdy chovatel 
nezabezpečil své zvíře proti úniku.
 
Další přehledy
 Za uplynulý rok 2019 prověřovalo 

naše Obvodní oddělení Horní Lideč 
na katastrálním území obce Valašská 
Polanka několik událostí či oznámení. 
Byla prověřena 1 srážka motorového 
vozidla se zvěří. Jedenkrát jsme 
asistovali Zdravotnické záchranné 
službě Zlínského kraje při výjezdu 
k psychiatrickému pacientovi.
 
Prevence
 Policisté našeho obvodního oddělení 
zajišťovali bezpečnost a veřejný 
pořádek při konání různých kulturních 
a společenských akcích v průběhu 
uplynulého roku. V rámci služby 
byly prováděny preventivní kontroly 
zájmových objektů na území obce 
(budova Obecního úřadu, Základní 
škola, kostel – fara, železniční stanice, 

prodejny, či ostatní podnikatelské 
objekty). Přímý výkon služby našeho 
Obvodního oddělení, byl mj. posílen 
v průběhu konání voleb do evropského 
parlamentu, dále pak v adventním 
a povánočním čase. V průběhu roku 
byl navázán kontakt s vedením obce, 
dále s podnikatelskými subjekty 
v obci a v neposlední řadě se 
samotnými občany, seniory a taktéž 
dětmi. Rovněž jsme se zúčastnili 
slavnostního silvestrovského 
ohňostroje, kde jsme zajišťovali 
bezpečnost přítomných občanů 
v blízkosti přechodu pro chodce 
u Obecního úřadu. V průběhu roku 
byl výkon služby zaměřen na místa 
s větší koncentrací osob – tzv. měkké 
cíle, a to vzhledem k aktuálnímu 

vývoji bezpečností situace v Evropě. 
Dále byla přijata různá bezpečnostní 
opatření v souvislosti s množícími 
se krádežemi vloupáním do garáží, 
krádeže motocyklů, čtyřkolek, 
vozidel, nářadí apod. na území 
Zlínského kraje. Taktéž byl kladen 
důraz na dodržování veřejného 
pořádku v obci. V průběhu roku 
byl taktéž navázán kontakt jak 
s podnikatelskými subjekty v obci, 
tak i se samotnými občany, seniory 
i dětmi.
Chtěli bychom také upozornit 
na nešvar některých místních 
podnikatelských subjektů, kteří 
nedbají dopravního značení a i přes 
upozornění, jak ze strany vedení obce, 
tak i ze strany policie odstavují vozidla 
tam, kde nemají. Stále platí zákon č. 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, který se vztahuje 
i na místní a účelové komunikace 
a v konkrétních případech, kdy už 
nebude postačovat domluva, bude 
přistoupeno k důraznější represi 
– příkazní řízení, či oznámení 
příslušnému správnímu orgánu. 
Dále bychom chtěli vyzvat občany, 
aby neváhali oznámit na linku 158 
pohyb podezřelých osob či vozidel 
v obci a to v jakékoliv denní či 
noční době, neboť se množí krádeže 
vloupáním do garáží a domů v kraji 
a je zapotřebí nepodcenit ani vlastní 
bezpečnostní opatření v podobě 
řádného zabezpečování domů, 
majetku, vozidel apod., abychom 
společnými silami předcházeli 
páchání trestné činnosti v našem kraji.
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
za spolupráci zaměstnancům 
Obecního úřadu Valašská Polanka, 
a to panu starostovi Josefu Daňkovi, 
místostarostovi Janu Kozubíkovi, 
taktéž obecním zastupitelům, vedení 
Základní školy a Mateřské školy 
a místních spolků, se kterými jsme 
v průběhu roku spolupracovali 
a spolupodíleli se na zachování 
veřejného pořádku v obci.
V roce 2020 se těšíme za další 
vzájemnou spolupráci. 

Petr Bařinka

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2019
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Pokračování ze strany 1
Plánovanou stavbu chodníků a VO 
při realizaci stavby nového mostu 
na nádraží ČD budeme realizovat 
v roce 2021 jako partneři investora, 
kterým je Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, přičemž počítáme 
také se spolufinancování projektu 
výstavby okružní křižovatky silnic 
I/49 a I/57 s Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, kde budeme realizovat 
ozelenění vnitřku kruhového 
objezdu a také výstavbu přístřešku 
pro cestující na autobusové zastávce. 
Daňové příjmy jsou navrženy dle 
daňové kalkulačky SMO ČR, která 
predikuje, po zavedení novely 
zákona o RUD, mírné navýšení 
příjmů oproti roku 2019.
Výdaje obce na jednotlivých 
kapitolách respektují běžné tzv. 
mandatorní výdaje obce v kontextu 
s plánovanými investicemi. Výdaje 
obce i v tomto roce ovlivňují splátky 
velkých investic realizovaných 
v předcházejících letech. 
Od prosince 2015 bylo zahájeno 
patnáctileté splácení 15 milionového 
úvěru s úrokovou sazbou 1,49%, 
který jsme v roce 2013 pořídili 
na zateplení základní školy, 
na výstavbu Revitalizace návsi 
v okolí KD, na výstavbu dešťové 
kanalizace do stavebních obvodů 
Suláčov a Podevsí II a na opravu 
komunikací po dokončení stavby 
splaškové kanalizace v obci v rámci 
projektu ČŘB II. Stejně jako 
v předcházejících letech, i v tomto 
roce, zašleme Mikroregionu 
Vsetínsko investiční příspěvek 
ve výši 2,52 mil. Kč na úhradu 
nákladů souvisejících s výstavbou 
splaškové kanalizace v obci, která 
byla zkolaudována v 11/2015. 
Od dubna roku 2018 bylo zahájeno 
15-ti leté splácení 7 milionového 
úvěru s úrokovou sazbou 1,64 % 
pořízeného na výdaje spojené se 
stavebními úpravami mimoškolního 
pavilonu ZŠ, kterými se vytvořily 
nové prostory pro MŠ s vyšší 
kapacitou ( 2x 24 dětí) a pro ZUŠ.
§2212: Také v letošním roce 

plánujeme pokračovat v provádění 
oprav komunikací na Suláčově 
a to na p. č. 1127/6 v tzv. 4 dvoře 
a na p. č. 3360 a p. č. 1051/5
§2219: Mimo běžnou údržbu 
chodníků provedeme generální 
opravu chodníku v úseku od ZŠ 
u RD čp. 22 po odbočku před obchod 
COOP Jednota
§2221: I tento rok přispějeme 
Zlínskému kraji (ZK) na zajištění 
dopravní obslužnosti autobusovou 

i železniční dopravou v naší obci. 
Naše obec v letošním roce zašle 
ZK 143 tis, Kč což je v přepočtu 
na jednoho občana 100 Kč. 
§2321: V této kapitole plánujeme 
opravit dešťovou kanalizaci 
na Závodí II. Investorům společné 
kořenové čistírny odpadních vod 
pro 5 rodinných domků v lokalitě 
u Martinků plánujeme zaslat 
finanční příspěvek ve výši 250 tis. 
Kč na její výstavbu. Počítáme zde 
rovněž s náklady na úhradu poplatků 
za vklady do katastru nemovitostí 
souvisejícími s podpisy Smluv 
o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě - splaškové kanalizace 

vybudované v rámci projektu ČŘB 
II. etapa na soukromých pozemcích. 
§3111 a §3113: Na provoz našim 
školám zašle obec v přepočtu 
na žáka 10 tis. Kč. (ZŠ 233 dětí a MŠ 
47 dětí). K celkovým provozním 
nákladům musíme připočíst i další 
náklady na pojištění budov, ale 
také na opravu elektroinstalace 
kmenových učeben ZŠ. Původní 
elektroinstalace z roku 1974 
pomalu dosluhuje a není schopná 
zajistit požadavky moderní výuky 
poskytované prostřednictvím 
dataprojektorů, interaktivních 
tabulí, počítačů apod. Do těchto 
oprav bude v této etapě investováno 
dalších cca 700 tis. Kč.
§3341: Zde plánujeme běžný servis 
místního rozhlasu a úhradu nákladů 
za poskytnuté SMS zprávy místního 
rozhlasu, které jsme v loňském 
roce zavedli a které nabízíme také 
ostatním občanům přímo do jejich 
mobilních telefonů. Stačí jen např. 
při úhradě poplatků za odpady 
na OÚ projevit zájem tyto SMS 
zprávy přijímat a my vám poradíme, 
jak si pořídit aplikaci umožňující 
příjem takovýchto SMS zpráv.
§3392:  Pokračovat zde budeme 
na opravách oken jejich výměnou 
za plastová na jižní stěně KD, 
včetně výměny hlavních vstupních 
dveří do sálu KD, které budou 
hliníkové. Mimo hrazení nákladů 
spojených s běžným provozem 
KD zde plánujeme provést také 
opravu dlažeb na terase, nátěr části 
střechy, nákup nových jevištních 
závěsů, opravu schodišťových hran 
a povlaků na schodišti do 1 PP.
§3412: Mimo hrazení provozních 
nákladů na šatnách a soc. zařízení 
TJ Sokol zde plánujeme v letošním 
roce provést nákladem 500 tis. 
Kč realizaci investičního projektu 
„Zavlažování fotbalového hřiště“, 
jehož součástí je výstavba nové 
kopané studny a její propojení 
na akumulační nádrž, která 
vznikne vyčištěním původní jímky 
na vyvážení. 
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Předpokládané PŘÍJMY obce 
v roce 2020 v tis.Kč: 

1/Daňové příjmy  obce(RUD):     
23.900
z toho např.:
-   daň z nemovitostí:               950,-
- poplatek za odpady:               715,-
- poplatek za psy:                       33,-
2/ Nedaňové příjmy obce:      2.035
z toho např.: 
- nájem ZS:                              235,-
- nájem nebytové hosp:            220,-
- nájem byty:                            555,-
- nájem KD:                             450,-
3/ Dotace na výkon st. správy: 536
CELKEM:                          26.471,-

Předpokládané VÝDAJE v roce 
2020 v tis. Kč

4/ Výdaje dle jedn. kapitol:26.630,-  
5/ Financování:                        159,- 
z toho:
- Zapojení zůstatku na účt:      1.400
- Úhrada splátky z úvěrů:         1241
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§3613: Nebytové hospodářství – 
Hospodářský objekt obce v tzv. 
Traktorce je budovaný po etapách, 
když I. etapa obsahující dílny a garáže 
je již 5 let zkolaudována. V letošním 
roce bychom chtěli dokončit 
instalaci rolovacích vrat a dokončení 
fasády z jeho jižní strany. Následně 
požádáme o kolaudaci druhé části 
objektu, která obsahuje také šatny 
a sociální zařízení pro zaměstnance 
obce.
§3635: územní plánování: v loňském 
roce se podařilo téměř po 6-ti letech 
vydat nový dnes již platný územní 
plán. Jeho aktualizace proběhne 
po dokončení právě prováděných 
pozemkových úpravách v obci, zde  
na letošní rok neplánujeme výdaje.
§3721 až 3726: Po 4 letech bylo 
provedeno výběrové řízení na  
poskytovatele služeb na zajištění  
likvidace odpadů nejen z naší obce, 
ale ze všech obcí Hornolidečska. 
Jeho výsledkem je skutečnost, 
že se nám po 4 letech zvýšila 
cena za tyto služby. Proto muselo 
být přistoupeno také k navýšení 
poplatku za odpady z původních 450 
na 500 Kč/občana a rok. Z tohoto 
důvodu se na této kapitole počítá 
oproti předcházejícímu roku nejen 
se zvýšením příjmů z poplatků 
za odpady, ale také se zvýšením 
výdajů za poskytované služby 
souvisejícími s likvidací odpadů pro 
další 4 leté období. I nadále bude tyto 
služby vykonávat firma z předešlého 
období, kterou je firma: Technické 
služby města Vsetína, s.r.o.
§3745: péče o veřejnou zeleň v sobě 
zahrnuje náklady na provoz techniky 
i na mzdy zaměstnanců obce, kteří se 
o toto v průběhu roku starají. 
§5212 a 5512: jedná se o finanční 
prostředky potřebné na zákonný 
požadavek k zajištění provozu 
Výjezdní Jednotky Požární ochrany 
obce a na případné krizové řízení 
obce při mimořádných událostech. 
Součástí těchto výdajů je také veřejná 
finanční podpora poskytnutá našemu 
spolku SDH Val. Polanka.

§6112 a 6171: zde plánujeme výdaje 
související s úhradou provozních 
nákladů obecního úřadu, s platy 
zaměstnanců OÚ a se správou 
a s vedením obce. Nejde tedy 
jen o provozní náklady OÚ, ale 
také o výdaje spojené s činností 
a provozem zastupitelstva obce. 

§6310: Splátka úroků z přijat. úvěrů
§8124: Splátka jistiny z dlouhodobě 
přijatých půjčených prostředků
Obec rovněž poskytne veřejnou 
finanční podporu na činnost spolků, 
které vytváří pestrý společenský 
život v naší obci. Veřejnou finanční 
podporu plánuje zastupitelstvo obce 
poskytnout následujícím spolkům:
-TJ Sokol Val.Pol. z.s    - 190 tis. Kč
-SDH Val. Polanka vč.příspěvku 
OSH a okrsku č.7 - 160 tis. Kč
-DH Polančanka z.s. -   55 tis. Kč
-MS Hrubá dolina Val.Pol. 30 tis. Kč
- Stonožka z.s.               -  30 tis. Kč
- TJ Ústí šachy z.s.          -  20 tis. Kč
- ZO ČSV Val.Polanka   - 18 tis. Kč
-VKV z.s.      - 5 tis. Kč
a organizacím: ZO ČSOP N. Jičín 
Bartošovice                 -  3 tis. Kč
V letošním roce budou pokračovat 
práce Pozemkového úřadu ČR na  
pozemkových úpravách v naší obci. 
Po jejichž dokončení za 2-3 roky 
budeme smět postupně realizovat opravu  
komunikací mimo intravilán obcí tak,  
aby měl ke svým zemědělským 
pozemkům zajištěn příjezd každý vlastník 
zemědělského pozemku. V prosinci 

loňského roku byla Katastrálním úřadem 
Zlínského kraje, katastrální pracoviště 
Vsetín v intravilánu obce zahájena tzv. 
revize katastru, která si klade za cíl 
v průběhu 2-3 let zjistit a označit hranice 
pozemků v zastavěném území obce mezi 
jednotlivými sousedy a případně vyjednat 
soulad užívacích a vlastnických práv 

tam, kde tento soulad není. Všechny tyto 
aktivity státních institucí budou nárokovat 
spolupráci nejen s majiteli nemovitostí 
na katastru naší obce, ale také spolupráci 
se zaměstnanci obce i s vedením obce.
Závěrem bych chtěl k výše uvedenému 
schválenému rozpočtu obce na rok 
2020 podotknout, že události posledních 
dnů týkající se snahy o omezení 
šíření koronavirusu a jeho dopad 
na ekonomiku státu bude mít s největší 
pravděpodobností velký vliv na plnění 
příjmů obce, jejichž podstatná část se 
skládá z tzv. RUDu (rozpočtového 
určení daní). Předpokládám hluboký 
propad příjmů, díky čemuž budeme 
muset v nadcházejícím období upravit 
plánované výdaje tak, abychom zůstali 
solventními. Díky tomu bude muset být 
v následujícím období určitě přistoupeno 
minimálně k tomu, že se budou muset 
zapojit do plnění rozpočtu rezervy 
původně ponechané na realizaci investic. 
Podrobné členění příjmů a výdajů 
obce, včetně alokovaných částek 
na jednotlivé kapitoly rozpočtu 
obce je k dispozici na úřední desce 
obce i na obecním webu: www.
valasskapolanka.cz               Starosta
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Rozpočet obce Valašská Polanka na rok 2020
Příjmy Výdaje

Par. Polož. Popis tis.Kč tis.Kč

1111 DPFO placená plátci 5700

1112 DPFO placená poplatníky 150

1113 DPFO vybíraná srážkou 500

1121 DPPO 4700

1122 daň z příjmu placená obcí 0

1211 DPH 11000

1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 2

1339 ost. poplatky a odvody v oblasti ŽP 0

1340 Poplatek za systém od. kom.odpadu 715

1341 Poplatek ze psů 33

1343 poplatek z veř. prostranství 30

1344 poplatek ze vstupného 0

1361 správní poplatky 20

1381 daň z hazardních her 100

1511 daň z nemovitostí 950

Daňové příjmy CELKEM 23900

4111 NIV přijaté transfery z všeob. 
pokladní správy SR

0

4112 NIV přijaté dotace ze SR na správu 536

4116 Ostatní NIV transfery ze SR 0

4121 Neinvest. přijaté transfery od obcí 0

4122 NIV přijaté trans. od krajů 0

4134 Převody z rozpočt. účtů 0

4211 Investiční přijaté transfery ze 
všeob. pokl. spr. SR

0

4216 Ost. INV přijaté tra. ze st. rozpočtu 0

Dotace, příspěvky a transfery 
CELKEM

536

Běžný provoz

1032 Podpora ostat. produkčních činností 200 850

2212 Silnice 4 500

2219 Ostatní záležitosti p. komunikací 400

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 30

2229 Ostatní záležitosti v sil. dopravě 50

2292 Dopravní linková obslužnost 143

2321 Odvod a čištění odpadních vod 350

2333 Úpravy drobných vodních toků 50

3111 Provozní náklady MŠ pro 47 dětí 1 410

3113 Provozní náklady ZŠ pro  230 dětí 1 3150

3314 Provoz knihovny 1 100

3319 Záležitosti kultury 260

3326 Pietní akty 10

3341 Provoz veřejného rozhlasu 3 100

3349 Obecní zpravodaj 40

3392 Provoz kulturního domu 450 1300

3399 Činnost komise pro obč. záležitosti 100

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 100

3419 Tělovýchovná činnost 335

3511 Provoz zdravotního střediska 235 700

3612 Bytové hospodářství 555 300

3613 Nebyt. hosp., provoz DS, čp.81 a HOO 220 700

3631 Veřejné osvětlení 500

3632 Pohřebnictví 100 200

3635 Územní plánování 0

3636 Územní rozvoj digitální mapy ZK 25

3639 Komunální služby a územní rozvoj              48 500

3721 Svoz a sběr nebezpečných odpadů 150

3722 Svoz a sběr komunálních odpadů 16 900

3723 Sběr a svoz ost.odpadů 200

3725 Využívání a zneškodň. kom. odpadů 190 0

3726 Využívání a zneškodňování ost. odpadů 150

3729 Ostatní nakládání s odpady 2 0

3745 Péče o veřejnou zeleň 1450

4339 Ostatní soc. péče a pomoc rodině a man. 2

4350 domovy pro seniory 0

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0

5212 Ochrana obyvatelstva 0

5213 Krizová opatření 40

5512 Požární ochrana 600

6112 Místní zastupitelské orgány 2300

6114 Volby do Evropského parlamentu 0

6171 Činnost místní správy+sociální fond 7 2850

6310 Výdaje z fin. operací (vč. úroky z úvěru) 2 300

6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0

6399 Odvod DPH 95

6402 Vratky transferů z veřejných rozpočtů 5

6409 Ostatní činnosti - veř. fin, podpora, dary 415

Celkem - provoz 2035 20660

Parag. Pol. Investiční výdaje - závazný ukazatel  

3412 6121 Výstavba oplocení dětského hřiště 150

2219 6121 Překládka kabelu CETIN pro CBVV-PD 70

2321 6349 INV Příspěvek MV na fin. ČŘ Bečva II 2520

3412 6121 Zavlažování fotbalového hřiště - výkop 
studny vč. příslušenství

540

3613 6121 Dokončení II.etapy stavby HOO 250

6171 6121 Výstavba oplocení u Korčáků 130

1032 6123 Nákup traktoru s kontejnerovým 
nosičem pro lesní hospodářství

1850

2221 6121 Zhotovení PD pro točnu BUS u ZŠ 170

3632 6121 Zhotovení PD pro “Revitalizace hřbitova 100

6171 6121 Zateplení budovy OÚ Val.Polanka 150

2219 6349 INV příspěvek SOH na I.etapu CBVV 40
Celkem 
výdaje 

5970

Cel-
kem

26471 26630

Financování

8901 Opravné položky k peněžním operacím 0

8115 Zapojení zůstatku na BÚ ke konci roku 1400

8123 Úvěr 0

8124 Úhrada splátky dl. půjčených prostř. -1241

Celkem s financováním 26630 26630



Strana 7

a) Po v loňském roce dokončené 
výstavbě nového dětského hřiště 
pod hřbitovem ve sportovním areálu 
ZŠ Val. Polanka, musíme v letošním 
roce provést jeho oddělení od zbytku 
areálu ZŠ novým oplocením 
a následně provést podsetí nové 
plochy hřiště travním semenem tak, 
abychom zajistili kvalitní travní 
plochu bez bláta a následné zahájení 
bezplatného užívání tohoto hřiště 
veřejností. Na toto nové oplocení 
a zajištění kvalitní trávy po celé ploše 
dětského hřiště plánujeme výdaje 
ve výši 150 tis. Kč.
b) Pro zajištění výstavby cyklostezky 
z Val. Polanky do Prlova je nutné 
zajistit v předstihu přeložení 
sdělovacího kabelu CETIN mimo 
trasu cyklostezky, který se v této 
lokalitě nachází. Pro tuto věc bylo 
nutné objednat PD a zajistit stavební 
povolení, což nárokuje výdaje 
z obecní pokladny ve výši 70 tis. Kč.
c) 2,52 mil. Kč zašleme Mikroregionu 
Vsetínsko na splácení výdajů 
spojených s realizací splaškové 
kanalizace v obci v rámci projektu 
ČŘB II
d) Na vybudování zavlažování 
fotbalového hřiště a na pořízení nové 
studny zde plánujeme výdaje ve výši 
500 tis. Kč.
e) Na dokončení II. etapy stavby 
hospodářského objektu obce v tzv. 
Traktorce zde plánujeme výdaje 
ve výši 250 tis. Kč
f) Investičním výdajem je rovněž 
plánované vybudování oplocení 
nákladem 130 tis. Kč. 
V loňském roce jsme nakoupili 
pozemky podél řeky Senice, 
které novým oplocením oddělíme 
od původních majitelů. 
Jedná se o pozemky v místě 
u Lažů, Korčáků, Trliců a Daňků 
podél splavu řeky Senice, kde 
do budoucna plánujeme vybudovat 
novou komunikaci. Ta spojí stavební 
obvod Závodí I podél řeky Senice 
s autobusovou zastávkou v Dolansku 
naproti bývalého ZD.
g) V letošním roce koupíme za 1,8 
mil. Kč nový traktor s kontejnerovým 

nosičem, kterým budou zaměstnanci 
obce provádět např. pluhování 
sněhu i další práce pro naše lesní 
hospodářství.
h) V průběhu letošního roku 
pořídíme za 170 tis. Kč projektovou 
dokumentaci pro územní rozhodnutí 
a stavební povolení na vybudování 
točny pro autobusy a novou BUS 
zastávku před základní školou. 
Součástí úprav prostranství u ZŠ 
v souvislosti s tímto projektem bude 
také přestěhování pomníku padlým 
z I. i z II. světové války před školu.
i) Počítáme zde s úhradou projektové 
dokumentace na realizaci projektu: 
„Revitalizace hřbitova Valašská 
Polanka“ ve výši 100 tis. Kč. Součástí 
zde plánovaných prací je obnova 
chodníků, výstavba nového oplocení, 
vybudování zázemí pro hospodaření 
se hřbitovním odpadem, vybudování 
soc. zařízení pro hrobníka, ale také 
vybudování dalšího kolumbária, 
protože po tomto druhu uložení 
zpopelněných ostatků zemřelých 
vzrůstá poptávka.
j) Součástí investic je rovněž INV 
příspěvek naší obce Sdružení obcí 
Hornolidečska ve výši 40 tis. Kč 
na úhradu úroku z úvěru, který 
si na výstavbu cyklostezky BVV 
vzalo Sdružení obcí Hornolidečska. 
Z něho bude hradit náklady 
spojené i s výstavbou úseku 
nyní budovaného přes Valašskou 
Polanku a to až do výše 3 mil. Kč 
z celkového úvěru ve výši 11 mil. Kč. 
V příštím roce přibude ke splátce 
úroku z našeho podílu úvěru i splátka 
jistiny z úvěru a to dle skutečné výše 
čerpání takto zajištěného úvěru pro 
naši obec.
k) V neposlední řadě plánujeme 
v letošním roce zahájit realizaci 
investičního projektu s názvem 
„Zateplení budovy obecního úřadu 
čp. 270“ a to zatím pouze výměnou 
části oken za plastová v kancelářích. 
Pro tento projekt máme vyřízeno 
stavební povolení a celkové 
rozpočtové náklady dle PD z roku 
2018 mají činit 3,5 mil. Kč.

Starosta

Jaké v roce 2020 plánuje obec investice Žádost z nemocnice
Vsetínská nemocnice a.s. přijímá 
řadu opatření souvisejících 
s vývojem  epidemie COVID -19.
Jedním z opatření, které je základní 
podmínkou pro  úspěšné zvládnutí 
situace,  je zajištění dostatečného po- 
čtu personálu a to nejen ve   
zdravotnických oborech. Proto je 
naší snahou sestavit záložní tým 
pracovníků, kteří  by mohli být 
v případě potřeby povoláni pro 
výpomoc v provozu nemocniční 
kuchyně a zajišťování úklidových 
služeb,  tedy v provozech které jsou  
pro  chod zdravotnického zařízení  
nepostradatelné. Z toho důvodu si  
dovolujeme požádat Vás o předání   
této informace zaměstnancům vašich 
zařízení, působících v uvedených 
oborech, kteří byli nuceni v důsledku 
epidemiologických opatření přerušit 
docházku do zaměstnání. Případní 
zájemci se mohou kontaktovat  na tel. 
571 818 140 nebo 603 495 251, kde 
jim budou sděleny veškeré 
podrobnosti případné spolupráce. 
Ladislav Kašpar, náměstek

Nábor policistů
Stále probíhá náborová kampaň pro  
nové uchazeče do služebního pomě- 
ru příslušníků Policie České repub- 
liky. Pro nové uchazeče je možnost 
náborového příspěvku, který ve  
Zlínském kraji činí 75 tisíc korun. 
V případě zájmu kontaktujte personální 
oddělení Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje, nebo se obraťte na  
personální oddělení Územního odboru 
Vsetín – tel. 974 680 400, kde vám 
budou poskytnuty bližší informace.

Máte doma staré 
fotografie obce?

Pokud doma máte staré historické 
fotky obce, školy, či jiných míst 
z Polanky a místních akcí a byli 
byste ochotní nám je zapůjčit 
k naskenování (ihned vrátíme), 
prosím ozvěte se na telefonní číslo 
732 723 756, nebo napište na email 
filgas@zsvalpolanka.cz. Děkujeme.
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Dne 2. 3. 2020 proběhla Valná 
hromada Sdružení obcí Hornolidečska 
(SOH), jejímž hlavním úkolem 
bylo, mimo schválení střednědobého 
rozpočtového výhledu SOH na období 
2021 až 2023 také schválení rozpočtu 
SOH na rok 2020. Rozpočet byl 
schválen takto: 
Příjmy:              65 188 tis. Kč 
Výdaje:             85 609 tis. Kč 
Financování:     20 421 tis. Kč 
Jednotlivé plánované aktivity SOH 
jsou promítnuty do rozpočtu SOH 
na rok 2020 takto:
- Prostředky pro realizaci CBVV:
jedná se o úhradu nákladů spojených 
se zaplacením stavby a doprovodných 
služeb za realizaci staveb I/B1 až B4 
dle platných smluv o dílo. Součástí 
těchto výdajů je rovněž:
- poskytnutí dotace obci Ústí ve výši 
1,8 mil. Kč na realizaci stavby I/A 
z CBVV
-splátka úroků za pořízený úvěr 
na realizaci staveb I/A a I/B, 
když splátka úroků za úvěr ve výši 
1,8 mil. Kč na poskytnutí dotace 
obci Ústí bude hrazena jako součást 
mandatorních výdajů SOH.
Co se týká I. etapy CBVV zatím 
bez nároku na navrhovaný rozpočet 
však počítáme s tím, že obdržíme 
vyjádření na naše žádosti o dotaci 
na stavbu CBVV stavbu I/C z Polanky 
do Prlova. Bude-li alespoň jedna 
z nich úspěšná, připravíme výběrové 
řízení na zhotovitele stavby, zajištění 
TDI a administraci projektu.
Nebude-li vyhověno žádosti o dotaci 
z grantu přeshraniční spolupráce ČR 
– SR, zahájíme práce na vyhotovení 
studie propojení naší cyklostezky 
s regionem Půchovská dolina 
z vlastních prostředků SOH, případně 
požádáme o dotaci na pořízení této 
studie ZK (CBVV III. etapa).
- S realizací CBVV souvisí také 
naplánované výdaje na úhradu všech 
stupňů projektové dokumentace pro 
II. etapu. S touto PD pak plánujeme 
zpracovat žádost o dotaci od SFDI ČR 
na první část II. etapy CBVV, např. 
z Lužné do Lidečka a realizace přeložky 
místní komunikace v Leskovci.

- Nadále budeme platit pojistné 
na v loňském roce do užívání předaný 
VVS
- V tomto roce se budeme podílet 
na ustavení pracovních skupin 
kontrolujících činnost a vyplácení 
finančních prostředků poskytnutých 
ORP Vsetín pro poskytovatele 
soc. služeb a také poprvé zašleme 

shromážděné finanční prostředky 
na speciální účet zřízený pro 
transparentní kontrolu a účtování 
poskytování dotací potřebným soc. 
službám pracovníky soc. odboru MěÚ 
Vsetín.
- Zajistit musíme rovněž organizaci 
aukce energií v členských obcích 
Hornolidečska a našich PO, které 
provádíme spolu s městem Vsetín, 
když ještě v tomto roce máme platné 
ceny z dražby před 2 lety a musíme 
vysoutěžit ceny za el. energii i za plyn 
na rok 2021 až 2022. 
- V průběhu letošního roku se musí 
zajistit smluvní převod majetku 
tvořeného hasičskou technikou 
pořízeného z grantu INTEREG 
před 5-ti lety z SOH na jednotlivé 
členské obce, které se tohoto grantu 
zúčastnily a stejně tak se musí zajistit 
majetkoprávní převod štěpkovačů 
pořízených z grantu OPŽP s názvem 
: „Zavedení separace BRKO v obcích 
mikroregionu Hornolidečska“.
- Koncem letošního roku končí na 2 
roky podepsaná platnost Rámcové 

smlouvy s T-Mobile. V průběhu 
letošního roku je tak nutné vyjednat 
další podmínky a ceny.
Při rekapitulaci činnosti SOH 
v roce 2019 byly na tomto zasedání 
členských obcí Hornolidečska 
vzpomenuty následující aktivity:
1/ V loňském roce byla v říjnu 
zahájena stavba I/B stavby na CBVV, 

kterou staví sdružení firem: PORR, 
COLAS a SWIETELSKY. Pro 
zajištění financování této velké stavby 
se podařilo SOH zajistit komerční 
úvěr u ČS a.s. ve výši 11 mil. Kč, 
dále dotaci od SFDI ČR ve výši 
58 271.459,- Kč a od Zlínského 
kraje dotaci ve výši 8 807.984,- Kč, 
to je celkem 67 mil. Kč z celkově 
předpokládaných nákladů ve výši 
cca 75,3 mil. Kč. Na realizaci stavby 
I/B navazuje stavba CBVV I/A, 
která obsahuje výstavbu lávky přes 
řeku Bečvu za 30 mil. Kč. Stavbu 
I/A samostatně financuje obec Ústí 
za pomoci dotace z evropských fondů.  
Obě stavby by měly být dokončeny 
koncem tohoto roku.

2/ V loňském roce byly podány 2 
žádosti o dotaci na stavbu I/C z I. etapy 
CBVV a to ze SFDI ČR a z evropského 
grantu přeshraniční spolupráce Intereg 
ČR – SR.Zatím nemáme žádné zprávy 
jak budou naše dotace vyřízeny

Pokračování na straně 9

Co nového se děje ve sdružení obcí Hornolidečsko
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Co nového na Hornolidečsku
Pokračování ze strany 8
3/ Co se týká 2.etapy CBVV, týkající 
se úseku z Lužné až do Valašských 
Příkaz, na realizaci PD pracuje 
projekční kancelář s názvem : 
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Se 
sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské 
Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
za nabídkovou cenu: 6 336.770,- Kč 
vč. DPH.   Předpokládáme, že by 
se mělo v letošním roce do konce 
prázdnin dosáhnout platného územní 
rozhodnutí i stavebního povolení tak, 
aby se o dotaci ze SFDI ČR na realizaci 
této další etapy cyklostezky mohlo 
žádat již v říjnu 2020. 

4/ V loňském roce jsme se také aktivně 
podíleli na vypracování Generelu 
rozvoje bezmotorové dopravy 
Zlínského kraje, který zpracovával 
Zlínský kraj. Jeho výsledkem je 
skutečnost, že naše trasa cyklostezky 
z Ústí do Poteče, potažmo dále do Val. 
Klobouk, Brumova – Bylnice a až 
do Sv. Štěpána a dál na Slovensko 
byla zařazena mezi cyklostezky 
s tzv. mezinárodním významem. 
Tato skutečnost je do budoucna 
pozitivní proto, že by se nám mělo 
dařit lépe získat dotace na výstavbu 
než žadatelům o dotace z jakéhokoliv 
grantu, kteří se chystají realizovat 
pouze regionální trasy cyklostezek.

5/ V říjnu loňského roku byl stanoven 
termín MPSV ČR na podávání žádostí 
o dotaci pro realizaci obdobných 
projektů jako je náš Dům sociálních 
služeb Hornolidečska. Tento národní 
grant je však krajně nevýhodný, 
když z předpokládaných RN ve výši 
100 mil. Kč bychom v případě, že 
bychom byli úspěšní a grant by nám 
byl přidělen, získali pouze 40 mil. Kč. 

Ze Zlínského kraje máme přislíbeno 
9 mil. Kč a obce Hornolidečska 
jsou do tohoto projektu ochotné 
investovat 10 mil. Kč. Na realizaci 
projektu tak nyní chybí 50 mil. Kč. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že 
o grant žádat nebudeme a v současné 
době jsme o navýšení prostředků 
na spolufinancování tohoto projektu 
požádali Zlínský kraj.

6/ V loňském roce byl realizovaný 
a úspěšně dokončený projekt pořízení 
„Vyrozumívacího, varovného 
a informačního systému v 5-ti 
členských obcích Hornolidečska“, 
kterými byly : Ústí, Valašská Polanka, 
Lužná, Střelná a Valašská Bystřice.

7/ V průběhu loňského roku jsme 
se spolu s obcemi Janová, městem 
Vsetín a s Mikroregionem Střední 
Vsetínsko dohodli na podpisu tzv. 
Memoranda o nově nastavovaném 
systému, který má zajistit finanční 
zdroje poskytovatelům soc. služeb 
v bývalém okrese Vsetín. ORP 
Vsetín zajistí přípravu vzniku Fondu, 
jehož fungováním bude umožněno 
erudované přerozdělování sdružených 
finančních prostředků poskytovatelům 
soc. služeb na jejich provoz. 

8/ Úspěšně jsme, a včas, zajistili 
a zorganizovali výběrové řízení 
na poskytovatele služeb spojených 
s likvidací odpadů v členských obcích 
Hornolidečska. Pro další 4 roky nám 
bude tento servis s odpady zajišťovat 
i nadále stávající firma TS Vsetín. Bylo 
dosaženo vyšších cen za tyto služby 
než v předcházejícím 4-letém období, 
a tak většina obcí musela s účinností 
od 1. 1. 2020 zvýšit poplatek za likvidaci 
odpadů.           Josef Daněk, předseda

Zamyšlení
Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, 
jakou potřebovalo..
Přestali jsme si vážit zdraví a proto 
jsme dostali takovou nemoc, 
abychom si uvědomili, na čem nejvíc 
záleží.
Přestali jsme si vážit přírody a proto 
jsme dostali takovou nemoc, aby 
nám pobyt v ní byl vzácný..
Přestali jsme fungovat v rodině 
a proto nás tato nemoc zamkla 
do našich domovů a bytů, abychom 
se mohli znovu naučit fungovat jako 
rodina.. 
Přestali jsme si vážit starých 
a nemocných a proto nám byla dána 
tato nemoc, abychom si připomněli, 
jak jsou zranitelní..
Přestali jsme si vážit zdravotníků 
a lékárníků, abychom zjistili, jak 
jsou nepostradatelní..
Přestali jsme mít respekt k učitelům 
a proto tato nemoc uzavřela naše 
školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet 
sami roli učitelů....
Mysleli jsme si, že si můžeme 
všechno koupit, být kdekoliv 
a s kýmkoli a proto jsme dostali tento 
druh nemoci, abychom si uvědomili, 
že to není samozřejmost..
Mamon nám zamotal hlavu, volný 
čas jsme trávili v nákupních centrech, 
proto nám je tato nemoc zavřela, 
abychom pochopili, že si štěstí koupit 
v žádném případě nemůžeme..
Zaměřili jsme velkou pozornost 
na náš vzhled a porovnávání se 
navzájem, proto nám tato nemoc 
zakryla tváře, abychom pochopili, že 
tam naše krása není.....
Mysleli jsme si, že jsme vládci 
této země a proto jsme dostali tuto 
nemoc, aby nás něco miniaturního, 
co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát 
nám příručku a trochu pokory.. 

Tato nemoc nám bere hodně, ale 
zároveň nám dává možnost se toho 
tolik naučit a pochopit, co je v životě 
nejdůležitější.

Dostali jsme nemoc na míru.. asi jsme 
ji jako lidstvo opravdu potřebovali...

Hledáte brigádu?
Obecní  úřad Seninka hledá brigádníky na rozhlednu Vartovna.

Otvírací doba: duben-červen  - SO, NE, svátky
                      červenec + srpen - ÚT- NE

                     září + říjen – SO, NE, svátky
Pracovní doba : od 10 do 18 hodin. Vhodné pro studenty či důchodce.

Zájemci nechť se hlásí na tel. 571446090, 604785208.
Požadujeme trestní bezúhonnost.



Stejně jako všechny základní školy 
v celé České republice, i ta naše 
musela kvůli nebezpečí rozšíření 
koronaviru, své brány zavřít. 
V současné chvíli je termín návratu 
do lavic stanoven na půlku května, 
jak to ale bude ve skutečnosti, je 
ve hvězdách. My i rodiče si zvykáme 
na aktuální opatření a snažíme se 
co nejlépe reagovat na toto těžké 
období. Je nám naprosto jasné, že 
priority jsou nyní jinde a všichni 
mají spoustu svých starostí se 
zajištěním chodu domácnosti, 
a tak se snažíme, abychom Vám to 
doma ještě více nekomplikovali.
Každoroční dubnové zápisy dětí 
do první třídy se letos budou konat 
bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
Podrobnější informace k zápisu 
budou zvěřejněny na webu školy. 
Na pomoc rodinám, které se kvůli 
zavřeným školám a školkám 
po dobu mimořádné situace 

spojené s COVID-19 musí 
postarat o děti, byl vládou navržen 
zákon, který upravuje ošetřovné. 
V případě zájmu se pro formulář 
můžete zastavit u nás ve škole. 

Pro nás pro všechny je to možnost 
a příležitost naučit se něco nového, 
případně změnit zaběhnuté stereotypy 
a hlavně zjistit, co v životě je vlastně 
důležité a podstatné. Petr Filgas
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Přehled hospodaření  za rok 2019
Těžební činnost
Těžba:  mýtní úmyslná          0,00 m3

             mýtní nahodilá      229,00 m3                      
(převážně kůrovec, něco vítr)

             předmýtní nahodilá 12,00 m3                 
(převážně kůrovec)

Celkem                              241,00 m3

Pozn.: také v roce 2019 bylo 
množství těžby ovlivněno kůrovcovo 
kalamitou, díky které jsme těžili 
pouze napadené stromy, vývraty 
a polomy. Za prodanou pilařskou 
kulatinu jsme utržili 172.942,- Kč 
bez DPH, tedy cca 715,- Kč za jeden 
m3.  Jako kompenzaci za nízkou cenu 
dřeva vlivem kůrovcové kalamity 
za období od 4Q2017 do konce 
roku 2018 jsme od Ministerstva 
zemědělství ČR obdrželi dotaci 
ve výši 131.539,- Kč.

Pěstební činnost
pálení klestu:          91,00 m3  z těžby 

zalesňování:              0,00 ha (nebyly 
sazenice, dotěžoval se kůrovec) 

vyžínání:                                 0,50 ha
výsek PD:                               0,50 ha
nátěr kultur:                            0,75 ha
prořezávky:                            0,00 ha

Pozn.  některé kultury jsou již 
zajištěné, nemusí se již vyžínat 
a chránit nátěrem proti okusu, další 
klest spálíme až po dotěžení

Plán činnosti v obecních lesích 2020
těžební činnost:               cca  250 m3 

(předmýtní 50, mýtní 50, nahodilá 
150, dle kůrov. situace, ceny dřeva)
 prořezávky:                     cca 2,00 ha
zalesňování:                     cca 0,50 ha 
(cca 2000 ks sazenic, pokud 
budou sazenice, údajně bude zase 
nedostatek)
vyžínání + výsek:            cca 2,00 ha
nátěr kultur:                     cca 2,00 ha  

Pozn. těžit budeme podle toho, kolik 
bude kůrovce, vývratů, polomů, 
a jaká bude cena čerstvého dříví 
(nízká cena dřeva = větší objem vyt. 
dřeva)                     David Ondrišík

Jak hospodaříme v obecních lesích?
Drazí, farníci, přátelé, uvědomuji 
si, jakou zátěží je pro vás rodiče 
starat se o děti doma, udržet si práci  
a přežít ve zdraví tuto životní kala- 
mitu. Jak psychicky tak finančně. 
Přesto všechno, je-li to ve vašich 
možnostech, nezapomínejte na náš 
duchovní chrám, který nyní také 
ztrácí veškerou finanční podporu. 
Připomínám jen nějaké výdaje, které 
nás v nejbližších dnech čekají:
Výmalba celého vnitřku kostela:          
42,000 Kč, zakoupení nových míst  
na sezení: 50,000 Kč, oprava staré  
kostelní podlahy: 40,000 Kč, povinný  
pojistný fond 2020: 3,000 Kč, povinný  
desátek 2020: 34,000 Kč, splátka za  
opravu varhan 1/4:50,000 Kč. S částí  
těchto investic nám pomůžou spon- 
zoři. Přesto všechno, jestli se roz- 
hodnete podpořit alespoň malým da- 
rem opravy našeho kostela, číslo  
našeho farního konta je: 258793 
626/0300. Modlím se za vaše rodiny 
a za celý národ. Ať nás Bůh vyslyší 
a dá nám uzdravení!Všem Bůh zaplať 
a ať vás Bůh opatruje. P. Jiří Kučera

Slovo pana faráře

Základní škola zažívá velmi neobvyklou situaci



Během zimního období se 
jednotlivé kádry polanského Sokolu 
připravovaly na jarní pokračování 

soutěžního ročníku. Mládežnické 
celky se představily na halových 
turnajích a nevedly si vůbec zle. 
Podobně jako v minulých ročnících 
se našim mladším žákům podařilo 
znovu probojovat na finálový turnaj 
Zimní ligy, čímž potvrdili, že tato 
kategorie ve Valašské Polance patří 
dlouhodobě mezi špičku okresu. 
Dařilo se také starší přípravce, 
ta si nejprve přivezla stříbrné 
medaile z prestižního Hody Cupu 
v Bojkovicích, aby potvrdila formu 
i při svém účinkování v Zimní 

lize, kde brala bronz. Mužský 
kádr se do zimní přípravy obul 
krátce po novém roce. Příprava 
byla od startu přizpůsobena jarním 
ambicím A-týmu. Postupně se 
začalo trénovat třikrát týdně, 
Polančané využívali umělou trávu 

ve Vsetíně a kondici pilovali také 
pod taktovkou známého kouče 
Josefa Mikeše rovněž ve Vsetíně. 
Kučerňákův tým stihl také odehrát 
dvě přípravna utkání. V obou 
střetnutích vyzvali muži zástupce 
z vyšších soutěží, proti Slušovicím 
se našim příliš nedařilo, což 
dokazuje vysoká porážka 1:6. Druhé 
utkání proti Velkým Karlovicím už 
bylo vyrovnanější, ale soupeř byl 
ve svých příležitostech efektivnější 
a slavil vítězství 2:0. Tým byl 
však odhodlán zúročit tvrdou dřinu 
v zimním období a na jaře kráčet 
za vysněným cílem. Vzhledem 
k situaci pandemie nového koro- 
naviru zatím není jasné vůbec nic. 
Úvodní dvě kola byla KFS Zlín 
odložena, nicméně nouzový stav platí 
minimálně do 12. dubna a je vysoce 
pravděpodobné, že i další zápasy 
budou hledat své náhradní termíny. 
Nechceme zatím předjímat, zda 
letošnímu ročníku hrozí předčasné 
ukončení, pro více informací můžete 
sledovat naše webové stránky či 
sociální sítě, kde se budeme snažit 
informace o budoucnosti fotbalové 

sezony zprostředkovat. Do té doby 
vám všem polanský Sokol přeje 
hlavně zdraví a spoustu sil do boje 
proti společnému soupeři, kterého 
můžeme porazit díky týmové 
spolupráci a hlavně ohleduplnosti.         

Jan Tajzler ml. 

Jarní část fotbalové sezóny v nedohlednu Hasiči informují
Jarní požáry v přírodním 

prostředí
Jaro, krásné počasí, úklid 
klestí a suché trávy přidělávají 
každoročně starosti hasičům. 
Připomínáme, že plošné 
vypalování trávy je zakázáno 
a za porušení hrozí blokové 
pokuty. Zbytky trávy lze pálit 
pouze na hromadách za určených 
podmínek. Pálení na volném 
prostranství navíc není jediný 
způsob, jak se zbavit biologického 
odpadu. Ten je možné také 
zkompostovat nebo ve sběrných 
místech. 
Pálení klestí v lese doporučujeme 
hlásit na HZS ZLK, vyhnete se 
tak možným problémům. Všechny 
informace naleznete na stránkách 
www.hzszlk.eu a je zde možnost 
ohlášení e-mailem.

Mše v místním kostele ke svátku 
sv. Floriána                         

Každoročně hasiči uctívají svého 
patrona sv. Floriána. Při této 
příležitosti se koná 27. pouť na  
Svatém Hostýně dne 26.4.2019.
Sbor ve Valašské Polance tuto  
památku uctívá společně s hasiči  
z Lužné účastí na „Mši svaté“  
v místním kostele. Tato mše by se 
měla konat 3.5.2020. Vzpomeňte 
společně s námi i na všechny 
zemřelé hasiče z naší farnosti.

Pohárové soutěže hasičských 
družstev

15. ročník pohárových soutěží 
hasičských družstev proběhne 
7.června 2020 v areálu fotbalového 
hřiště. V ranních hodinách 
předvedou své výkony mladí hasiči 
a od 14:00 hodin budou soupeřit 
družstva dospělých. Věříme, že 
tak jako každoročně i v tomto roce 
bude tato soutěž dobře obsazena. 
Všechny příznivce tohoto sportu 
zveme.

SDH Valašská Polanka přeje 
všem občanům příjemné prožití 

svátků Velikonočních.
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Polanský Zpravodaj - Občasník obce Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu šesti - dvanácti stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. 
Tento zpravodaj je dle zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku zapsán do evidence periodického tisku pod čís-
lem MK ČR E 23115. Jdná se o periodický tisk územního samosprávného celku se sídlem ve Valašské Polance, Valašská Polanka 270, 
75611, IČO 00304361. 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 červnu 2020

 
Požadujeme: 
• odbornou způsobilost – vzdělání podle § 21 b zákona č. 96/2004; 
• zdravotní způsobilost; 
• psychickou odolnost; 
• trestní bezúhonnost;   
• spolehlivost, trpělivost a aktivní přístup k práci; 
• schopnost pracovat v týmu i samostatně. 
 
Nabízíme:           
• možnost plného či zkráceného pracovního úvazku, případně brigády v nepřetržitém provozu; 
• mzdu podle vnitřního mzdového předpisu + zákonné příplatky; 
• finanční a věrnostní odměny (flexipassy); 
• 1 týden dovolené navíc; 
• supervizní podporu; 
• možnost zvýhodněného stravování v místě pracoviště a další benefity; 
• více při osobním pohovoru. 
 
Předpokládaný termín nástupu:    
• dohodou.   
 
Zájemce prosíme o zaslání životopisu.           

Diakonie Valašské Meziříčí 
hledá pro hospic CITADELA vhodné uchazeče na pozici   

 

PRAKTICKÁ SESTRA 
 

Diakonie Valašské Meziříčí    E:  orsagova@diakonievm.cz  
Žerotínova 1421      T: 571 629 084, 739 243 896 
757 01 Valašské Meziříčí     W: www.diakonievm.cz/pracovni-nabidky/ 

Pomoc má mnoho tváří… Stanete se jednou z nich? 

  VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020 
CHARITA VSETÍN 

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME! 
 

Obec 2020 2019 2018 2017 2016 
Bystřička 38 626 26 964 21 001 14 659 10 314 

Francova Lhota 62 275 63 864 77 199 72 413 71 013 
Horní Lideč 78 597 71 464 70 344 56 843 55 138 
Hošťálková 66 350 53 000 56 716 44 309 50 391 
Jablůnka 53 258 53 776 48 154 45 744 42 999 
Janová 17 281 16 917 14 389 11 486 9 527 
Kateřinice 35 320 30 886 27 711 26 104 21 157 
Leskovec 19 381 16 930 12 117 1 860 2 727 
Lhota u Vsetína 22 657 23 657 20 474 16 665 15 546 
Lidečko 126 006 111 344 110 409 98 907 93 271 
Liptál 43 144 43 801 40 618 30 528 17 569 
Lužná 29 762 27 477 29 017 27 970 28 911 
Mikulůvka 27 850 25 824 21 463 17 488 20 686 
Oznice 19 681 18 394 18 702 14 753 13 760 
Pozděchov 21 830 22 876 19 300 20 989 20 680 
Prlov 19 200 17 963 13 516 2 204 0 
Pržno 27 395 25 201 24 416 24 527 20 977 
Ratiboř 64 774 60 479 44 034 45 649 40 849 
Růžďka 39 644 34 556 36 543 27 665 26 801 
Seninka 10 171 8 820 6 353 2 450 7 475 
Střelná 53 230 49 727 43 275 41 940 39 057 
Ústí u Vsetína 13 165 13 699 12 769 11 408 10 590 
Valašská Polanka 61 938 54 056 53 862 51 479 49 321 
Valašská Senice 18 282 17 227    
Vsetín 353 581 296 190 295 763 253 906 311 625 
Celkem 1 323 398 1 185 092 1 118 145 961 946 980 384 

 

 
Požadujeme: 
• odbornou způsobilost – vzdělání podle § 5 zákona č. 96/2004; 
• zdravotní způsobilost; 
• psychickou odolnost; 
• trestní bezúhonnost;   
• spolehlivost, trpělivost a aktivní přístup k práci; 
• schopnost pracovat v týmu i samostatně. 
 
Nabízíme:           
• možnost plného či zkráceného pracovního úvazku, případně brigády v nepřetržitém provozu; 
• mzdu podle vnitřního mzdového předpisu + zákonné příplatky; 
• finanční a věrnostní odměny (flexipassy); 
• 1 týden dovolené navíc; 
• supervizní podporu; 
• možnost zvýhodněného stravování v místě pracoviště a další benefity; 
• více při osobním pohovoru. 
 
Předpokládaný termín nástupu:    
• dohodou.   
 
Zájemce prosíme o zaslání životopisu.           

Diakonie Valašské Meziříčí 
hledá pro hospic CITADELA vhodné uchazeče na pozici   

 

VŠEOBECNÁ SESTRA 
 

Diakonie Valašské Meziříčí    E:  orsagova@diakonievm.cz  
Žerotínova 1421      T: 571 629 084, 739 243 896 
757 01 Valašské Meziříčí     W: www.diakonievm.cz/pracovni-nabidky/ 

Pomoc má mnoho tváří… Stanete se jednou z nich? 

 
Požadujeme: 
• odbornou způsobilost – vzdělání podle § 42 zákona č. 96/2004; 
• zdravotní způsobilost; 
• psychickou odolnost; 
• trestní bezúhonnost;   
• spolehlivost, trpělivost a aktivní přístup k práci; 
• schopnost pracovat v týmu i samostatně. 
 
Nabízíme:           
• možnost plného či zkráceného pracovního úvazku, případně brigády v nepřetržitém provozu; 
• mzdu podle vnitřního mzdového předpisu + zákonné příplatky; 
• finanční a věrnostní odměny (flexipassy); 
• 1 týden dovolené navíc; 
• supervizní podporu; 
• možnost zvýhodněného stravování v místě pracoviště a další benefity; 
• více při osobním pohovoru. 
 
Předpokládaný termín nástupu:    
• dohodou.   
 
Zájemce prosíme o zaslání životopisu.           

Diakonie Valašské Meziříčí 
hledá pro hospic CITADELA vhodné uchazeče na pozici   

 

SANITÁŘ / SANITÁŘKA 
 

Diakonie Valašské Meziříčí    E:  orsagova@diakonievm.cz  
Žerotínova 1421      T: 571 629 084, 739 243 896 
757 01 Valašské Meziříčí     W: www.diakonievm.cz/pracovni-nabidky/ 

Pomoc má mnoho tváří… Stanete se jednou z nich? 
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