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Naši obec zasáhla 22.5. 2019 blesková 
povodeň, jejíž vznik zavinila průtrž 
mračen nad severozápadními a 
západními kopci naší obce a také 
upouštěním lačnovských rybníků, 
které začaly přetékat přes hráze. 

Potok Pozděchůvka napáchal největší 
škody na majetku obce a to hlavně 
stržením mostku a brodu k RD čp.221 
a dále poškozením nájezdů na mostku 
a na brodu k čp.80, 89 a čp.184. 
Mimo lokální problémy s ucpanými 

propustky s vyplavenými štěrky a 
kameny po místních komunikacích 
na potoku Vápenka, Veřečný a na 
dalších bezejmenných potocích, 
pak napáchala škody řeka Senice na 
soukromém majetku občanů tím, že 
zatopila sklepy rodinných domů na 
Závodí a zničila zde se nacházející 
vybavení sklepů. O tom, jak byla 
blesková povodeň rychlá svědčí 
následující údaje:
12,49 – jsme obdrželi výstrahu 
z ČMHÚ na základě které jsme 
zahájili tzv. povodňovou bdělost, 
nebo-li činnost dle 1. stupně 
povodňové aktivity. Následující 3 
stupeň povodňové aktivity (SPA) byl 
u nás na měřícím bodě (obecní most 
na Závodí naproti Hyžáků) už ve 
13,30, když 13,37 jsem svolali hasiče 
a zahájili monitorovací a záchranné 
práces naší výjezdní jednotkou 
požární ochrany.

Pokračování na straně 2
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Cyklostezka má dotaci
Sdružení obcí Hornolidečska 
obdrželo 12. 6. 2019 rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
SFDI  pro rok 2019 na akci „I.etapa 
cyklostezky Bečva-Vlára-Váh, 
kterým na tuto stavbu přispěje státní 
rozpočet dotací ve výši 58 271 458,- 
Kč což je 85% dotace z celkových 
uznatelných rozpočtových nákladů, 
které činí 68 554 657,- Kč. 
V projektové dokumentaci je tato 
stavba označena jako I/B a vede od 
OÚ Ústí až do Lužné po kulturní 
dům.    Pokračování na straně 3

V Polance vyroste nové dětské hřiště
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
vyhovělo naší žádosti o dotaci na 
výstavbu nového dětského hřiště. 
Na tento náš projekt, který bude 
realizovaný v areálu sportovního 
zázemí naší základní školy 
v místě pod hřbitovem, nám byla 
přislíbena 70 % dotace ve výši až 
662 tis. Kč, pokud nepřekročíme 
projektované náklady stavby ve 
výši 946 tis. Kč, což se ukáže po té, 
kdy vyhodnotíme cenové nabídky 
získané z vyhlášeného výběrového 
řízení na výrobce a dodavatele 

herních prvků, které právě probíhá.  
Fyzická realizace projektu by měla 
být zahájena 1. září a dokončena do 
konce tohoto roku.  Sestava herních 
prvků byla konzultována s vedením 
MŠ i s členy spolku Stonožka, 
samozřejmě v kontextu s finančním 
limitem daným zastupitelstvem obce 
a z této diskuse vyplynulo, že herní 
prvky budou vyrobeny z akátového 
dřeva. Věříme, že po dokončení 
stavby a po jejím předání do užívání 
široké veřejnosti se bude nové 
dětské hřiště líbit všem.    Starosta               



Pokračování ze strany 1
Na tomto mostě je nyní nově 
nainstalované měřící zařízení, které 
bude vedení obce, veliteli výjezdní 
jednotky našich hasičů, ale i majitelům 
zde se nacházejících RD hlásit do tzv. 
„chytrých mobilů“  měření hladiny vody 
v řece Senici a upozorňovat je na jevy, 
které by mohly vést opět k zaplavení 
jejich sklepů. Dne 22.5. však ještě toto 
zařízení nebylo funkční. Předání tohoto 
měřícího bodu do zkušebního provozu 
bude provedeno jeho dodavatelem 
v měsíci červenci tohoto roku.  Díky 
upouštění vody z lačnovských rybníků 
pak setrvala hladina v řece Senici 
dlouho na 3.stupni SPA. Teprve až 
hladina vody v řece klesla, bylo možné 
zahájit čerpání vody ze sklepů zde 
se nacházejících RD, které trvalo až 
do půlnoci. Následující den 23.5. se 
celý den podíleli členové výjezdní 
jednotky požární ochrany naší obce, 
spolu s p.Kolínkem, p. Hyžákem a 
obecními zaměstnanci na odstraňování 
povodňových škod a úklidu obce. Rád 
bych využil této příležitosti a poděkoval 
všem našim hasičům, kteří se podíleli na 
následném úklidu obce za tuto obětavou 
práci, stejně tak zaměstnancům obce a 
také panu Hyžákovi ml. a p. Kolínkovi, 
s jejichž technikou nám při úklidu 
neocenitelně pomohli. CHARITA 
bezplatně zapůjčila obci do konce 

července 9 ks vysoušečů, které jsme 
mohli rozdat majitelům RD k tomu, 
aby si urychlili vysušení zatopených 
sklepů. Nyní pracujeme na provádění 
oprav na poškozených a ucpaných 

propustcích (u Juhaňákového rybníka, 
U Zádělských, U Mollů, u Bednářů 
atd.), na opravách spláchnutých vrstev 
štěrkových cest, úklidech ostatních cest 
a příkopů, na úklidu sklepa v KD, do 
kterého se také dostala povrchová voda 
atd.. Vzhledem k tomu, že je nutné 
na tyto práce domluvit zemní stroje 
a nákladní automobily, nepokračují 
práce na odstraňování těchto škod 
jistě nejen podle našich představ. 
Obec vlastní stroje nemá, a tak je 

musíme objednávat, což samozřejmě 
určitou časovou prodlevu vyvolá. 
Jsme uprostřed stavební sezóny 
a šikovní živnostníci musí v prvé 
řadě realizovat zakázky, které mají 

z minulosti nasmlouvané. Jsme rádi, 
že i v takovém případě upřednostňují 
požadavky obce v této věci v případě, 
že se jedná vskutku o havarijní stavy. 
Při letošní bleskové povodni nebyl 
vyhlášen krizový stav pro Zlínský 
kraj a proto nebylo možné využít 
možnosti tzv. „zrekvírovat techniku“ 
na odstraňování povodňových škod a 
tak budou potřebné opravy probíhat 
ještě podstatnou část 3Q tohoto roku. 
Starosta
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Veřejné osvětlení v obci úsporněji
Před několika dny byla dokončena 
a odevzdána stavba přeložky VO a 
instalace nových osvětlovacích těles 
na sloupech veřejného osvětlení podél 
silnice I/57. Celkové náklady stavby 
činily 1 033 322,- Kč. Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR nám na tuto 
stavbu přislíbilo prostřednictvím MAS 
Hornolidečska 90% dotaci. Mimo 
výměnu osvětlovacích těles, které mají 
nyní oproti původním světlům pouze 
třetinou spotřebu el. energie, byla 
provedena demontáž sloupů veřejného 
osvětlení (VO) podél řeky Senice pod 
Suláčovem, protože se začaly vyvracet 
do koryta potoka Senice a provedena 
stavba nejen nových sloupů VO podél 
chodníku, ale také instalace nových 

světel na betonové sloupy NN, které 
zde byly firmou ČEZ a.s. v nedávné 
době vybudované. Zrušeny byly také 
sloupy VO kolem BUS zastávky 
u mostu, které byly odpojeny ze 
stávajícího rozvodu VO umístěného 
na mostě na vlakové nádraží. Most má 
být totiž v následujících letech stržen a 
nahrazen novým (investor Ředitelství 
silnic Zlínského kraje) a na nový most 
již nebude povoleno instalovat nové 
vedení veřejného osvětlení tak, jako 
tomu bylo na starém mostě doposud. 
Touto stavbou jsme se tak připravili na 
to, aby nám nepřestala v noci svítit 
část veřejného osvětlení po té, kdy 
dojde k výstavbě nového mostu na 
vlakové nádraží.                  Starosta

Oprava školního bytu
V průběhu prvního čtvrtletí 
letošního roku proběhla modernizace 
školního bytu situovaného vedle 
učebnového pavilonu základní 
školy Valašská Polanka pro 5 
– 9 ročník. Nákladem 600 000 
Kč vč. DPH zde byla provedena 
kompletní výměna rozvodů teplé a 
studené vody, nová instalace kotle 
ústředního topení na zemní plyn 
vč. instalace nového ústředního 
topení. Provedena byla také 
kompletně nová elektroinstalace, 
nové obklady a dlažby v koupelně 
a na toaletě včetně instalace nových 
zařizovacích předmětů a včetně 
položení nových podlahových          
krytin.                                           Starosta
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Pokračování ze strany 1
Již v loňském roce jsme informovali 
veřejnost o tom, že obec Ústí obdržela 
na výstavbu lávky přes řeku Bečvu, 
která je součástí naší cyklostezky, dotaci 
od EU z grantu přeshraniční spolupráce 
ČR – SR, stejně tak jako obec Horné 
Srnie, která u nich buduje přemostění 
řeky Vláry také pro cyklostezku.  
Každá obec dostane 1 mil. EUR ( 
22 529 tis. Kč) a stavba lávky v Ústí 
je v projektové dokumentaci označena 
jako I/A a vede z odbočení cyklostezky 
Bečva až po OÚ Ústí.

Díky tomu tak můžeme ve 2 pololetí 
letošního roku zahájit stavbu 
cyklostezky, která bude napojena 
odbočením z cyklostezky Bečva na 
vsetínské straně, přemostěním řeky 
Bečva a po nové trase až do Lužné 
ke kulturnímu domu, kde 1.etapa této 
stavby končí. Význam cyklostezky pro 
celý region podpořil také Zlínský kraj, 
který na tuto stavbu poskytl již v únoru 
letošního roku dotaci ve výši 12 mil. 
Kč. Svým postojem k plánované stavbě 
podpořeným touto dotací se snaží 
finančně pomoci zmíněným obcím, 
jelikož po dokončené stavbě splaškové 
kanalizace nemají obce Ústí, Leskovec, 
Val. Polanka a Lužná peněz nazbyt. 
Celkové rozpočtové náklady stavby I/A 
a I/B činí : 30 028 tis. + 73 400 tis. = 
103 128 tis. Kč  
a k tomu je nutné zaplatit také další 
náklady na zajištění administrace 
projektu, za výběrová řízení, za výkon 
TDI a koordinátora BOZP, což bude stát 
dohromady 3 557 tis. Kč a to celkem 
činí za celou stavbu 106 685 tis. Kč. 
Z toho vyplývá, že je nutné doplatit 
z vlastních prostředků chybějících 
13 884 tis. Kč. Dne 12.6.2019 
zasedalo Valné shromáždění Sdružení 
obcí Hornolidečska, na kterém bylo 
dohodnuto, že na výstavbu lávky 
v obci Ústí přispěje SOH částkou 1,8 
mil. Kč, protože výsledná cena vzešlá 
z výběrového řízení na zhotovitele 

lávky se ukázala být nečekaně vysoká. 
Místo předpokládaných 24 mil. Kč to 
je přes 30 mil. Kč a to je pro malou 
obec Ústí neúnosné. Výsledek tohoto 
výběrového řízení na zhotovitele lávky 
nyní dokazuje, že se již tzv. „přehřívá“ 
trh se stavebními pracemi a že se ceny 
za výstavbu hlavně mostů a lávek 
dostávají již nepřiměřeně vysoko.
Zadávací dokumentaci k výběrovému 
řízení na tuto zakázku si vyzvedlo 8 
firem. Z projektové dokumentace jsme 
předpokládali, že stavba má rozpočtové 
náklady v cenové úrovni roku 2019 ve 
výši 98 907 tis. Kč. Cenové nabídky na 
zhotovitele stavby cyklostezky však byly 
podány pouze 3 a to: 1/Sdružení firem: 
PORR, SWIETELSKY a COLAS 
za cenu: 103 428 123,- Kč vč. 
DPH 2/ STRABAG a.s.:105 252 983,- 
Kč vč. DPH 3/ EUROVIA CS a.s.:
106 759 122,- Kč vč. DPH
Již zmíněné zasedání Valného 
shromáždění Sdružení obcí 
Hornolidečska konané dne 12.6.2019 
schválilo vítězným uchazečem cenovou 
nabídku sdružení firem PORR, 
SWIETELSKY a COLAS. Po té, co 
bude vítězná cenová nabídka schválena 
dne 26.6.2019 také zastupitelstvem 
obce Ústí, bude sepsána s vítězným 
uchazečem smlouva o dílo a v průběhu 
července zahájeny stavební práce, 
které by měly být dokončeny do konce 
příštího roku 2020. Následně bude 
provedena kolaudace stavby a v průběhu 
roku 2021 budou vykoupeny pozemky 
pod stavbou od vlastníků pozemků tak, 
aby mohlo být provedeno závěrečné 
vyúčtování stavby s poskytovateli 
dotací. Skutečné zahájení provozu na 
nové cyklostezce se tak plánuje na jaro 

v roce 2021.
Na základě všeho uvedeného se budou 
na vlastním podílu k přiděleným 
dotacím podílet jednotlivé obce takto 
(není zde uvažováno s vícepracemi 
a s méněpracemi na stavbě a ni 
s náklady za výkup zastavěných 
pozemků cyklostezkou (viz tabulka 
níže).  Sdružení obcí Hornolidečska 
realizovalo rovněž výběrové řízení na 
zajištění technického dozoru investora 
(TDI) a koordinátora bezpečnosti práce 
(BOZP) na již zmíněné stavbě I/A a 
I/B stavby cyklostezky v obcích Ústí, 
Leskovec, Val.Polanka a Lužná. První 
tendr musel být zrušený, protože se 
do něho nepřihlásila žádná firma. Opět 
se tak ukázalo, že je i pro výkon této 
inženýrské činnosti již malá poptávka 
a tak jsme museli vyhlásit druhý tendr 
na tuto zakázku po té, kdy jsme museli 
objet firmy, které se touto činností 
zabývají a informovat je osobně o 
tom, že hledáme firmu pro takovouto 
zakázku.

Následně byly dodány 3 cenové 
nabídky a to od firem:
1/ Dopravoprojekt Brno a.s. 
2 019 248,- Kč vč. DPH 2/Sdružení 
LAVI – DOPRAVOPROJEKT Praha 
1 992 023,- Kč vč. DPH 3/ INFRAM 
a.s., Praha:1 924 868,- Kč vč. DPH
Na zasedání VS SOH dne 12.6.2019 
bylo rozhodnuto o tom, že smlouvu o 
dílo na výkon TDI a koordinátora BOZP 
na stavbách I/A a I/B cyklostezky uzavře 
SOH s vítěznou firmou INFRAM a.s..

Cyklostezka má dotaci

                            Vlastní podíl   Náklady celkem 
- Sdružení obcí Hornolidečska:         1,8 mil. Kč  -
- Obec Ústí                             4,8 mil. Kč 37 123 tis. Kč
- Obec Leskovec   4,6 mil. Kč 43 380 tis. Kč
- Obec Valašská Polanka  1,7 mil. Kč 16 910 tis. Kč
- Obec Lužná     1,0 mil. Kč 9 273 tis. Kč
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V plánu je také cyklostezka směrem na Prlov
Dne 13.6.2019 byla vyhlášena 
uzávěrka k podání žádostí o 
dotaci z grantu EU v rámci tzv. 
přeshraniční spolupráce ČR – SR. 
Manažeři Hornolidečska zpracovali 
pro SOH žádost o dotaci na výstavbu 
cyklostezky z Valašské Polanky 
po prlovský rybník na Trubiskách. 
Jedná se o trasu cyklostezky 
označenou jako stavba I/C a její 
předpokládané rozpočtové náklady 
mají dle projektové dokumentace 
činit 24 mil. Kč. Z tohoto grantu 
bychom mohli obdržet, bude-li 
žádosti vyhověno, až 90% dotaci. 
Jako partnera projektu jsme na 
slovenské straně získali podpisem 
Dohody o spolupráci – Sdruženie 
obcí Púchovská dolina, které 
tvoří obce: Dohňany, Lazy pod 
Makytou, Lúky, Lysá po Makytou, 
Mestečko,Vydrná a Záriečie. 
V rámci tohoto projektu se chtějí 

tyto obce napojit na cyklostezku 
Bečva – Vlára – Váh na území 
obcí Hornolidečska tzv. III.etapou 
přes Horní Lideč a Střelnou a 
k tomuto napojení plánují zpracovat 
investiční záměr, který by použily 
jako projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí. 
Pokud bychom dotaci obdrželi, 
plánujeme zahájit stavbu I/C 
v průběhu příštího roku a dokončit 
ji do konce roku 2022. Dokončením 
stavby I/C cyklostezky bychom 
napojili CBVV na území obcí 
Hornolidečska přes Ústí na 
vnitrozemní cyklostezky a na naší 
straně na cyklotrasy s turistickými 
cíli: Bařinka, Vařákovy paseky, 
Čertovy skály, Ploština, Klášťov, 
atd. a do budoucna vč. napojení 
cyklotras na vodní dílo Přehrada 
Vlachovice, jehož výstavba se zde 
nyní chystá.                       Starosta

Územní plán na webu
Od 1.4.2019 nabyl účinnosti a 
platnosti nový územní plán obce. 
Po téměř šesti letech se konečně 
podařilo skloubit požadavky 
stavebního zákona, všech orgánů 
státní správy, ale i občanů či 
majitelů nemovitostí v naší obci. 
Výsledná podoba nového územního 
plánu je umístěna na webu obce a je 
i k nahlédnutí na obecním úřadě.

Vybavení hasičům
Obec obdržela dotaci Zlínského 
kraje na dovybavení členů výjezdní 
jednotky požární ochrany obce a to 
na nákup 6 ks zásahového oděvu, vč. 
obuvi a ochranných rukavic a na nákup 
přenosného záchranného a zásahového 
žebříku. Dotace ve výši 89.305,- Kč 
tvoří 69% z pořizovacích  nákladů, 
které činily 129.278,- Kč.

V březnu letošního roku jsme požádali 
MMR ČR o 50% dotaci na stavbu 
modulární pumptrackové dráhy, která 
měla stát 1 mil. Kč a která měla být 
umístěna v podnikatelském areálu po 
bývalém ZD. Bohužel jsme na tuto 
dotaci nedosáhli a bez ní nebudeme 
tento projekt realizovat.
Stejně tak jsme v březnu letošního 
roku žádali Ministerstvo financí ČR o 
70% dotaci na kompletní modernizaci 

elektroinstalace v budovách ZŠ 
a také na kompletní modernizaci 
odborných učeben II. stupně naší ZŠ. 
Ukazuje se, že pro moderní vedení 
výuky za pomocí interaktivních 
tabulí s dataprojektory a počítači 
jsou stávající elektrorozvody 
provedené v hliníkových kabelech již 
nedostatečné. Nedostatečné, zastaralé 
až „vybydlené“ je také zázemí 
odborných učeben, konkrétně učebna 

fyziky, učebna chemie, přírodopisu, 
výtvarné výchovy a cvičné kuchyně.
Jednalo se již o druhou žádost, kterou 
jsme na realizaci tohoto projektu 
podali ovšem bohužel opět neúspěšně. 
Jelikož se ve svém výsledku jedná o 
náklad přesahující 10 mil. Kč, nebude 
jednoduché tyto finanční prostředky 
sehnat a alespoň postupně, po etapách 
tuto stavbu realizovat.

Starosta

Dotace, které obec bohužel neobdržela

ZUŠ a její kolaudace
Od loňského 1. září je v provozu naše nová mateřská 
škola vybudovaná ve 2. NP mimoškolního pavilonu 
základní školy, když byla v květnu loňského roku 
pro tyto účely řádně zkolaudována. Provozu místní 
pobočky základní umělecké školy Vsetín, pro kterou 
jsou zde vybudovány v těsném sousedství MŠ 2 nové 
učebny však byl tehdy povolen pouze roční zkušební 
provoz. V jeho průběhu proběhly dvě měření hluku 
vznikajícího při výuce na hudební nástroje s ohledem 
na byty, které se nad touto pobočkou ZUŠ nachází. 
Výsledek měření byl potvrzen konstatováním, že hluk 
vznikající při hře na hudební nástroje v této škole 
nepřekračuje hygienické limity stanovené pro užívání 
bytů a proto požádala obec o zrušení zkušebního 
provozu a o kolaudaci obou učeben místní pobočky 
ZUŠ Vsetín.

Sociální služba Mosty
Cítíte, že přestáváte mít kontrolu nad svou životní situací, 
a vaše problémy souvisejí s nadměrným pitím alkoholu? 
Nebo jsou ve hře spíše drogy? Nedokážete si poradit 
se svou úzkostí? Komplikuje vám vaše situace život? 
Odbornou pomoc v problémech, které se mohou dotýkat 
vás nebo vašich blízkých, vám nabízí ve Vsetíně sociální 
služba následné péče MOSTY – poradenství a edukace o 
dané problematice, podporu, vedení a praktickou pomoc 
při řešení problému závislosti či neurotické poruchy, ale i 
řešení negativních praktických dopadů těchto problémů na 
partnerské vztahy, rodinu či práci. Program se děje formou 
individuální i skupinové terapie. Služba je poskytována 
bezplatně, protože spadá do systému sociálních služeb bez 
úhrady. Návštěvu a první konzultaci lze domluvit telefonicky 
(775 986 795) či e-mailem info@np-mosty.cz. Ve Vsetíně je 
služba dostupná od pondělí do pátku. 



Na konci roku 2019 končí čtyřleté 
období, na které byl vybrán dodavatel 
služeb na svoz a likvidaci odpadů 
v naší obci a také ve většině obcí 
mikroregionu Hornolidečsko, tímto 
dodavatelem jsou Technické služby 
Vsetín, s.r.o.  Už od letošního jara proto 
probíhá příprava na výběrové řízení, 
ze kterého vzejde svozová firma na 
roky 2020-2023. Celý proces přípravy 
je proti minulým náročnější, protože 
s nedávnými změnami v Zákoně  o 
odpadech vyvstaly pro obce nové 
povinnosti, např. umožnit odkládání 
biologicky rozložitelných materiálů 
ze zahrad a domácností (BRKO), 
odběr použitých jedlých olejů, aj. 
Chceme proto upozornit na některé 

změny, které v oblasti likvidace 
odpadů můžete od roku 2020 očekávat: 
- na území obce budou rozmístěny 
odpadové nádoby (min. 3 ks), do 
kterých budete moci v uzavřených 
obalech odkládat použité jedlé oleje  
- biologicky rozložitelný materiál 
bude možno likvidovat jak ve 
stávající komunitní kompostárně, 
tak zejména v domácích 
kompostérech, které už byly dodány 
všem, kdo o ně při zpracovávání 
projektu  projevili zájem ( několik 
volných kusů je ještě k dispozici). 
- v oblasti třídění  bude možno do 
žlutých plastových pytlů ukládat také 
plechovky od nápojů a jiných potravin 
- v současnosti firma  obci účtuje v 

ceně pytlů zároveň i svoz a likvidaci.  
Od příštího roku budeme nakupovat 
pytle a svoz i likvidaci platit až poté, 
co skutečně proběhne. Zjistili jsme, 
že nemalé procento pytlů, které si 
občané odebrali, se nedostalo do 
oběhu v odpadovém hospodářství, 
ale byly použity pro jiné účely. Stejně 
tak budeme důsledněji kontrolovat 
počty skutečně vyvezených 
popelnic a odevzdaných žetonů. 
- stavební materiál, který je dnes 
volně ukládaný na meziskládce u 
Rašků,  se nově bude  sypat  pouze do 
zde přistaveného velkoobjemového 
kontejneru a následně bude předáván 
odborné firmě  k dalšímu zpracování. 

Místostarosta
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 Jak to bude s odpady v obci od roku 2020?

Co také přinese nový zákon o odpadech?
Ministerstvo životního prostředí 
připravuje novelu Zákona o 
odpadech, jehož hlavním cílem je 
zvýšit využitelnost vzniklých odpadů 
– „OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ“. 
Výsledkem by pak mělo být: 
- v roce 2025 recyklovat 55 % 
komunálních (tzn. i domovních) 
odpadů, v roce 2030 recyklovat 
60 % komunálních odpadů, v roce 
2035 recyklovat 65 % komunálních 
odpadů, v roce 2025 skládkovat 
maximálně 10 % komunálních 
odpadů
- zvýšit recyklaci všech obalů na 65 
% v roce 2025 a 70 % v roce 2030
Aby cílů oběhového hospodářství 
bylo v ČR dosaženo, ministerstvo 
navrhuje postupné zvyšování 
poplatků za skládkování ze 
současných 500,- Kč/tunu na 
1850,- Kč / tunu v roce 2030. 
Toto by zajisté vyvolalo i  zvýšení 
ročního poplatku za odpady pro  
jednotlivého obyvatele. Obce, 
které dosáhnou plánovaných 
procent recyklace by uplatňovaly 
„recyklační“ slevu ve výši až 
60 %, v opačném případě jim 
hrozí pokuta až 500.000,- Kč. 
Návrh zákona předpokládá, 
že na recyklační slevu budou 
moci dosáhnout i obce, které 
podporují domácí a komunitní 

kompostování. Odpad takto 
odkloněný bude moci být případně 
započten do úrovně recyklace.  
Valašská Polanka měla v roce 
2018 úroveň recyklace 22%. Když 
se nám podaří recyklovat dle 
ministerstvem plánovaných úrovní, 
tak kromě zvýšené ochrany našeho 
životního prostředí ušetříme 
také nemalé finanční prostředky. 
Např. v roce 2022 by to mohlo 
být (spolu s odměnou za vytříděný 
materiál od EKOKOMU) vysoko 
přes 100.000,- Kč. To je pro 
představu vybavení malého 
dětského hřiště, 25 parkových 
laviček nebo oprava cca 70metrů 
chodníku. V opačném případě, 
bude-li návrh zákona schválen, 
může obec o statisíce korun přijít.  
Je možné konstatovat, že Valašská 
Polanka má systém nakládání 
s odpady nastavený tak, aby 
mohly být cíle navrhované 
ministerstvem životního prostředí 
splněny. Záleží teď na nás 
všech, zda budeme uvažovat 
zodpovědně a uděláme všechno 
pro to, aby se „OBĚHOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ“ podařilo 
dosáhnout i u nás a výrazným 
způsobem šetřit nejenom přírodu 
a její zdroje, ale i obecní a 
vlastní pokladnu. Starosta

Obecní rozhlas nově
Obecní rozhlas prošel ve své historii 
několika proměnami. V počátcích 
se zprávy šířily drátovým vedením 
a z ampliónů se zprávy linuly 
s typickou ozvěnou. Později se díky 
novým technologiím přidal rozhlas 
bezdrátový, který více či méně 
spolehlivě doplnil „hluchá místa“ 
v obci. S narůstajícím hlukovým 
zatížením jsme postupně pořídili 
přes 100 kusů domácích přijímačů, 
díky kterým si hlášení mohli 
vyslechnout i občané bydlící mimo 
zvukový dosah ampliónů. Protože 
i tato technologie pomalu, ale jistě 
přežívá, rozhodlo se zastupitelstvo už 
dále nepořizovat nové vysílací body 
ani domácí přijímače – tyto budou 
pouze udržovány provozuschopné. 
V těchto dnech jsme zahájili zkušební 
provoz nové služby, která uživatelům 
umožňuje „hlášení rozhlasu“  číst 
nebo  přijímat ve formě  e-mailu, přes 
speciální aplikaci, SMS, na facebooku 
nebo na obecním webu. Tato služba 
bude pro občany bezplatná a  omezení 
bude pouze u SMS zpráv, které budou 
zasílány do domácností, které nemají 
k dispozici počítač nebo „chytrý“ 
mobil. SMS budou zasílány po 
předchozí dohodě a registraci na OÚ. 
Další info se dozvíte v letáku, který je 
přílohou zpravodaje nebo přímo na 
obecním úřadě u Evy Kolínkové.



V úterý 21.5. 2019 zástupci 
několika obcí a měst zlínského 
kraje na slavnostním ceremoniálu 
v prostorách zámku v Napajedlech 
převzali prestižní ocenění v soutěži 
„O keramickou popelnici“. Stejně 
jako loni, byly do soutěže 
i v letošním ročníku automaticky 

zařazeny všechny obce, které jsou 
zapojeny do celorepublikového 
systému třídění a využití obalových 
odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. 
Hlavním kritériem pro hodnocení 
bylo množství vytříděných odpadů na 
jednoho obyvatele a počet tříděných 
komodit na území jednotlivých 
obcí a měst. Zohledněny byly navíc 
i hustota sběrné sítě nebo sběr 

kovových odpadů. Mezi obcemi 
do 1 500 obyvatel patří letos první 
příčka obci Mysločovice, druhá obci 
Vigantice a třetí Valašské Polance. 
V rámci slavnostního vyhlášení 
získaly nejlepší obce a města 
stylové keramické popelnice, k tomu 
ještě věcné ceny a také motivační 

příspěvek od Zlínského kraje na 
podporu odpadového hospodářství. 
„Na jednoho obyvatele Zlínského 
kraje připadlo za loňský rok 22,2 kg 
vytříděného papíru, 12,5 kg plastů, 
12,2 kg skla a 0,3 kg nápojových 
kartonů. Celkově se jedná o více 
než 47 kg v přepočtu na jednoho 
obyvatele kraje, což je meziroční 
nárůst o další kilogram oproti roku 

2017. Celkové výsledky kraje 
zůstávají sice pod celorepublikovým 
průměrem, z dlouhodobého pohledu 
ale vytříděné množství využitelných 
složek odpadů z domácností v kraji 
každoročně narůstá. Např. před 
13 lety byla průměrná výtěžnost 
papíru, plastů, skla a nápojového 
kartonu na obyvatele necelých 
24 kilogramů,” připomněla Martina 
Filipová, ředitelka Oddělení 
regionálního provozu společnosti 
AOS EKO-KOM, a.s. Aktuálně se na 
území Zlínského kraje nachází více 
než 18 tisíc barevných kontejnerů 
a malých nádob, umístěných přímo 
u domů. Největší podíl tvoří nádoby 
na plasty a na sklo. 
Do systému EKO-KOM, který ve 
spolupráci s obcemi a městy zajišťuje 
zpětný odběr a využití obalového 
odpadu, je v kraji zapojena drtivá 
většina obcí - celkem 307. Třetí 
místo v soutěži O keramickou 
popelnici je pro nás velkým, ale 
příjemným překvapením. Že se tak 
stalo je zásluhou vás všech, kdo doma 
poctivě třídíte. Za to vám, Polančané, 
také patří dík a zároveň prosba, 
abyste v této činnosti pokračovali a 
k ekologické zodpovědnosti vedli 
zejména mladou generaci. Ani 
sebevětší finanční prospěch z třídění 
totiž nenahradí prospěch pro životní 
prostředí naší země, resp. celé 
planety.                  Místostarosta

Strana 6

Valašská Polanka má ocenění "O keramickou popelnici"

Poznávejte Valašsko a vyhrajte pěkné ceny
Už máte plány na léto? Zpestřete si 
rodinné dobrodružství regionální hrou 
Poznáváme Valašsko. Tuto aktivitu 
pořádá Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko v rámci činnosti Destinační 
společnosti Valašsko. 
Regionální hra může být zábavou jak 
pro děti, tak i dospělé. Možná vás 
zavede na místa, která na Valašsku 
ještě neznáte. Hra potrvá od 30. června 
do 30. září letošního roku a můžete 
se do ní zapojit dvojím způsobem. 
Pokud jste milovníci tiskovin a 
chcete si uchovat vzpomínky na 
putování, vyzvedněte si hrací 
brožurku v jakémkoliv Turistickém 
informačním centru na Valašsku. 

Brožurka obsahuje nejen herní 
plánek, ale také poskytne skvělé tipy, 
co na Valašsku vidět a zažít. Do hry 
se můžete zapojit i přímým stáhnutím 
herního plánku z webových stránek 
www.poznavamevalassko.cz
Získali jste herní plánek nebo 
brožuru? Jste připraveni! Na Valašsku 
je uloženo dvacet razítek. Pokud 
nasbíráte minimálně deset z nich, 
jste zařazeni do hlavního slosování. 
Vyhrajte víkendový pobyt, vstupy do 
kina, dřevěnou stavebnici a mnoho 
dalších zajímavých cen. Ať už jsou 
vaše plány na letní putování jakékoliv, 
přejeme vám plno kouzelných chvil a 
zážitků. 

Služba UtilityReport
Zlínský kraj dne 31. května 
2019 spustil zajímavou službu 
UtilityReport, která umožňuje 
hromadné podání žádosti o vyjádření 
k existenci sítí všem územně 
dotčeným správcům inženýrských 
sítí najednou a z jednoho místa 
pomocí webové aplikace. 
Služba je určena především 
občanům – stavebníkům, pro které 
je bezplatná. 
Adresa pro vstup je: 
https.//site.kr-zlinsky.cz. 
Podrobné informační letáky jsou 
občanům k dispozici na stavebních 
úřadech.
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Prosba myslivců
Vážení spoluobčané, myslivecký 
spolek Hrubá dolina Valašská 
Polanka Vás žádá, abyste nenechávali 
své psy bez doprovodu volně 
pobíhat po honitbě. Máme nemilé 
případy, kdy je zvěř proháněna i 
v noci. Obzvláště v tuto dobu je 
to velmi nebezpečné pro rodíci se 
mláďata, která nejsou schopná se 
ubránit. Děkujeme za pochopení i 
respektování naší prosby. Ladislav 
Mucha, myslivecký hospodář

Pochod okolo Polanky je za dveřmi
V tradičním termínu 5. července 
jsme si pro vás připravili opět 
novou trasu, která nás tentokrát 
zavede do katastru obce Seninka 
a zpátky do Polanky. Letos jsou 
pro vás připravena stanoviště: 
Hospoda „U nás“, U Trianglu, Nad 
vlekem, Nad Vrchovskýma, Taneční 
kolo. Nově jsme si pro úspěšné 
účastníky pochodu připravili 
drobnou tombolu. Pro zařazení 
do tomboly je potřeba jediného: 
absolvovat celou trasu a na každém 
stanovišti si cokoliv zakoupit. 
Následně pak dostanete razítko do 
vaší kartičky, jejíž označenou část 
pak odevzdáte na označené místo 

v areálu tanečního kola. Tombola 
se bude losovat v 19:30. Stanoviště: 
Hospoda „U nás“, U Trianglu, 
Nad vlekem, Nad Vrchovskýma, 
Taneční kolo. Opět se můžete 
těšit na skákací hrad, mysliveckou 
střelnici,  „překvapení z nebes“ - to 
je naplánováno předběžně na 18:45, 
večerní posezení v režii místních 
myslivců a olomoucké kapely 
LIFBand. Udělejte si čas a přijďte se 
projít po nové trase okolo Polanky.
Pořadatelé: KuK při Obecním úřadě 
ve Valašské Polance, MS Hrubá 
Dolina, SDH Leskovec, Spolek 
přátel - Kdo Zakázal Nalévat, 
Spolek přátel -  Kalí pes

Nezaměstnanost
1. Val. Senice 22

                 
7,27    

2. Lužná 24
                 
5,83    

10. Vsetín 682
                 
3,63    

12. Střelná 17
                 
3,57    

20. Lačnov 20
                 
3,19    

23. Fr. Lhota 36
                 
3,04    

27. Lidečko 41
                 
2,98    

32. Seninka 8
                 
2,89    

49. Prlov 8
                 
2,25    

51. Val. Polanka 21
                 
2,05    

54. Horní Lideč 19
                 
1,97    

57. Pozděchov 7
                 
1,52    

58. Val. Příkazy 3
                 
1,46    

59. Leskovec 8
                 
1,09    

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, úsporky či LED 
žárovky rozhodně nepatří do běžné 
popelnice na směsný odpad. Nejen, že 
se dají opětovně využít a recyklovat, ale 
zářivky navíc obsahují i malé množství 
rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, 
odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, 
ovzduší a spodních vod. Úsporky 
obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty. 
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) 
obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by 
ve vyšších koncentracích mohla ohrozit 
lidské zdraví i životní prostředí. Kromě 
rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i 
řada druhotných surovin: hliník, mosaz a 
další kovy, které je možné znovu použít 

v kovovýrobě. Recyklované plasty 
jsou dobrou surovinou například pro 
zatravňovací dlaždice či různé plastové 
komponenty a vyčištěná rtuť je znovu 
využívána v průmyslové výrobě. Sklo 
se používá zejména jako technický 
materiál. Znovu je tak možné pro další 
výrobu použít více než 90 % materiálu, 
ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny.  
Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý 
světelný zdroj v elektro obchodě při 
nákupu nového nebo ho odnést do 
malé sběrné nádoby, která je umístěna 
na obecním úřadě hned za vstupními 
dveřmi. Také můžete nefunkční zářivku 
či LEDku spolu s dalším elektroodpadem 

odvézt do sběrného dvora ve firmě 
Sběratelství. Obsluha sběrného dvora je 
zdarma převezme a vloží do speciální 
sběrné nádoby, aby se nerozbily. 
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších 
elektrozařízení pro Valašskou Polanku 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který v České republice funguje již od 
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, 
přispívá na náklady provozu sběrného 
místa, plně hradí přepravu sběrných 
kontejnerů do recyklační firmy i 
samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří 
Valašská Polanka finanční prostředky, 
které bychom jinak museli vynaložit na 
recyklaci nebezpečných odpadů. 
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Z podnětu zastupitelstva obce bylo 
v jarních měsících tohoto roku 
v souladu s us tanovením §102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), § 73 odst. 
1 zákona č. 262/ 2006 Sb. zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů 
a § 166 odst. 3 věta první zákona 
č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále „školský zákon“), rozhodnuto o 
odvolání paní Mgr. Hajdové Naděždy 
z funkce ředitelky ZŠ Val. Polanka 
k datu 31. 7. 2019.  K odvolání 
z pracovního místa ředitele naší ZŠ 
došlo v souladu s § 166 odst. 3 věty 
první školského zákona k poslednímu 
dni šestiletého období výkonu práce 
na pracovním místě ředitele základní 
školy v souvislosti s vyhlášením 
konkursu na pracovní místo ředitele 
školy. Novelou ustanovení § 166 
školského zákona a zákona č. 472/
2011 Sb., kterým se změnil školský 
zákon a který nabyl účinnosti dnem 1. 
ledna 2012, došlo k zavedení pravidla 
jmenování ředitelů škol a školských 
zařízení do pracovního poměru na 
dobu určitou 6 let. Dle § 166 odst. 
3 věty první školského zákona je 
zřizovatel školy (v našem případě 
obec) oprávněn na toto pracovní místo 

vyhlásit konkurs. Ten byl vyhlášen 
usnesením zastupitelstva obce dne 
14.3. 2019. Do konkurzního řízení se 
přihlásili 3 zájemci o funkci ředitele/
ředitelky naší školy a to paní Mgr. 
Hajdová, Mgr. Tichý a Mgr. Filgas. 
Dne 3.6. 2019 proběhlo zasedání 
sedmi členné konkurzní komise 
složené ze zástupců České školní 
inspekce, Krajského úřadu Zlínského 
kraje, zástupce Školské rady ZŠ, 
zástupce pedagogických pracovníků 
ZŠ, ředitele obdobného školského 
zařízení a 2 zástupců zřizovatele. Po 
pohovorech s jednotlivými uchazeči 
o pracovní místo ředitele/ředitelky 
došlo k následnému vyhodnocení: 
Konkursní komise se hlasováním 
usnesla, že pro výkon činnosti 
ředitele/ředitelky naší základní školy 
jsou vhodní všichni tři uchazeči a dle 
§ 5 odst. 5 vyhlášky bylo sestaveno 
výsledné pořadí uchazečů takto: 1/
Mgr. Hajdová  2/Mgr. Filgas  3/Mgr. 
Tichý.  Toto pořadí však má  dle zákona 
pro rozhodnutí zastupitelstva obce 
(zřizovatel ZŠ) pouze doporučující 
charakter. Dne 6. 6. 2019 proběhlo 
veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Valašská Polanka, na kterém bylo, 
mimo jiné, projednáno i jmenování 
ředitele/ředitelky ZŠ Val. Polanka na 
další 6-ti leté funkční období. ZO Val. 
Polanka zde jednomyslně rozhodlo 

o tom, že do funkce ředitele ZŠ Val. 
Polanka bude jmenován s účinností 
od 1.8. 2019 pan Mgr. Filgas Petr. 
Zastupitelstvo obce si od nového 
ředitele školy slibuje nový impuls pro 
řízení této příspěvkové organizace 
obce. 
Paní Mgr. Naděžda Hajdová 
vykonávala funkci ředitelky ZŠ Val. 
Polanka 12 let.  V jejich průběhu 
pokračovala, po převzetí funkce 
po panu Mgr. Sláčíkovi, v dobrých 
hodnoceních práce školy nejen 
od České školní inspekce, ale i 
od finančních auditorů, kteří zde 
kontrolují nakládání školy s finančními 
prostředky na krytí provozních i 
mzdových nákladů. Tato práce nebyla 
určitě lehká, pokud si uvědomíme, že 
v průběhu těch 12 let zde obec provedla 
celkovou modernizace záchodů, 
rozvodů vody, modernizace školního 
klubu, školní družiny i školního bytu 
a celkové zateplení budov základní 
školy vč. vestavby nové Mateřské 
školy do mimoškolního pavilonu. Tyto 
stavební práce určitě klidu pro studium 
a výchovu našich dětí nepřidaly. Přesto 
však byla zaměstnanci školy pod jejím 
vedením zvládnuta. Proto bych chtěl 
poděkovat paní Hajdové za její práci ve 
vedení školy a popřát jí do dalších let 
pevné zdraví a hodně štěstí v osobním 
i profesním životě.              Starosta

Personální změna ve vedení ZŠ Valašská Polanka

Projektové dny připravujeme pro 
děti každý měsíc, zaměřené na 
danou tématiku.
Jak je známo, děti mají rády pohyb. 
A v naší MŠ obzvlášť. Jsou hbité, 
vytrvalé, rychlé, na vycházkách 
běhají, skáčou, předhánějí se. Ve 
školce každý den cvičíme s různým 
náčiním (Kruhy, tyče, míče...). 
Děti už ví, že cvičení a pohyb jsou 
důležité pro zdraví člověka.
17.1. 2019 jsme se za mrazivého 
slunečného počasí vydali autobusem 
se třídou starších dětí Včeličky na 
„Den otevřených dveří“ na zimní 
stadion ve Vsetíně. Tam se nás 
ujal hokejový trenér pan L. Forch, 
který nás provedl všemi zákoutími 

stadionu (šatny, posilovny, 
bar, obchůdek se suvenýry...) a 
odpovídal na všetečné otázky dětí. 
Nakonec děti zhlédly hokejový 
zápas mladších žáků a mohly nasát 
sportovní atmosféru.
Co tomu předcházelo? Listopadová 
návštěva hokejových trenérů ve 
školce (nábor, ukázka výstroje, 
střelba na branku...). Dále týdenní 
téma s názvem Zimní sporty a 
radovánky. Děti se seznámily s 
touto tématikou, s novými pojmy. 
Vyráběli jsme hokejisty, lyžaře, 
sáňky a sněhuláky různou výtvarnou 
technikou. Při vycházkách 
jsme využívali sněhu k zimním 
radovánkám (bobování, lopatování, 

stavba sněhuláků a iglů). Také 
jsme se zúčastnili výtvarné soutěže 
vyhlášené VHK na téma „zimní 
sporty na Valašsku“ Výtvarné 
práce si mohli hokejoví fanoušci 
prohlédnout přímo na stadionu.  
Co následovalo? Téměř každodenní 
vycházky do přírody „vždyť 
přece nejsme z cukru, ze soli, jen 
ty v dešti povolí“, Každodenní 
cvičení v MŠ, pohybové chvilky, 
návštěva tělocvičny v ZŠ. A také 
vystoupení v KD ke Dni matek 
zaměřené na sport a pohyb. Všichni 
zaměstnanci MŠ spolu s dětmi Vám 
všem přejí pěkné léto a dovolenou 
a nezapomeňte: V zdravém těle, 
zdravý duch. Hana Šťastná

 Projektový den v mateřské školce - Den pro zdraví
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Tanečnice z Polanky opět vystupovaly v Praze

Radost z pohybu v kombinaci 
s efektními pomůckami, dlouhé 
hedvábné vějíře, křídla Issis a krásné 
kostýmy. To vše k tanci a tanečním 
kreacím prostě jednoznačně patří. 
Naše taneční skupiny ze ZŠ Valašská 
Polanka se i letos účastnily taneční 
postupové soutěže Mia festival. 
První semifinálové kolo se konalo 
v Otrokovicích. Díky medailovým 
pozicím postoupily do finále 
v pražské Lucerně. Na konci května 
si tak děti znovu mohly zatančit 
v překrásných prostorách této 
budovy a ukázat, že i kroužky při 

základní škole mají šanci na úspěch. 
Nejmladší skupina Neit, v které jsou 
i úplné začátečnice s choreografií 
Mystery si vytančila 3. místo. Stejné 
umístění získala i skupina Anité 
s choreografií Moonlight Shadow. 
Nejstarší skupina Maat v choreografii 
Vděčnost získala 2. místo. 
Všem dětem děkuji za úspěšnou 
reprezentaci a taky za jejich 
účast a trpělivost při nácviku. 
Moc děkuji také rodičům za 
vstřícnost a spolupráci a také 
všem kteří jeli do Prahy s námi.  
                   Maruška Sádlíková

Hasiči informují
Mladí hasiči se účastnili 

Okresního kola hry Plamen
Družstva Mladých hasičů začaly 
soutěžní sezonu dobrými výsledky. 
Na obvodním kole v Janové, které 
se konalo 4.5.2019, se mladší žáci 
umístili na 3. místě a starší žáci 
umístili na 1. místě a při započítání 
výsledků z podzimního branného 
závodu postoupili do Okresního 
kola. Okresní kolo se konalo 18. 5. 
2019 ve Valašském Meziříčí a naše 
družstvo se umístilo na 1. místě 
z celkového počtu 12 družstev a 
postoupilo do Krajského kola. 
Soutěž se uskutečnila 8.6. 2019 
v Uherském Hradišti a naši soutěžící 
se umístili na 7. místě ze 12 družstev. 
Tímto děkujeme kolektivu starších 
žáků za reprezentaci nejen našeho 
sboru, ale i obce Valašská Polanka.

Pohárové soutěže našeho SDH
Dne 9. června proběhl již 14. ročník 
Pohárových soutěží mladých hasičů 
a dospělých. Dopolední soutěže 
Mladých hasičů se v letošním 
ročníku zúčastnilo celkem 40 
kolektivů. V kategorii starší žáci 
změřilo své síly 16 družstev a na 1. 
místě se umístilo domácí družstvo 
Valašské Polanky, 2. místo Jarcová, 
3. místo Hovězí. Mladších žáků se 
přihlásilo 24 družstev a zvítězili 
hasiči ze Semetína , 2. místo Lhota, 
3. místo Prostřední Bečva „A“. Další 
družstva mladých hasičů se umístila 
na 10. místě a 22. místě.
Odpolední soutěž dospělých 
začínala v 14:00 hodin a přihlásilo 
se 19  družstev mužů. Tuto kategorii 
vyhrálo SDH Francova Lhota, druhé 
místo patřilo Lidečku a třetí místo 
Drnovicím. V kategorii žen bylo 
na startovní listině 7 družstev a 
zvítězily ženy z Vlachovic, druhou 
příčku obsadily Drnovice a třetí 
Bratřejov. Veteráni měli startovní 
listinu obsazenu jen dvěma týmy 
a zvítězili hasiči z Vlčovic, druhé 
místo Pozděchov.
Hezké prázdninové dny a dovolenou 
přejí všem spoluobčanům hasiči 
z Valašské Polanky.



Vzor fotodokumentace k 
žádosti - kotel zapojen na 

otopnou soustavu

Vzor fotodokumentace k 
vyúčtování - odpojený kotel

Vzor dokumentace k 
vyúčtování - původní místo 

po odpojeném kotli
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Vyhlášení programu: 10. září 2019, 
elektronický příjem žádostí: 15. října 
2019 od 8:00 hodin.
Pro koho je dotace určena? 
Pro fyzické osoby - vlastníky a 
spoluvlastníky rodin ných domů na 
území Zlínského kraje, které jsou 
převážně vytápěny kot lem na pevná 
paliva s ručním přikládáním 1. 
nebo 2. emisní třídy, napojeným na 
otopnou soustavu a komínové těleso. 
Jeden žadatel může podat pouze jednu 
žádost o dotaci!
Za rodinný dům je pro účely 
dotace považován také bytový 
dům maximálně se 3 by tovými 
jednotkami. 
Na co je dotace určena? 
Na výměnu stávajícího kotle na pevná 
paliva s ručním přikládáním 1. nebo 
2. emisní třídy za nový ekologický 
zdroj tepla:
Kotel pouze na biomasu (automatický 
i s ručním přikládáním) 
Plynový kondenzační kotel 
Tepelné čerpadlo 
Žadatelem vybraný kotel musí 
být uveden v „seznamu kotlů“ 

pod porovaných z kotlíkové dotace 
– Seznam výrobků a technolo gií, 
který je průběžně aktualizován a je 
zveřejněn na webových stránkách 
https://svt.sfzp.cz. V případě nákupu 
nového kotle s ručním přikládáním 
(na kuso vé dřevo) je povinností 
žadatele pořídit i akumulační nádobu, 
a to o objemu, který je určen výkonem 
kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu 
kotle. 
Z kotlíkové dotace lze podpořit 
výměny kotlů realizované v období 
již od 15. 7. 2015.
Jaká je výše dotace? 
Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobil. 
výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Automatický (samočinný) kotel 
na biomasu – až 80 % způsobilých 
výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou 
paliva – až 80 % způsobilých výdajů, 
nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – až 75 % 
způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 
Kč. Podpora bude navýšena o částku 
7 500 Kč v případě, že je výměna 
kotle realizována v prioritní obci

Co je možné uhradit z dotace 
(způsobilé výdaje)?
Nový kotel / zdroj včetně nákladů na 
jeho instalaci a stavební práce
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci stávající otopné 
soustavy
Nezbytné zkoušky a měření spojené s 
uvedením kotle do provozu
Projektovou dokumentaci (kromě 
nákladů na zpracování žádosti)
Jaké dokumenty budete k žádosti 
potřebovat? 
Fotodokumentaci původního kotle na 
tuhá paliva se zřejmým připojením na 
komín a otopnou soustavu
Revizní zprávu původního kotle (musí 
být uvedena emisní třída kotle)
Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, 
případně pozemku. 
V rámci kotlíkových dotací NELZE 
provést výměnu: 
Stávajícího starého plynového kotle  
Stávajících kamen (kachlová, krbová, 
litinová) a kuchyňského sporáku
Stávajícího kotle s ručním přikládáním 
emisní třídy 3 a vyšší
Stávajícího kotle s aut. přikládáním.

Kotlíková dotace ve Zlínském kraji - 3. vlna



Polanský Sokol má za sebou jeden 
z nejlepších ročníků ve více než 
osmdesátileté historii. A-tým dokráčel 
ke svému cíli, když triumfoval v I.B 
třídě a sportovní cestou si vybojoval 
právo postupu do vyšší soutěže. 
Velkého úspěchu dosáhli také starší 
žáci, když se stali vítězi okresního 
přeboru a potvrdili, že práce s mládeží 
v Polance nadále nese ovoce. 

A-tým 
Mužský tým měl již v minulém ročníku 
za cíl poprat se o postup do I.A třídy. Na 
jaře roku 2018 to ještě nevyšlo, ovšem 
nyní už se svěřenci trenéra Kučerňáka 
dočkali. Situace A-týmu přitom během 
zimní přípravy nebyla ideální. Tým 
zasáhla těsně před startem soutěžní 
jarní části marodka a na první utkání 
v Halenkově nemohl hlavní trenér 
Kučerňák počítat se všemi oporami. 
Týmu se však výsledkově dařilo, po 
zisku dvou bodů v Halenkově přišla 
domácí výhra proti Francové Lhotě. 
Snad kromě porážky po penaltách 
na Prostřední Bečvě a v Poličné se 
polanský tým vedl na vítězné vlně. 
Zvládl velmi důležitá utkání s Horní 
Lidčí a Slavičínem a postup do I.A 
třídy vybojoval již tři kola před koncem 
soutěžního ročníku. Tým prokázal 
charakter, řada mladých hráčů již 
dokázala prodat své nabyté zkušenosti. 
Jako praví lídři a osobnosti se ukázali 
Jakub Kolínek, Petr Filgas, Roman a 
Lukáš Trčkovi, či Martin Filgas s Jiřím 
Řezníčkem. Tito zkušení hráči se mohli 
opřít o talent Filipa Mačka, Martina 
Štrbíka či Ondřeje Adámka. Střeleckou 
formu prokázalo více borců, například 
Jiří Novák se dokázal po zranění vrátit 
do základní sestavy a byl velkou oporou 
Kučerňákova souboru. Podobně se 
dokázal také po zranění vrátit Michal 
Baran a ve svých dvaadvaceti letech 
byl pro tým obrovským přínosem. 
Roli kanonýra zastával David Maček 
a velmi dobře do týmu zapadla i 
posila z Hovězí Martin Štrbík. Na 
poslední zápas s Prlovem dorazilo do 

sportovního areálu více než 300 lidí, 
kteří mohli po vítězném utkání slavit 
největší sportovní úspěch v historii 
polanského fotbalu. Oslavy měl na 
povel DJ Kolo, fanoušci měli příležitost 
napít se z vítězného poháru, stejně tak 
se mohli i s hráči nebo cennou trofejí 
fotografovat. Touto cestou bychom 

chtěli poděkovat našim partnerům, 
bez jejichž podpory bychom se jen 
těžko mohli věnovat tak krásnému 
sportu, jako je fotbal. Děkujeme tedy 
obci Valašská Polanka, firmám TZB 
Technology, Maršálek a Žíla advokátní 
kancelář, Kovar, Adámek nástrojárna, 
Kovar a dalším. Poděkování patří také 
všem příznivcům, kteří nám vyjadřují 
svou podporu fanděním i na zápasech 
mimo Valašskou Polanku. Výkonný 
výbor také děkuje všem lidem, kteří 
se starají o zabezpečení zápasu formou 
občerstvení či péči o hřiště. 

B-tým 
Úspěšně pokračuje také spolupráce 
se Sokolem Lužná. B-tým nastupuje 
pod hlavičkou Valašské Polanky a 
ve svém druhém ročníku ve III.třídě 
obsadil krásné 3. místo. Duší tohoto 
týmu jsou bratři Matyášové, kteří však 
nadále mohou využít také zkušených 
borců jako jsou Jan Filgas či Josef 
Maršálek s Markem Šťastným. V 
týmu také nastupují další odchovanci 
Valašské Polanky. Hráči mají dokonce i 
příležitost trénovat společně s A-týmem 

a v případě kvalitních výkonů se 
mohou třeba i porvat o místo v prvním 
týmu, jako se to podařilo například 
Michalu Zukalovi, jenž oblékl dres 
A-týmu v utkání na Hovězí nebo v 
Choryni. Spolupráce s Lužnou nese 
plody také na mládežnickém poli, i 
díky tomu můžeme mít v Sokolu téměř 

kompletní mládežnickou strukturu 
všech kategorií. 

Mládež 
Jak už jsme zmínili, velký úspěch jsme 
letos mohli oslavit také v mládeži. 
Starší žáci pod vedením trenérů Jakuba 
Kolínka a Ondřeje Zbranka dokráčeli 
až na zlatý vrchol a stali se přeborníky 
okresu. Úspěšnou partu chceme v 
Polance udržet a dát jim další prostor pro 
fotbalový rozvoj, proto od nové sezony 
obnovujeme dorosteneckou kategorii. 
Bohužel budeme nuceni zrušit snad 
jen dočasně kategorii starších žáků. 
Pokračovat však budou i nadále 
mladší žáci, starší přípravka a mladší 
přípravka. V Sokolu si uvědomujeme, 
že velkého úspěchu v mužské kategorii 
bychom nikdy nedosáhli, kdybychom 
se nevěnovali práci s mládeží. Budeme 
se tedy i nadále snažit, abychom pro 
polanský sport vychovávali vlastní 
hráče. Uvědomujeme si i společenskou 
odpovědnost vůči dětem a snažíme se, 
aby z nich vyrostli féroví sportovci, 
kteří budou hrdě reprezentovat 
svou obec. Jan Tajzler ml.
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Fotbalový A-tým postoupil poprvé v historii obce do 1.A
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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 září 2019

Harmonogram svozu odpadu‐ 2. pololetí 2019 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „dědina“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Komunální netříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Domovní odpad ‐ 
popelnice, černé pytle 
svozový den ‐  pondělí, sudý týden 

8. 5. 2. 14.  11. 9.
22. 19. 16. 29.(úterý)  25. 23.

30.    
Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září  Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

3.
31. 

28. 25. 23.  27. ‐

Papír – modré pytle  30.   22.
Sklo barevné – zelené pytle  2. 4.  29.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 9. 11.    6.
Nebezpečný a objemný odpad              5. října 

xxxxxxxxxxxxValašská Polanka – „Veřečné“xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Domovní odpad ‐ 
popelnice, černé pytle 
svozový den ‐  úterý !!!, sudý 
týden 

9. 6. 3. 1.  12. 10
23. 20. 17. 15.  26. 25.(středa) 

29.   

Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

26. 23. 20. 18.  15. 13.

Papír – modré pytle  9.   1. 
Sklo barevné – zelené pytle  2. 4.    6.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 19. 13.   29.
Nebezpečný a objemný odpad               5. října 
TS Vsetín s.r.o. Vám provede odvoz odpadu  v případě, že :  
1,   sběrná nádoba na komunální odpad bude označena příslušným žetonem  
2,   igelitový pytel bude pevně uzavřen ( zavázán šnůrkou nebo přelepen lepící páskou )  
      platí jak na komunální tak i na tříděný odpad  
3,   nádoba / pytel bude na svozovém místě připravena nejpozději do 6 hod. ráno ve stanovený den svozu 
Vaši sběrnou nádobu / pytel Vám osádka  nevyveze bude‐li obsahovat : 
*   nedostatečně vychladlý popel 
*   větve stromů a keřů, listí, trávu, výhraby, jablka,… ( větší množství ) 
*   stavební odpad ( beton, cihly, omítku, sádrokarton,… ) 
*   nebezpečný odpad ( lepenku, azbest, asfalt, obaly od barev, motorových olejů, elektrozařízení, … ) 
*   objemný odpad ( koberce, podlahové krytiny – PVC aj., nábytek, wc‐mísy, …. ) 
*   zeminu, kamení, posypový materiál 
V případě nevyvezení odpadu toto upozornění zanechá posádka svozové techniky v místě svozu a informaci o této 
situaci oznámí na vedení obce. Po odstranění nežádoucího odpadu Vám bude nádoba vysypána při dalším svozovém 
termínu. 

I nadále můžete využívat služeb firmy Sběratelství s.r.o.  
a odevzdávat zde odpady kromě domovního netříděného. 

 


