
Protože situace v odpadové oblasti 
a zejména v odbytu druhotných 
surovin se oproti minulému období 
značně ztížila, podstatně se zdražily 
služby svozové firmy TS Vsetín 
s.r.o. a následně i náklady obce na 
svoz a likvidaci odpadů. S těmito 
skutečnostmi souvisí i výzva či prosba 
radnice k vám uživatelům (a plátcům) 
svozového systému: protože obec platí 
za vývoz popelnice, nebo recyklačního 
pytle dohodnutou částku, je důležité 
nechat je vyvážet patřičně naplněné 
– zejména černé a barevné pytle. Stejně 
tak vás prosíme, abyste tyto pytle 
nepoužívali k odkládání jiných odpadů, 

než je určeno. V pořizovací ceně pytle 
je započítaná i částka za svoz a likvidaci 
odpadu, o tyto peníze pak obec přichází 
a tím pádem dochází k dalšímu 
zvyšování nákladů. Například ze 600 
ks letos vydaných černých pytlů bylo 
k 8.6.2020 pro domovní odpad použito 
jenom 287. Pokud  bylo dalších 313 ks 
použito k jinému účelu, znamená to na 
odpadové položce ztrátu  téměř 11.000,- 
Kč, což nejsou úplně malé peníze. 
Připomínáme, že od letoška se sváží 
pouze popelnice s žetonem a pytle 
s logem „TS Vsetín“ a také, že do 
žlutých pytlů můžete dávat plechovky 
od nápojů a jiných potravin. Starosta
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Díky dobrému počasí v počátku 
letošního roku probíhala a probíhá  
intenzivní výstavba cyklostezky. 
Stavba se realizuje na katastrech obcí 
Hornolidečska: Ústí, Leskovec, Val. 

Polanka a Lužná a část nové lávky přes 
řeku Bečvu bude vybudována také na 
katastru města Vsetín. I díky dobrému 
pracovnímu nasazení stavebních firem 
se k úspěšnému konci blíží stavba 

v obcích Lužná a Val. Polanka, kde 
se dokončení předpokládá v průběhu 
letních prázdnin. Podaří-li se to, 
budou obě tyto obce tuto stavbu 
kolaudovat již v měsíci září a díky 
tomu zde budeme mít možnost 
vykoupit zastavěné pozemky od 
jejich vlastníků ještě do konce 
tohoto roku. V obci Ústí, kde se staví 
lávka přes řeku Bečvu a také v obci 
Leskovec, kde se realizuje náročná 
stavba dlouhé gabionové opěrné 
zdi mezi řekou Senicí a drážním 
náspem za fotbalovým hřištěm, se 
stavba cyklostezky protáhne až do 
konce tohoto roku. Kolaudace stavby 
v těchto obcích a výkupy zastavěných 
pozemků tak budou probíhat na 
přelomu roku 2020 až 2021. Slavnostní 
zahájení provozu je plánováno 
na jarní měsíce roku 2021 a bude 
veřejnosti včas oznámeno. Starosta

www.valasskapolanka.cz

Stavba cyklostezky pokračuje díky dobrému počasí velmi rychle

Prosba z obce k likvidaci odpadů
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Pronájmy obecních prostor
Dne 21.5.2020 se zastupitelstvo 
na svém zasedání zabývalo mj. 
i možnými úlevami nájemcům 
nebytových prostor, kteří 
museli zavřít své provozovny a 
přerušit po dobu vyhlášeného 
nouzového stavu své podnikání.  
Situace týkající se příjmové části 
rozpočtu obce na tento rok se jeví 
jako velmi složitá. Není možné zrušit 
největší letos probíhající investice, 
kterými jsou výstavba cyklostezky a  
projekt realizace závlahy fotbalového 
hřiště. Obě akce jsou v tuto chvíli 
rozestavěné a před dokončením a 
peníze na zaplacení těchto investic 
se tak najít musí. Avizované 
rozpočtové rezervy obce, s kterými 
jsme počítali na realizaci dalších 
investic, nám nyní „mizí“, protože 
příjmy z rozpočtového určení daní, 
které nám v normálních časech posílá 
stát, jsou nyní minimální (nemohou 
být dostatečné, když celosvětová 
ekonomika a stejně tak i ta naše 
státní, byla tři měsíce paralyzována 
antivirovými opatřeními a ještě 
stále se některá odvětví národního 
hospodářství z této skutečnosti 
nevzpamatovala. Z tohoto důvodu 
se není možné lehkovážně zbavit 
příjmů, které jsou podložené 
platnými nájemními smlouvami). 
Zastupitelstvo obce však vnímá také 
složitou situaci, do které se dostali 
hlavně kadeřníci, či provozovatelé 

restaurací, nebo terénní poskytovatelé 
soc. služeb, o jejichž služby, ze 
strachu z nákazy, se dramaticky snížil 
zájem a tím pádem také jejich příjmy.  
Na druhou stranu se do stejné situace 
dostali i ostatní poskytovatelé výše 
uvedených služeb, kteří podnikají 
ve vlastním a přitom vybudování 
jejich provozoven stálo také nemalé 
peníze, které musí mnohdy splácet 
a dnes vyjednávají s bankami o 
odkladu splátek úvěru. Všechny 
tyto skutečnosti byly vzaty v potaz 
před přijetím usnesení ZO o tom, že 
v rámci podpory rozvoje soukromého 
podnikání v obci nebude obec trvat 
na platbách nájemného dle platných 
nájemních smluv, ale že žadatelům 
počká se splátkami nájemného 
za měsíce, kdy jejich podnikání 
negenerovalo žádné nebo minimální 
příjmy v termínu do konce tohoto 
roku bez penalizace za opožděnou 
splatnost nájemného. Toto opatření 
se týká o.p.s. Včelka a provozovatele 
restaurace v KD Valašská Polanka. 
Místnímu kadeřnictví pak bylo 
nájemné za měsíce 03 až 05/2020 
prominuto. Zde je nutné si uvědomit, 
že se jedná o rozhodnutí ZO, které 
bylo učiněno na základě znalostí 
věci k datu 21.5.2020. Pokud se 
„koronavirová“ situace změnila 
k horšímu a následovaly by další 
vládní nařízení, či nové zákony, 
kterými se budeme muset řídit, pak se 
zastupitelstvo k této záležitosti  může 

vrátit a dle vývoje situace si vyhrazuje 
právo své rozhodnutí korigovat.

Pořádání obecních akcí
Sportovní a kulturní komise při 
OÚ Val. Polanka musely díky 
„koronavirovým“ omezením vyda- 
ných Vládou ČR, zrušit nebo omezit 
některé plánované akce – např. soutěž 
„O polanského žabáka“, jarní turistický 
výlet, či „Vynášání Moreny“. Jelikož 
je v současné době při velkých akcích 
velmi složité (až nemožné) zajistit 
plnění všech vládních nařízení, nebo 
nařízení krajských hygienických 
stanic, upouští naši hasiči od pořádání 
letošních pouťových zábav. Zrušeny 
jsou tak nejen pouťové zábavy 
v sobotu a v neděli, ale v letošním 
roce nebude v obci instalován ani 
lunapark či prodejní stánky, které vždy 
neodmyslitelně pouťové atmosféře 
dodávají specifický kolorit. 
K omezení dojde také při tradičním 
„Pochodu kolem Polanky“.  
Organizátoři připravují turistický 
výšlap s jednotlivými občerstvovacími 
stanicemi, závěr pochodu však nebude 
na tanečním kole. Po absolvování 
celé trasy se účastníci budou moci 
„rozptýlit“ do všech restaurací a 
hospůdek v naší obci, kde jim své 
služby nabídnou jednotliví hostinští. 
Věříme, že i tento model bude pro 
všechny „pochoďáky“ zajímavý, a 
také letos se vydají poznávat krásu 
Valašské Polanky a okolí. Starosta

Dopady koronaviru na dění v naší obci

Po dobu uzavření knihovny 13. 3. - 
26. 4. 2020 jsem v knihovně větrala 
a dělala úklid, aby nám knížky 
také „neochořely“. Zájemci po 
telefonické domluvě měli výpůjčku 
osobně až do domu.  Mám radost, 
že náš knihovní fond mohl téměř 
stoprocentně posloužit studentkám, 
které potřebovaly povinnou četbu, 
a poskytl čtenářům tituly, kterými 
se v příbězích postav vzdálili 
aspoň na chvíli realitě probíhající 
karantény. Po otevření si děti (jasně, 
že i dospělí) poctivě pumpovaly 
dezinfekci na ruce, aby si v knihovně 

pohrály a odnesly zase nějaké 
dobré čtení. Přehled dění a nových 
knih sledujte na webu knihovny.  
Prosím čtenáře, aby dodržovali 
výpůjční dobu jeden měsíc (příp. 
delší po domluvě s knihovníkem) 
podle Knihovního řádu.
Děkuji všem za návštěvu a budu 
se těšit na další setkávání. Berte 
knihovnu za společný obyvák v 
dědině. 
„Ten, kdo čte, žije s každou další 
knihou život navíc. Kdo nečte, má 
jen ten svůj.“ Oscar Wilde

Eva Kolínková

Nový termín zájezdu 
pro důchodce

Z důvodu „koronavirové“ krize se 
musel zrušit jarní zájezd našeho 
klubu důchodců z Valašské 
Polanky. Protože se situace začíná 
vracet k normálu, organizátorky 
vyhlašují náhradní termín zájezdu 
a to na 25. 8. 2020. Program i 
podmínky zůstávají stejné – cílem 
je návštěva města Litomyšle, zámku 
Nové Hrady a krátké zastavení 
v Sebranicích. Zapsat se můžete do 
konce července na radnici, záloha 
je 200,- Kč.               Organizátorky

Zpráva z naší obecní knihovny



Údržba veřejné zeleně
Sena a otavy pro hospodářská zvířata je 
v posledních suchých letech nedostatek. 
A tak podobně jako tomu bylo už 
v loňském roce i letos chce obec některé 
veřejné plochy poskytnout k užitku 
místním drobným hospodářům. Proto 
budou některé obecní louky („Břehy“, 
Suláčov, pod hřbitovem, ve Veřečném, 
a jiné) sečeny toliko za účelem usušení.  
Na základě upozornění pracovníků 
provádějících sečení na hřbitově, 
chceme vás nájemce hrobových míst 

požádat, abyste kolem náhrobků 
neodkládali různé předměty (zejména 
sklenice), které se při sečení mohou 
snadno přehlédnout, sekačkou poškodit 
a zranit sekáče nebo návštěvníky 
hřbitova. Děkujeme za pochopení. 

Recyklací chráníme životní prostředí
Dle zprávy firmy EKOKOM, která 
v ČR provozuje systém sběru a 
recyklace obalových materiálů, naše 
obec v roce 2019 odevzdala k dalšímu 
zpracování 153,7 tun využitelných složek 
komunálních odpadů, což představuje 
2 551 654 MJ uspořené energie. Na 
odměnách za vytříděný materiál obdržela 
Valašská Polanka v loňském roce odměnu 
ve výši 195.000,- Kč. Tyto peníze 
částečně hradí stále zvyšující se náklady 
na likvidaci odpadů a umožňují obci držet 
poplatek za odpady v přijatelné výši. 
Podstatné ale je, že tříděním odpadů 
jsme nemalou měrou přispěli ke 
zlepšení (nejenom svého) životního 

prostředí a ke snížení „uhlíkové stopy“. 
Děkujeme, že poctivě a správně třídíte!

Suché stromy u Senice
Obec už několikrát upozorňovala s.p. 
Povodí Moravy na velmi špatný stav 
stromů na březích řeky Senice, kterou 
mají ve správě. Pracovníci Povodí už 
v minulém roce označili stromy, které mají 
být skáceny nebo ořezány a my jsme měli 
naději, že práce budou provedeny už letos 
na jaře. Bohužel, jak nám bylo sděleno, 
díky zdlouhavému procesu výběrového 

řízení a dalším úředním záležitostem se 
práce přesouvají až na podzim tohoto roku. 
Měl-li by někdo z Polančanů zájem, po 
dohodě se zodpovědným pracovníkem 
Povodí Moravy je možno si označené 
suché stromy na vlastní náklady pokácet 
jako palivové dříví. Kontakt vám 
poskytneme na radnici.

Poděkování z Polánečky i Polánečce
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
dětem z 1. až 5 třídy ZŠ Valašská Polanka 
a to i dětem z MŠ Val. Polanka, že se 
zúčastnily velikonoční soutěže a to v 
hojném počtu. Jejich nápaditost byla 
úžasná. Chtěla bych poděkovat paní 
učitelce Sedláčkové za pomoc při výběru 
vítěze, bylo to velmi těžké. Doufám, že 
si napřesrok tuto soutěž zopakujeme. 
S pozdravem Eliška Francsáková. 
Děkujeme restauraci Polánečce za 
velmi hezkou aktivitu pro děti v době 
„částečného zatmění“ naší republiky. 
Budeme rádi, bude-li se akce opakovat.
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Poděkování všem
Obecní úřad a občané děkují touto 
cestou za pohotovost, rychlost a ochotu, 
s jakou začaly v březnu šít šikovné 
cérky z Valašské Polanky látkové 
roušky, protože nošení roušek bylo 
nařízeno, ale v lékárnách a obchodech 
se nedalo na ochranu dýchacích cest 
nic koupit. Spolek STONOŽKA našel 
ve svých řadách, ale i z řad dalších 
ochotných maminek a dívek, víc jak 
20 švadlenek, které si za koordinace 
paní Psotové a Mikulíkové rozdělily 
dílčí práce – střih, šití, kompletování 
roušek, dodání na potřebná místa, 
zjišťování další poptávky atd. Podle 
informací paní Mikulíkové bylo 
ke středě 8. dubna ušito 2 130 ks 
roušek, které putovaly nejdříve do 
Valašské Polanky: obecní úřad, občané 
přímo, Jednota, Enapo, Česká pošta, 
Polanečka, Kafírna, dokonce popeláři, 
dále do Leskovce, do nemocnic 
Vsetín a Zlín (oddělení ARO, ARIM, 
ortopedie, porodnice, ONP), Diakonie 
Vsetín, Kovar Leskovec (firma si 
koupila látku), lékárna Vsetín, 300 
kusů dostala také Základní škola ve 
Valašské Polance. Roušek se našilo 
ještě daleko víc, protože se nevědělo, 
jak se bude situace vyvíjet. Materiál 
na šití použily švadlenky nejdříve ze 
svých vlastních zdrojů, nějaké plátno 
koupila obec, STONOŽCE se podařilo 
získat dotaci od nadace Laskavost.  
Zjistila jsem, že paní Sádlíková 
sama ušila 750! kusů roušek, které 
věnovala do různých nemocnic, 
zařízení, občanům. Osobně vím, 
jak jedna zdravotní sestra z krajské 
nemocnice ve Zlíně po hlášení našeho 
obecního úřadu, že jsou nějaké roušky 
v Polance k dispozici, zoufale žádala 
o pomoc. U Sádlíků pomoc našla. Co 
dodat… Zdravotníci vládou slíbené 
ochranné pomůcky nedostávali, 
pomoc naštěstí našli u dobrovolníků. 
Takže velký dík všem zapojeným a 
také těm, co pomohli starším občanům 
během karantény obstarat nákup či 
léky, a také prodavačkám, které za 
zpřísněných hygienických podmínek 
a celý den s rouškou na ústech ještě 
k dnešnímu dni slouží občanům. 

Eva Kolínková

Krátké zprávy z dění v obci
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Již delší dobu žádal místní spolek 
TJ Sokol Valašská Polanka 
zastupitelstvo obce o finanční 
prostředky na realizaci projektu 
automatické závlahy fotbalového 
hřiště. V letošním roce zařadilo 
zastupitelstvo obce do rozpočtu 
tuto investici poté, co se v loňském 
roce po dvou letech podařilo získat 
vodoprávní povolení k nakládání 
s podzemními vodami. Na jeho 
základě jsme již v měsíci březnu 
vykopali novou studnu a brigádně 
pak členové fotbalového oddílu 
vyčistili dnes již nepoužívaný 
septik o obsahu 15 m3, který byl 
v roce 1993 vybudován spolu 
s objektem šaten. Nyní, když byla 
tato stavba napojena na splaškovou 
kanalizaci je již septik nepotřebný 

a po jeho vyčištění dostane nový 
účel užívání -  stane  se akumulační 
(retenční) jímkou nejen pro vodu 
z nově vykopané studny, ale budou 
do ní zaústěny také dešťové svody 
z přilehlého objektu šaten. Tímto 

způsobem se vytvoří dostatečná 
kapacita vody pro výstavbu 
automatické závlahy fotbalového 
hřiště. V průběhu měsíce června 
bude provedeno propojení studny 
s retenční jímkou, rozvody po 
fotbalovém hřišti ukončené 10 ks 
výsečovými a 2 ks celokruhovými 
postřikovači a také potřebná 
elektroinstalace pro pohon čerpadel. 
Závlahový systém bude osazen 
řídící jednotkou, díky které půjde 

naprogramovat četnost a množství 
závlahové vody na hrací plochu 
hřiště. Samotný závlahový systém 
bude realizován dodavatelsky. Pro 
tuto investici byla vedením obce 
vybrána firma EUROGREEN CZ 
s.r.o. za 463 tis. Kč. Na vybudování 
závlahového systému jsme obdrželi 
dotaci z Fondu Zlínského kraje, 
Programu na podporu obnovy 
venkova ve výši 231 tis. Kč, což činí 
49,85% z celkových způsobilých 
výdajů projektu. Předpokládáme, že 
všechny potřebné práce, na nichž se 
nemalou měrou budou brigádnicky 
podílet sami fotbalisté, stihneme 
provést tak, aby do začátku nové 
fotbalové sezóny byl závlahový 
systém zprovozněn. Starosta

Obec získala od Zlínského kraje dotaci na zavlažování hřiště

V loňském roce jsme realizovali za 
pomoci dotace Ministerstva financí 
ČR v naší základní škole modernizaci 
čtyř odborných učeben a to: cvičnou 
kuchyňku, učebnu chemie a fyziky 
s kabinetem, učebnu přírodopisu 
s kabinetem a učebnu zeměpisu 
rovněž s kabinetem. V letošním 
roce proběhne modernizace učebny 
cizích jazyků a modernizace učebny 
praktických řemesel včetně kabinetu. 
Tentokráte se podařilo vedení ZŠ Val. 
Polanka získat na modernizaci těchto 
dalších odborných učeben dotaci 
z evropského grantu IROP a to ve 
výši 90%. Součástí plánované opravy 
obkladů, dlažeb a ZTI jsou hlavně 
opravy rozvodů elektroinstalace, 
které budou ukončeny kompletní 
výmalbou všech dotčených místností. 
Plánuje se zde pořídit nové vybavení 
učeben nábytkem, vč. interaktivních 
tabulí a také pořízení nových 

učebních pomůcek, vše nákladem ve 
výši 520 tis. Kč bez DPH za stavební 
práce, 1,2 milion Kč bez DPH bude 
stát nový nábytek a vybavení učeben 
a 500 tisíc Kč bez DPH budou stát 
nové učební pomůcky. Součástí 
grantu je také provedení sadových 
úprav – v rámci aktivity bude prostor 
okolí školy osazen okrasnou zelení 
a mobiliářem. Zastupitelstvo obce 
Val. Polanka rozhodlo také o tom, 
že umožní ZŠ Val. Polanka požádat 
prostřednictvím Sdružení obcí 
Hornolidečska Místní akční skupinu 
Hornolidečska (MASH) o 90% dotaci 
z grantu - IROP - Rozvoj zájmového 
a neformálního vzdělávání I. Termín 
vyhlášení: 18. 5. 2020 - 15. 7. 2020. 
Bude vypracovaný seznam učebních 
pomůcek, které prostřednictvím 
tohoto grantu naše škola pořídí. 

Starosta

Škola zmodernizuje další odborné učebny

Nový pracovník obce
Z důvodu vzrůstajících potřeb 
údržby obecního majetku, jakož 
i trvalého nedostatku dříve 
běžných „sezónních“ pracovníků 
poskytovaných Úřadem práce, 
obecní zastupitelstvo rozhodlo 
o přijetí nového kmenového 
pracovníka údržby.  Stal se jím pan 
Ladislav Mareček a jeho pracovní 
náplň bude univerzální – zednické 
práce na obecních budovách, práce 
v obecních lesích i při údržbě 
zeleně a komunikací. Věříme, že 
tento krok bude pro obec přínosný 
a že i pan Mareček bude na novém 
pracovišti spokojený. Starosta



Zastupitelstvo obce v průběhu 
letošního roku pokračuje na přípravě 
dalších projektů, které by vhodným 
způsobem doplnily chybějící zázemí 
pro život v naší obci. Zmínit chceme 
dva následující:
1/ Projekční firma již rozpracovává 
původní studii – investiční záměr 
– na realizaci projektu „Revitalizace 
veřejného prostranství před ZŠ 
Val. Polanka“ s cílem zajistit pro 
něj územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Jeho součástí by měly být 
nové zpevněné plochy před školou, 
točna pro autobusy s autobusovou 
zastávkou a  parkovacími plochy 
pro osobní automobily (viz. 
příloha). V prvé řadě tento projekt 
sleduje zvýšení bezpečnosti pro děti 
dojíždějící do školy autobusovou 
dopravou, ale i pro děti dojíždějící 
vlakovými spoji, protože zde bude 
vybudovaný nový přechod pro 
chodce. Dále pak realizací tohoto 
projektu zajistíme vyšší počet 
autobusových spojů pro všechny 
cestující. Do centra obce začnou 
zajíždět z místní okružní křižovatky 
silnic I/57 a I/49 autobusové linky 
ze směru Zlín – Val. Klobouky a 
zpět. Realizací tohoto projektu se 
také odstraní kolizní místo, kterým 
je úzké napojení místní komunikace 
na silnici ve směru od kotelny ZŠ. 
Tento problém bude vyřešen jeho 
rozšířením na 2 jízdní pruhy. Tato 

nová autobusová zastávka by se 
následně měla stát „dopravním 
uzlem“ - napojením na železniční 
stanici a měla by být vybavena  
elektronickou informační tabulí 
integrovaného dopravního systému, 
která bude cestujícím poskytovat 
údaje o vlakových i autobusových 
spojích, včetně času příjezdů a 

odjezdů vlaků a autobusů a také o 
jejich případných zpožděních.
2/ Poté, kdy byla koncem minulého 
roku zastupitelstvem obce 
schválena studie – investiční záměr 
– na realizaci projektu: „Revitalizace 
hřbitova ve Val. Polance“ (viz. 
příloha), zahájili jsme práce na 
zhotovení projektové dokumentace 
pro stavební povolení, vč. realizační 
dokumentace. Součástí stavby 
bude provedení nového oplocení 
s novou vstupní branou a nové 
umístění odpadového hospodářství. 
Dále pak zde plánujeme vybudovat 
nové chodníky, nové veřejné 
osvětlení, další rozšíření kapacity 
hřbitova výstavbou kolumbárií, ale 
také vytvoření zázemí pro drobné  
hřbitovní kamenické  práce apod. 
Nedílnou součástí modernizace 
hřbitova bude také výsadba nové 
zeleně, terénní úpravy a vybudování 
nového zázemní pro hrobníka. Tuto 
studii pro naši obec vypracoval 
známý zlínský architekt Ing. 
Arch. Ivo Bergmann.      Starosta
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Dne 21. 5. 2020 projednalo ZO Val. 
Polanka na svém zasedání, mimo jiné, 
také žádost obce Lužná o sjednání 
dohody o užívání veřejného pohřebiště 
dle ustanovení §16 odst. 1) zákona 
č.256/2001 Sb., ve znění z.č. 193/2017 
Sb., o pohřebnictví. Tato novela zákona 
uložila povinnost obcím, které nemají 
vybudovaný svůj vlastní hřbitov, aby si 
problematiku pohřbívání svých občanů 
ošetřila smluvně s obcí, která své 
veřejné pohřebiště vlastní a provozuje. 
U obce Lužná se jedná o tzv. farní obec, 
která v naší obci pohřbívá své občany 
od nepaměti a tak nebylo souhlasné 
rozhodnutí zastupitelstva o smluvním 
ujednání k této věci nijak překvapivé.
Z novely zákona o pohřebnictví a úkolů 

z ní vyplývajících však pro naši obec 
vyplynulo mnoho povinností, které 
jsme museli zajistit. Již v loňském roce 
byl vyhotoven nový hydrogeologický 
posudek pro lokalitu, kde je náš 
hřbitov situovaný. Kromě toho 
jsme museli zajistit na katastrálním 
úřadě aktualizaci zápisu pozemků 
zastavěných hřbitovem (mimo jiné, 
doložením kolaudačního rozhodnutí 
dokončené stavby „Rozšíření hřbitova“ 
z roku 1988) a dále bylo nutné, na 
základě nového hydrogeologického 
posudku, zajistit nové vyjádření 
Krajské hygienické stanice Zlínského 
kraje k tzv. tlecí době. Nové posouzení 
hydrogeologických podmínek a nová 
legislativa kladoucí vyšší nároky na 

posuzování délky tlecí doby si vyžádaly 
její prodloužení ze současných 10 let 
na 15. Díky všem těmto změnám jsme 
pak museli vypracovat aktualizaci 
„Řádu veřejného pohřebiště“, který 
schválil Krajský úřad Zlínského kraje 
a který nabyl účinnosti po schválení 
zastupitelstvem obce 1. 2. 2020. Mimo 
prodloužení délky tlecí doby je další 
významnou změnou také to, že se díky 
nově posuzovaným hydrogeologickým 
požadavkům již na našem hřbitově 
nesmí budovat nové hrobky. Celé 
znění textu nového „Řádu veřejného 
pohřebiště“ ve Valašské Polance 
najdete na webových stránkách obce v 
sekci: Obecně závazné vyhlášky obce. 

Starosta

Nový "Řád veřejného pohřebiště" je na světě

Školní rok se opět chýlí ke konci a ještě 
nikdy jsem nemusela v jeho hodnocení 
přemýšlet o tolika akcích, které se 
neuskutečnily. Minul nás Koncert pro 
MŠ a ZŠ, Benefiční koncert, nekonaly 
se některé třídní přehrávky. Dokonce i 
zápis do ZUŠ probíhá pouze formou 
podání přihlášky a poprvé se tak s 

novými žáky setkáme až v září. Tradičně 
je na zdejší pobočce největší zájem o 
výuky hry na zobcovou flétnu, klarinet, 
saxofon, kytaru, elektrickou kytaru, 
keyboard a klavír. Podařilo se nám 
také rozšířit nabídku o výuku hry na 
housle a možnost výuky hry na cimbál. 
V obci s folklorní tradicí bychom chtěli 
časem založit cimbálovou muziku. 
Máte-li zájem o výuku v ZUŠ, sledujte 

internetové stránky ZUŠ Vsetín, kde 
naleznete elektronickou přihlášku a 
veškeré informace o škole. Mnoho akcí 
nás minulo, on-line výuka nás naučila 
lépe pracovat s výpočetní a jinou 
technikou a do školy jsme se všichni 
těšili. Jediná akce, která nás čeká, je 
malé rodinné posezení s absolventy. 

Těší nás, že oproti našim původním 
představám nebude jenom tiché, ale že 
si také zahrajeme. Doufám, že příští 
školní rok se setkáme na akcích, které 
proběhnou v náhradních termínech a 
na dalších akcích, které jsou na naší 
pobočce již tradiční. Všem rodičům a 
našim příznivců děkujeme za podporu 
a dětem za kus dobře odvedené práce. 

Zdeňka Machačová

Základní umělecká škola opět v plné práci Nezaměstnanost

Vesnice            počet       %

Seninka 7
         
3,52    

Lužná 17
             

3,37    

Študlov 13
             

3,27    

Lidečko 44
             

3,21    

Valašská Senice 10
             

3,16    

Prlov 11
             

2,91    

Valašské Příkazy 6
             

2,86    

Pozděchov 11
             

2,81    

Francova Lhota 31
             

2,48    

Valašská Polanka 27
             

2,45    

Lačnov 14
             

2,27    

Horní Lideč 18
             

1,74    

Kladeruby 5
             

1,74    

Leskovec 5
        
0,87    



Stručně o ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) 
je státní příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem dopravy ČR. 
Základním předmětem činnosti 
organizace ŘSD je výkon vlastnických 
práv státu k nemovitostem tvořícím 

dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení 
správy, údržby a oprav dálnic a silnic 
I. třídy a zabezpečení výstavby a 
modernizace dálnic a silnic I. třídy.

České silnice v interaktivní mapě 
ŘSD

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) intenzivně zdokonalují novou 
mapovou aplikaci veřejně dosažitelnou 
přes úvodní internetovou stránku 
instituce. Po zadání adresy www.rsd.cz 
uživatel najde detailní informace o 
státním podniku včetně centrálně 
umístěné mapy všech staveb, oprav  
a odpočívek. 
V rámci včasného informování občanů 
o stavu dopravní infrastruktury ŘSD 
doporučuje pravidelně navštěvovat 
mapový portál. Volitelný výběr 
zobrazovaných informací může 
ulehčit plánování trasy, nebo jen zvýší 
povědomí o sjízdnosti a vybavenosti 
tuzemských komunikací. Před jízdou 
je snadné započítat možná zdržení 
v rámci modernizace silničních úseků 
a nespornou výhodou je bleskové 
zjištění konkrétního množství 

dostupných zastávek. 
Veškeré prostředky momentálního 
rozptýlení jsou v nové mapě uvedeny 
společně s volbou kraje a označení 
komunikace. Dobrovolné kontextové 
menu urychluje orientaci v barevném 
schématu České republiky. Systém 

dovede řadit evidované údaje 
s ohledem na název stavby, délku, 
kód a poslední aktualizaci. Důležité 
novinky jsou nahrávány bez prodlení, 
proto se na zjištěné skutečnosti může 
každý spolehnout.

Informace o výstavbě kruhového 
objezdu ve Valašské Polance 

ŘDS intenzivně buduje okružní 
křižovatku silnic I/57 a I/49 v obci 
Valašská Polanka. Nový tříramenný 
kruhový objezd s průměrem 36 m 
má zajistit větší bezpečnost řidičů i 
místních obyvatel. Původní křižovatka 
ve tvaru T byla pro svou nepřehlednost 
místem častých dopravních nehod. 
Výstavba bude hotová do konce 
listopadu 2020. Řidiči musí do té 
doby počítat s dopravním omezením. 
Provoz je nyní zaveden kyvadlově 
a řízen semafory. Součástí výstavby 
kruhového objezdu je i vybudování 
chodníků s veřejným osvětlením, 
opěrných zdí, dešťové kanalizace 
a také estetické vegetační úpravy 
středové části kruhového objezdu 
a jeho okolí.  Celková investice do 

výstavby činí 24,03 mil. Kč.
„Nová okružní křižovatka silnic I/57, 
I/49 v obci Valašská Polanka má 
zajistit plynulý provoz a současně díky 
zpomalení dopravy eliminovat počet 
dopravních nehod. Dříve byl tento 
úsek velmi nepřehledný a nebezpečný. 

Kamiony i osobní automobily zde 
projížděly vysokou rychlostí, což 
ohrožovalo ostatní řidiče i místní 
obyvatele. Ti se nyní mohou těšit na 
nové chodníky vybavené veřejným 
osvětlením. Podobnou stavbu jsme 
již realizovali v nedaleké obci Horní 
Lideč, kde kruhový objezd výrazně 
snížil počet dopravních nehod s 
chodci. Díky vegetačním úpravám 
středové části měl i estetický dopad 
a stal se dominantou obce,“ sdělil 
ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel 
Chudárek. 
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Ředitelství silnic a dálnic informuje

Pozvánka na 
zajímavý koncert

V neděli 14. června 2020 
v               15:00 hodin se v místním 
kostele Sv. Jana Křtitele uskuteční 
koncert, na který Vás zve místní 
farář P. Jiří Kučera. Účinkovat 
bude sólista olomouckého divadla 
tenorista A. Trubák, který zazpívá 
kromě Panis Angelicus i tři 
Dvořákovy Biblické písně. 
Dále pak P. Kučera s paní T. 
Včelicovou zahrají  skladby 
Vivaldiho a Bachův houslový 
dvojkoncert, Mozartovy Kostelní 
sonáty a se třemi skladbami se 
představí také varhaník od Sv. 
Mořice v Olomouci - Ing. Kunc. 
Tento asi hodinový koncert bude 
jeho kulturním dárkem pana faráře 
namísto Noci kostelů, kterou 
v letošním roce v našem kostele 
farnost neorganizuje. Vstupné 
bude dobrovolné a bude použito 
na probíhající opravy kostela.

Místostarosta



Těžké časy snad pominuly a také 
my ve škole se pomalu vracíme do 
zajetých kolejí. Jako první jsme 
přivítali od 11.5. 2020 naše deváťáky. 
Důvodem jejich návratu byla příprava 
na přijímací zkoušky na střední 
školy. Všichni pevně věříme, že u 
nich uspějí a budou moc vykročit do 
nové životní etapy, kterou si sami 
vybrali a vysnili. Ve druhé vlně se 
nám 25.5. 2020 vrátili žáci z prvního 
stupně a uplně nakonec od 8. 6. 
2020 jsme se mohli těšit z návratu 
žáků druhého stupně. Hygienické 
podmínky nastavené MŠMT jsou 
pro nás i pro všechny ostatní malinko 
komplikované, ale snažíme se s nimi 
vypořádat jak nejlépe to je možné, 
aby riziko případného rozšíření 
koronaviru bylo co nejmenší. Protože 

byl návrat dobrovolný, někteří žáci 
se až dokonce roku budou vzdělávat 
v distančním domácím vzdělávání, 

jehož nedílnou součástí jsou i 
společné videokonference. 
Všichni jsem si z uplynulých měsíců 
vzali mnoho poznatků, mnoho 

nových věcí jsme se i naučili a bude 
jen na nás, zda to všechno využijeme i 
v budoucnu. Já pevně věřím, že ano. 
Všem rodičům, kteří doma zvládli se 
svými dětmi poctivě pracovat a učit se 
až do jejich návratu do škol upřímně 
děkuji. Vím, že v kombinací s 
omezeními, prací a dalšími povinnosti 
to pro Vás nebylo jednoduché. Chtěl 
bych také moc poděkovat paní Zdence 
Polanské a paní Elišce Francsákové 
za darování ochranných štítů pro mé 
kolegy a děvčatům ze Stonožky za 
ušití roušek pro pedagogy i žáky.  
Pevně doufám a věřím, že na podzim 
už bude škola fungovat v klasickém 
režimu a my to opět rozjedeme na 
plné pecky. Přeji všem klidný zbytek 
školního roku a pohodové letní dny.     

Petr Filgas

Starostu obce navštívil 27.4. 2020 
ředitel vodohospodářské společnosti 
VaK Vsetín, a.s., Ing. Pilař, který ho 
přišel seznámit s projekční přípravou 
akce s názvem: Přívodní řad VDJ 
Ústí-ČS Lužná, SO Rekonstrukce 
přívodního řadu VDJ Ústí-ČS Lužná
a také s rozsahem stavby na území 
katastru obce a předpokládaném 
technickém řešení.
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. 
připravují nutnou rekonstrukci 
významného přívodního řadu 
Skupinového vodovodu Vsetín, 
řadu z vodojemu Ústí do čerpací 
stanice Lužná. Řad je z materiálu 
azbestocement DN 400, který je na 
konci životnosti a výměna je nutná.
Je zahájena projektová příprava 
rekonstrukce. Projektovou přípravu 
zajišťuje firma Voding Hranice spol. s r.o.  
Byla zpracována studie, která prověřila 
možnosti rekonstrukce přívodního řadu 
s vědomím nutné minimalizace zásahu 
do velmi zastavěného a exponovaného 
území v údolí Senice. Snahou investora 
i projektanta je provést rekonstrukci 
v maximálním rozsahu ve stávají trase 
niveletě a profilu v režimu údržbových 
prací s minimálním zásahem do území. 
Pro výměnu potrubí je navrženo využít 
bezvýkopové metody Berstlining 

všude tam kde to je technicky možné.
Při metodě Berstlining bude do 
stávajícího rozrušeného potrubí 
z azbestocementu AC DN 500, DN 400 
vtaženo potrubí z tvárné litiny DN 500, 
DN 400 s vnější cementovou ochranou 
a zámkovými spoji.
Metoda vyžaduje provedení jámy pro 
umístění hydraulické jednotky (JHJ) o 
rozměrech 6x2,5 m se dnem 30 cm pod 
dno potrubí a jámy pro montáž potrubí 
(JMP) o rozměrech 8x1,5 m se dnem 20 
cm pod dno stávajícího potrubí. Osová 
vzdálenost jam je do 120 m. Jámy 
budou na všech lomech potrubí.
Z jámy pro umístění hydraulické 
jednotky (JHJ) do jámy pro montáž 
potrubí (JMP) se nasunou tažné tyče, 
na které se připojí řezná a rozšiřovací 
hlava na které se napojí první trouba 
z tvárné litiny se zámkovými spoji 
s návarky. Postupně se provádí řezání 
stávajícího potrubí, rozšiřování profilu 
a postupné vtahování a montáž potrubí 
z tvárné litiny. Jámy je nutno provést 
na všech směrových lomech potrubí, 
u všech šachet, podchodů, přemostění, 
odbočení. Místa křížení se stávajícími 
inženýrskými sítěmi se odkryjí 
sondami (zejména vodovod, plynovod 
STL, plynovod VTL). K jamám JHJ, 
JMP je nutno zajistit příjezd těžké 

techniky. Jámy JHJ, JMP budou řádně 
zapaženy. Stávající potrubí v jamách 
bude odstraněno až k vnější hraně stěny 
pažení. Po nasunutí potrubí z tvárné 
litiny DN 400 nebo DN 500 bude 
potrubí v jamách propojeno. Zahájení 
prací (předpoklad v roce 2022) je možné 
pouze při odstavení potrubí stávajícího 
přívodního řadu z provozu. Funkce 
přívodního řadu po dobu rekonstrukce 
bude nahrazena suchovody z PE D 
225x 14,4 mm. Přepojení sekce na 
suchovod musí být prováděna po řádné 
přípravě v co nejkratší době.
Ve studii je uvažováno s provedením 
rekonstrukce přívodního řadu na 
katastru obce Valašská Polanka v celém 
rozsahu bezvýkopovou technologií 
metodou Berstlining. Od doby výstavby 
přívodního řadu došlo k výraznému 
zahuštění výstavby. Bude pečlivě 
zvážen technický návrh v prostoru, kde 
je zástavba v blízkosti přívodního řadu. 
Fotbalové hřiště je uvažováno křížit 
bezvýkopem s jámami mimo hrací 
plochu. S detailním technickým 
návrhem bude vedení obce postupně 
dále seznámeno. 
Rekonstrukce přívodního řadu 
metodou Berstlining bude provedena 
v režimu údržbových prací bez potřeby 
stavebního povolení.     Starosta
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Polanku čeká rekonstrukce přívodního vodovodního řádu

Základní škole se postupně do lavic vrací její žáci



Příroda poslala populaci 
pořádný políček: Pandemii!  

 
Prťavá praštěná potvůrka 

poletuje prostředím, plíživě plošně 
postupuje po povrchu planety…  

 
Pichlavá potvora pekelně prudí populaci,  

proniká přes pusu, pak průduškami, 
plícemi… přeskakuje přes pána, paní, 

politika, pekaře, popeláře.  
 

Pokašláváme, posmrkáváme, 
prskáme, poleháváme. Při procházkách 

potkáváme plátnem překryté pusy přátel… 
poznáváme se? 

 
Prázdné putyky, pohostinství, 

posmutnělé plovárny, posilovny;

policajti pozorují postavy 
po parcích při procházkách, 

pakliže poruší pravidlo, policista píská.  
Politici plácají přes pokrývky pusy…   

 
Přeplněné postele,  

přidušení pacienti, připojené plicní podpory,     
přetažený personál, přepracované pečovatelky,  

pozůstalí… 
 

PROČ ? 
 

Poněvadž pěstujeme pokrytectví,  
pohrdáme právem, pravidly, 

pochlebujeme přemocným, pochybně podnikáme, 
pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, 

podlézáme, politikaříme, pletichaříme, 
promíjíme podrazy…  

 
Poněvadž přehlížíme potřebné, 

pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, 
ponižujeme partnery, přestáváme promíjet, 

plácáme plané pomluvy ...  
 

Poněvadž pošlapáváme přírodu, 
plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se… 

 
Protože pokrok postupuje příliš překotně,  

příliš pracujeme, pořád pospícháme... 
 

PROČ? Prostě 
 

PROTOŽE PORUŠUJEME 
PÁNOVA PŘIKÁZÁNÍ !!!… 

 

Pocity padají podél pochmurné 
propasti… 

 
Převálcuje prťavá potvora populaci?  

Prdlajs!  
Prohrajeme, padneme? 

Prdlajs! Přestaňme plakat! 
 

Potvoru přibrzdíme, 
přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými 
protilátkami; pandemii přečkáme, pohromy 

překonáme, pakliže pokorně poklekneme před 
pomocníky prvního „palebného pole“, 

poděkujeme… 
 

Přestaňme plakat, pochlapme se!  
Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, 
pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, 
podvádět, podpořme se, pomáhejme si, 
povzbuďme se, poplácejme po plecích, 

posilujme přátelství.  
 

Položme počítače, pojďme si 
povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, 
provětrat pejska, pokochejme se přírodou, 

přivoňme podbělu, případně posbírejme prvosenky… 
 

Pohlaďme partnera po pleši, 
partnerce polibme pusu, přítelkyni 

poplácejme po prdelce, popijme pivko, 
panáka, poděkujme pohostinným…  

 
Pozastavme překotné plahočení, 

pracujme pomaleji,  
přehoďme přes palubu poplašné plácání  

placených plátků, 
prodýchejme paniku… 

 
Projděme pokoje, přemístěme 

poličky, posuňme postele, porovnejme 
polštáře, přerovnejme prádlo, přeleštěme 

podlahu, parkety: 
 

práce, pořádek, pomohou překonat paniku. 
Plicní potvůrka prvně potrápí; 

pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine. 
Přijde proměna, procitnutí, poučení, 
paprsky prozáří posmutnělý prostor. 

 
Přeji poklidné přežívání, 

pocit pohody, později pak potkávání, 
podávání pravice, polibky přátel. Připijme 
pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek 

přes plátno… ☺
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Příběh na "P" od Rudy Šteffeka
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Již od roku 2003 jezdí na jižní 
Valašsko fotograf Václav Jirásek 
a fotografuje v každé dědině od 
Valašské Polanky až po Štítnou 
nad Vláří, masky našich Mikulášů. 
Rád by své fotografie vydal knižně. 
Svého materiálu má již dost, ale 
shání nějaké historické fotografie z 
obchůzek. Pokud vy, nebo Vaši blízcí 
máte k dispozici nějaké fotografie 
Mikulášů, ideálně od roku 1990 a 
starší, prosí pan Jirásek o zapůjčení 
fotografií. Má v plánu dojet na 
Valašsko a fotografie naskenovat. 
Pokud byste byli ochotni ke 
spolupráci, prosím, zkontaktujte 
Martina Šeligu (737 916 630)

Václav Jirásek (1965)
Absolvent Střední umělecko- 
průmyslové školy v Brně, Akademie 
výtvarných umění v Praze. 
Společným jmenovatelem jeho prací 
je zájem o mystérium, masku, ironii, 
nový dokument a recyklaci umění. 
V současné době vede se Štepánkou 
Stein ateliér fotografie na Vysoké 

uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho 
dílo je zastoupeno v mnoha sbírkách 
po celém světě. Ukázku jeho děl 
najdete na webu www.vjirasek.com

Václav Jirásek hledá staré fotografie Mikulášů
Po podzimní neuvěřitelné jízdě a 
průběžném prvním místě v tabulce 
se polanští fanoušci fotbalu těšili 
na jaro a boj o krajský přebor. Osud 
byl však proti a jarní část sezóny se 
ze známých důvodů ani nezahájila. 
Kdy a jak se rozběhne sezóna nová 
je zatím v mlze. Muži si tak užívají 
delšího odpočinku a trenér Roman 
Kučerňák plánuje zahájit přípravu 
až z kraje července. Soupiska by 
měla být bez větších změn a ambice 
tak budou opět vysoké. 
Jediným týmem, který už zahájil 
trénink je mladší přípravka. Ta už 
to doma nemohla vydržet a ihned 
po rozvolnění opatření vtrhla na 
trávník. Trénují v pondělí od 17:
00. Kdo máte doma mladého 
nevybouřeného loupežníka, přijďte 
se na nás podívat. Mezi množstvím 
dětí si určitě najde spoustu nových 
kamarádů. 
Všem fanouškům polanského 
fotbalu přejeme snad už klidné a 
pohodové léto a těšíme se na brzké 
společné setkání u fotbalu. TJS

Jaro bez fotbalu

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. 

Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou 
zářivkou nebo LED žárovkou naložit 
a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi 
vám poradíme.
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.  

EKOLAMP se postará o sběr, svoz 
i recyklaci

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. 

Více se o problematice nakládání 
s nefunkčními světelnými zdroji a 
dalšími elektrozařízeními dočtete na 
www.ekolamp.cz.

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Sportovní komise 
informuje

Činnost sportovní komise byla 
stejně jako spousta dalších obecních 
aktivit v době koronavirové 
krize utlumena, ale už se pomalu 
rozjíždí.
Na 12.6. 2020 v 19.00 je U 
Smýkalů naplánováno rozlosování 
turnaje ve čtyřhře - KOVAR CUP 
2020. Turnaj se bude hrát od 
13.6. 2020. Po skončení turnaje 
ve čtyřhře proběhne samozřejmě 
turnaj ve dvouhře. Polanský 
žabák, který musel být zrušen 
se s největší pravděpodobností 
bude konat na podzim. Tradiční 
Polanský duatlonek se uskuteční 
19.9. 2020, v sobotu 3.10.2020 
pak uspořádáme podzimní 
turistický zájezd. Staňa Machač
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DOPORUČENÍ PRO  
ZAMĚSTNANCE, JAK NÁKAZE 
COVID–19 PŘEDCHÁZET

Pravidelně si myjte ruce vodou a mýdlem, případně používejte dezinfekci, 
zejména pak poté, co přijdete z venku, dotýkali jste se ostatních lidí, zvířat 
nebo povrchů.

Pravidelně uklízejte a dezinfikujte objekty a povrchy, kterých se často 
dotýkáte. To platí zejména pro kliky, počítače, mobilní telefony či noční 
stolky. 

Zakrývejte si ústa rukávem při kýchání a kašli, nikdy ne rukou.

Používejte jednorázové kapesníky, které ihned vyhoďte do koše a po jejich 
použití si vždy umyjte ruce.

Nedotýkejte se obličeje, zejména pak úst, nosu a očí.

Vyhýbejte se místům s velkou koncentrací lidí, a to zejména těm špatně 
odvětrávaným. 

Starejte se o své zdraví dostatkem spánku, dodržováním pitného režimu 
a pravidelnou pohybovou aktivitou.

Dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu masa a vajec.

Noste roušku, a to nejen v případě, že máte příznaky  
či se staráte o nemocného.

Vyhýbejte se úzkému kontaktu s nemocnými lidmi.

Zdroj:  Vyvěste tento leták na vašem 
pracovišti na místo,  
kde je všem na očích.

KAŽDODENNÍ SAMOHODNOCENÍ  
ZDRAVOTNÍHO STAVU ZAMĚSTNANCE  
PŘED ODCHODEM DO PRÁCE

Je moje tělesná teplota vyšší než 37,3°C?

Mám rýmu nebo často kýchám?

Dočasně jsem ztratil/a čich nebo chuť?

Mám nově kašel – zejména suchý, nebo cítím dušnost = nedostatek dechu?

 Cítím se, jako bych měl/a chřipku, nachlazení, bolesti hlavy, kloubů, celkovou 
slabost a únavu?

Nechoďte do práce, pokud je vaše tělesná teplota vyšší než 37,3°C.

Po příchodu a následně v pravidelných intervalech si důkladně myjte ruce 
a používejte dezinfekci.

Vstupujte na pracoviště s rouškou a noste ji po celou pracovní dobu. 

Při kýchání či kašlání používejte vždy jednorázový kapesník nebo kýchejte 
do ohybu ruky.

Dodržujte min. odstup 1,5 m od ostatních, nepodávejte si ruce a neshlukujte se.

Udržujte své pracoviště a pracovní pomůcky čisté, pravidelně je dezinfikujte. 
To platí i pro počítače či mobilní telefony.

Pravidla platná do:  doplňte datum

Doplňte vlastní specifická pravidla

1

2

3

4

5

Jdu do 
práce

5x
NE

1–5x
ANO Zůstanu doma 

a kontaktuji 
svého doktora

Zdroj:  Vyvěste tento leták na vašem 
pracovišti na místo,  
kde je všem na očích.



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 
číslem 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 2020
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Harmonogram svozu odpadu‐ 2. pololetí 2020 

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

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

7.(úterý) 3. 14. 12.  9.  7.
20. 17. 29.

(úterý)

26.  23. 21.

31.    
Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září  Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton– oranžové pytle 

3.
31. 

4. 2.  6.  4.

Papír – modré pytle  21. 16.    18.
Sklo barevné – zelené pytle  31. 18.   27.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 7. 25.     4.
Nebezpečný a objemný odpad  3. října 

xxxxxxxxxxxx  Valašská Polanka – „Veřečné“xxxxxxxx 

Komunální netříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

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

7. 4. 1. 13.  10. 8.
21. 18. 15. 27.  24. 22.

29.    
Tříděný odpad  Červenec  Srpen   Září   Říjen   Listopad  Prosinec  

Plasty – žluté pytle 
Nápojový karton – oranžové pytle 

10. 7. 4. 2.  13. 11.

Papír – modré pytle  24. 18.   27.
Sklo barevné – zelené pytle  31. 25.   27.
Sklo bílé, čiré – bílé pytle 14. 16.    18.
Nebezpečný a objemný odpad    3. října 
TS Vsetín s.r.o. Vám provede odvoz odpadu  v případě, že :  
1,   popelnice‐ 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 – vyvážejí se pouze pytle s logem TS VSETÍN  !!! 
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 a papíru !!!. 

 


