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Školu povede Naděžda Hajdová 
 Dlouholetý ředitel Základní 
školy v Polance pan Mgr. Sláčík 
Stanislav odchází do důchodu. 
 Na základě této skutečnosti 
bylo podle zákona nutné, aby zastupi-
telstvo jmenovalo komisi (viz rámeček), 
která provedla konkursní řízení na 
nového ředitele.   Do konkursu se 
přihlásili 3 zájemci a to Mgr. Hajdová 
Naděžda z Prlova, Mgr. Konvička 
Jaromír ze Vsetína a pan Matocha Miloš 
rovněž ze Vsetína. 
 Na základě dodaných písem-
ných dokladů jednotlivými uchazeči a 
pohovorech s nimi komise vybrala Mgr. 
Hajdovou. Tento výběr se zastupitel-
stvo rozhodlo akceptovat.  Do funkce 
byla potvrzena 17.5.2007 s účinností od 
1.8.2007. 

 Paní Mgr.Hajdové k úspěchu 
blahopřeji a přeji jí pevné zdraví a 
mnoho dobrých rozhodnutí ve vedení 
školy. Odcházejícímu řediteli panu Mgr. 
Sláčíkovi Stanislavovi pak přejeme, aby 
si penzi v co nejlepší zdravotní kondici 
dlouhá léta užil.                                   
            

Kdo vybíral 
nového ředitele

- za zřizovatele, Obec Val.Polanku: Mgr.
Černotík Aleš a Daněk Josef
- za pedagogický sbor školy: Smilek Jan
- za školskou radu: Zukalová Kateřina
- ředitel ZŠ Horní Lideč: Mgr.Novák Miloš
- školní inspektor: PhDr.Kožela Vlastislav
- za Krajský úřad: Mgr.Vallová Olga

Pozvánka  
zastupitelstva

Starosta obce svolal na 
14.6.2007 do zasedací místnosti 
KD zasedání obecního zastupi-
telstva, začátek v 19,30 hod.
Program : 
- Úvod, jmenování ověřovatelů 
zápisu a zapisovatele jednání
- Kontrola úkolů z předcházejícího 
zasedání ZO
- Schválení závěrečného účtu 
obce za rok 2006
- Zpráva o činnosti OÚ za  
uplynulé období
- Diskuse
- Usnesení
- Závěr
Všichni občané jsou zváni!     

Ohlédnutí.  Historicky 1. ročník sletu čarodějnic je za námi. Pečlivě připravený program, slušivé úbory účastnic sletu, hojný počet 
návštěvníků, krásné počasí, přátelská atmosféra  a dobré občerstvení - to vše může být  dostatečnou  pozvánkou k účasti na podobných 
setkáních v budoucnosti. Zvláštní dík patří " čarodějnicím", které kromě vlastního pobavení  předvedly spoustu uměleckých dovedností a 
nápadů a vynaložily velké množství  sil pro pobavení všech malých i velkých  účastníků této zábavné akce.                Kulturní komise obce.

Zpravodaj
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Vedení obce v průběhu posledních šesti 
měsíců řešilo kromě běžné agendy i 
následující úkoly :
Propustky Veřečné
Byla dokončena výstavba tří propustků 
ve Veřečném, na které obdržela obec 
dotaci  od MF ČR ve výši 750 tis.Kč. 
Spolu s dokončením prací byla oprave-
na také příjezdová komunikace k nim a 
provedeno závěrečné vyúčtování v sou-
ladu se smlouvou o poskytnutí dotace
Kontroly 
Byla zahájena činnost kontrolního a 
finančního výboru, včetně schválení 
jejich kontrolního řádu. Schválen byl 
také plán jejich vnější i vnitřní kontro-
ly, na základě kterého byla provedena  
veřejnoprávní kontrola u příspěvkových 
organizací, jichž je obec zřizovatelem 
(ZŠ a MŠ ). Dále byla provedena také 
veřejnoprávní kontrola poskytnutých 
dotací občanským sdružením TJ Sokol 
a SDH Val.Polanka, které obdržely od 
obce dotace na činnost. Dílčí nedostatky 
byly odstraněny přičemž se nejednalo 
o vážná pochybení, na základě kterých 
by mělo být zastaveno vyplácení sch-
válených příspěvků jak na činnost tak 
na provoz těchto organizací.
Práce Komisí
Byla zahájena činnost kulturní, sociální 
a sportovní komise a schválení plánů 
jejich činnosti.
Plán rozvoje
 Byl zpracován programový plán roz-
voje naší vesnice na nejbližší období, 
který koresponduje s programovým 
prohlášením nového zastupitelstva obce 
a který se jmenuje "Plán obnovy ves-
nice" (POV) na období 2007-2013. V 
souladu s tímto POV byl  proveden 
nákup pozemku pro budoucí realizaci 
projektu  centra  přátel přírody a mys-
livosti . Rovněž byla schválena změna 
č.11 územního plánu naší obce. 
Propagační DVD
Byly dokončeny práce na zhotovení 
propagačního DVD Hornolidečska, 
které je k dispozici občanům na OÚ k 
zakoupení ( viz.samostatný článek).
Metodika veřejných zakázkek
Byl sestaven, projednán a schválen 
nový Metodický pokyn pro zadávání 
veřejných zakázek naší obcí, podle 
kterého se řídí vedení obce při sjed-
návání veřejných zakázek v souladu se 
zákonem č.137/2006 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

Nový automobil
-   Byl zakoupen nový osobní auto-
mobil pro vedení obce zn.Škoda Fabia 
a  zápočtem při nákupu tohoto nového 
automobilu prodána Škoda Favorit.
Změny na hřišti a tanečné kole
Byla provedena modernizace sociál-
ního zařízení v areálu tanečního ko-
la, která zvýšila kapacitu toalet pro 
muže i pro ženy.  Byl proveden nákup 
mobilní buňky sloužící  pro skladové 
hospodářství TJ Sokol. Sloužit bude 
k uskladnění potřeb a příslušenství 
sloužícího k zalévání hřiště, jeho la-
jnování, sečení apod.
Příprava nového zvonu
Byly dojednány technické a smlu-
vní podmínky pro výrobu a instalaci 
nového zvonu do věže kostela Sv.Jana 
Křtitele, který bude vysvěcen a uveden 
do provozu u příležitosti srpnových os-
lav (7.-8.8.) 100 letého výročí založení 
hasičského sboru v naší obci. 
Nový ředitel školy
Bylo provedeno konkursní řízení na 
nového ředitele ZŠ Val.Polanka místo pa-
na Mgr.Sláčíka, který odchází do důchodu. 
S účinností od 1.8.2007 byla do funkce 
jmenována paní Mg.Naděžda Hajdová z 
Prlova ( viz.samostatný článek )
Nové zdravotní středisko
Po úspěšném výběrovém řízení na doda-
vatele prováděcí projektové dokumen-
tace  na nové zdravotní středisko byly 
tyto práce zahájeny s tím, že byla zpra-
cována žádost o dotaci na její pořízení z 
prostředků tzv.Norských fondů.
Jednání o dálničním přivaděči
Prozatím neúspěšně byla vedena jed-
nání se zástupci Zlínského kraje ve 
věci uspíšení a vyjasnění si realizace 
výstavby dálničního přivaděče č.I/57 
Val.Polanka - Prlov - Pozděchov včetně 
železničního propojení Polanky a 
Vizovic
Modernizace KD
Bylo provedeno zaměření skutečného 
stavu objektu kulturního domu a vyp-
sána soutěž architektů na provedení 
modernizace tohoto objektu ( viz.sa-
mostatný článek o výstavě v KD )
Kolumbárium
Byla zpracována studie výstavby ko-
lumbária na místním hřbitově
Bezpečnostní studie
Byly zahájeny práce na provedení 
dopravně bezpečnostní  studie podél státní 
silnice I/57, která prochází naší obcí

Dotace na VPP
Byla uzavřena smlouva o poskytnutí 
dotace na zřízení 6 pracovních míst na 
veřejně prospěšné práce s Úřadem práce 
ve Vsetíně, uzavřeny pracovní smlouvy 
a od 1.5.2007 nástup těchto pracovníků, 
kteří pro obec pracují hlavně na údržbě 
zeleně, úklidu veřejných prostranství, 
hřbitově apod.
Kácení stromů
- bylo provedeno smýcení přerostlých 
stromů na svahu za čerpací stanicí 
Slovnaft a úklid takto pokácených 
stromů, které se začaly vyvracet na 
silnici I třídy a ohrožovaly tak zdraví 
účastníků silničního provozu
Problémy s pozemky
- bylo objednáno zpracování geomet-
rických plánů na provedení majetko-
právního vyrovnání skutečného stavu 
místní komunikace ve Veřečném v 
úseku od Vážanů po Kocurky.
Oprava silnice
Po výběrovém řízení byla podepsána 
smlouva o dílo na zhotovení oprav 
místní komunikace vedoucí na Parnům  
směrem od točny tzv.Liščáku do oby-
dlené osady na pasekách.
Žádost o dotaci na střechu ZŠ
-  byla zpracována žádost o dotaci u  MF 
ČR na dokončení zastřešení základní 
školy a dokončení stavebních úprav 
učebnových pavilonů ročníku 1-4 a 
ročníku 5-9. Zahájeny byly práce také 
na pořízení dokumentace na provedení 
kompletní výměny oken a prosklených 
ploch v základní škole a na zateplení 
fasády včetně oprav zpevněných ploch 
areálu základní školy.
Čistá Bečva
Průběžně jsou vyřizovány souhlasy 
vlastníků pozemků se vstupy na jejich 
pozemky v souvislosti s připravovanou 
výstavbou splaškové kanalizace v rámci 
projektu Čistá řeka Bečva II etapa.
Jednání o plynu 
Probíhají jednání se Severomoravskou 
plynárenskou o zřízení věcných břemen 
na již vybudované plynárenské zařízení 
v obci, na základě kterých by bylo 
možné uzavřít kapitolu odprodeje tohoto 
plynárenského zařízení z vlastnictví 
naší obce a dále také probíhá rekapitu-
lace a vyčíslování  nákladů spojených 
s investováním získaných finančních 
prostředků z prodeje plynárenského 
zařízení do ekologických projektů

    Josef Daněk

Zpráva o činnosti obce za prvních šest měsíců roku
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NarozeNiNy oslavili 
60 let
Anna Hyžáková  čp.292
Anna Vychopňová čp.315
Jan Baran   čp.375
65 let  
Josef Mikušek   čp.309
Ludmila Černotová čp.296
Jindřich  Měrka  čp.11 
70 let 
Ludmila Daňková čp.255
75 let
Marie Machů  čp.72
Ludmila Žáková čp.57
80 let a 85 let
Nikdo
86 let
Machů Marie  čp.72
93 let
Staňková Rozálie čp.102

NOVí OBČáNci
Simona Lišková čp.360
Klára Pechalová čp.392
JakubVčelina  čp.269

SňatKy
Žádné

ZeMřeli
Antonín Daněk  čp.261 
zemřel ve věku 74 let
František Juřica  čp.99 
zemřel ve věku  73 let

Zpracovala:Sláčíková Věra

Společenská 
kronika obce V médiích se v poslední 

době velmi často diskutuje problema-
tika nového rozpočtového určení daní 
(RUD).  Tímto článkem se Vám chci  
pokusit vysvětlit o co se jedná.
 O tom, že se stále nedaří 
snižovat dluhy veřejných financí v naší 
republice a že tzv."stále více žijeme 
na dluh" díky zvyšování mandatorních 
(povinných) výdajů státu zavedením 
nadstandardních sociálních výhod  
některým našim občanům, zvláště pak 
minulou vládou, se popsalo již tolik 
papíru, že už tyto informace nepovažuje 
nikdo za alarmující. 
 Výsledkem je skutečnost, 
že přes zlepšující se ekonomiku se 
zavedení EURA odkládá, rostou úroko-
vé sazby.  Proto má stávající vláda před 
sebou úkol zpracovat novou daňovou 
reformu, která změní i rozpočtové 
určení daní (RUD), ze kterého žijí obce 
a města. 
 V současné době již existuje 
vládní návrh nového RUD, který však 
předpokládá, že obce a města budou od 
roku 2009 o devět mld Kč chudší. 
 Žádný ze starostů venkovských 
obcí si dnes nedokáže představit, že by-
chom mohli mít méně peněz na správu 
obce, než které máme dnes k dispozici. 
A že se vláda vůbec nezajímá o to, jestli 
máme na venkově dost peněz, dokládá 
skutečnost, že po zavedení společného 
zdanění manželů se snížily příjmy ob-
cím i městům v loňském roce o 1,5 mld 
Kč (letos to bude ještě víc). 
 Stávající zákon o rozpočtovém 
určení daní stanovuje hodnoty obcí po-
dle počtu jejich obyvatel. Dle tohoto 
zákona se přidělují peníze obcím. Tuto 
celkově neutěšenou situaci ve finan-
cování obcí v současné době podtrhuje 
skutečnost, že stát vybere daně, ale - 

světe div se - na venkov směřuje zpět v 
přepočtu na občana žijícího v obci 3 - 4 
tis.Kč, kdežto do Prahy, Brna, Ostravy, 
části Olomouce a Plzně  jde až 24,5 tis.
Kč na občana ! Chápeme všichni, že 
tato města  by měla mít o něco větší 
podíl na daňové výtěžnosti v přepočtu 
na občana, než na venkově, protože 
nemůže mít každá obec divadlo, metro, 
krajský soud a podobně. 
Proč ale zrovna šestapůlkrát více !? 
Vždyť naše obec se také stará o velkou 
základní školu, která je spádová pro 
dalších 6 okolních obcí, ale na udržování 
jejího technického stavu  nám nedá 
nikdo ani korunu v přepočtu na občana, 
pokud se nám nepodaří přesvědčit po-
slance PČR, že je nutné získat dotaci na 
její opravy ?
 Na tato velká města pama-
továno je, ale na venkovské obce, které 
se starají o školy, školky, zdravotní 
střediska, místní komunikace apod. 
nepamatuje nikdo. 
Vždyť i na Slovensku má Bratislava jen 
3x větší daňovou výtěžnost na občana 
než na občana žijícího na venkově. 
 U nás jde totiž o lobby velkých 
měst, která mají své většinové zastoupení  
v parlamentu, vládě, Svazu měst a obcí 
ČR apod. s tím, že jakákoliv hlasování o 
změně tohoto zákona ve prospěch venk-
ova hravě přehlasují ve svůj prospěch. 
 Tuto nespravedlnost se snaží  
odstranit skupina senátorů, kterou vede 
senátorka paní Juřenčáková, bývalá 
starostka obce Rokytnice. Pokud by se 
jim podařilo změnit toto nespravedlivé 
rozdělování daní pro občany venkova, 
pomohlo by to výrazně rozvoji venkova. 
Jestli Vás tato problematika zaujala, 
můžete se další informace na toto téma 
dozvědět na webových stránkách : www.
nezavislistarostove.cz.       starosta

Jak se změní přerozdělování daní

Výzva všem žadatelům o obecní byt !
 Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 16.11. 2006 vyzýváme 
všechny žadatele o přidělení obecního bytu, aby nejpozději do 30.6.2007 aktuali-
zovali ( a zaslali na OÚ) svoji žádost , čímž bude potvrzeno jejich setrvání a pořadí 
v pořadníku na přidělení bytu. 
 Připomínáme, že žadatel musí pro zařazení do pořadníku  splňovat tyto 
podmínky : - trvalé bydliště ve Valašské Polance alespoň v době podání první 
žádosti o přidělení bytu - 1x ročně, nejpozději do 30.6. aktualizovat svoji žádost 
- nevlastnit žádnou nemovitost sloužící k bydlení.
 Nezaslání aktualizace bude znamenat vyřazení z pořadníku na přidělení 
obecního bytu !                                                                                        oÚ

Místní akční skupina 
Hornolidečska a starosta 
Valašské Polanky pořádají 9. 
7. 2007 v zasedací místnosti 
polanského KD 

SeMiNář 
DeN MaS 

HORNOliDeČSKa 
Předpokládaná doba konání od 17.00 
do 19.00 hod. 
Cílem semináře je informovat pod-
nikatele o možnostech podpory 
podnikání, příprava strategie MAS 
Hornolidečska. pro další roky a 
konzutace projektových záměrů. 
VŠECHNY PODNIKATELE  OBCE 
NA TENTO SEMÍNÁŘ SRDEČNĚ 
ZVEME !



Strana 4 - Školství 

 Po dlouhých letech poc-
tivé práce odchází do důchodu 
ředitel školy Stanislav Sláčík. Jeho 
celoživotní práce ve školství se zdá, 
že na něm nezanechala žádných 
šrámů. 
 
 Věříme proto, že bude i 
nadále svými radami a cennými 
životními zkušenostmi pomáhat ne-
jen novému vedení základní školy.  
Pan Sláčík po ukončení středního 
vzdělání na SVVŠ Vizovice ab-
solvoval v roce 1966 Pedagogic-
kou fakultu Palackého univerzity v 
Olomouci, učitelství II. stupně, obor 
přírodopis - zeměpis. Ke 4. ročníku 
studia náležel rok řízené praxe, 
kterým bylo teprve pedagogické 
vzdělání po složení zá-věrečných 
státních zkoušek završeno. Po deseti 
letech učitelského povolání, v letech 
1975 až 1976, pak absolvoval post-
gra-duální studium na Pedagogické 
fakultě v Olomouci.  
 Stanislav Sláčík patří mezi 
ty vzácné pedagogy, kteří výchově a 
vzdělávání dětí a mládeže zasvětili 
celý svůj život. Je ale navíc ob-
divuhodné, že po celou dobu 
setrval na jediné základní škole. 
Do učitelského povolání zde nas-
toupil po škole v roce 1968. V 
roce 1980 se stal obvodním a po 
dvou letech okresním metodikem 
pěstitelských prací v okrese Vsetín. 

Dvakrát se účastnil přehlídky ve 
tvorbě učebních pomůcek. 
 
 V roce 1990 byl díky své 
vynikající osobní i odborné pověsti 
požádán o nástup do funkce okres-
ního školního inspektora. 
 
 Svou pedagogickou činnost 
však výkonem této funkce přerušil 
skutečně jen na velmi krátkou dobu, 
neboť ještě téhož roku se úspěšně 
zúčastnil výběrového řízení na funk-
ci ředitele ZŠ Valašská Polanka a již 
od srpna 1990 byl jmenován jejím 
ředitelem. 

 Už o dva roky později, v 
roce 1992, přivedl školu do právní 
subjektivity jako jeden z prvních v 
okrese Vsetín. Aby získal zkušenosti 
a teoretické znalosti pro tuto novou a 
neprobádanou situaci, navštěvoval v 
letech 1991 - 1992 kurs pro začínající 
řídící pracovníky ve školství, který 
organizovalo Okresní pedagogické 
středisko Vsetín ve spolupráci s 
Pedagogickým ústavem v Praze. 

 Stanislav Sláčík je mnoho 
let ceněn a ctěn pedagogickými pra-
covníky i občany Valašské Polanky 
pro své osobní a charakterové vlast-
nosti i pro příkladný život, který se 
svou rodinou vede. I jeho odborné 
znalosti, schopnosti a zkušenosti 

jsou dlouhodobě využívány i ve 
veřejném životě mimo hranice obce. 
Již od naplňování zákona č. 564/1990 
Sb., o státní správě a samosprávě ve 
školství, byl jedním ze zakládajících 
členů Okresní školské rady, po dvě 
funkční období byl členem zastupi-
telstva obce Valašská Polanka.

 Přitom všem zůstal ob-
líbeným učitelem, neboť se nebránil 
přijmout do své školy žáky s mno-
hdy výraznými výchovnými prob-
lémy, které jejich původní učitelé 
nedokázali zvládnout. I u těchto 
žáků se ve valné většině projevil 
dobrý vliv školy, jejíž zaměstnanci v 
čele s ředitelem Sláčíkem našli svůj 
cíl v prospěchu svěřených dětí nejen 
po stránce vzdělání, ale i po stránce 
výchovy a dobrého příkladu. 

 Za všechny výše popsané 
skutečnosti, za statečný a věrný 
život učitele a ředitele "venkovské" 
školy si Stanislav Sláčík zcela jistě 
zaslouží nejen naše poděkování, ale 
i  medaili MŠMT ČR ke Dni učitelů, 
která mu byla 28.3.2007 předána 
u příležitosti odchodu do důchodu 
ministrem školství v Praze a to 
na návrh zřizovatele základní školy 
Obce Val.Polanka a Městského 
úřadu  ve Vsetíně, obce s rozšířenou 
působností do jejíž působnosti spadá 
náš školský obvod.  OÚ

Stanislav Sláčík po letech odchází do důchodu

     Naše škola se zúčastnila řady sportovních akcí. Přinášíme 
přehled těch nejlepších  umístění a výkonů. Nepochybně lze 
říci, že se školákům dařilo.
i. StuPeň - VyBíJeNá
Tradičně se naše škola zúčastňuje turnaje ve vybíjené žáků 
4. - 5. tříd kategorie - otevřená ( hoši ´+ dívky ). Rovněž 
letošní rok se nám dařilo a okrskové kolo v Horní Lidči jsme 
vyhráli a postoupili do okresního kola ve Valašském Meziříčí, 
kde jsme obsadili velmi  pěkné 2. místo, když nám vítězství 
uniklo jen o jednoho hráče.
i. StuPeň - MiNiKOPaNá
 Letos se poprvé naše škola zapojila do soutěže Mc 
Donalds Cup v minikopané. Okrskové kolo proběhlo na 
Vsetíně a naši páťáci turnaj s přehledem vyhráli a postoupili 
do okresního kola ve Valašském Meziříčí, kde už se nám tak 
nedařilo a obsadili jsme 5. místo.

Drahomíra Hladká, učitelka tělesné výchovy

ii. StuPeň - atleticKý ČtyřBOJ 
Z dvanácti škol jsme se umístili na pěkném 3. místě (z ves-
nických škol na 2. místě). Nejlepších výkonů dosáhl Šimon 
Srba ve skoku vysokém - 175 cm, který byl neoficiálně 
nejlepším jednotlivcem. Úspěšní jsme byli také v běhu na 
1000 metrů.
OKReSNí KOlO POHáRu ROZHlaSu
Zde mladší žákyně získaly velmi krásné 4. místo. 
Nejhodnotnější výkon podala Jana Sochorová ve skoku vys-
okém - 140 cm. Starší žáci byli v Poháru rozhlasu také velmi 
úspěšní, obsadili 4. místo. Výborný výkon předvedl Ondřej 
Šťastný ve skoku dalekém (537 cm) a běžci na 1500 m Jan 
Štach  a Šimon Srba ( 1. a 3. místo ).
OKReSNí KOlO V PřeSPOlNíM BěHu
Ani tady se žáci neztratili, naopak z jedenácti družstev se 
umístili na cenném třetím místě.

PhDr. Petr tichavský

Školáci zdatně sportují, na turnajích i závodech se jim daří


