
 O tom, že se  na naší škole čas 
od času vynoří nový, nečekaný talent, 
jsme se mohli nedávno opět přesvědčit. 
Žákyně osmé třídy Tereza Špačková 
se  letos poprvé přihlásila do školního 
kola dětské literární soutěže Náš svět 
a hned uspěla. Její  soutěžní příspěvky 
putovaly až do národního kola v Praze, 
kde se umístily mezi deseti nejlepšími.
 Podobný úspěch potkal už před 
dvěma roky ve stejné soutěži současného 
deváťáka naší školy - Davida Kováře. 
O skrytém talentu Terezy Špačkové 
se mezi učiteli šuškalo, vždyť svému 
učiteli  dala k přečtení několik stránek 
z knihy, kterou právě psala. 
 Když jsme ji oslovili s na-
bídkou, aby se přihlásila do literární 
soutěže, vypadala překvapeně, ale šance 
se rychle chopila. "Píšu už delší dobu a 
texty dávám na svoji webovou stránku. 
Teď ale mám zpětnou vazbu, že se moje 
práce," komentovala úspěch Tereza.  
 Kromě toho byla dívka  
odměněna pozváním do Prahy na mez-
inárodní veletrh Svět knihy, kde obdržela 
diplom, knihy a tričko od nakladatelství 

Albatros, které se  s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy na 
pořádání literární soutěže spolupodíle-
lo.  Na památku si odtud také odnesla 
almanach vítězných prací, mezi který-
mi nechybí jedna její soutěžní povídka 
o babičce Čiperce. 

 Otiskujeme ji pro čtenáře 
Zpravodaje a doufáme, že svou 
bezprostředností a pozitivním nábojem 
je potěší a dobře naladí stejně jako 
vážené dámy a pány porotce v Praze. 

 yvonne Konečná, 
učitelka ZŠ ve Valašské Polance

Tereza Špačková sklízí literární úspěchy až v Praze
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Babička Čiperka 
Dnes jsem byla na rovnátkách u zubařky. No a při čekání na 
vlak mne mezi kvanty lidí zaujala jedna babička, která byla asi 
velice stará. Byla velice malé postavy. Vlastně taková pidimidi 
babička. Seděla na lavičce a luštila křížovku. Já stála opodál 
a nenápadně ji pozorovala. Babička vždy napsala jednu 
odpověď, spokojeně se rozhlédla kolem sebe, usmála se a 
psala dál. Radost z luštění, ale i ze života z ní úplně zářila. Má 
do té doby docela pochmurná nálada ze mne zcela vyprchala. 
Stačilo vidět, jak se i starý člověk, který zdánlivě nemá nic 
před sebou, dokáže radovat z maličkostí. A právě maličkosti 
života mu dávají ten pravý smysl. Jakmile přijel vlak, tu se má babička Čiperka 
zvedla, uklidila křížovku a s téměř tak štastným výrazem, jako by vyřešila všechny 
trable světa, vyšla vstříc vlaku a v jejím podání určitě i novému dobrodružství. 
Ještě do ní stačil vrazit jeden aspoň dvoumetrový chlap s ne zrovna přívětivou 
omluvou, ale babička se na něj usmála, řekla, že se nic nestalo. Měli jste vidět, 
jak se ten zamračený muž usmál. Inu, úsměv babičky Čiperky je nakažlivý. Poté se 
babička dostala do vlaku a já ještě oknem viděla, jak zase s nadšeným úsměvem 
vytahuje tužku a křížovku. Kdoví koho svým úsměvem ještě stačí nakazit.                    

Co všechno jsme v MŠ prožili, viděli, 
předvedli a dokázali? Posuďte sami, 
každá byla zdařilá a pro nás přínosná.  
Spokojenosti dětí i rodičů si vážíme. 
28. 3. 2007 - jsme se zapojili do výt-
varné soutěže "Požární ochrana očima 
dětí" pod záštitou SDH ve Vsetíně 
3. 4. 2007 - na vernisáži výtvarné 
soutěže jsme ve Vsetíně přebrali  
"Zvláštní ocenění"  a 2. místo za 
ztvárnění námětu "Hrajeme divadlo"
25.4. 2007 - do soutěže s ekologick-
ým zaměřením jsme poslali společnou 
práci na téma: "Putování  dráčkového 
mráčka", vyhodnocení bude v létě. 
20.4. 2007  - jsme navštívili "Den 
Země" ve Vsetíně v Panské zahradě a 
prokázali vynikající znalosti z přírody. 
26.4. 2007 - přijali jsme pozvání ZUŠ  
ve Valašské Polance na vystoupení "Já 
jsem muzikant" a zazpívali si
30.4. 2007 - přilétla jako každý rok o 
Filipojakubské noci  "Kanimůra" z říše 
čarodějnic, aby nás pozdravila. 
1.5. 2007 - jsme za zpěvu valašských 
písniček postavili  "Májku" před MŠ
10. - 11.5. 2007 - se konal  "Den 
otevřených dveří" pro nové děti a 
rodiče . 

14. - 15.5. 2007 - jsme navštívili  
"Solnou jeskyni" ve Vsetíně a sezná-
mili se s jejími účinky naše zdraví
16.5. 07  - přijelo divadlo pana Taraby 
ze Zašové s pohádkou "Děd Vševěd". 
17.5. 2007 - nás pozvali místní hasiči 
na  "Den otevřených dveří" a poutavou 
besedou nám představili svoji práci
29.5. 2007 - "Slepičí šou" a "Valašské 
pásmo" pobavilo všechny přítomné na  
"Besídce pro maminky"
30.5. 2007  - jsme v rámci 47. ročníku 
Filmového festivalu ve Zlíně navštívili 
"Kinematovlak"v Horní Lidči
31.5. 2007 - přijala pozvání tisková 
mluvčí vsetínské policie p. Javorková 
a seznámila nás s prací policistů , jejich 
posláním a prevencí na silnicích.
31.5. 2007  - "Kácení  Májky" u MŠ 
pootevřelo bránu k  vytouženým letním 
prázdninám
1.6. 2007 -  "Den dětí" jsme oslavili 
diskotékou. soutěžemi a dobrotami
Co zbývá? Ještě výlet za zvířátky, 
hledání pokladu , spaní ve školce,  
kolotoče a s indiánským pokřikem : 
"Vzhůru  na prázdniny!! 

učitelky mateřské školy 

Školní jarmark 
 Letos si návštěvník jarmarku 
mohl prohlédnout a také zakoupit 
některý z výrobků dětí u jedenácti 
stánků. Dvanáctý stánek byl trochu 
zvláštní, děvčata z devátého ročníku 
v něm nabízela upomínkové předměty 
a utržené peníze z tohoto stánku pu-
tovaly nemocným dětem. Třídní kole-
ktivy, družina, školní klub a výtvarný 
kroužek použijí utržené peníze za 
výrobky na nákup výtvarných potřeb, 
cen do soutěží nebo třeba na školní 
výlet. Děkujeme všem, kteří přišli 
na náš jarmark a nákupen ocenili 
tvořivost dětí.        Zdenka Polanská

"Klubácký hadrák" 
Členové školního klubu zaháji-
li v těchto dnech akci nazvanou 
"Klubácký hadrák". Jedná se o výro-
bu ručního hadrového koberce, který 
vzniká splétáním pruhů látek do copů 
a jejich sešíváním do kruhu.  Do 
projektu se může zapojit každý, kdo 
má chuť plést copánek. Rádi by-
chom tento náš "Hadrák" přihlásili 
do českých rekordů, pokud se nám 
ovšem podaří vyrobit rekordní kus.         
"Klubáci" 

Pestrá paleta nových zážitků předškoláků
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 V souvislosti s přípravou 
projektů, na jejichž realizaci bude 
možné v budoucnu žádat o dotace z 
EU v rámci programovacího období v 
letech 2007-2013, máme zpracováno již 
několik  projektů. 
 Zvláště jde o projekt moder- 
nizace Kulturního domu. Jelikož zastupi-
telstvo obce nemělo jasnou představu o 
tom, jak tento objekt opravit a upravit 
pro potřeby občanů počátku 21.století, 
rozhodlo se vypsat na tento investiční 
záměr architektonickou soutěž. 
 Požádali jsme celkem architektů 
o zpracování studie budoucích staveb-
ních úprav kulturního domu s tím, že 
zpět se nám vrátily 3 návrhy, ze kterých 
vybereme návrh vítězný. 
 Podané návrhy již byly pros-
tudovány odbornou veřejností, kterou 

jsem svolal v květnu na obecní úřad a 
která se skládala ze stavebních techniků 
a inženýrů bydlících v naší obci. 
 Tato komise vítězný návrh 
vybrala, nebudu Vám však sdělovat, 
který z nich, protože zastupitelstvo obce  
rozhodlo také o tom, že zorganizujeme 
výstavu, na které se budeme snažit 
zjistit i názor laické veřejnosti  k tomu, 
který z návrhů se nejvíce líbí. 
 Následně pak rozhodne zas-
tupitelstvo obce, na základě výsledků 
odborné komise i laické veřejnosti, o 
tom, kterému z architektů bude vypla-
cena odměna za zhotovení této studie 
a také, který z projektů se tak bude do 
budoucna připravovat k realizaci.
 Výstava projektů proběhne 
v zasedací místnosti KD od  neděle 
24.6.2007 do pátku 29.6.2007 do 12,00 

hod., když otevírací doba této výstavy 
bude vždy od  8,00 do 20,00 hod. 
 Po jejím zhlédnutí budete 
mít možnost se do připraveného sešitu 
vyjádřit, který z návrhů se Vám nejvíce 
líbí. Mimo tyto soutěžní návrhy zde 
budete mít možnost se podívat  také na 
projekt dopravně bezpečnostního řešení 
v naší obci;  projekt nového zdravotního 
střediska;  projekt výstavby nového 
sportovního areálu u Základní školy ve 
Valašské Polance, který by se měl již v 
letošním roce realizovat; urbanistickou 
studii návrhu výstavby nového staveb-
ního obvodu Suláčov,  studii návrhu 
provedení cyklostezky v trase Leskovec 
- Val.Polanka - Lužná a nebo projekt, 
který byl podkladem pro vydání územ-
ního rozhodnutí na odkanalizování  obce 
splaškovou kanalizací.        starosta

Přijďte a posuďte návrhy na proměnu kulturního domu

 Firma Studio Telepace s.r.o. 
dokončila práce na vzniku propagačního 
DVD Hornolidečska. Toto DVD bylo 
vyrobeno díky zajištěné dotaci, kterou 
pro Hornolidečsko, a potažmo i pro 
naši obec, zajistila Místní akční skupina 
Hornolidečska z prostředků EU v rám-
ci programu "Iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA Česká republika - 
Slovenská republika". 
DVD nám bude pomáhat seznamovat 
turisty a návštěvníky našeho regionu, 
nejen s turistickými zajímavostmi, které 
se tu nachází.
 Toto propagační DVD máme 
již k dispozici a naši občané si ho mo-

hou v případě zájmu zakoupit  na obec-
ním úřadě u paní Černotíkové 1 ks za 
100 Kč. Jedná se o paket se 2 ks DVD, 
kde na prvním z nich je uveden souhrn-
ný dokument o regionu Hornolidečska 
dlouhý 25 minut doplněný o jednot-
livé bonusy s názvem: Valašská hymna 
(2 min.) , Mikulášské obchůzky (7,50 
min.), Služby ( 5,5 min.), Skály (4,4 
min.) a Dožínky (4,4 min.). Na druhém 
DVD je zpracováno 14 samostatných 
dokumentů o jednotlivých obcích 
Hornolidečska po 8 minutách. 
Celý dokument je vyroben v jazyko-
vých verzích a to česky, anglicky a 
německy.

Už bylo dokončeno DVD Hornolidečska

Nabídka zaměstnání
Firma  HIRSCHMANN CZECH, 
výrobce kabelových svazků přijímá 
nové pracovníky
Montážní práce jsou vhodnější 
spíše pro ženy, Muže zaměstnáme 
na obsluhu vstřikovacíko lisu.
Nabízíme:
- příjemné pracovní prostředí
- odměňování dle plnění norem
- podnikové stravování, penzijní 
připojištění  
Požadujeme :
- manuální zručnost a pečlivost
- spolehlivost
- ochotu pracovat na směny
Zájemci o práci ať nás kontak-
tují na tel. čísle 571 499 731
Nebo osobně každý den od 8,00 
do 9,00 hodin Hirschmann Czech 
s.r.o., Bobrky 737, Vsetín

NEREZOVÁ SKŘÍŇ 
PRO PLYNOMĚR

Vyrobena z kvalitní nerezové
oceli, odolává povětrnostním 
vlivům, kyselinám a solím.

Doživotní záruka na zrezivění!
ŠERÝ JAROSLAV - 

ZÁMEČNICTVÍ
Francova Lhota   

tel: 571 458 205, 737 771 990
Cena: 4998,- Kč včetně DPH  

Levný internet
Máte zájem o levný a rychlý   
internet za 80 Kč měsíčně?

Připojení  24hod denně bez 
omezení stahování dat.

Základní podmínky pro zřízení:
Dobrá viditelnost na přístupový 
bod, zakoupení nebo pronájem 
zařízení pro přístup ke službě.

Kontakt pro podrobnější  
informace 

Pilčík Roman 
Valašská Polanka 259 

  Mobil : 777123465
 Telefon:  571411891         

 E-mail: cis@ms.avonet.cz

Výkup sena 
Firma AGROTECH spol. s r.o. z 
Valašského Meziříčí - Poličné,  
která se zabývá výrobou eko-
logických peletek na vytápění 
nabízí  možnost  výkupu sena  
z vašich posečených ploch a 

to volně loženého nebo balíko-
vaného. Jeho kvalita nemusí být 

na úrovni krmného produktu, 
podmínkou je suchý stav.

Předpokládaná výkupní cena 
je od 50,- do 90,- kč za 1q .

Bližší informace na OÚ 
nebo přímo na 777171742 



 Pomalu končí náš první školní 
rok a my se zamýšlíme, proč vlastně tak 
rychle utekl. Září uběhlo v záběhovém 
rytmu a už jsme  se začali připravovat 
na Vánoční koncert . Vybraní žáci z naší 
pobočky zahráli na Vánočním koncertu 
v Lidečku i Polance. 
 A abychom si té vánoční nála-
dy dostatečně užili, 23.12. naši flét-
noví andělíčci zahráli koledy na Živém 
Betlému.
 A brzy nás čekalo další důležité 
vystoupení. Naše kmenová škola 
nás pozvala na Koncert dechových 
dřevěných nástrojů.  Koncert proběhl 
24. ledna ve zcela zaplněném koncert-
ním sále ZUŠ ve Vsetíně a naši polanští 
muzikanti společně se vsetínskými žáky  
připravili přítomným pěkný zážitek. 
 Koncert ve Vsetíně byl pro 
některé žáky generálkou na okresní kolo 
soutěže komorních souborů s převahou 
dechových nástrojů. Soutěž proběhla 
15.2. 2007 v Rožnově pod Radhoštěm 
a ZUŠ Vsetín  reprezentovaly soubory 
právě z polanské pobočky. Byla to naše 
premiéra a v silné konkurenci souborů 
ze ZUŠ  Rožnov pod Radhoštěm jsme 
dopadli takto:  trio zobcových 
fléten - leona Slováková, Barbora 
Žurková a Barbora Růžičková - 2. 
místo. Duo zobcových fléten - Kateřina 
Srbová a Michaela Baletková - 2. 
místo. Klarinetové trio - Karolína 
Škabrahová, Karolína cedidlová a 
Veronika Šujaková - 3. místo

 Po soutěžích jsme vybírali pro-
gram na závěrečný  slavnostní kon-
cert .Náborový koncert pro mateřské 
školy   se konal 26.4.2007 a do jeho 
realizace se zapojili také žáci z pobočky 
v Lidečku. V pásmu Já jsem muzikant 
se děti seznámili s různými hudebními 
nástroji, na které se u nás v ZUŠce 
mohou učit hrát. Jako odměnu za jejich 
pozornost jsme jim předvedli zvukovou 
pohádku O perníkové chaloupce. 
 Slavnostní tečkou za naším 
prvním školním rokem byl Koncert ne-
jen pro maminky. Naši malí muzikanti 
připravili nejen maminkám hudební 
gratulaci s překvapením  a snad i tento 
koncert bude pěknou tečkou za naší 
celoroční prací.
 Závěr roku je pro nás hektický. 
Žáci složí postupové zkoušky a na našich 

třídních koncertech  všichni předvedou 
rodičům výsledky své celoroční práce. 
A nesmíme zapomenout na činnost dětí 
našeho výtvarného oboru. Výstavy je-
jich prací pravidelně provází naše kon-
certy v kulturním domě.
  Všechny akce  v kulturním 
domě ve Valašské Polance nám pomáhá 
organizovat Obecní úřad - děkujeme 
především  Honzovi Kozubíkovi a panu 
Slávkovi Juřicovi za jejich ochotu - díky 
jim můžeme technickou stránku organ-
izace vypustit z hlavy.   
 Máte-li i vy zájem aktivně se 
zúčastňovat života naší pobočky, přijďte 
své děti zapsat do některého z oborů, 
které ZUŠ Vsetín na našem odloučeném 
pracovišti otevírá. 
                           Zdenka Machačová

Mladí hudebníci se zlepšují, předvedli se i na koncertech
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Akce, které se chystají v p íštích týdnech 
Akce Datum  Místo konání Hudba Po adatel 
Tane ní zábava 16.6.  so Tane ní kolo 

(KD)
DESMOD,
My Pulse, Stram TJ Sokol 

2. ro ník hasi ské pohárové  
sout že  

17.6.  ne TK Repro hudba SDH 

Pou ová zábava 23.6.  so TK Gryfis Myslivci  
 24.6.  ne TK Polan anka Myslivci  
Fotbalový turnaj o  
Pohár starosty 

5.7.    t TK, fotbalové 
h išt

Repro a obecní 
muzikanti 

OÚ

Oslavy 100. výro í
založení SDH v obci   

7.7.   so KD, sál + 
zaseda ka 

--- SDH 

Oslavy 100. výro í
založení SDH a sv cení 
zvonu pro místní kostel 

8.7.   ne KD + TK + 
fotbalové h išt

Polan anka SDH  

Školní  
akademie

Všichni jste srdečně zváni na 
druh ročník Školní akademie, 

která se uskuteční 

v úterý 26. 6. 2007 
od 15.00 hodin 

v sále kulturního domu.
Vystoupí žáci základní školy, i 
děti z mateřské školy, ZUŠ a 

scholy.

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu osmi stran, distribuce zdarma 
do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Garamond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S 
případnými články či materiály, které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ nebo na Jana Filgase ml., bytem 
Valašská Polanka 383. Další číslo vyjde v  říjnu 2007. 



 Nápojový 
karton
+ papír

FIRMA JOGA RECYCLING s.r.o. 
VÁM ZAJISTÍ

SVOZ ODPADU – II. pololetí 2007 
VALAŠSKÁ  POLANKA 

NET ÍD NÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ERNÁ (ŠEDÁ) BARVA

Interval svozu  1 x za 14 dní 
     SVOZOVÝ DEN  - POND LÍ

- PAPÍR - MODRÁ BARVA 
- NÁPOJOVÝ KARTON - ORANŽOVÁ BARVA 

   24.8.         2.11. 

T ÍD NÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA 
20.7.       23.11. 

SKLO

T ÍD NÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA 
3.8.   7.9.   12.10.   9.11.   7.12.

PLAST

NEBEZPE NÝ  ODPAD  ODEBÍRÁME FORMOU MOBILNÍ SB RNY
ÍJNA 2007   ( „N“ ODPAD+VELKOOBJEMOVÝ )

Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledni ky, vy azené léky, zá ivky,vyjeté 
oleje, odpadní edidla, zatvrzelé barvy, kovové, sklen né a plastové nádoby se zbytkovým 
obsahem škodlivin, textil zne išt ný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, 
prysky ice, zbytky prost edk  na ochranu rostlin a strom , pneumatiky, duše atd.

Do modrého pytle na 
papír pat í:

noviny, asopisy, kartony, 
balicí papír, papírové obaly 
od potravin nebo jiných 
p edm t , po íta ový papír, 
papírové ubrousky, pytle, 
lepenky, katalogy, spisy 

Do zeleného pytle  na 
sklo pat í:

prázdné sklenice od 
zeleniny, kompot , láhve 
od nápoj , ovocných š av, 
lihovin, oleje, octu, rozbité 
okenní sklo (bez drát ného 
výpletu), pr myslové sklo, 
skleni ky a sklen né st epy 

Do  žlutého pytle na
plasty pat í:

ISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od potravin 
a nápoj  (PET láhve), 
plastové sá ky a obaly od 
pr myslového zboží, 
p nový polystyrén,obaly  
a láhve z um lých hmot, 
fólie,p epravky, výrobky z 
plast

Do erného pytle na 
sm sný odpad  pat í:
 porcelán, smetí, popel,starý 
textil, použité hygienické 
pot eby, mastné 
papíry,staré pryže, drát né
sklo, staré kousky koberce, 
rohože


