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Polanka zdárně ukončila náročnou plynofikaci 

Oznamujeme občanům, že v Domě s-
lužeb, nad poštou, jsou otevřeny dvě
nové prodejny  firmy ANVA !
V první z nich je otevřena
videopůjčovna s velkou nabídkou
filmů. Zde si můžete koupit i hudební
nosiče: CD a videokazety. Dále si zde
můžete koupit: kojenecké zboží,
hračky, spodní prádlo, dámské, pán-
ské a dětské ponožky, punčocháče.
V nabídce je i základní papírenské
zboží, dále zahradní nářadí jako: nůžky,
pilky, foliovníky, krycí plachty, na-
fukovací matrace s el.pumpou, sek-
ery, rýče, sklápěcí hrábě, kartáče na
auta. Koupi si zde můžete také
zázračné utěrky i utěrky Trapper do au-
tomatických praček proti zaprání prád-

la. V akci je možné si zde koupit i
např.hodinky!
V této prodejně máte možnost si objed-
nat dodávku kvalitního soukromého
vína z Pálavské oblasti pro svatby, ku-
latiny,veřejné i soukromé slavnostní
akce apod. Koupit si zde můžete také
víno lahvové a nebo čepované a to
dokonce i s pípou a s dovozem na
místo !!!
Od 1.6.2004 je nově otevřená také
drogerie Racek, od které si obec slibuje,
že nahradí uzavřenou drogerii a
průmyslovou prodejnu v Jednotě.
Otevírací doba obou prodejen :
Pondělí-Pátek
8.00-11.00 / 13.00-16.30 hod.
Sobota: 8.00-11.00 hod.

V Domě služeb fungují nové prodejny

V minulých Zpravodajích
obce jsem Vás informoval o tom, že v
letošním roce by mělo dojít k tzv.
Závěrečnému vyúčtování akce ( ZVA)
plynofikace nejen naší obce, ale i
dalších členských obcí, které plynofiko-
valy  spolu s námi pod hlavičkou S-
družení obcí Vsacko.
Státní fond životního prostředí ČR
provedl ZVA naší státem dotované in-
vestiční akce: Plynofikace členských
obcí  SOV a to „PROTOKOLEM o de-
finitivním přiznání podpory ze  SFŽP
ČR  ze dne 15.4.2004 č.j.:
34212/D/SFŽP/03-TÚ“, ve kterém se
konstatuje, že podmínky stanovené sm-
louvou č.04299821 o přidělení podpory
byly splněny, výše této podpory ze
skutečně uznatelných nákladů činila
zálohově 53.383.635,- Kč, postih za ne-
dodržení smluvních podmínek nebyl u-
platněn žádný a proto byla SOV dopla-
cena pozastávka ve výši 5.931.515,- Kč,

která činila tzv.10% pozastávku z
přidělené podpory do vyhodnocení to-
hoto ZVA. Tímto protokolem bylo fi-
nancování akce ze  zdrojů Fondu
ukončeno a finanční prostředky poskyt-
nuté SOV jako půjčka byly po tomto
ZVA změněny na již přiznanou dotaci.
Spolu s navýšením procenta přidělené
dotace na uznatelné náklady spojené s
plynofikací obcí z původních 40% na
celkových 50 %, které bylo provedeno,
na podkladě vyřízené žádosti podané

vedením SOV, ministrem životního
prostředí ČR RNDr.Ambrozkem
(KDU-ČSL), obdrželo Sdružení obcí V-
sacko od státu v posledním roce
celkem necelých 17 mil. korun,  díky k-
terým jsme mohli zaplatit pohledávky
vůči dodavatelům a ještě i něco zbylo
pro rozdělení do rozpočtů jednotlivých
členských obcí.
Katastrofická vize, o které jsem mluvil
v minulosti a to, že nebude-li
dostatečný počet připojených domác-
ností na zemní plyn, že budeme muset
vrátit i dotaci, kterou jsme utratili, se tak
nenaplnila.
Za to, že to všechno takto dobře dopad-

lo, je proto  nutné poděkovat všem
našim občanům, kteří vyhověli prosbám
vedení radnice a připojili se na zemní
plyn, případně těm, kteří svůj úmysl
provést plynofikaci svých objektů  v
blízké době potvrdili v odevzdaných
žádostech o provedení připojení plynu

Plynofikace
Obec na nákladech ušetřila
z rozpočtu cca 2 miliony ko-
run, které by musela zaplatit
v případě, že by závěrečné
vyúčtování akce nedopadlo
dobře. To se ale nestalo,
vyúčtování dopadlo

Výstava knih 
Obecní knihovna spolu s občanským
sdružením Úsměv zvou všechny
čtenáře na prezentaci knižních titulů
nakladatelství PORTÁL a
karmelitánského nakladatelství, která
právě probíhá v knihovně. Vybrané
knihy  nakladatelství    PORTÁL jsou
zaměřeny na pedagogickou a psycho-
logickou stránku výchovy a určeny j-
sou rodičům i učitelům. Karmelitán-
ské nakladatelství vydává knihy s
duchovní tématikou, vystavené tituly
jsou především z oblasti beletrie.
Knižní tituly  nejsou určeny k za-
půjčení, je možné si je prohlédnout,
popř. objednat. Adresy jsou k dispozi-
ci  v knihovně. Výstava knih potrvá
od června do konce roku 2004. 
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Rozpočet obce na letošní rok počítá
také s provedením oprav sociálního za-
řízení v KD, na které je připraveno půl
milionu korun. Tyto opravy by měly být
zahájeny počátkem prázdnin a ukonče-
ny budou koncem prázdnin. S doda-
vatelem stavebních prací bude v ne-
jbližších dnech dohodnuto, zda bude
nutné uzavřít provoz restaurace v
průběhu tohoto období a pokud ano - na
jak dlouhou dobu. Protože se nenašel
žádný zájemce o sdružení finančních
prostředků s obcí na opravy stávající
restaurace v KD, budou opraveny v
letošním roce pouze záchodky a ostatní
práce se odkládají. Vzhledem k tomu,
že stavební práce (DPH 19%) podražily,
vypadá to spíše na to, že nebude možné
tyto další stavební práce provést pouze
v příštím roce, ale že se tyto náklady
budou muset rozložit i do dalších let.
Celkové náklady na pouze stavební
práce spojené s touto rekonstrukcí (

mimo technologii kuchyně) jsou totiž
rozpočtovány na téměř 4 miliony, což
není v silách obce zaplatit v jednom
roce.
Setkali jsme se i s názorem a otázkou,
proč tak nákladné stavební úpravy, když
by stačilo vyměnit jen pár bezdo-
tykových baterií a vyměnit podlahové
krytiny. Je pravdou, že by se na pře-
chodnou dobu problém s rekonstrukcí
restaurace oddálil, ale nevyřešil by se
nastálo. Pokud chceme v Polance mod-
erní kuchyni s jinde samozřejmým
bezbariérovým přístupem do veřejné
budovy, je toto rozhodnutí správné.  
Po dokončení celé modernizace tohoto
obecního zařízení, která bude splňovat
veškeré hygienické, provozní i estetické
požadavky kladené na veřejné s-
travování v dnešní době pak totiž
můžeme být všichni bez obav z kontrol
vyhrožujících jeho uzavřením.

Josef Daněk

Záchodky v „Kulturáku“ se budou opravovat 

Sotva jsme dokončili plynofikaci,
musíme v naší obci zahájit  přípravu
dalšího velkého projektu podporujícího
ochranu životního prostředí. 
Tím  je výstavba obecní splaškové
kanalizace s vyústěním do ČOV. 
Tuto akci je nutné v nejbližších letech
(předběžně v letech 2007 – 2010 ) real-
izovat proto, že nové platné zákony o
ochraně vod (spolu se vstupem našeho
státu do EU) nás k této investici nutí s
tím, že pokud tak neučiníme, bude
muset každý z nás platit vysoké pokuty
za to, že nemáme dostatečně ošetřenou
likvidaci odpadních vod.
To by se negativně projevilo nejen v
rozpočtu obce, ale i v rozpočtech jed-
notlivých domácností, které jsou
převážně napojeny na septiky a jímky,
které z pohledu nových norem již nes-
plňují kritéria nově stanovená pro vy-
pouštění přečištěných odpadních vod do
vodotečí. 
I těch několik málo vybudovaných do-
movních čistíren odpadních vod je vel-
mi obtížné udržovat v provozuschop-
ném stavu tak, aby splňovaly náročné
limity stanovené stavebním úřadem, což
mohou dosvědčit hlavně všichni ma-
jitelé těchto malých čistíren. Do bu-
doucna totiž bude rozumnější platit v
domácnostech stočné než platit pokuty
pověřenému referátu životního

prostředí či potažmo České inspekci
životního prostředí a stejně se pak tato
domácnost napojení na ČOV nevyhne.
Již v letošním roce proto budeme,
spolu s projektanty, vyhledávat trasy
pro umístění této splaškové kanalizace
s tím, že budeme muset následně
oslovit vlastníky pozemků a požádat je
o souhlas s uložením tohoto kanaliza-
čního potrubí do těchto pozemků. Tento
vzpomínaný projekt bude řešit také
umístění jednotlivých připojovacích
šachtiček k  rodinným domkům i ostat-
ním objektům, které budou muset být
umístěny vždy poblíž stávajících jímek,
septiků či malých domovních čistíren
tak, aby bylo jejich přepojení co ne-
jlevnější a nejjednodušší. Proto i v této
souvislosti budeme muset navštívit jed-
notlivé domácnosti a toto umístění

připojovací šachtičky s každým zvlášť
projednat a dohodnout. 
Ve své podstatě se jedná o projekt, který
bude několikanásobně dražší než ply-
nofikace, kterou jsme nedávno
dokončili, o čemž svědčí také cena pro-
jektu k územnímu řízení, který má být
v letošním roce zhotoven. 
Výběrovým řízením tuto zakázku
získala firma Vodoprojekt Valašské
Meziříčí, kterou zastupuje Ing.Hradil
Ivo a která bude tento projekt zpracová-
vat nejen pro Valašskou Polanku, ale
také pro okolní vesnice. Jde o obce, k-
teré by měly zahájit výstavbu kanal-
izace s napojením na ČOV spolu s ná-
mi v roce 2007 v rámci realizace II.e-
tapy projektu „Řeka čistá Bečva“ s tím,
že do první etapy se dostaly obce
Lidečko a Horní Lideč a s výstavbu
kanalizace mají začít již v letošním
roce.  
Valašská Polanka má na realizaci této
dokumentace k odkanalizování obce
na letošní rok v rozpočtu připraveno
téměř půl milionu korun, které jsme
schopni zaplatit právě díky již vzpomí-
nané pomoci pana ministra životního
prostředí Libora Ambrozka, který tuto
pomoc podmínil právě reinvestováním
peněz znovu do ekologického projektu,.
A tím příprava odkanalizování části
území  obcí Hornolidečska  je.

Obec připravuje další velký ekologický projekt
Akce Čistá Bečva

Projekt, který počítá s vybu-
dováním kanalizačních sítí a
čistíren ve všech obcích podél
Rožnovské a Vsetínské Bečvy,

má být největší tuzemskou inves-
ticí na poli ekologie realizovanou

obcemi. Celkové náklady mají
překročit 1,5 miliardy korun, kom-

pletně by projekt měl být
dokončen v roce 2006. 

První květen je v historii naší obce nes-
mazatelně zapsán jako významný den,
den vstupu do Evropské unie. Všude
tento den probíhaly oslavy. I já jako
řadový občan Valašské Polanky si to-
hoto dne vážím a snažil jsem se ale-
spoň symbolicky připomenout důležité
místo naší obce. Proto jsme se sešli na
místě, kde 10. čevrna 1990 startovním
výstřelem poslal na trať Běhu
Veřečným závodníky nejslavnější
valašský rodák Emil Zátopek.
Pomocnou ruku při tomto setkání mi
podal Kovar Leskovec, pan Mirek
Hromada a především pan Pavel Ce-
didla. Jeho věta: “když půjde o děti,
vždycky se u nás nějaká koruna najde”,
nepotřebuje žádný komentář. Nikdo z
těch, kteří do Veřečného přišli,
neodešel s prázdnou, každý dostal
drobný dárek.                       František

Vzpomínka
na Běh Veřečným 
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ČERVEN 
středa 9. - spotřební daň - splatnost
daně za duben 
úterý 15. - daň z příjmů - pololetní a
čtvrtletní záloha na daň 
pátek 25. - spotřební daň - daňové
přiznání za květen ( daňové přiznání k
uplatnění nároku na vrácení spotřební
daně z topných olejů a zelené nafty za
květen (pokud vznikl nárok)
pátek 25 - daň z přidané hodnoty -
daňové přiznání a daň za květen 
středa 30. - daň z příjmů - přiznání k
dani a daň za rok 2003 
středa 30. - daň z nemovitostí - splat-
nost 2. splátky daně (poplatníci s
daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč
s výjimkou hospodařících rolníků) 

ČERVENEC 
pondělí 12. - spotřební daň - splatnost
daně za květen 
čtvrtek 15. - daň silniční - záloha na
daň za 2. čtvrtletí 
pondělí 26. - spotřební daň - daňové
přiznání za červen 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně z topných olejů
a zelené nafty za červen (pokud vznikl
nárok) 
pondělí 26. - daň z přidané hodnoty -
daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za
červen 

SRPEN 
pondělí 9. - spotřební daň - splatnost
daně za červen 

středa 25. - spotřební daň - daňové
přiznání za červenec, daňové přiznání k
uplatnění nároku na vrácení spotřební
daně z topných olejů a zelené nafty za
červenec (pokud vznikl nárok) 
středa 25. - daň z přidané hodnoty -
daňové přiznání a daň za červenec 
úterý 31. - daň z nemovitostí - splat-
nost 1. splátky daně (samostatně hospo-
dařící rolníci s daňovou povinností
vyšší než 1 000 Kč) 

ZÁŘÍ 
čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost
daně za červenec 
středa 15. - daň z příjmů - čtvrtletní
záloha na daň 
pondělí 27. - spotřební daň - daňové
přiznání za srpen - daňové přiznání k u-
platnění nároku na vrácení spotřební
daně z topných olejů a zelené nafty za
srpen (pokud vznikl nárok) 
pondělí 27. - daň z přidané hodnoty -
daňové přiznání a daň za srpen 
čtvrtek 30. - daň z nemovitostí - splat-
nost 3. splátky daně (poplatníci s
daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč
s výjimkou samostatně hospodařících
rolníků) 

ŘÍJEN 
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost
daně za srpen 
pátek 15. - daň silniční - záloha na daň
za 3. čtvrtletí 
pondělí 25. - spotřební daň - daňové
přiznání za září - daňové přiznání k up-

latnění nároku na vrácení spotřební
daně z topných olejů a zelené nafty za
září (pokud vznikl nárok) 
pondělí 25. - daň z přidané hodnoty -
daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za
září 

LISTOPAD 
úterý 9. - spotřební daň - splatnost
daně za září 
čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové
přiznání za říjen - daňové přiznání k u-
platnění nároku na vrácení spotřební
daně z topných olejů a zelené nafty za
říjen (pokud vznikl nárok) 
čtvrtek 25. - daň z přidané hodnoty -
daňové přiznání a daň za říjen 
úterý 30. - daň z nemovitostí - posled-
ní splátka daně (všichni poplatníci s
daňovou povinností vyšší než 1 000
Kč) 

PROSINEC 
pátek 10. - spotřební daň - splatnost
daně za říjen 
středa 15. - daň z příjmů - pololetní a
čtvrtletní záloha na daň 
středa 15. - daň silniční - záloha na daň
za říjen a listopad 
pondělí 27. - spotřební daň - daňové
přiznání za listopad  - daňové přiznání k
uplatnění nároku na vrácení spotřební
daně z topných olejů a zelené nafty za
listopad (pokud vznikl nárok ) 
pondělí 27. - daň z přidané hodnoty -
daňové přiznání a daň za listopad

Kalendář daňových povinností ve zbývajících měsících 2004

Podoba Plánu odpadového
hospodářství Zlínského kraje byla před-
mětem pracovní schůzky představitelů
kraje, radnic a technických služeb měst
a obcí regionu, která se před několika
dny uskutečnila ve Vsetíně. 
Důvodem pro jeho vypracování je
především potřeba sladit naši legisla-
tivu v oblasti třídění odpadů s legisla-
tivou evropskou v souvislosti se vstu-
pem ČR do EU. „Všechny kraje musí
ze zákona do konce letošního roku
zpracovat tento plán a my jsme za Zlín-
ský kraj tuto práci zadali specializované
firmě. Plán je hotov, avšak dříve, než
bude vydán jako závazná vyhláška,
musí postoupit veřejnému projednání,
kde bude přizváno velké množství lidí.
Před tím jsme jej však chtěli prodisku-
tovat v užším kruhu s těmi, kteří jsou
do odpadového hospodářství přímo

zainteresováni, tzn. starostové obcí,
svozové firmy, skládky apod.,“
vysvětlil důvod tohoto setkání Vojtěch
Jurčík, radní Zlínského kraje.
Plán odpadového hospodářství Zlín-
ského kraje  navazuje na Plán
odpadového hospodářství ČR, který byl
vydán v loňském roce, a zabývá se
hodnocením současné situace v oblasti
třídění odpadů a výhledem a s-
tanovením množství vytříděného
odpadu v jednotlivých komoditách do
roku 2015. 
„Naše vize je během deseti let celkově
zlepšit třídění odpadu až na 50% mater-
iálového využití všech komunálních
odpadů, rozšířit stávající systém s-
běrných nádob tak, aby 1 nádoba na
každý druh tříděného odpadu byla zhru-
ba pro 200 obyvatel s donáškovou
vzdáleností do 200m, a hlavně zlepšit

osvětu a informovanost občanů,“ upřes-
nil Vojtěch Jurčík. 
Samotnou výchovu občanů a práci s
lidmi vnímali všichni zúčastnění jako
největší a nejzásadnější problém. 
“Zjistili jsme, že nejúčinnější osvěta je
prostřednictvím dětí, které následně učí
i své rodiče a prarodiče. Z hlediska
důvěry občanů je však nejdůležitější
pokud možno neměnit zavedený sys-
tém,“ prezentoval svou zkušenost s-
tarosta Slavičína Pavel Studeník.
Představitelé jednotlivých měst a obcí
se však na problematiku třídění odpadů
dívají především z ekonomické
stránky.  
„Obec či město udělá vše pro to, aby
ušetřilo. Pokud tedy získá dotaci na
linku na zpracování odpadů, bude se
chovat mnohem více uvědoměle než ty
obce, které finanční prostředky

Krajští úředníci jednali se zástupci obcí o problému s odpady
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Vážení spoluobčané, kteří používáte In-
ternet !
Určitě jako vedení obce očekáváte, že
přijde brzy doba, kdy Telecom zahájí
poskytování těchto služeb prostřed-
nictvím tzv. ADSL a budete moci se stát
uživateli Internetu za měsíční paušální
poplatek a to on-line bez omezení m-
nožství přenosu dat.
Máme informaci o tom, že do naší tele-
fonní ústředny se v dohledné době
takovéto zařízení Telecom nepřipravuje
instalovat. Proto nezbývá, než abychom
se pro následující období rozhodli, jak
dál. 
Jednou z možností je využít nabídky
tzv.mobilních operátorů, ale tato nabíd-
ka je v současné době ještě stále dosti
drahá.
Nabízí se však možnost využívat tech-
nologie bezdrátového Internetu, jejíž
provozní cena (měsíční poplatek za jeho
užívání) je přímo závislá na počtu jeho
uživatelů a dále také od kladeného
požadavku na rychlost připojení a na
přenos požadovaného objemu dat.
Jednou z nabídek, která je velmi zají-
mavá, je možnost využití permanent-
ního připojení na Internet prostřed-
nictvím neziskové komunity jménem
DomiNet!
Předpokládáme, že akce „DomiNet do
Valašské Polanky“ se rozjede již o
letošních prázdninách vybudováním
přípojných bodů (Access pointů), vhod-
ně rozmístěných a pokrývajících oblast
zájemců o připojení, jako např. počítače
obecního úřadu, obecní knihovny,
školy, školky, podnikatelů  a dalších
občanů.

Prvotním cílem je získání dostatečné
členské základny a následující vybu-
dování přístupového bodu v obci s do-
brou viditelností tak, aby pokryl
signálem co největší oblast potencionál-
ních zájemců o připojení.
Abychom toto mohli zodpovědně
provést, potřebujeme znát další zájemce  
(mimo obec, školu, školku a knihovnu )
o toto připojení s tím, že tyto zájemce
pak zahrneme do budování této sítě i-
hned v rámci tzv. I etapy. 
Předpokládáme totiž, že v případě
úspěchu tohoto projektu by se zájem o
tuto službu zvýšil a rozšiřování signálu
by se následně budovalo na další etapy.
Proto vyzýváme všechny zájemce, kteří
by se chtěli do tohoto projektu zapojit,
aby se přihlásili na OÚ ( písemně a nebo
e-mailem  na adresu: oupolanka@vol-
ny.cz) a nahlásili zde tyto údaje:  Jméno
a příjmení, Adresa, Telefonní kontakt,
e-mail. V případě písemné odpovědi s
vyplněnými údaji této ankety připojte i
vlastnoruční podpis.
Předpokladem je, že každá nepodnika-
jící osoba (domácnost) by mohla použí-
vat permanentně Internet bez omezení
množství dat  za paušální poplatek ve
výši od 300,- Kč/měsíc s tím, že zave-
dení tohoto Internetu do domácnosti
bude stát jednorázovou investici ve výši
1500 až 3000,- Kč, které nejsou ani ve
výši skutečných pořizovacích nákladů.
Podnikatelé by připojovací poplatek
zaplatili dle skutečných nákladů a to po
dohodě s fy. DomiNet.
Pište co nejdříve a svůj zájem sdělte na
OÚ Val.Polanka nejpozději do
30.6.2004 !!!
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Bude zájem o bezdrátový Internet? 

Jedenáctým ročníkem soutěže Chrám
i tvrz ožil vsetínský Dům kultury.
Pořadatelé pojmenovali celou soutěž
podle knihy českého jazykozpytce
Pavla Eisnera, a proto je také soutěž
věnována české řeči jak v mluveném,
tak i hudebním projevu. 
Pozornost široké veřejnosti se
soustředila na sobotní soutěžní den, v
němž se představilo deset pěveckých
sborů ze Zlínského, Olomouckého a
Moravskoslezského kraje. 
Soubory byly rozděleny do dvou kate-
gorií na sbory dětské a mládežnické. 

Vzhledem k tomu, že letošní rok byl
vyhlášen Rokem české hudby, pod-
mínkou soutěže byla patnáctiminutová
interpretace českých skladeb. 
Soutěž hodnotili odborníci na h-
lasovou výchovu a sbory v čele s
Pavlem Režným, pedagogem olo-
moucké Univerzity Palackého. 
Potěšitelné je, že výrazně uspěl (druhé
místo v kategorii mládežnických s-
borů)  i  Dívčí pěvecký sbor Polanka
pod vedením Jaromíra Bazela, který
navíc převzal čestné uznání za h-
lasovou kulturu dívčího sboru.

NAROZENINY OSLAVILI 
60 let
Jan Ondrušek čp.8

Stanislav Hyžák čp.169

Pavla Žáková čp.139

65 let  
Bohumil Šafařík čp.37

Antonie Měrková čp.11

70 let 
Marie Somrová čp.302

Anna Zimková čp249

75 let
Václav Mikušek čp.236

Anna Daňková čp.164

80 let
Ludmila Filgasová čp.201

Antonín Daněk čp.85

89 let
Božena Žáková čp.227

90 let
Rozalie Staňková čp.102

NOVÍ OBČÁNCI
Jana Šimarová čp.36

Veronika Ondrová čp.140

Simona Hájková čp.111

Jiří Špička čp.293

Tereza Kropidlowská čp.338

SŇATKY
Jana Kovářová čp. 198 a Miroslav

Filák

ZEMŘELI
Bohumil Prcín čp.173 

ve věku 81 nedožitých

František Krátký čp.5

ve věku 44 let

Zpracovala: Sláčíková Věra

Společenská
kronika obce

Pěvecký soubor Polanka uspěl v soutěži 
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V souvislosti s rostoucím počtem
krádeží jízdních kol a krádeží věcí z
garáží, rodinných domůa ostatních ob-
jektů policie žádá občany, aby si jizdní
kola zabezpečovali proti zcizení, dále
aby si zamykali domy, sklepení a podob-
né objekty. 
Současně policisté varují občany před d-
vojicí neznámých žen, které okrádají
především důchodce . 
V několika případech navštívily tyto
podvodnice starší lidi s oznámením, že
vyhráli v soutěži cenu, například sadu
hrnců.  Podvod spočíval v tom, že dů-
chodci podle sdělení žen museli nejprve
zaplatit daň z této výhry. Peníze
samozřejmě podovodnice odnesly a sadu
hrnců majitelka domu nikdy neviděla. 
V jednom případě dokonce ženy

poprosily jednu starší paní, aby jim
vrátila do pětitisícovky. Když stará paní
hledala peníze, podvodnice si velmi
dobře ohlídaly, kde má dotyčná doma
schované peníze a pak ji v nestřeženém
okamžiku okradly o další hotovost.
K popisu první z žen bylo zjištěno, že je
ve věku kolem dvaceti let, štíhlé postavy,
má tmavé krátké vlasy, vysoká je asi 160
centimetrů. Druhá žena vypadá na 30-35
let, střední postava, výška asi 170 cm,
krátké špinavé blond vlasy. 
Policie proto varuje občany, aby do
svých domů nepouštěli podobné pod-
vodníky, především lidi, kteří jim něco
nabízejí, případně oznamují, že vyhráli v
soutěži.

Tiskový mluvčí vsetínské policie
František Hauk

V základní škole už téměř čtyři roky 
velmi úspěšně funguje Školní klub

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v
rozsahu osmi stran, distribuce zdarma do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Na-
dat Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Josef Daněk. S případný-
mi články či materiály, které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ
nebo na Jana Filgase ml., bytem Valašská Polanka 383. Na přípravě tohoto čísla se
podíleli: Josef Martinka, Josef Daněk,   Jan Filgas ml. Další číslo vyjde v říjnu 2004. 

připravujeme ....
Na naší základní škole provozuje svo-
ji činnost školní klub, ve kterém mají
děti pátých až devátých ročníků
možnost trávit volný čas po
vyučování. Mají zde k dispozici různé
hry, možnost navštěvovat knihovnu,
tělocvičnu a školní hřiště. Také pořá-
dají různé sportovní turnaje, turistické
vycházky a jezdí plavat do Vsetína.
Rádi bychom naším dětem nabídli
ještě něco navíc. Proto od příštího
školního roku budou v rámci školního
klubu fungovat zájmové kroužky. V
této chvíli už máme zajištěny vedoucí
pro některé kroužky, a to kroužek výt-
varný, sportovní, dramatický, kroužek
ručních prací a kroužek moderního
tance. Budeme se také snažit vyhovět
požadavkům dětí a podle jejich zájmu
zajistit kvalifikované vedoucí pro něk-
teré další činnosti.
Tato zájmová činnost bude probíhat
vždy odpoledne od 15.00 hodin 1 krát
týdně, případně 1 krát za 14 dní.

Škola se snaží maximálně vyjít vstříc i
sociálně slabším rodinám, a proto
roční poplatek nepřesáhne částku
100,- na kroužek. 
Peníze budou použity výhradně na
pořízení materiálu potřebného k čin-
nosti jednotlivých kroužků. Tato min-
imální částka může být stanovena díky
tomu, že veškeré prostory školy i za-
řízení budou využívány zcela zdarma. 
Také k tomu přispívá i fakt, že po
celou dobu činnosti školního klubu
nás všemožně podporují manželé I-
vana a Bohumil Filgasovi z
Veřečného, ať už slevou při nákupu v
jejich prodejně ve Vsetíně,nebo také
formou věcných darů.Touto cestou
děkujeme nejenom jim, ale všem
rodičům za jejich případnou pomoc.
Věříme, že rozšíření činnosti klubu
přivítají jako zajímavou náplň volného
času nejen děti, ale i jejich rodiče.

vychovatelka
Zdenka Polan-

ská

Školní klub a školní družina při ZŠ ve
Valašské Polance pořádají pro své žáky:

ROZLOUČENÍ SE
ŠKOLNÍM ROKEM

V letošním roce chceme již
tradiční opékání obohatit o méně obvyk-
lé činnosti. Děti, které budou mít zájem,
se mohou účastnit pěší tůry do Prlova,
kde pro ně bude zajištěn bohatý pro-
gram. Na zdejší farmě se setkají se
zvířaty, ti odvážnější mohou podniknout
projížďku na koni.
Při zpáteční cestě určitě dojde i na již
zmiňované opékání, ale tím naše ro-
zloučení ještě nebude zdaleka u konce. 
Po návratu do Valašské Polanky už na
nás bude čekat paní knihovnice, která ve
spolupráci s dětmi ze školního klubu
připraví program zaměřený na přírodu a
zvířata. Děti se také pokusí tuto tématiku
vyhledat na internetu.
Ani ve večerních hodinách se děti
nevrátí ke svým rodičům. Chceme ve
školní družině společně přespat. Ráno se
posilněni vydatnou snídaní a hlavně obo-
haceni o mnohé společné zážitky vrátíme
domů.

Volby 2004
Oznámení o době a místě konání v-
oleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Valašská Polanka po-
dle §23 zákona č. 62/2003 Sb. ozna-
muje:
1. Volby do Evropského parlamen-
tu se uskuteční dne 11. 6. 2004 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
12. 6. 2004 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místem konání voleb do Evrop-
ského parlamentu  je ve Valašské
Polance volební místnost v budově
obecního úřadu.
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, ces-
tovním pasem), nebo totožnost a
státní občanství jiného členského
státu EU a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voličibudou dodány 3
dny přede dnem voleb do Evrop-
ského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnos-
ti.

Policisté varují: dobře zamykejte své domy,
sklepy, dávejte si pozor na podvodníky 
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