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Na péči o místní komunikaci letos mnoho peněz nezbylo

Memorandum o spolupráci na
realizaci silničního propojení R 49 a
I/49 dnes podepsali zástupci Zlínského
kraje, Statutárního města Zlín a Ředitel-
ství silnic a dálnic České republiky. 

Dálnice má napojit Zlín na dál-
nici D1 u Hulína, pokračovat přes
Fryšták směrem ke Zlínu a vést dále na
Slovensko. Propojení rychlostní silnice
R 49 a stávající silnice I/49 dojde také k
napojení města Zlína na nadřazenou sil-

niční síť.  “Odhaduji, že příprava samot-
né stavby bude trvat necelé čtyři roky.
Realizace bude závislá na jednáních o
konkrétní trase komunikace,” uvedl Petr
Laušman, generální ředitel Ředitelství
silnic a dálnic České republiky.

Podpis memoranda ocenili i
představitelé Zlínského kraje. “Tato ko-
munikace je důležitá pro kraj jako
celek, nejen pro krajské město,” uvedl
hejtman František Slavík.

Politici debatují o dálnici na Slovensko

Opravy cest a komunikací se
letos zatím také kvůli napjatému
rozpočtu nemohly provést na všech
potřebnýchmístech.

V průběhu měsíce června toho-
to roku proběhla  oprava místní komu-
nikace k Janáčům ve Veřečném, kterou
provedla firma SWIETELSKY z
Valašského Meziříčí.. Celkové náklady
činily 527.358,- Kč, což představovalo
opravu cesty penetračním makadamem
v délce 530 mb a zřízení 4 ks ocelových
svodnic s tzv.horskou vpustí pro odvod
povrchových dešťových vod z vozovky. 

K opravě této místní komu-
nikace mohlo v letošním roce dojít pro-
to, že Krajský úřad Zlínského kraje
poskytl naší obci na opravu této cesty
dotaci ve výši 210.000,- Kč. Naší žá-
dosti však nebylo vyhověno v plném

rozsahu ( žádali jsme o poskytnutí
dotace ve výši 300.000,- Kč ) a proto
musel být upraven rozpočet obce na
letoší rok a plánovaná oprava místní ko-
munikace k Juřicom (v rozsahu cca 100
tis. Kč ) musela být zrušena.

Kromě toho byla provedena o-
prava místní komunikace přes nově o-
pravený propustek u Hořelků, oprava
účelové komunikace v bývalém areálu
ZD po, již před  dvěma lety dokončené,
stavbě vodovodu, oprava překopu pro
odvodnění příkopu za železničním pod-
jezdem do Veřečného a dále pak opravy
výtluků na místních komunikacích na
Závodí a také na části místní komu-
nikace do Veřečného. Za tyto práce by-
lo dodavatelským firmám vyplaceno
dalších  100 tis. Kč s tím, že práce na o-
pravách překopů provedených při ply-

nofikaci obce byly provedeny v rámci
reklamace zdarma firmou IMOS Zlín.

Také pro příští rok je nutné při
sestavovaní rozpočtu počítat s tím, že
po zimě přibude dalších výtluků, které
bude nutné opravit. Navíc došlo, z
důvodu  těžby a odvozu  kalamitní pi-
lařské kulatiny z lesů postižených
vichřicí , k poškození dalších místních
komunikací, které bude nutné v příštím
roce opět opravit. Rádi bychom do
rozpočtu obce na příští rok zahrnuli
rovněž opravu místní komunikace k
Juřicom. Doufáme jen, že bude možné
na opravu místních komunikací opět
požádat KÚ Zlínského kraje o dotaci a
že nám bude opět vyhověno, protože
vlastních finančních prostředků má naše
obec, do splacení přijatých úvěrů v min-
ulosti, stále málo.

Bezdrátový
internet

Opakujeme výzvu pro ty,kteří mají
zájem se připojovat na internet
kdykoliv bez ohledu na telefonní
poplatky.  Nabízí se možnost využívat
technologie bezdrátového Internetu,
jejíž provozní cena (měsíční poplatek
za jeho užívání) je přímo závislá na
počtu jeho uživatelů a dále také od k-
ladeného požadavku na rychlost
připojení. Nabízí se možnost využití
permanentního připojení na Internet
prostřednictvím neziskové komunity
jménem DomiNet! Akce „DomiNet
do Valašské Polanky“ se rozjela již o
letošních prázdninách vybudováním
přípojných bodů (Access pointů) .
Podrobnosti na letáku společnosti
DomiNet uvnitř Zpravodaje.

Upozornění kvůli hrobům v Leskovci
Obec Leskovec sepisuje smlouvy o pronájmu hrobového místa a urnových
skříněk v kolumbáriu na místním hřbitově v Leskovci.Žádáme občany Polanky,
kteří mají v pronájmu hroby a urnové skříňky, aby se v co nejkratší době
dostavili na OÚ v Leskovci k sepsání smlouvy o pronájmu. Hroby, na které neb-
ude uzavřena smlouva, budou považovány jko volné a v případě potřeby bude
na hrob uzavřena smlouva s novým nájemcem.  Miroslav Holubec, starosta
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Ve Zpravodaji č.0204 jsem
Vás informoval o přípravě nejen naší
obce na realizaci velkého regionálního
investičního záměru, jehož je naše obec
součástí a to projektu s názvem  " Čistá
řeka Bečva", který má být realizován v
letech 2007 - 2010. 

Totéž čeká 
i sousední obce

První etapu tohoto projektu za-
hájilo v letošním roce několik větších
obcí, mezi kterými jsou např. obce
Horní Lideč a Lidečko.

Mnozí z Vás se jistě neubránili
myšlence s otázkou, proč se vedení naší
obce v krátké době opět hrne do další
nejen finančně náročné akce ?!  

Vždyť již nyní, po
dokončených  stavbách  plynofikace a
vodovodu,  je zřejmý citelný nedostatek
peněz v obecní pokladně a proč se raději
nesoustředíme na to, co naše obec v
současné době velmi potřebuje a to je,
mimo jiné, např. : oprava cest, výstavba
nových stavebních obvodů, rekon-
strukce a opravy obecních budov, mod-
ernizace místního rozhlasu, výstavba
moderních víceúčelových hřišť, stavba
nového zdravotního střediska  atd. atd. 

Zbytečnost? 
Kdepak, nutnost
Vždyť každý má v současné

době nějakým způsobem likvidaci
odpadních vod vyřešenu a to buďto sep-
tikem, jímkou na vyvážení či malou
domácí čistírnou a tak se zdají investice
do výstavby splaškové kanalizace v naší
obci jako zbytečné !  

Bohužel tomu tak není i když
se to tak na první pohled jeví. S účin-
ností zákona č.20/2004 Sb.o vodách
totiž tento zákon omezil všem vlast-
níkům nemovitostí  stávající platnost
povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních,
která nabyla právní moci do 31.12.2001
přičemž  platnost těchto povolení končí
nejpozději dnem 1.1.2008 !!!  

V praxi to znamená,  že každý
vlastník nemovitosti nejen v naší obci,
který měl kolaudaci svého domu před
31.12.2001, musí ( nebo by měl ) znovu
vyřídit do 1.1.2008 nové povolení na
vypouštění odpadních vod !! 

Každý kdo vypouští odpadní
vody  je povinen požádat o nové pov-
olení a vzhledem k tomu, že vodní

zákon jasně říká, že čištění má být v
souladu  s dostupnými technologiemi,
bude nutné provést úpravu mnoha
čistících zařízení či výstavbu nové do-
movní čistírny nebo lépe - vybudovat v
obci kanalizaci zakončenou centrální
ČOV. 

S papírováním všem 
lidem pomůže obec

Zapojením se naší obce do pro-
jektu Řeka čistá Bečva nemusí naši
občané, mimo samoty a odlehlá údolí,
samostatně řešit  tato nová povolení k
vypouštění odpadních vod, protože se o
to postaráme na obecním úřadě. 

Při vyřizování prováděcí pro-
jektové dokumentace a stavebního pov-
olení na splaškovou kanalizaci
navštívíme každého majitele nemovi-
tosti a požádáme ho o souhlas se vstu-
pem na jeho pozemek za účelem vybu-
dování napojovací šachty splaškové
kanalizace, do které se tento vlastník
následně napojí.

Projekt "Čistá řeka Bečva -
II.etapa" je  tak ve své podstatě velmi

vhodná příležitost pro centrální
vyřešení problémů všech vlastníků
nemovitostí v obci, na které obdržíme i
dotaci z evropských strukturálních
fondů a z prostředků Státního fondu živ-
otního prostředí ČR ! 

Ušetřit by měli 
všichni, obec i občané

Místo výstavby vlastní do-
movní čistírny odpadních vod si tak
vlastník nemovitosti zaplatí pouze
odpojení a zrušení jímky či septiku a
novou kanalizační přípojku, kterou se
napojí do napojovací šachty, (podobně
jako HUP u zemního plynu ),  kterou
obec vybuduje až na pozemek vlastníka
poblíž stávající jímky či septiku čímž
uspoří nemalé finanční prostředky opro-
ti tomu, kdybychom nebyli do tohoto
projektu zapojeni. 

Z tohoto důvodu není možné
se do tohoto projektu nezapojit, vždyť
nejen že ušetříme, přijetím již vzpomí-
naných dotací, nemalé finanční
prostředky obce, ale také pomůžeme us-
pořit finanční prostředky vlastníkům
nemovitostí a také jim ušetříme mnoho
starostí s vyřizováním nového povolení
k vypouštění odpadních vod. 

Vždyť také od toho na obec-
ním úřadě jsme. Doufejme jen, že bude
získáno dotací tolik, aby obecní poklad-
na byla schopna  vlastní podíl této in-
vestice zaplatit !

Státní úředníci 
budou posílat kontroly

Zákon č.20/2004 Sb. o vodách
samozřejmě řeší i kontrolu dodržování
tohoto zákona. 

K zjištění, jak jsou odpadní
vody čištěny se provádí vodoprávní do-
zor vodoprávními úřady. Tento dozor
provádí pracovníci vodoprávních úřadů
obcí s rozšířenou působností a Česká in-
spekce životního prostředí ČR. 

Pokud budou zjištěny ne-
dostatky bude možné uložit těmito pra-
covníky rovněž sankci. Podnikající fyz-
ické osobě nebo právnické osobě je
možné za to, že vypouští odpadní vody
do vod povrchových nebo podzemních
popř. do kanalizace v rozporu s vodním
zákonem, uložit sankci v rozpětí od 10
tis. do 10 mil. Kč. U občanů se sankce
řídí přestupkovým zákonem a je zde
možné uložit pokutu za porušování vod-
ního zákona do výše 50 tis.Kč!!
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Čistá Bečva, další mamutí akce, do které musí obec jít

Zakázku za miliony eur získá 
firma, která vyjde jako vítěz 

z výběrového řízení na zhotovení
investičně nejnáročnější části 

projektu Čistá řeka Bečva, 
v jehož rámci obce Vsetínska

postaví desítky čističek odpad-
ních vod. Výběrové řízení na třetí 

závěrečnou část akce, kam 
spadá i Valašská Polanka, bude
uspořádáno v příštích dnech. Do
dvou měsíců budou uveřejněni 
vítězové výběrových řízení na

všechny tři části projektu. 
Na největším investiční projektu
posledních let se na Vsetínsku

podílí patnáct obcí, celkové 
náklady na jeho dokončení s ne-
jvětší pravděpodobností přesáh-
nou jeden a půl miliardy korun.
Projekt je prvním mikroregionál-
ním projektem v České republice

a má pomoci plnit závazky 
z hlediska kvality vypouštěných
odpadních vod podle přísných 

norem Evropské unie. 
Díky tomu také získal výhodnější
dotační podmínky než mnohé jiné
podobné projekty v rámci Evrop-

ské unie. Brusel zaplatí 
sedmdesát procent nákladů.
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Správce vodního toku Senice - Povodí
Moravy upozorňuje majitele a uživatele
pozemků kolem vodních toků a majitele
rodinných domů, chat v blízkosti
Senice, že ukládání jakéhokolivm ater-
iálu, včetně zeminy nebo štěrků z
výkopu, stavebního  materiálu,
palivového dříví, trávy, sena, zejména
však odpadů jakéhokoliv druhu, do ko-
ryta vodního toku, na břeh koryta nebo
v blízkosti vodního toku je zakázáno.
Současně správce upozorňuje, že
jakékoliv poškozování porostů na

březích vodního toku, ničení stromů a
křovin, vypalování porostů, ořezávání
větví, je zakázáno. Senice je význam-
ným ekologickým prvkem a je součástí
bookoridoru nadregionálního významu.
Na poškozování přírody, krajiny a život-
ního prostředí poukazuje Inspekce
ochrany přírody a krajiny, Správa
CHKO Beskydy, MěÚ Vsetín.  Ke všem
výše uvedeným činnostem je nutné pro-
jednání a souhlas správce toku, kterým
je v tomto případě provozovna Povodí
Moravy ve Valašském Meziříčí.

Sbìr velkoobjemového
a nebezpeèného 

odpadu
Pøipomínáme obèanùm, že

V SOBOTU 2. ØÍJNA 
OD 8.00 HODIN 

se uskuteční ve Valašské Polance již
tradiční sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu.  Sběr bude jako
již tradičně  na parkovišti před KD.

Občané, kteří mají v letošním
roce zaplacený poplatek za likvidaci
odpadů jej zde mohou odevzdat zdarma,
živnostníci pak mohou zde svůj živnos-
tenský odpad odevzdat též, je nutné
však  odpovědnému pracovníkovi svo-
zové firmy nahlásit, zda má dotčený
živnostník smlouvu na likvidaci odpadů
přímo se svozovou firmou ( která mu
pak zašle přímo účet za likvidaci
odpadů ) a nebo, že má smlouvu sep-
sanou s OÚ Val.Polanka, kterému svo-
zová firma vyúčtuje likvidaci odpadů
dotčeného živnostníka a OÚ pak tyto

náklady přeúčtuje živnostníkovi. Pokud
toto živnostnici či podnikatelé takto ne-
provedou, nebudou mít následně doklad
o tom, že v souladu ze zákonem o živ-
otním prostředí zlikvidovali svůj
živnostenský odpad a následně pak mo-
hou mít problémy se všemi případnými
kontrolními orgány !
Odevzdávat se nebude klasický železný
šrot, pouze níže uvedené odpady.  Ole-
jové automobilové filtry,  Plechovky se
zbytky barev, Monočlánky, Autobaterie,
Zářivky, Znečistěné láhve, Sklo od
chemikálií, Zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky, Staré kosmetické
přípravky, Staré léky, Vyjeté motorové
oleje, Mořidla a rozpouštědla, Plastové
obaly, Nádoby od škodlivin, opotřebené
pneumatiky, Hadry, znečištěné barvami,
oleji  nebo vazelínou, Obaly od sprejů,
Televizory, Rádia, Ledničky, Domácí
elektrospotřebiče, Matrace, WC mísy,
Umyvadla, Koberce, Linolea,  Kočárky
a další podobný odpad.
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Obec pořádá další sběr odpadu

Narozeniny oslavili 
60 let
Alois Srba čp.16
Jaroslav Korčák čp.219
Ludmila Šafaříková čp.209
Alois Šafařík čp.209
Josef Hájek čp.332
Alois Jančár čp.281
Karel Šimara čp.376

65 let  
Tomáš Vávra čp.290

70 let 
Božena Hyžáková čp.256
Marie Baranová čp.165
Ludmila Plánková čp.260

75 let
Marie Srbová čp.245

80 let
Josef Juřica čp.298

Noví občánci
Matěj Kovář čp.323
Martin Fojtík čp.325
Kateřina Daňková čp.369
Radim Žák čp.15
Ondřej Kašpar čp.213
Tomáš Zigmund čp.79
Matěj Šafařík čp.239

Sňatky:
Tomáš Janáč čp.66 a  Jana
Pavelková

Zemřeli
Anežka Žáková čp.15
ve věku 83 let
Františka Šviráková čp.69
ve věku 95 let
Jaroslav Filgas čp.254
ve věku 69 let
Marie Černá čp.226  
ve věku 76 let

Zpracovala: Sláčíková Věra

Společenská
kronika obce

Varování! Žádný odpad v blízkosti Senice

POSEZENÍ  S DŮCHODCI
Kulturní středisko při OÚ Val.Polanka připravuje

na neděli  14. listopadu 
v sále Kulturního domu již tradiční setkání občanů Valašské Polanky
tzv.dříve narozených, které se již stalo tradicí a jemuž se vžil název
"Posezení s důchodci". Letošní program bude určitě překvapením pro
všechny přítomné, které tímto samozřejmě co nejsrdečněji zveme, pro-
tože jeho náplň bude tvořena nejen tzv. z místních zdrojů, například

Valášek, Zoufalka, Boží Šramot a další.
ale své premiérové vystoupení zde připravuje také nově vytvořená
taneční skupina 15-ti žen z Valašské Polanky, která si svůj název teprve
hledá! Možná si právě na tomto představení  ke svému názvu přijdou.
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Sdělení Ministerstva dopravy
ČR o podmínkách pro uplatňování
žákovského      jízdného od 1.9.2004

Výše jízdného závisí na věku
žáka. Pro určení věku žáka je rozhodu-
jící datum dne předcházejícího dni je-
ho 15. nebo 26. narozenin.

Nárok na zvláštní/zlevněné
jízdné pro žáky škol (dále jen "žákovské
jízdné") se prokazuje "žákovským
průkazem".

Žákovský průkaz musí obsa-
hovat základní údaje:
a) jméno, příjmení, datum narození a
aktuální fotografii žáka
b) název a místo školy v záhlaví rubu
žákovského průkazu
c) místo bydliště žáka - uvedeno v
kolonce "Z"
d) místo sídla školy - uvedeno v
kolonce "Do"
e)  platnost (školní/akademický rok). U
žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4
školní roky (mimo měsíců červenec, sr-
pen) s tím, že škola každoročně
potvrzuje prodloužení platnosti pro
konkrétní školní rok záznamem na
rubové straně průkazu; u žáků starších
15 let potvrzuje škola průkaz vždy na
jeden školní rok.

Způsob dojíždění označí škola
pomocí symbolu "kladívka": 
přeškrtnutý symbol - žákovský průkaz
platí pro jednotlivé jízdy i o sobotách a
nedělích
ponechaný symbol - žákovský průkaz
platí pouze v pracovní dny

Dopravci zveřejní ve svých
smluvních a přepravních podmínkách
nejbližší místo/místa, ve kterých se bu-
dou prodávat a ověřovat tiskopisy
žákovských průkazů.

Žák předkládá řádně vyplněný
a školou potvrzený žákovský průkaz
spolu s fotografií formátu 3,5 x 4,5 cm
dopravci.

Dopravce nebo osoba
pověřená dopravcem vyznačí dobu plat-
nosti žákovského průkazu v kolonce
"Platí od …. do…" a opatří jej razítkem
dopravce a svým podpisem a u žáků s-
tarších 15 let ověří správnost vy-
plněných osobních údajů porovnáním s
údaji uvedenými v osobním dokladu žá-
ka (občanský průkaz, cestovní pas).

Po kontrole správnosti osob-
ních údajů opatří průkaz průhlednou
holografickou destruktivní folií (v lev-

ém dolním rohu fotografie) a přelepí lí-
covou stranu samolepícím štítkem
(průhledná folie o rozměru průkazu). 

Žákovský průkaz platí jen po
dobu trvání školního/akademického
roku, vyznačeného školou mimo
měsíců červenec, srpen a pouze z míst a
do míst v něm uvedených.

Místo bydliště, sídlo školy i
sídlo praktického vyučování se musí
nacházet v ČR. Při denním dojíždění je
žákovské jízdné přiznáváno pouze v
pracovní dny. 

Žákovské průkazy se mezi dopravci
vzájemně uznávají. Platný žákovský
průkaz se předkládá při zakupování a
kontrole jízdních dokladů.

Dojíždí-li žák za účelem prak-
tického vyučování v rámci předep-
saných osnov do jiného místa než do
místa sídla školy, vydá dopravce po
prokázání nároku na žákovské jízdné

další žákovský průkaz. V novém
průkazu škola potvrdí období, ve k-
terém bude využíván.

Na základě předložení plat-
ného žákovského průkazu dopravce v
železniční veřejné vnitrostátní pravidel-
né osobní dopravě a ve veřejné vni-
trostátní silniční linkové osobní auto-
busové dopravě, vydá jízdenku za
žákovské jízdné  pro jednotlivou jízdu
nebo časovou jízdenku (pro denní do-
jíždění) pro cestovní úsek vyznačený v
žákovském průkazu. Není-li možné
odbavení jedním dokladem, je žák
odbaven každým dopravcem zvlášť. 

Žákovské jízdné se přiznává v
cestovním úseku vyznačeném na
žákovském průkazu na všech spojích
jednotlivých dopravců, u železničních
dopravců pouze ve 2. vozové třídě. 

Žákovské jízdné se nevztahuje
na příplatky uplatňované k jízdnému za
použití vlaků vyšší kvality. Při použití
1. vozové třídy zaplatí držitel
žákovského průkazu v závislosti na
věku obyčejné jízdné nebo zvláštní jízd-
né pro děti do 15 let pro 1. vozovou tří-
du.

Dopravce vyznačí na vydané
jízdence druh žákovské slevy např. tex-
tem "Sleva: Žák" nebo "Student". Z
důvodu následného prokazování a
vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty
za vydané jízdenky se žákovskou
slevou budou jednotliví dopravci vydá-
vat jízdenky elektronickým způsobem.
Jiný způsob je možný pouze výjimečně
a musí být uveden ve smlouvě.

Přiznávání žákovského jízd-
ného v rámci městské dopravy je up-
raveno výměrem MF č. 01/2004 část II.
položka č. 8 písm. b).

Pokud se žák při kontrole jízd-
ních dokladů prokáže jen průkazem bez
jízdenky nebo jízdenkou za žákovské
jízdné bez předložení žákovského
průkazu, považuje se za cestujícího bez
platné jízdenky. V takovém případě
zaplatí v závislosti na věku
obyčejné/plné jízdné nebo
zvláštní/zlevněné jízdné pro děti do 15
let, a to z nástupní do cílové stanice. 

Cena předložené jízdenky pro
jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě to-
ho zaplatí přirážku ve výši stanovené
dopravcem ve smluvních přepravních
podmínkách.

Strana 6 - Různé
Podmínky pro uplatňování žákovkého jízdného

Informace 
od přepravců

Cenu za ověření každého
průkazu stanovili dopravci ve

Zlínském kraji ve výši 
40 korun.

Průkazky prodávají 
(za 1 korunu) a ověřují 

v kraji dopravci: 

ČSAD Vsetín
ČSAD Kroměříž

prodej u řidičů autobusů 
na autobusových nádražích,

ověřování rovněž na 
autobusových nádražích

České dráhy - prodej
ověřování ve všech poklad-

nách

Společnost Housacar
prodává průkazy u řidičů od
34. týdne již s předplaceným 
ověřením, při ověření na au-

tobusovém nádraží
ve Zlíně nutno předložit

doklad o zaplacení.
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Laboratoř fyzikální: měření hluku, vi-
brací, osvětlení, neionizujícího záření a
mikroklimatických faktorů v pracov-
ním i venkovním prostředí
Laboratoř chemická: měření prašnos-
ti, aerosolů, měření chemických
škodlivin v pracovním i venkovním
ovzduší, chemické a fyzikální rozbory
vod - pitných, povrchových, odpadních,
vod v bazénech a koupalištích,
chemický rozbor potravin a PBU, s-
tanovení energetické a nutriční hodnoty
potravin.
Laboratoř BET: stanovuje biomarkery
expozice chemickým škodlivinám.
Laboratoř mikrobiologická: mikrobi-
ologické rozbory vod - pitných, povr-
chových, odpadních, vod v bazénech a
koupalištích, rozbory potravin a PBU, 
stanovení mikrobiologického
znečištění vzorků z pracovního a život-
ního prostředí včetně mykologických
vyšetření, šetření s odběrem vzorků na
aseptických a poloseptických
provozech, poradenská činnost
pro pracoviště s rizikem infekce a pra-
coviště epidemiologicky závažná.
Laboratoř genetické toxikologie: s-
tanovení biomarkerů expozice
chemickým karcinogenům.
Laboratoř parazitologie: provádí
vyšetření klinického materiálu na s-

tanovení parazitů, zajišťuje vyšetření
materiálu na detekci parazitů ve veter-
inární medicíně, zajišťuje poradenskou
a přednáškovou činnost v této oblasti.

Odbor pracovního lékařství
komplexní primární pracovně
lékařská péče: analýza rizik pracov-
ních podmínek a zjišťování vlivu práce
a pracovních podmínek na zdravotní s-
tav a pracovní pohodu zaměstnanců,
hodnocení výsledků vyšetření BET,
CALPL, lékařský dohled nad úrovní
pracovních podmínek, organizaci první
pomoci, spoluúčast na výchově a
výcviku v oblasti ochrany zdraví a pod-
pory zdraví zaměstnanců, provádění
analýz zdravotního stavu pracovníků
včetně pracovní úrazovosti, nemocnos-
ti, výskytu nemocí z povolání a nemocí
ovlivněných prací, posuzování zdravot-
ní způsobilosti k práci zjišťováním z-
dravotního stavu za použití lékařských

prohlídek.
Konzultační činnost:  při rekonstrukci
a zřizování nových pracovišť, při za-
vádění nových technologií se za-
měřením na zpracování preventivních
opatření k ochraně zdraví včetně inter-
venčních programů, při výběru osob-
ních ochranných pracovních pomůcek
Poskytování poradenské péče:  v
oblasti komplexního posouzení pracov-
ního prostředí, účinku práce na organis-
mus pro jednotlivé pracovníky, dále pro
osoby hendikepované a mladistvé, sle-
dování zdravotního stavu pracovníků, 
šetření pracovních podmínek pro potře-
by klinik a oddělení nemocí z povolání.
Fyziologie práce: měření a hodnocení
nároků práce z hlediska fyzické a tepel-
ně vlhkostní zátěže organismu a sle-
dování její odezvy u pracovníků, objek-
tivizace podmínek pro vznik nemocí z
povolání z nadměrné zátěže a působení
vibrací, funkční vyšetření plic, srdce a
jiných systémů, vyšetření fyzické zdat-
nosti
Psychologie práce: sledování úrovně
pracovních podmínek, které jsou zdro-
jem senzorické i mentální zátěže a stre-
su se zaměřením i na psychosociální
faktory, zjišťování příznaků porušení
psychické pohody, narušení duševního
a somatického zdraví v souvislosti se

Nabídka služeb Zdravotního ústavu Zlín, pracoviště Vsetín

K novele plemenářského zákona byla
19.03.2004 vydána  vyhláška č.
136/2004 Sb. s účinností od
01.04.2004. Tato vyhláška stanoví po-
drobnosti označování zvířat a jejich ev-
idenci, evidenci hospodářství a osob s-
tanovených plemenářským zákonem.
Ovce a kozy se označují vždy dvěma i-
dentickými plastovými ušními
známkami. Na zvířata narozená do 30.
9. 2004 se budou i nadále používat
dosavadní páskové plastové ušní
známky, kterými zvířata označíte do 7
dnů po narození.
Ovcím a kozám označeným platnými
ušními známkami podle dosavadních
právních předpisů lze tyto plastové ušní
známky ponechat pokud obsahují  i-
dentifikační číslo zvířete a grafický z-
nak (logo ČMSCH).
Na jehňata a kůzlata narozená po
1.10.2004  se bude používat nový typ

známky. Známka se skládá ze dvou
částí spojených trnem, velikost známky
je minimálně 25 mm výška a 25 mm
šířka. Výška uvedených alfanumerick-
ých znaků je minimálně 5 mm. Každá
část obsahuje identifikační číslo zvířete
(5-ti místné číslo zvířete a 3-místný
kodex) a kód  příslušného úřadu (Mze).
Objednávky ušních známek na jehňata
a kůzlata narozená po 01.10.2004
posílejte okamžitě, aby byl dostatek ča-
su na jejich výrobu a distribuci.
Přidělené ušní známky, které budou u
ČMSCH adresně evidovány si mezi se-
bou neprodávejte, nepůjčujte. Všechna
označená zvířata hlaste do ÚE, je dosud
značný nesoulad mezi počtem vy-
daných známek a počtem narozených
jehňat a kůzlat.
V případě dotazů kontaktujte I.ng.
Novákovou (Opava) - 533 777 468,
602 132 615.

Důležité informace všem chovatelům
ovcí, koz a další hospodářských zvířat

Zdravotní ústav Zlín
Pracovištì Vsetín 

vs@zuzlin.cz 
571 498 055
571 498 030

Změna úředních 
hodin na FÚ Vsetín
Finanční úřad Vsetín ozna-
muje, že od 13. 9. 2004
mění úřední hodiny takto:
Podatelna
pondělí, středa 8.00 - 17.00
úterý, čtvrtek    8.00 - 11.00  

12.00 - 14.00
pátek               8.00 - 11.00  

12.00 - 13.30
Pokladna
pondělí, středa  8.00 - 11.00

12.00 - 17.00
Ostatní pracoviště 
pondělí, středa  8.00 - 17.00
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7.kolo 26.9. 04 - 16.00       
Malenovice - Paseky Zlín
Hulín - Kostelec
Vigantice - Vlachovice 
Bylnice - Podlesí
Štítná - Mysločovice 
V.Polanka - Vizovice 
Kelč - Rajnochovice

8.kolo 3.10. 04 - 15.30
Paseky Zlín - Rajnochovice
Vizovice - Kelč
Mysločovice - V.Polanka
Podlesí - Štítná
Vlachovice - Bylnice
Kostelec - Vigantice
Malenovice - Hulín

9.kolo 10.10. 04 - 15.30
Hulín - Paseky Zlín
Vigantice - Malenovice
Bylnice - Kostelec
Štítná - Vlachovice
V.Polanka - Podlesí
Kelč - Mysločovice
Rajnochovice - Vizovice

10.kolo 17.10. 04 - 15.00       
Paseky Zlín - Vizovice 
Mysločovice - Rajnochovice 
Podlesí - Kelč
Vlachovice - V.Polanka 
Kostelec - Štítná 
Malenovice - Bylnice 
Hulín - Vigantice 

11.kolo 24.10. 04 - 14.30
Vigantice - Paseky Zlín
Bylnice - Hulín
Štítná - Malenovice
V.Polanka - Kostelec
Kelč - Vlachovice
Rajnochovice - Podlesí
Vizovice - Mysločovice

12.kolo 31.10. 04 - 14.30
Paseky Zlín - Mysločovice
Podlesí - Vizovice
Vlachovice - Rajnochovice
Kostelec - Kelč
Malenovice - V.Polanka
Hulín - Štítná
Vigantice - Bylnice

13.kolo 7.11. 04 - 14.00       
Bylnice - Paseky Zlín       
Štítná - Vigantice                 
V.Polanka - Hulín                    
Kelč - Malenovice                   
Rajnochovice - Kostelec
Vizovice - Vlachovice
Mysločovice - Podlesí

Výjimky:  
Vlachovice,Mysločovice-SO
Rajnochovice-Ne 13.00
Malenovice-Ne 13.00
P. Zlín- ne 13.30,Vigantice-
So,Hlášenky!
Štítná - Hlášenky!

7.kolo 26.9. 04 - 13.30          
Študlov - V.K. + Kar.B             
Liptál - Lačnov                  
Leskovec - Huslenky               
Volno - Prlov                  
H.Lideč - V.Senice                   
Hošťálková - V.Polanka           

2.kolo 28.9.Út. - 14.30
V.K.+ Kar.B. - Volno
H.Lideč - Leskovec
Hošťálková - Liptál
V.Polanka -- Študlov
V.Senice - Lačnov
Prlov - Huslenky

8.kolo 3.10. 04 - 13.00          
V.K.+Kar.B - V.Polanka      
V.Senice - Hošťálková
Prlov - H.Lideč
Huslenky - Volno                 
Lačnov - Leskovec
Študlov - Liptál

9.kolo 10.10. - 13.00
Liptál - V.K.+ Kar.B
Leskovec - Študlov
H.Lideč - Huslenky
Hošťálková - Prlov
V.Polanka - V.Senice

10.kolo 17.10  - 12.30              
V.K.+Kar.B - V.Senice             
Prlov - V.Polanka                
Huslenky - Hošťálková            
Lačnov - H.Lideč              
Študlov - Volno
Liptál - Leskovec                     

11.kolo 24.10. - 12.00
Leskovec - V.K. + Kar. B
Volno - Liptál
H.lideč - Študlov
Hošťálková - Lačnov
V.Polanka - Huslenky
V.Senice - Prlov

1.kolo 31.10. - 12.00        
Prlov - V.K.+ Kar. B                
Huslenky - V.Senice                 
Lačnov - V.Polanka                
Študlov - Hošťálková            
Liptál - H.Lideč                 
Leskovec - Volno                     

Výjimky: 
Prlov- Ne- 3,5 h před ÚZM
Študlov- Ne 13.00 hod.
V.K.+Kar.B - So - 10.00
H.Lideč - So ÚZŽ
Začátky utkání žáků, 2,5 hod.
před úředním začátkem mužů

Dorost 

Muži
7.kolo 26.9. - 16.00 
Ratiboř - N.Hrozenkov
Liptál - F.Lhota
Jablůnka - Huslenky
V.Meziříčí B - H.Bečva
V.K.+ Kar. B - Ústí
Kateřinice B - Janová
Hošťálková - V.Polanka

8.kolo 3.10. - 15.30 2004
Hrozenkov - V.Polanka
Janová - Hošťálková
Ústí - Kateřinice
H.Bečva - V.K.+ Kar.B
Huslenky - V.Meziříčí B
F.Lhota - Jablůnka
Ratiboř - Liptál

9.kolo 10.10. - 15.30 
Liptál - N.Hrozenkov
Jablůnka - Ratiboř
V.Meziříčí B - F.Lhota
V.K.+ Kar.B - Huslenky
Kateřinice B - H.Bečva
Hošťálková - Ústí
V.Polanka - Janová

10.kolo 17.10. - 15.00 
N.Hrozenkov - Janová
Ústí - V.Polanka
H.Bečva - Hošťálková
Huslenky - Kateřinice B
F.Lhota - V.K.+ Kar.B
Ratiboř - V.Meziříčí B
Liptál - Jablůnka

11.kolo 24.10. - 14.30 
Jablůnka - N.Hrozenkov
V.Meziříčí B - Liptál
V.K.+ Kar. B - Ratiboř
Kateřinice B - F.Lhota
Hošťálková - Huslenky
V.Polanka - H.Bečva
Janová - Ústí

12.kolo 31.10. - 14.30 
N.Hrozenkov - Ústí
H.Bečva - Jánová
Huslenky - V.Polanka
F.Lhota - Hošťálková
Ratiboř - Kateřinice B
Liptál - V.K.+ Kar. B
Jablůnka - V.Meziříčí B

13.kolo 7.11. - 14.00 
V.Meziříčí - N.Hrozenkov
V.K.+ Kar. B - Jablůnka
Kateřinice B - Liptál
Hošťálková - Ratiboř 
V.Polanka - F.Lhota
Janová - Huslenky
Ústí - H.Bečva

Výjimky
Val. Meziříčí B - so/ÚZM
V.K.+ Kar. B -
Hlášenky,hř.Karolinka
Ústí -
So/ÚZM,hř.Leskovec
Hulín - Kostelec
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Rozpis podzimních
fotbalových zápasů   

Víkend 25.9. - 26.9. 2004
A: Hošťálková - Val.Polanka ( 26.9. 16.00,AUT - 14.30) 
D: Val.Polanka - Vizovice ( So 25.9. 16.00)
Ž: Hošťálková - Val.Polanka ( 26.9. 13.30)

Čtvrtek  28.9. 2004
Ž: Val.Polanka - Študlov ( 28.9. 14.30)

Víkend 2.10. - 3.10. 2004
A: N.Hrozenkov - Val.Polanka ( 3.10. 15.30,AUT - 14.00)
D: Mysločovice - Val.Polanka ( So 2.10. 15.30)
Ž  V.K.+ Kar.B - V.Polanka (So 2.10. 10.00 N.Hozenkov)

Víkend 9.10. - 10.10. 2004
A: Val.Polanka - Janová ( 10.10. 15.30)
D: Val.Polanka - Podlesí ( So 9.10. 15.30)
Ž: Val.Polanka - V.Senice ( 10.10. 13.00)

Víkend 16.10. - 17.10. 2004
A: Ústí - V.Polanka (So 16.10.15.00,AUT-14.00 Leskovec)
D: Vlachovice - V.Polanka ( So 16.10. 15.00)
Ž. Prlov - Val.Polanka ( 17.10. 11.30)

Víkend 23.10. - 24.10. 2004
A: Val.Polanka - H.Bečva ( 24.10. 14.30)
D: Val.Polanka - Kostelec ( So 23.10. 14.30)
Ž: Val.Polanka - Huslenky ( 24.10. 12.00)

Víkend 31.10. 2004
A: Huslenky - Val.Polanka ( 31.10. 14.30,AUT - 13.45)
B: Malenovice - Val.Polanka ( 31.10. 13.00)
Ž: Lačnov - Val.Polanka ( 31.10. 12.00)

Víkend 6.11. - 7.11. 2004
A: Val.Polanka - Fr.Lhota ( 7.11. 14.00)
D: Val.Polanka - Hulín ( So 6.11. 14.00)

pá 17.09.04 VSETÍN - HC Slavia Praha 5:1
ne 19.09.04 HC Kladno -  VSETÍN 17:30 
út 21.09.04 VSETÍN - HC Zlín 17:00 
pá 24.09.04 HC Liberec - VSETÍN - 18:00 
ne 26.09.04 VSETÍN - HC Vítkovice 17:00
út 28.09.04 VSETÍN - Znojemští Orli 17:00
pá 01.10.04 Litvínov - VSETÍN - 17:30 
ne 03.10.04 VSETÍN - Plzeň 17:00 
út 05.10.04 HC Sparta Praha - VSETÍN - 18:30 
pá 08.10.04 VSETÍN - HC Moeller Pardubice 17:00 
ne 10.10.04 Energie Karlovy Vary - VSETÍN - 17:30 
pá 15.10.04 VSETÍN - HC Dukla Jihlava 17:00 
ne 17.10.04 HC Znojemští Orli - VSETÍN - 17:30 
út 19.10.04 VSETÍN - HC Oceláři Třinec 17:00 
pá 22.10.04 HC Slavia Praha - VSETÍN - 19:00 
ne 24.10.04 VSETÍN - HC Rabat Kladno 17:00 
út 26.10.04 HC Oceláři Třinec - VSETÍN - 17:00 
pá 29.10.04 HC Hamé Zlín - VSETÍN - 17:00 
ne 31.10.04 VSETÍN - HC Bílí Tygři Liberec 17:00 
út 02.11.04 HC Vítkovice - VSETÍN - 17:00 
pá 05.11.04 VSETÍN - HC Litvínov 17:00 
út 16.11.04 HC Lasselsberger Plzeň - VSETÍN - 17:30 
pá 19.11.04 VSETÍN - HC Sparta Praha 17:00 
ne 21.11.04 HC Moeller Pardubice - VSETÍN - 17:00 
pá 26.11.04 VSETÍN - Energie Karlovy Vary 17:00 
ne 28.11.04 HC Dukla Jihlava - VSETÍN - 17:30 
út 30.11.04 VSETÍN - HC Znojemští Orli 17:00 
pá 03.12.04 HC Oceláři Třinec - VSETÍN - 17:00 
ne 05.12.04 VSETÍN - HC Slavia Praha 17:00 
út 07.12.04 HC Rabat Kladno - VSETÍN - 17:30 
pá 10.12.04 VSETÍN - HC Hamé Zlín 17:00 
ne 12.12.04 HC Bílí Tygři Liberec - VSETÍN - 18:00 
ne 26.12.04 VSETÍN - HC Vítkovice 17:00 
út 28.12.04 HC Litvínov - VSETÍN - 17:30 
čt 30.12.04 VSETÍN - HC Lasselsberger Plzeň 17:00 
ne 02.01.05 HC Sparta Praha - VSETÍN - 17:00 
út 04.01.05 VSETÍN - HC Moeller Pardubice 17:00 
pá 07.01.05 Energie Karlovy Vary - VSETÍN - 17:30 
ne 09.01.05 VSETÍN - HC Dukla Jihlava 17:00 
út 18.01.05 HC JME Znojemští Orli - VSETÍN - 17:30 
čt 20.01.05 VSETÍN - HC Oceláři Třinec 17:00 
út 25.01.05 HC Slavia Praha - VSETÍN - 19:00 
pá 28.01.05 VSETÍN - HC Rabat Kladno 17:00 
ne 30.01.05 HC Hamé Zlín - VSETÍN - 17:00 
pá 04.02.05 VSETÍN - HC Bílí Tygři Liberec 17:00 
ne 06.02.05 HC Vítkovice - VSETÍN - 17:00 
út 15.02.05 VSETÍN - HC Litvínov 17:00 
pá 18.02.05 HC Lasselsberger Plzeň - VSETÍN - 17:30 
ne 20.02.05 VSETÍN - HC Sparta Praha 17:00 
pá 25.02.05 HC Moeller Pardubice - VSETÍN - 18:00 
ne 27.02.05 VSETÍN - HC Karlovy Vary 17:30 
út 01.03.05 HC Dukla Jihlava - VSETÍN - 17:30

Rozpis hokejových utkání
pro sezonu 2004/2005

Strana 8 - Sport

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská
Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu osmi stran, distribuce z-
darma do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Nadat
Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Josef
Daněk. S případnými 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., Věra
Sláčíková. Další číslo vyjde v prosinci 2004. 
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