
Vážení spoluobčané, před námi jsou
vánoční svátky, za několik málo dní tu
budou a s nimi i konec roku 2004.
Vánoce se opět projeví svou neopako-
vatelnou atmosférou, klidem, pohodou
a vším, co k nim patří.  Hodnotíme ten-
to rok, co se nám podařilo a co ne,
přemýšlíme, co přinese Nový rok.
Radujme se ze všeho dobrého, co se
nám letos podařilo.
Závěr roku chci využít k poděkování za
práci pro obec všem občanům,
spolupracovníkům na obecním úřadě,
zastupitelstvu obce, občanským záj-
movým sdružením, pracovníků na veře-
jně prospěšných pracích, všem, kteří se
starají o to, aby obec byla čistá a up-
ravená. 
Všem Vám přeji jménem svým i
jménem zastupitelů příjemné prožití
vánočních svátků, bohatého Ježíška,
veselého Silvestra, v Novém roce pak
přeji všechno nejlepší, hlavně hodně z-
draví a spokojenosti po celý rok.

Čvrtletník pro občany Valašské Polanky
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Poděkování starosty občanům

Polanský pěvecký sbor dosáhl v Praze světového úspěchu
Dívčí pěvecký sbor Polanka se ve d-

nech 25. - 27.11.2004 zúčastnil Mez-
inárodního soutěžního festivalu advent-
ní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena
v Praze. Dívky pod vedením učitele ZŠ
Val.Polanka a vedoucího sboru pana
Jaromíra Bazela, předvedly porotě pět
písní z různých časových období,
přičemž program musel obsahovat i
píseň národního skladatele Petra Ebena.

V konkurenci sborů z celého světa
(Německo, Rakousko, Rusko, Polsko,
Estonsko, Maďarsko, Litva, Singapur,
sbory z Asie a Jižní Afriky) obhájil
dívčí pěvecký sbor Polanka mezi 27
soubory (10 českých, zbytek z ciziny)  v

kategorii "malé sbory"  svou kvalitu.!
Ve velmi silné konkurenci si děvčata
vyzpívala zlato. Interpretace písně De
Angelis přítomného syna Petra Ebena
zaujala natolik, že dirigent a vedoucí s-
boru pan Jaromír Bazel přebral z rukou
mezinárodní poroty též odměnu a
úspěch nejvyšší : cenu Petra Ebena.
Zástupci sboru  se zúčastnili přijetí ve
slavném Brožíkově sále Staroměstské
radnice u zástupce pražského primátora.
Velkým zážitkem bylo také společné
vystoupení všech sborů na Staroměst-
ském náměstí.Vánoční písně, které zpí-
valo téměř 1100 zpěváků u slavnostně
osvětlené radnice, ocenili nejen

Pražané, ale také desítky zahraničních
turistů.  Všem členkám pěveckého
souboru patří blahopřání k úspěchu a
také poděkování za výkon i vzornou
reprezentaci Valašské Polanky. Panu
učiteli Jaromíru Bazelovi blahopřejeme
k tak významnému ocenění jeho d-
louhodobé práce sbormistra.
DPS Polanka vystoupí s programem na
vánočním koncertě, který se uskuteční
dne 26.12.2004 v 16,00 hod. v kostele
Dolního sboru Českobratrské církve e-
vangelické ve Vsetíně. Spoluúčinkovat
bude mužský pěvecký sbor Lumír, k-
terý rovněž vede pan Jaromír Bazel.
Srdečně zveme k jeho návštěvě. 

Více za odpad
Jedním z bodů programu zasedání
Zastupitelstva obce Valašská Polan-
ka bude i projednání zvýšení
poplatku za svoz a likvidaci odpadů
a to ze současného ročního poplatku
250 korun na 300 korun za jednoho
občana. K tomuto zvýšení vede
zvýšená sazba DPH od května
letošního roku z 5 na 19 procent
(navýšení 14%) a dále i to, že obec
doplácí na svoz a likvidaci do-
movního odpadu větší polovinou
(přesně 52%). Vybrané poplatky
nestačí pokrýt náklady s touto čin-
ností spojené. Pokud bude tento
zvýšený poplatek na zasedání zas-
tupitelstva schválen, i tak bude obec
doplácet stále více než jednu třet-
inu. Proto bych chtěl občany upo-
zornit už předem, aby spíše počítali
s tím, že od ledna roku 2005 zaplatí
za odpady více než v letošním roce. 

Josef Martinka

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Stejně jako v loňském roce i letos
odsouhlasilo Zastupitelstvo obce
Valašská Polanka organizaci silvestro-
vského ohňostroje, k-
terý v naší obci
provede  profesionální
organizace.

Již v minulých
letech se osvědčilo, že místo toho, aby
si každý nakupoval rachejtle sám a pak
je se zdravotním rizikem doma odpalo-
val, je lepší finančně přispět na
společný ohňostroj, který odpálíme

společně.
Na tento ohňostroj bude i  letos vy-

bírat paní Černotíková na OÚ
Val.Polanka. Proto
kdo má zájem přispět
na tento společný o-
hňostroj ať tak učiní
co nejdříve !! Podle

výše vybrané částky bude objednán o-
hňostroj v této hodnotě !!

Silvestrovský ohňostroj bude
odpálen již tradičně v 0,30 hod. to je
půl hodiny po půlnoci na Nový rok na
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Polanský Silvestr zpestří i letos

ohňostroj, obec opět vyhlašuje sbírku

Jak u nás dopadly krajské volby?

Oslavy prvních minut
roku 2004! Krátce po

půlnoci před KD. 

Pozvánka 
na jednání

zastupitelstva
Starosta Obce Valašská

Polanka svolal na  9. 12.2004,
to je ve čtvrtek v 18.00 hod.

veřejné zasedání zastupitelst-
va obce, které se bude 

konat v zasedací místnosti
Kulturního domu 

ve Valašské Polance.
PROGRAM :

1/ Zpráva o činnosti OÚ 
za uplynulé období
2/ Zpráva o plnění rozpočtu
obce za uplynulé období
3/ Projednání doplňků k územ-
nímu plánu Obce Val.Polanka
4/ Různé
5/ Diskuse
6/ Usnesení
7/ Závěr 
Všichni občané jsou na toto
zasedání srdečně zváni!     OÚ

Mnoho chovatelů hospodářských
zvířat (kraj a jalovic starších 24
měsíců, plemenných  býků a kozlů) na
okrese Vsetín v roce 2004 dosud nez-
abezpečilo provedení povinných z-
dravotních zkoušek u svých zvířat. 
Chovatelům, kteří nesplní tutopovin-
nost, vyplývající z veter-
inárníhozákona, hrozí udělení sankcí,
včetně zákazu přemisťování jejich
zvířat (na jatka, případně chov...).

Chovatelé, kteří dosud nesplnili tuto
povinnost, musí neprodleně kontakto-
vat soukromého veterinárního lékaře,
který u nich provede nařízené zdravot-
ní zkoušky. 
Náklady spojené s provedením povin-
ných zdravotních zkoušek hradí chova-
tel, laboratorní vyšetření v plné výši je
hrazeno státem. 

Krajská veterinární správa pro
Zlínský kraj, Inspektorát Vsetín

Výzva chovatelům hospodářských zvířat

Poděkování nového hejtmana
Zlínského kraje Libora
Lukáše(ODS).
Dovolte mi, aby Vám poděkoval za
důvěru, kterou jste mé osobě i dalším
kandidátům vyjádřili v krajských vol-
bách. 

Našimi prioritami budou zlepšování
dopravní infrastruktury, tvorba pod-
půrných nástrojů pro podnikatele, kteří
zřizují nová pracovní místa a tak
pomáhají snižovat nezaměstnanost. 

Důležitá bude spolupráce s
Univerzitou Tomáše Bati, chceme
totiž, aby se v regionu zaváděly mod-
erní technologie, které přinesou vyšší
přidanou hodnotu. Za důležitou po-
važujeme také jasnější vysvětlování
našich postojů a záměrů. 

Chci Vám také popřát krásné
Vánoce. Prožijte tento klidný čas v
kruhu své rodiny a přátel a načerpejte
sílu do další práce, která nás všechny
čeká.

Výsledky voleb
do Zastupitelstva Zlín-

ského kraje
ZHN a SNK společně - 10 hlasů

KDU-ČSL - 93 hlasů

Správný směr - 6 hlasů

Za prosperitu a jistoty východní

Moravy -1 hlas

Unie svobody - 4 hlasy

Nezávislí - 8 hlasů

ODS - 67 hlasů

Koruna Česká (monar. strana

Čech, Moravy Slezska) - 2 hlasy

ČSSD - 15 hlasů

KSČM - 18 hlasů

Evropští demokraté a Nezávislí s-

tarostové pro kraj - 10 hlasů

Nebuďte líní, 
třiďte odpady !

Tato výzva se opakuje také ve
sdělovacích prostředcích a také my
Vám ji tímto připomínáme! 

Zvláště pak bychom chtěli up-
ozornit na skutečnost, že již více než
rok máte možnost, mimo papír, sklo a
plasty, recyklovat také nápojové
kartony a to do oranžových pytlů, které
spolu se žlutými, modrými a zelenými
pytli můžete obdržet zdarma na obec-
ním úřadě. 

Tyto oranžové pytle jsou pak
odváženy svozovou firmou JOGA
RECYKLING spolu s modrými pytli v
termínu, který v harmonogramu svozů
přísluší papíru. 

Třiďte proto také tyto nápo-
jové kartony jejichž složení a postup re-
cyklace je poněkud jiné než u klasick-
ých kartonů či papíru a proto je důležité
tuto komoditu třídit každou zvlášť !!!

Josef Daněk,místostarosta
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Mateřská škola slavila, na setkání

přišla celá řada učitelů a vychovatelů
S p o l e č e n s k á

k r o n i k a  
Zpěvem a tancem známé valašské pís-
ničky A já su synek z Polanky začalo
vystoupení dětí naší mateřinky pro poz-
vané hosty, zástupce OÚ a bývalé za-
městnance, které se uskutečnilo v
polovině října při oslavě
30. výročí založení tohoto
předškolního zařízení v
naší obci. 
Slavnostně vyzdobená
mateřinka se rázem
proměnila v podzimně us-
trojenou oslavenkyni a hos-
titelku a s radostí vítala
první gratulanty. 
Potěšila nás účast všech, kteří pozvání
rádi přijali a přišli si zavzpomínat na do-
by, pro mnohé již dávno minulé a
podělili se s námi o své zážitky. Nad fo-
tografiemi z našeho archivujich bylo o-
pravdu hodně. Je velmi příjemné kon-
statování, že je mezi námi tolik dobrých
učitelů a vychovatelů, kteří se svému
poslání upsali na celý svůj život, a svou

láskou i trpělivostí dokazují, že svou
práci dělali a dělají se srdcem na dlani. 
Všechno to vynaložené úsilí se nám jed-
nou vrátí v našich dětech. Doufáme, že
na léta strávená v mateřince budou i ony

rády vzpomínat tak, jako i
my na ně. Jedině v lásky-
plném prostředí, které se
snažíme vytvářet, je
připravíme na správnou
cestu životem. Každoden-
ní starost o děti je vlastně
velkou, odpovědnou, zás-
lužnou a zároveň krásnou
radostí nás dospělých, a

proto si ji naplno užívejme. Největším
oceněním pro nás zůstanou pocity a do-
jmy všech, kteří se k nám vrátili a naše
srdečné přivítání opětovali skvělou
náladou a atmosférou.
Vážíme si práce všech, kteří nám po-
mohli vytvářet dobré jméno naší
mateřinky.                      Zaměstnanci
MŠ

NAROZENINY 
OSLAVILI NEBO DO

KONCE ROKU OSLAVÍ
60 let
Jarmila Ondrušková čp.8
Žídková Františka čp.294
Josef Kovář čp.58
Emilie Štefková čp.295

65 let  
Marie Šafaříková čp.37

70 let 
Anna Šviráková čp.61
Jiřina Daňková čp.237
Vlasta Vaculíková čp.234
Cecilie Daňková čp.261

75 let
Anna Loubalová čp.262
Ladislav Kozubík čp.251

80 let
Ludmila Hovořáková čp.126
Taisia Šafaříková čp.138
Marie Kotrlová čp. 38
Václav Švácha čp.87

88 let
Antonie Filgasová čp.194

NOVÍ OBČÁNCI
Tadeáš  Kozubíkčp.251
Gabriela Kozubíková čp.139
Amálie Marečková čp.142

SŇATKY
Žádný

ZEMŘELI
Ludmila Mikušová čp.188  
věku 58 let nedožitých

Připravila Věra Sláčíková

Turisté zakončili sezonu na hradě Helštýně

Malý oddíl trempů z našíobce (většinou
jsou to bývalí členové Klubu českých
turistů) se s letošní letní sezonou ro-
zloučili pěší túrou z Lipníku nad
Bečvou na hrad Helfštýn. Závěr léta
jsme ukončili prozaicky, přebroděním
řeky Bečvy. Přes stoupání ke hradu
jsme doplnili tekutiny jedním
pivečkem, pak jsme pokračovali pěkně
za sebou ráz na ráz.  Po prohlídce hradu
byla svačinka a opětovné doplnění vita-
mínů. V podhradí prodávala jedna paní

z Liptálu teplou medovinu a pravou
valašskou slivovici. Dále jsme pokračo-
vali dohranic na Moravě, ušlá trasa
celkem čítala zhruba pětadvacet kilo-
metrů.  V letošním roce jsme také
navštívili rozhlednu na Čartáku a rozh-
lednu ve Francově Lhotě. Všem vřele
doporučujeme. Pobyt na zdravém vz-
duchu a pěší túra občerstvují tělo i
ducha. V příštím roce máme v plánu
podívat se na Slovensko do Vysokých
Tater. Sportu zdar a bacilům zmar.

Seriózní práce v oblasti finančního poradenství. 
Práce v mladém kolektivu, firemní vzdělávání a kariérní řád. 

Práce je na HPP, VPP. Požadujeme komunikativnost a příjemné 
vystupování. Telefon: 732 429 615, pí. Žídková. 
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Zahájení výstavby a zvláště pak
otevření nové školy se stalo pro
Valašskou Polanku i okolní obce mi-
mořádnou událostí. Podařilo se najít
příhodné místo v relativně klidném
prostředí         s velmi dobrou dopravní
dostupností. Projekt nové školy byl ve
své době považován za nejzdařilejší v
celém okrese. Ještě po 3 desetiletích s-
plňuje většinu hygienických i estetick-
ých  požadavků.

Škola má ještě 
kapacitní rezervy
Třídy jsou prostorné a

prosvětlené a spolu s vhodným
nábytkem vytváří příjemné prosttředí.
Velmi dobré podmínky pro výuku
odborných předmětů poskytuje 11
speciálních učeben.

Škola byla projektována na 18
tříd a 540 žáků. Dnešní potřeba se po-
hybuje kolem 15 tříd a 330 žáků. Plně je
naopak využita kapacita ŠD a ŠK (3 k-
lubovny a 75 dětí). Projektovaná ka-
pacita 550 vařených jídel umožnila při
sníženém počtu žáků nejen vařit pro
místní MŠ, ale využít volnou kapacitu
pro provozování hospodářské činnosti
(výroba a prodej jídel pro cizí
strávníky).

Jsme samostatný subjekt
Od roku 1992 škola vystupuje

a hospodaří jako samostatný právní sub-

jekt s příspěvkovou formou hospo-
daření, jejímž zřizovatelem je obec
Valašská Polanka. Provoz školy je
hrazen           z rozpočtů spádových obcí
vždy podle počtu žáků. Dohodnuté
rozpočty provozních prostředků se s-
tarosty obcí umožňují plné pokrytí
provozních potřeb i obnovu zařízení.  

Z mimořádných zdrojů (státní
dotace i z rozpočtu obce Val.Polanka)
bylo v poslední době vybudováno ply-
nové vytápění, rekonstrukce školní
kuchyně, tělocvična a zastřešení školy.

Velmi dobré materiální pod-
mínky pomáhají naplnit hlavní poslání
školy, a tím je kvalitní vzdělání a vý-
chova. 

Za katedru nastoupila 
řada mladých učitelů

Pedagogický sbor doznal v
minulém desetiletí velké proměny.
Přirozenou generační obměnou odešlo
mnoho zkušených a uznávaných učitelů
a vychovatelů a na jejich místa nas-
toupila řada mladých učitelů, před k-
terými stojí nelehký úkol, navázat na
dobrou práci školy v minulosti a
zároveň si osvojovat a realizovat nové
metody ve vzdělávání. Již deset let naši
pedagogové pracují podle vzdělávacího
projektu "Obecná škola", který je
postaven na vyváženosti výchovy a
vzdělávání a klade důraz na tvořivost,

soutěživost a prožitek dětí, předpokládá
větší osobní zodpovědnost.

Nyní stojíme na prahu největší
změny našeho školství v poválečném
období, kterou si vynutily společenské
proměny života u nás i  ve světě. Nová
nastupující generace musí být lépe
jazykově vybavena, musí umět vyhledá-
vat, hodnotit a třídit získané informace.
Dosud převládající encyklopedický
rozsah znalostí má být redukován na
rozumný základ. Žáci se mají učit
vytvářet projekty, pracovat v týmech,
učit se diskutovat o problémech, být
společensky aktívní. Smysl pro život v
rámci Evropské unie nesmí zatlačit do
pozadí vlasteneckou výchovu.

V současné době naši učitelé
kromě svých vyučovacích povinností
navštěvují semináře, školení a před-
nášky a zároveň se schází, promýšlejí a
chystají se vytvořit společný "Školní
rámcový vzdělávací program", který
bude filozofií i metodickým vodítkem,
ze kterého pak učitelé stejné aprobace
připraví "Rámcový program jed-
notlivých předmětů", neboli vlastní
učební osnovy.  Stojí před námi těžký a
odpovědný úkol, významně formovat z-
nalosti a myšlení mladých lidí, kteří bu-
dou vytvářet hodnoty a řídit společen-
ské procesy v příštích desetiletích. 

Stanislav  Sláčík, ředitel školy  

Od minulosti k budoucnosti školy ve Valašské Polance 

Před 30 lety byla slavnostně otevřena nová základní škola v
naší obci.  Areál školy je umístěn ve středu obce, velkoryse
řešený jako pavilonová stavba se spojovacími chodbami. Je
jednou z dominantních staveb obce, oddělena zelení od sil-
nice. V této škole získávají žáci základy znalostí a první rady
pro volbu povolání a vstup do života. Za doby existence této
školy zde prošla řada pedagogů. Někteří  z nich zde působili
jen krátce, někteří celých 30 let. Mnozí z nich se svým přístu-
pem k žákům, uměním učit a příkladnou obětavostí trvale zap-
sali do jejich myslí. 

Své povolání berou jako své životní poslání. Patří
jim za to úcta a poděkování. Je třeba na tomto místě připome-
nout i zásluhy učitelů na vyplnění volného času žáků záj-
movou činností. 

Obecní úřad a obecní zastupitelstvo si váží práce
pedagogů a všech ostatních pracovníků školy, kteří se starají
o řádný chod školy. Do dalších let přeji jménem svým i
jménem obecního zastupitelstva pedagogům hodně elánu do
jejich náročné práce, dobré pracovní podmínky, aby škola i
nadále plnila poslání, kterým je především výchova a vzdělání
dětí a mládeže.               Josef Martinka,   

starosta obce Valašská Polanka

Základní i mateřská škola slavily třicáté výročí
Ředitelé školy: Jan Palacký, Ladislav Bartoník,Jaroslava Mikušková, S-
tanislav Sláčík.
Zástupci ředitelů: Vlasta Pečeňová, Jaroslava Mikušková, Milena
Zbranková, Karla Kamencová, Naděžda Hajdová.
Seznam současných pedagogických pracovníků: Jaromír Bazel, Bedři-
chová Marta, Cedidlová Barbora, Lena Aujedská, Jiří Fiala, Margareta Go-
gelová, Svatava Graclíková, Naděžda Hajdová, Drahomíra Hladká, Eva
Hrňová, Vlasta Ibříšková, Karla Kamencová, Yvonne Konečná,  Marcela
Koňaříková,  Magdalena Mikušková, Eva Matušová, Jaroslava Mikušková,
Zdenka Polanská, Marta Řeháková, Jitka Sedláčková, Alena Seibertová, S-
tanislav Sláčík, Jan Smilek, Milan Staněk, Markéta Sušková, Natálie
Telerová, Petr Tichavský.
Bývalí pedagogičtí pracovníci: Jaroslav babica, Vlasta Baranová, Ladislav
Bartoník, Vladislava Bednářová, Marta Bedřichová, Věra Buzková, Ludmila
Cedidlová, Radim Častulík, David Dubčák, Věra Filgasová, Eliška Gar-
guláková, Martina Holcová, Lenka Hrnčíříková, Ludmila Ježová, Ludmila
Jiroutová, Josef Juráček, Ján Kábrt, Karla Kamencová - Petřivalská, Libor
Kašparovský, Anna Kovářová, Svatava Miklošová, Helena Miková, Jana
Mikušová,  Jaroslava Mikušková- Galetková, Vendula Mrázková, Dagmar
Novotná, Anna Palacká, Jan Palacký, Jiří Parduba, Hana Pardubová, Jaromíra
Pavlíková, Vlasta Pečeňová, Marie Plšková - Juřicová, Zdeňka Prodělalová,
Roman Půček, Petr Římánek,  Jarmila Smilková, Ludmila Stašková, Jiřina
Sousedíková, Eva Svobodová, Martina Šojdrová, Stanislava Špačková,
Danuše Šťastná, Tomáš Talanda, Emílie Tichá, Ivana Valentíková, Ivanka Vl-
hová, Petr Vašíček, Jiřina Vávrová, ZdeněkVrána, Hana Vráželová, 
Naděžda Výchopňová, Přemysl Zbranek, Milena Zbranková, Eva Z-
dráhalová, Marie Žáková.
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Až do roku 1778 nebyla ve
Valašské Polance žádná škola.
Vzdělávání zajišťovali někteří uvě-
domělejší občané sami. 

Občas shromažďovali své
schopnější děti vždy v některém sel-
ském domě, kde je člověk znalý čtení a
psaní těmto dovednostem zaučoval.
Teprve ve zmiňovaném roce právě tito
občané za přispění náboženského fondu
započali se stavbou fary, kde byla jedna
místnost vyhrazena k učení (říkalo seji
učírna). Napřed se stavěl kostel a pro-
tože následkem nedbalých prací spadlo
klenuti, bylo třeba použít peněz na
dostavbu. Třída nebyla postavena a pro-
to se vyučovalo provizorně v největším
pokoji bytu ředitele.

Prvním řídícím učitelem byl
Ignác Preis z Příbora

Těžko si představit práci ve
třídě o 106 zapsaných žácích. Možná
někteří docházeli jen občas. Přesto o hy-
gieně a pohodlí se v té době nemluvilo,
protože již samotné ustavení školy byla
věc mimořádná. Popisujeme totiž dobu
vlády Marie Terezie, kdy se zakládaly
školy obecné, kde se děti učily jen takz-
vané trivium (číst, psát a počítat).

Prvním řídícím učitelem byl
dosazen dvacetiletý pan učitel Ignác
Preis z Příbora. On, jeho syn Michael a
vnuk Leopold vzdělávali místní mládež
plných stodvacet let, až do roku 1896.
K Polance byla "přiškolena" i obec
Leskovec. Nejmladší děti z Leskovce
docházel vyučovat pan učitel po
odpolednech, zatímco starší chodily do
Polanky.

Učitelé dostávali 
za práci plat i jídlo
Zajímavé bylo i služné (plat)

učitele. Dostával 80 zlatých z nábožen-
ského fondu, 46 zlatých a 13 krejcarů
od rodičů dětí a 24 židlíků másla po 10
krejcarech (4 zlaté) od obce Polanky, 3
měřice pohanky (za 2 zlaté a 42 krej-
carů) od obce z Leskovce. Dohromady
činil plat přes 130 zlatých. Ceny tehde-
jší prameny neuvádějí. Uvádí se jen, že
tento plat nestačil uživit početnou
učitelovu rodinu a tak musel vykonávat
zeměměřickou práci (vytyčování parcel
polí  a lesů).

Ve třídách nebylo méně
než padesát dětí

V roce 1892 se dostavěla nová

dvojtřídní škola (budova současné MS)
a ustanoven byl nadučitel a podučitel.
Také zde nebylo ve třídě méně než
padesát žáků.

Školní rok začínal 15. září a
končil 15. července vždy slavnými s-
lužbami Božími v kostele. Církev a
císařství v těchto dobách byli nositeli
vzdělanosti. Neslavily se státní svátky,
zato se popisují velkolepé oslavy j-
menin a narozenin císaře pána a jeho že-
ny. Zápisy dokládají ohromnou úctu k
císaři a celému císařskému dvoru.

Školáci měli často úlevy,
museli pracovat doma

V době zemědělských prací
měly děti úlevy z vyučování a učily se
jen 22 hodin týdně.

Od roku 1894 byly při školách
ustaveny obecní školní rady, které
rozhodovaly o všech záležitostech
školy. Tvořilo ji šest lidí: farář, ředitel a
čtyři zástupci obce.

Existovaly i sponzorské dary,
především od záložen (dnešní peněžní
ústavy). Za tyto dary se pořizovaly
učební pomůcky.

První školní výlet
byl na Pulčínské skály

Roku 1895 odchází na
odpočinek poslední z rodiny Preisů a na
jeho místo je ustaven Ignác Chmel, k-

terého roku 1907 střídá nadučitel Rain-
er Pěnička, za něhož se zřídila třetí tří-
da.

Zápis z kroniky roku 1912 u-
vádí mimořádnou událost, kterou byl
celodenní výlet jedné třídy na Pulčínské
skály.

Od roku 1930 se začalo poprvé
vyučovat evangelickému náboženství v
Polance. Do té doby docházely děti do
Leskovce. 

Ve stejném roce nastupuje na
místo řídícího učitele pan Jan Hronek,
neboť dosavadní ředitel dosáhl za-
sloužené penze. Bývalo zvykem, že
ředitel sloužil ve své funkci až do pen-
ze. Zároveň se zřizuje čtvrtá třída.

Zápisy v kronice zásadně 
změnily charakter
Po roce 1948 se mění zápisy v

kronice. Popisují se oslavy J.V.Stalina,
K.Gottwalda, V. l. Lenina, slaví se
říjnová revoluce a 1. máj. Popisují se
závazky, schůze, brigády, hodnotí ' se
plnění pětiletých plánů, popisují se
schůze KSČ a práce pionýrské skupiny.
O pedagogické práci se píše méně.

Po válce se škola
rychle rozrůstala
V roce 1949 se započalo se s-

tavbou provizorních budov měšťanské
školy, které jsou v ro-ce 1952 dokonče-
ny a tak žáci dojíždějící dosud do
měšťanské školy ve Vsetíně, mají
celkem dobré podmínky doma. Rázem
má škola 13 tříd a šestnáctičlenný uči-
telský sbor. Počet děti se zdvojnásobil,
protože do školy dojíždějí žáci z okol-
ních obcí (Luzné, Leskovce, Seninky a
čás-tečně i z Prlova).

V roce 1959 se ředitelem stává
pan Josef Kvita, kterého po jeho od-
chodu na místo vedoucího odboru škol-
ství ONV Vsetín v roce 1967 střídá pan
Jan Palacký. 

Nová škola stála
dvacet milionů

Za jeho ředitelování se staví
nová škola na místě bývalé hospody U
Tajzlerů na ploše 2,5 ha. Nová škola by-
la slavnostně otevřena v neděli 18. srp-
na 1974. Celková hodnota díla včetně
vnitřního vybavení stála téměř 20 mil-
iónu korun. Tento důstojný stánek
vzdělanosti slouží stále ku prospěchu
lidí zdejšího regionu.
Ze školní kroniky vybral a sestavil S-

Vybráno z kroniky školství ve Valašské Polance
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Moje vzpomínky na školu jsou stále
živé a nezapomenutelné. My žáci
ročníku 1932 jsme nastoupili do školy v
roce 1938, tedy těsně před válkou. Naše
paní učitelka se jmenovala Božena S-
vačinová, pan řídící se jmenoval Jan
Hronek. 

Školní budova byla postavena
v roce 1892 a sloužila k vyučování až
do roku 1974. Obecnou školu navštěvo-
valy děti většinou až do ukončení škol-
ní docházky. Na obecnou školu navazo-
vala škola měšťanská, zřizovaná ve
městech, avšak jen málo dětí odcházelo
ze vsi na měšťanku. Situace se změnila
až po válce. 

První třída se nacházela v
přízemí školy. Byla to prostorná míst-
nost s velkými okny. Na stupni byl stůl,
židle a počítadlo, v rohu stojan s umý-
vadlem a džbánem na vodu. Nad tabulí
visel kříž a portrét prezidenta E. Beneše. 

U stěny byla umístěna kamna,
ve kterých se topilo podle počasí a
potřeby. Na boční stěně visela mapa Čs.
republiky, několik obrázků a věšáky na
kabáty. Na skříni stál vycpaný čáp. Dvě
nebo tři řady lavic a skříň dotvářely za-
řízení třídy. Obdobně vypadaly i ostatní
třídy v poschodí budovy. V přízemí se
nacházel také byt pana řídícího. První,
druhá, třetí a čtvrtá třída byly třídy
samostatné, v dalších třídách byla již
dvě oddělení  tedy dva ročníky v jedné
třídě s konkrétním učivem pro každý
ročník zvlášť. 

Učitelé se v té době těšili velké
vážnosti a autoritě jak u dětí, tak u
dospělých. Mluvili spisovně, odlišovali
se nějak i oblékáním a úpravou
zevnějšku, což bylo podstatné. 

Rodiny bývaly zpravidla
vícečetné, na dražší oblečení nebyly
peníze. Děti nosily oblečení jedno po
druhém až do roztrhání. Také boty se
šetřily. Pokud bylo teplo, chodilo se
bosky i do školy. Bývalo jen málo dětí
ze zámožnějších rodin dobře
oblečených a obutých.

Paní učitelka Svačinová kladla
veliký důraz na čtení a psaní. Pro
chlapce to byl kámen úrazu, ale nedalo
se nic dělat. Také jsme každý den zpí-
vali "Tatíčku starý náš, šedivou hlavu
máš,dokud ty jsi mezi námi, bude vždy-
cky dobře s námi." Učila nás  o T.G.
Masarykovi a zpívali jsme to, i když už
byl po smrti.

Pro děti z chudobných rodin a
děti z dalekých pasek se v zimním ob-
dobí vařila polévka. Vůně se již před
polednem šířila po celé škole a my, kteří
jsme na takovou výhodu neměli nárok,
jsme jim záviděli. Také jsme ve škole
dostávali rybí tuk, který jsme museli
povinně polknout. To byl nejhorší
zážitek, po kterém celá třída propadla
vždy nevolnosti. Ještě jedna procedura
čas od času ve škole probíhala. Paní
učitelka vylovila ze skříně malou bílou
paličku a  se štítivým výrazem šla mezi
lavicemi. Ihned jsme věděli kolik
uhodilo. Paličkou každému žákovi

prohrábla vlasy a pak si nás postupně
volala ke stolku, aby nám sdělila, kolik
že toho hmyzu kde objevila. Mívali
jsme vši celkem často, šířily se rychle,
ale nikdo z toho velkou tragédii nedělal.
Když nám paní učitelka prohlížela uši, u
některých musela konstatovat, že by se
tam mohla řepa sázet a my ostatní jsme
museli ten odstrašující příklad zhléd-
nout. 

Páni učitelé bývali dosti přísní.
Děti musely pomáhat rodičům s prací na
poli, pást krávy a podobně. Tím pádem
se často přihodilo, že žáci nepřinesli
domácí úkoly. Jindy zase vyrušovali ve
vyučování, lajdačili a tak přišla na řadu
rákoska. Provinilec se pomaloučku
přišoural na stupínek, napřáhl ruku a
zase ji stáhl zpět, co kdyby si to pan uči-
tel rozmyslel a slitoval se. Ale rákoska
většinou zasvištěla vzduchem  a vší
silou dopadla přes prsty i několikrát.
Hůře bylo,  když to odnesly obě ruce.
To se netřásly jenom ruce, třásly se i no-
hy. Když se nebožák doplížil do lavice,
do konce vyučování neměl na
vzdělávání ani pomyšlení. Byly i
mírnější tresty jako klečení na stupni
nebo také zírání do kouta. Rádi jsme
chodili za dveře, dalo se odsud leccos

podniknout. 
Nás,  děti z ročníku 1932, za-

stihla válka v první třídě. Už jsme
nezpívali  " Tatíčku  starý náš…" a paní
učitelka Svačinová byla propuštěna ze
služby. Byl odstraněn portrét E. Beneše
a mapa Čs. republiky. Pan řídící byl čím
dále nervóznější a my jsme se ho báli
víc než dříve. Dostali jsme novou paní
učitelku, jmenovala se Jarmila Bořucká.
Byla mladá, hezká a krásně načesaná. A
zase jsme zpívali každý den a to
:"Čechy krásné, Čechy mé." Pan řídící
nám vysvětlil, že naše země se již neb-
ude jmenovat  Čs. republika, ale Protek-
torát Čechy a Morava. Na budově školy
se po nějakém čase objevil dvojjazyčný
nápis: Schule  Škola. Starším žákům
přibyl nový povinný předmět  němčina. 

Ze Sudet přišel do naší obce
pan děkan Jan Absolón. Ve vyučování
náboženství, které bylo rovněž povin-
ným předmětem, vystřídal faráře P.
Jakšíka. Pan děkan si ve škole získal
rázem sympatie. Ve třetí třídě jsme se
začali učit němčinu. Zpočátku jsme se
učili psát kurentkou (německé písmo),
později se psalo latinkou. Přešel rok,
dva a válka pokračovala. Již se citelně
projevoval nedostatek potravin, šatstva i
veškerého textilu a obuvi. Lidé začínali
strádat po všech stránkách. Vycházely
nové vyhlášky a nařízení, co se smí a co
se nesmí a přímo hrozby zastřelením.
Proslýchalo se, že se organizují par-
tyzáni. Lidé poslouchali Londýn a ústní
podání fungovalo dokonale. Ve škole
jsme se učili zpívat německou hymnu. 

Jen co jsme se trochu
seznámili s němčinou, hned se vymýšle-
ly různé darebnosti a recitace. Oblíbená
byla například scénka: "Byla jedna
Mutter matka a ta měla kozu Ziege."
Kde se vzaly, tu se vzaly a byly tu i pís-
ničky: "Pode mlejnem, nade mlejnem
Hitler se pase", " Mám já panenku pro-
tektorát.", "Komu marky v kapse šustí."
apod.Ve škole jsme je nezpívali, ale děti
je znaly z domova a neriskovaly. Pan
řídící nám občas připomněl, co by se
mohlo stát, kdyby…

Své učitele jsme měli rádi,
přestože s námi neměli lehkou práci. I v
těžké válečné době      v nás  nenápad-
nou formou pěstovali vlastenectví. O
tom, že svou práci dělali zodpovědně,
svědčí skutečnost, že když někteří z nás
později přešli do měšťanské školy,
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Nejhorší školní zážitek: nucené polykání rybího tuku

Na své školní 
chvíle a zážitky

vzpomíná 
paní Ludmila

Mikušková-Žáková
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PŘIJĎTE SI ZATANČIT !!!
Kulturní středisko při OÚ ve Valašské Polance

Vás tímto co nejsrdečněji zve na již tradiční  

VALAŠSKÝ  BÁL, 
který se uskuteční 22.1.2005 

v sále Kulturního domu ve Valašské Polance.

K tanci a poslechu bude hrát 

Polančanka, 
vystoupí zde také národopisný kroužek Polančané

a možná i také nové místní taneční  těleso.

Připravena bude také bohatá tombola !!

SRDEČNĚ  ZVOU  POŘADATELÉ  !!!!

POZVÁNKA 
Dětský pěvecký sbor Polanka vystoupí 

v neděli 26. 12. 2004 v 16 hodin
se svým programem na vánočním koncertě v kostele Dol-
ního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně.
Spoluúčinkovat bude mužský pěvecký sbor Lumír, který
rovněž vede pan Jaromír Bazel. 

VÁNOČNÍ KONCERT
V sále Kulturního domu ve Valašské Polance  proběhne

v neděli 19. 12. 2004 v 15 hodin
KONCERT,  KTERÝ SI PRO PRO NAŠE OBČANY

PŘIPRAVILA ZNÁMÁ HUDEBNÍ SKUPINA

GYMPLEŘI
VSTUPNÉ   DOBROVOLNÉ

Kulturní středisko při OÚ ve Valašské Polance 
vás tímto co nejsrdečněji zve na tento koncert

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu až osmi stran, distribuce zdarma
do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Nadat Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Josef Daněk. S případ-
nými 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 březnu 2005. 
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Lyžování na Moravě 2004-2005
Aktuální informace z lyžařských areálů
Moravy s denním zpravodajstvím stavu
sněhových podmínek (aktualizace
probíhá v pracovních dnech do 9,30h)
naleznete na internetové adrese :
pocasi.ecesko.cz

Stav podmínek (v provozu,
úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška
sněhu, srážky, síla větru, směr větru,
akce v areálu atd.) si můžete nechat
poslat na mobilní telefon zasláním SMS
ve tvaru pocasi  kód místa např.
lyžařský areál Pustevny pocasi
pustevny na tel. číslo  907 09 06   (ce-
na SMS je 6,- Kč)
V případě, že nemáte k dispozici kód
místa, zašlete dotazovací SMS ve tvaru
pocasi.

Seznam míst se SMS službou -
v závorkách je uveden kód místa pro
SMS: 1. Stanice Horské služby : Bílá
(hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch
(hsjavorovy), Kohútka (hskohutka),
Lysá hora (hslysa), Pustevny (hs-
pustevny), Soláň (hssolan), Velký
Polom (hspolom), Červenohorské sedlo
(hscsedlo), Horní Morava (hshmorava),
Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcar-
na), Praděd (hspraded), Ramzová (h-
sramzova) 

2. Lyžařské areály: Beskydy : Bílá-
Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí
(mezivodi), Hrádek (hradek), Javorový
vrch (javorovy), Kasárna (kasarna),
Malenovice P.O.M.A. (pomamalen-
ovice), Morávka-Sviňorky (svinorky),
Palkovice (palkovice), Pustevny
(pustevny), Reka (reka), Sachova s -
tudánka (sachovka), Soláň-Bzové (b-
zove), Soláň-Sedlo (solan), Soláň-
Soláňka (solanka), Velké Karlovice-u
hotelu Galik (galik),          V. Karlovice-
u hotelu Horal (horal), V. Karlovice-
Razula (razula), V. Karlovice-Kyčerka
(kycerka), Visalaje-Radegast (radegast),
Zlatník-Biocel (zlatnik)
Jeseníky: Lipová Lázně-Miroslav
(miroslav), Malá Morávka-Karlov
(moravka-karlov), Ovčárna (ovcarna),
Petříkov-Kaste (kaste), Ramzová-Aréna
R3 (ramzova), Vrbno p.Pradědem (vrb-
no)
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják
(trojak)
Příklad zadání SMS: stanice Horské s-
lužby Bílá : pocasi hsbila, lyžařský areál
Pustevny : pocasi pustevny 
Podmínky ze stanic garantuje Horská s-
lužba, z lyžařských areálů jsou garan-
továny provozovateli. Aktuální seznam

Výstava knižních
titulů končí

Již od května tohoto roku
probíhala v prostorách obecní kni-
hovny prezentace titulů nakladatelství
PORTÁL a Karmelitánského naklada-
telství. 

Tato výstava k 31. 12. 2004
končí a my jsme mohli, díky finanční
podpoře mnoha občanů a firem z
Valašské Polanky a okolí, využít
možnosti tyto knihy za padesát pro-
cent pořizovací ceny odkoupit a
ponechat v majetku obecní knihovny,
kde budou od 1. 2. 2005 k zapůjčení.

Za všechny děkujeme panu
starostovi Martinkovi za podporu a
Stanislavu Machačovi, p. Petru
Zbrankovi, P.  Josefu Bercovi, p. Jose-
fu Martinkovi, Ing. Pavlu Srbovi, p.
Jiřímu Babicovi a dalším pod-
nikatelků a firmám za finanční z-
abezpečení akce.

Kateřina Zukalová a Helena On-
dráčková

ÚSMĚV - občanské sdružení 
pro oživení a rozkvět kulturního 
a společenského života v obcích 

na Valašsku
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