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Pozor na podvodníky a zloděje!!!

Výtvarná soutěž zaměřená tématicky ke Dni Země s
názvem "Zdravá planeta", kterou každoročně pořádá vsetín-
ské Alcedo, přilákala dětí ze všech typů škol, které se svými
176 pracemi usilovaly o umístění a prezentaci svých nápa-
ditých děl. V kategorii nejmenších si vysloužila prvenství
společná práce dětí z naší mateřské školy, která svým zpra-
cováním oslovila porotu a sklidila nejvyšší ocenění. 

Vernisáž k soutěži proběhla v Galerii "Na schodech"
vsetínského Alceda dne 27.4. 2005 a vystavená díla byla
zpřístupněna návštěvníkům. Letošní úspěch můžeme přiřadit
k již získaným dvěma prvním místům v předchozích letech -
v roce 2003 v soutěži s ekologickým zaměřením pod názvem
"Stromy vyprávějí příběhy " a v roce 2004 ve výtvarném zpra-
cování tématu "Co dělá ráda Vaše rodina" jsme převzali z ruk-
ou ředitele Alceda Mgr. Pavla Bartoně diplom za 1. místo. 
Jsme rádi, že se i MŠ zapisuje svými aktivitami do povědomí
široké veřejnosti a přispívá k dobré prezentaci naší obce.

Učitelky MŠ ve Valašské Polance

Prvenství pro polanskou MŠ

Policisté varují občany nejen
Valašské Polanky, v posledních týdnech
na Vsetínsku i v celém Zlínském kraji
zaznamenali hned několik případů, kdy
podvodníci okradli důvěřivé lidi.

Scénář podobných případů je
prakticky vždy stejný s různými obmě-
nami. Podvodníci navštěvují především
starší lidi s oznámením, že vyhráli v
soutěži cenu, například sadu hrnců nebo
třeba zájezd do zahraničí. 

Podvod spočívá v tom, že dů-
chodci musí jakoby nejprve zaplatit daň
z této výhry. Peníze samozřejmě pod-
vodníci odnesou a žádnou výhru
nepředají. V řadě případů ještě komplic
okrade lidi o jejich úspory. “Podvodníci
dobře ví, na které lidi mohou s takový-
mi historkami vyrukovat, obvykle si je
předem vytipují. Dobře ví, že řada s-
tarších lidí nemá důvěru k bankám,
takže mají hotovost schovanou doma.
Proto žádáme i mladší lidi, aby své

příbuzné v seniorském věku před těmito
zloději varovali,” říká mluvčí vsetínské
policie František Hauk. Podobný apel
posílají policisté také k majitelům
rodinných domků. V souvislosti s ros-
toucím počtem krádeží jízdních kol a
krádeží věcí z garáží a dalších   objektů
žádá policie žádá občany, aby si jízdní
kola zabezpečovali proti zcizení, dále
aby si zamykali domy, sklepení a

V minulém týdnu přímo ve
Valašské Polance za bílého
dne vykradli neznámí zloději
osobní auto jednoho z oby-
vatel obce. Rozbili okno a
vzali z auta vše cenné.
Buďte proto opatrní, domy,
sklepy, garáže i auta za-
mykejte, ve vozech
nenechávejte nic důležitého.

Sdružení bylo oficiálně založeno v roce 1994 ini-
ciativou čtrnácti obcí ze Vsetínska (z povodí Senice). Důvo-
dem byla mimo jiné skutečnost, že již od roku 1991 staros-
tové těchto  obcí neformálně spolupracovali a společně se
radili, jak řešit nové problémy komunální politiky, před k-
terými se v té době všichni nově zvolení starostové zne-
nadání ocitli. 

Na základě těchto neformálních schůzek a kontak-
tů vznikla myšlenka zastupovat region zástupci v bývalém
takzvaném Okresním shromáždění a těmto zástupcům se už
v té době podařilo získat finanční prostředky například na
výstavbu skládky odpadů v Horní Lidči nebo na výstavbu
domova důchodců rovněž v Horní Lidči, na výstavbu
Lékárny ve Valašské Polance, výstavbu vodovodů v několi-
ka obcích.  V té době se sdružení také zabývalo myšlenkou
založit si své vlastní "Technické služby", které by měly na s-
tarosti likvidaci odpadů v našem regionu. 

Pokračování na straně 3 a 4

Pozvánka 
zastupitelstva

Starosta obce Valašská Polan-
ka svolal na pátek 17. 6. 2005
ve 20.00 hod. do zasedací
místnosti KD Val.Polanka
veřejné zasedání zastupitelst-
va obce.
Program :
1/ Zpráva o činnosti obce 
za uplynulé období
2/ Zpráva o plnění rozpočtu
obce za uplynulé období
3/ Projednání podaných žá-
dostí do zastupitelstva obce
4/ Diskuse
5/ Usnesení 
6/ Závěr
Všichni občané jsou na toto
zasedání srdečně zváni!     OÚ

Sdružení obcí Hornolidečska
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Od 1. září 2005 otevírá Zák-
ladní škola ve Vsetíně odloučené pra-
coviště v obci Lidečko se zázemím a
učebnami na Základní škole Lidečko. 

Možnosti studia: Hudební o-
bor: trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tu-
ba, bicí nástroje, klavír, keyboard, ako-
rdeon, základy skladby, aranžování,
zobcová flétna, klarinet, housle, vio-
lončello, kontrabas, sólový zpěv, ky-
tara, cimbál (pouze na kmenové škole)

Žáci jsou průběžně zařazováni
do souborů a orchestrů školy. Škola n-
abízí možnost zapůjčení některých
hudebních nástrojů.

Škola dále poskytuje studium
ve výtvarném, dramatickém a tanečním
oboru. Na kmenové škole je otevřeno
muzikálové oddělení a studium pop-
ulární hudby (basová a sólová kytara,
teorie), žáci jsou průběžně hodnoceni a

v každém ročníku je jim vydáno
vysvědčení. Talentovaní žáci mohou
své znalosti dále uplatňovat na dalších
uměleckých školách.

Zájemci o studium výše uve-
dených oborů na odloučeném pracov-
išti v Lidečku ať se dostaví se svými
zákonnými zástupci, ve dnech 16.- 17.
června od 12:00 - 17:00 hodin k paní
učitelce Zdeňce Machačové do ZŠ
Valašská Polanka, kde vyplní přih-
lášku ke studiu.
Bližší informace o studiu obdržíte os-
obně nebo telefonicky u ředitele školy
na níže uvedené adrese.

Za hudební výukou se bude jezdit do Lidečka

S účinností od 3. 6. 2005 bylo
zákonem č. 217/2005 Sb. novelizováno
ustanovení § 3 zákona č. 338/1992 SB.,
o dani z nemovitostí,ve znění
pozdějších předpisů. V návaznosti na
znění tohoto ustanovení, platné od 1. 1.
2005, bylo dále upraveno určení osoby
poplatníka daně z některých pozemků. 

Dohodne-li se vlastník
pozemku s nájemcem pozemku, je ná-
jemce pozemku povinnen ve zdaňo-
vacích obdobích 2005 až 2007 postupo-
vat podle ustanovení § 3 odst. 2 ve
znění účinném do 31. 12. 2004, v
takovém případě se nájemce pozemku
považuje za poplatníka daně z pozemku
se všemi právy a povinnostmi s tím sou-
visejícími. 

Tuto dohodu je nájemce povi-
nen správci daně doložit ve lhůtě pro
podání daňového přiznání. Pro zdaz-
daňovací období roku 2005 tak musí
učinit ve lhůtě 150 dnů ode dne účin-
nosti tohoto odstavce."  Tato novela
zákona o dani z nemovitostí umožňuje
vlastníku a nájemci při určení osoby
poplatníka daně z pronajatých
pozemků, evidovaných v parcelách
katastru, postupovat ve zdaňovacím ob-
dobí roku 2005 až 2007 podle právní
úpravy platné do konce roku 2004.  V
praxi se jedná zejména o případy, kdy
nájemce má pronajaty pozemky od
většího počtu vlastníků (pronajímatelů)
a byl do zdaňovacího období roku 2004
poplatníkem daně z pozemků. 

Podle novely je u pozemků, z
nichž byla odstraněna zjednodušená ev-
idence, možné, aby se vlastník pozemku
a nájemce písemně dohodli, že po něk-
terá nebo všechna uvedená zdaňovací
období bude nájemce poplatníkem daně
z pozemků se všemi právy a povinnost-
mi z toho vyplývajícími. Dohoda může
být součástí i dříve uzavřené nájemní
smlouvy. 

Pro zdaňovací období roku
2005 musí být dohoda předložena ná-
jemcem pozemků správci daně do 150
dnů ode dne nabytí účinnosti této nove-
ly zákona o dani z nemovitostí, tj. ne-
jpozději dne 31.10.2005. Ve zdaňo-
vacích obdobích roku 2006 a 2007
postačí doložení dohody nájemcem ve

Poplatníci pozor na změny v dani z nemovitostí 

Kácení máje 2005
V sobotu  4. června se v naší obci kon-
alo Kácení máje, letos spojené  s
oslavou Dětského dne.  Mnozí z Vás
tak mohli potkat veselý průvod s
muzikou a již populárními mažoretka-
mi, který prošel (muzikanti projeli na
vlečce) z " Dolanska" až na taneční ko-
lo. Tady pak všichni zúčastnění shlédli
scénu slavného smýcení májky, vys-
toupení mažoretek-tetek a děti se
mohly zabavit  v přichystaných
soutěžích.  Poděkování zaslouží všich-
ni, kdo se o její uskutečnění zasloužili,
hasiči, mažoretky, řidič traktoru,
maminky, muzikanti,  sponzoři (j-
menujme alespoň paní Zikmundovou)
a všichni, kdo se nebáli přiložit ruku k
dobrému dílu. Přidejme poděkování
také všem zúčastněným divákům , k-
teří svou přítomností dali celé akci
naplnění .                            Jan Kozubík

Pronájem v DS
Oznamujeme občanům, že od
1.7.2005 jsou k pronájmu neby-
tové prostory v Domě služeb ve II
NP, které byly naposled pronajaty
kožené galanterii a obuvi a v min-
ulosti zde byla pobočka České
spořitelny.  Jedná se o cca 90 m2
a čtvrtletní nájemné činí, bez
elektřiny, vytápění a vody, částku
4.300,- Kč. Tyto nebytové prosto-
ry mají umožněno navážení zboží
nákladním výtahem. Zájemci se
mohou přihlásit na OÚ.

Základní  
umě l ecká škola Vsetín
Podsedky 285,  755 01 

te l :  571 411 725 
www.zus-vset in .org 

Zachování starých tradic měli
zřejmě na mysli členové Spolku pro za-
chování valašských tradic, když vyh-
lašovali letošní ročník soutěže O ne-
jlepší valašsků buchtu. Pro vítěze
připravili ceny v podobě krocana a
dalších masných produktů. V hospodě
na Moštárně na Jasence si v sobotu 9.
dubna ale dali dostaveníčko skuteční
odborníci na skvělé buchty a je
potěšitelné, že výrazně uspěla zástup-
kyně naší obce.

Celkem 33 soutěžících se přiš-

lo pochlubit svými výrobky a porota, ve
které nechyběl ani vsetínský starosta
Jiří Čunek, neměla lehkou práci.
Nakonec rozhodla, že nejlepší frgál up-
ekl pan Machač z Mořkova, nejchut-
nějším dortem se pochlubila Daniela C-
majdalková, nejlepšími skvělými
koláčky se může pyšnit Drahomíra
Kašparová z Valašské Polanky a dia-
betiky jistě potěší, že i pro ně se dají
upéct chutné buchty. Ze dvanácti
účastníků v této kategorii byla nejlepší
paní E. Třetinová. A všechny "jiné

Buchty paní Kašparové uspěly v soutěži
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V roce 1999 byla provedena
kolaudace  STL plynovodů, vč.přípojek
a SOH má do dnešního dne v majetku
toto plynárenské zařízení v hodnotě
téměř 80 milionů. Spolu s majetkem S-
družení obcí Vsacko ve výši dalších
145 mil.Kč kolaudovaným v roce 2000,
pod jehož jménem se zplynofikovala
zbylá část obcí Hornolidečska ( mimo
jiné i naše obec ), se snažíme v součas-
né době odprodat tento majetek poten-
cionálnímu zájemci a získat tak další fi-
nanční prostředky na výstavbu rovněž
velmi důležitého ekologického díla. 

Touto další investicí do
zlepšování životního prostředí je od-
kanalizování našeho území v rámci pro-
jektu "Čistá řeka Bečva" - II.etapa, kdy
naše členské obce Lidečko a Horní
Lideč již v tomto roce výstavbu kanal-
izačního potrubí zahájily v rámci I e-
tapy tohoto projektu.

Po dokončení plynofikace
jsme se pak v našem Sdružení zaměřili
na rozvoj turistiky a propagaci regionu
tím, že jsme si ve všech obcích zpraco-
vali Program obnovy vesnice, který
však vycházel a vychází z předpokladu
a z vzájemné dohody s okolními obce-
mi, že není možné v našem regionu bu-
dovat v každé obci koupaliště nebo
lyžařské vleky. 

Na již vzpomínané projekty
programu obnovy vesnice pak navázala
Rozvojová studie mikroregionu Horno-
lidečska, která byla následně doplněna
o provázanost na náš sousední
přeshraniční region Slovenska, kterým
jsou slovenské obce sdružené do re-
gionu Půchovská dolina. 

Důležitým výstupem z této s-
tudie pak byla pro nás skutečnost, že
nám bylo doporučeno jednotlivé pro-
gramy obnovy vesnice v jednotlivých
obcích spojit společným investičním
záměrem, který byl ve výše uvedených
jednotlivých obcích podchycen v pro-
gramech obnovy vesnice, ale nebyl
dotažen do konce. 

Tímto společným záměrem
byl vznik projektu s názvem "Horno-
lidečská magistrála", jejíž rámcovou
trasu dnes již najdete na internetové
adrese : www.hornolidecsko.cz. 
Tuto trasu v současné době kultivujeme
do podob, které jsou nám známy z již
zažitých turistických středisek Valašs-

ka, jakými jsou např. Velké Karlovice
nebo Hornobečevsko. A to je právě ten
základní moment, který dal rozvoji
našeho regionu nový impuls a rozměr,
protože najednou to má vše svou
logiku, která všechny zúčastněné nad-
chla, takže jí dali svou podporu. 
Smyslem tohoto projektu je :
1. dát publicitu našemu regionu a
propagovat jej při všech možných
příležitostech s cílem přilákat turisty
a návštěvníky regionu a nabídnout
jim prostor pro relaxaci v krásném
prostředí Valašska, zajímavosti a k-
valitní služby v takové míře, že se
rozhodnou u nás pobýt déle než jeden
den.
2. vybudovat kvalitní doprovodnou
infrastrukturu a služby, což vytvoří
nové podnikatelské záměry v jed-
notlivých obcích a zažene obavy z
nezájmu místních občanů rozvojem
zaměstnanosti v našem regionu

Výsledkem tohoto projektu
bude nejen pěknější vzhled našich obcí,
ale také spokojenější život spoluobčanů
v regionu a pěstování jejich zdravého
patriotismu pro rodné Valašsko. Všech-
no výše uvedené je pak zhmotněno do
již realizovaných projektů a nebo pro-
jektů, které v současné době připravu-
jeme.

V letošním roce probíhá již II
etapa výstavby sportovně-turistického a
relaxační centra Hornolidečska v Horní

Lidči, spolufinancovalé EU v rámci
programu SAPARD a SROP v
celkovém objemu 24 mil.Kč V letošním
roce má být zahájena výstavba centrál-
ního parkoviště Hornolidečska ve
Valašské Polance s kapacitou 49 parko-
vacích míst pro osobní automobily a 1
autobus, které má náklady ve výši 5
mil.Kč a které spolufinancuje ze 75 %
rovněž EU v rámci programu PHARE
2003.

V loňském roce byl dokončen
projekt obce Prlov dotovaný opět z pro-
gramu LEADER+ s názvem: Realizace
domu pro agroturistiku s výminkem, k-
terý je sousedním obcím spíše známý
jako oprava chalupy U Hůščů a kde je-
ho celkové náklady činily cca 4,50
mil.Kč a byly dotovány částkou ve výši
téměr 2 mil.Kč.

V letošním roce má být reali-
zován projekt v obci Francova Lhota s
názvem: Krajinná úprava a vybavení
veřejného tábořiště na Pulčíně o
celkových nákladech  ve výši 800
tis.Kč, který bude dotován z programu
INTEREG IIIA částkou ve výši 600
tis.Kč.

Nyní probíhají práce na za-
řazení Hornolidečské magistrály do
územních plánů jednotlivých obcí. V
loňském roce byly zahájeny práce na
vyznačení Hornolidečské magistrály v
v terénu.

Od Zlínského kraje jsme ob-
drželi dotaci na zpracování studie od-
kanalizování obcí Hornolidečska za-
řazených do II etapy Čisté řeky Bečva,
která byla zpracována a cena díla je 2,5
mil.Kč

V současné době zpracov-
áváme změny územních plánů těchto
obcí, kterými se ruší samostatné
čistírny odpadních vod pod každou obcí
a změna těchto územních plánů spočívá
v plánované výstavbě kanalizačních
přivaděčů na centrálních ČOV v
Lidečku a ve Vsetíně

V letošním roce bude zpracov-
ána interaktivní mapa celého horno-
lidečského regionu, která bude v 3D
podobě přibližovat jednotlivé obce na
internetu s tím, že každá obec bude mít
po "rozbalení" svou vlastní nabídkovou
kartu, ve které bude možné upozornit
na zajímavosti v dané obci, možnosti
ubytování, stravování, přírodní či his-

Členové Sdružení 
obcí Hornolidečska

1/ Lidečko
2/ Horní Lideč

3/ Lačnov,
4/ Střelná
5/ Študlov

6/ Valašské Příkazy
7/ Francova Lhota 
8/ Valašská Senice

9/ Valašská Polanka
10/ Lužná

11/ Leskovec
12/ Seninka

13/ Prlov
14/ Pozděchov

Sdružení obcí Hornolidečska čile rozvíjí činnost ...
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Pokračování ze strany 3
Po vzniku SOH na ustavujícím

zasedání bylo prioritou tohoto sdružení
dosáhnout plynofikace regionu, protože
energetické generely v té době platné o
plynofikaci neuvažovaly. Byla to d-
louhodobá mravenčí práce, ale tento
záměr se nám podařilo uskutečnit a to
za přispění dotace SFŽP ČR. 

Již pravidelně se zúčastňujeme
se svými propagačními materiály výs-
tavy REGIONTOUR BRNO a také pro
ročník 2006 připravujeme nové propa-
gační brožury. 

Pro další ročníky této velmi
důležité výstavy týkající se rozvoje ces-
tovního ruchu připravujeme také DVD,
na kterém bychom chtěli zájemcům
představit jednotlivé obce, ale i celý re-
gion, se svými folklorními a hudebními
zajímavostmi a s živým obrazem z
každé obce. V letošním roce budeme
mít možnost propagovat náš region také
na Staroměstském náměstí v Praze.

Sdružení obcí Hornolidečska
má v současné době rozjednáno odk-
oupení tzv.Zámečku na Trubiskách od
současného vlastníka, kterým je Mys-
livecké sdružení "Trubiska" Pozděchov. 

Záměrem našeho Sdružení je z
tohoto velmi krásného místa v našem
regionu vytvořit zázemí pro poskytnutí
občerstvení všem turistům navštěvu-
jícím tuto lokalitu ať už v létě na kolech
a nebo v zimě na běžkách, protože ten-
to Zámeček se nachází na křižovatce
několika turistických značek a tras, k-
teré sleduje také nově navržená Horno-
lidečská magistrála.

Uskuteční-li se tento záměr,
pak se budou muset do opravy tohoto
dřevěného stavení vložit nemalé fi-
nanční prostředky, kterými by se oprav-
il stavebně technický stav obou objek-
tů, ale také bychom zde chtěli vybu-
dovat byt správce, který by zde provo-
zoval již vzpomínané občerstvení a
prováděl také ostrahu tohoto areálu, pří-
padně by se také staral o údržbu Horno-
lidečské magistrály ( v zimě vyjetí trasy
sněžným skútrem pro běžkaře, v létě
prořezávání trasy od náletových dřevin
kolem trasy apod.).

Protože jsme si uvědomili, že
není možné rozvíjet náš region bez pod-
nikatelů provozujících svou živnost v
našem regionu využili jsme možnosti v
rámci programů LEADER ČR a
LEADER + financovaných z prostřed-
ků EU a Mze ČR, založili jsme, jako S-
družení obcí Hornolidečska,  takzvanou
Místní akční skupinu Hornolidečska, k-
terá je dobrovolným sdružením
právnických osob skládající se z člen-
ských obcí Hornolidečska, neziskového

sektoru a ostatních podnikatelů. 
Tuto MAS vede profesionální

manažer s tím, že ostatní orgány jsou
demokraticky volenými zástupci
vzpomínaných právnických osob. 

Také v MAS Hornolidečska
jsme již byli úspěšní v podávání žádostí
o dotaci, kdy byly úspěšné 3 projekty z
programu financovaného EU, o kterých
se mužete dozvědět na jiném místě to-
hoto Zpravodaje.

V současné době očekáváme
vyhlášení dalšího kola pro podávání žá-
dostí o dotaci z evropského programu
LEADER+, na základě kterého se bu-
dou moci podnikatelé žijící v našem re-
gionu, ale také obce, ucházet se svými
projekty o další dotační prostředky na
jejich realizaci. 

Vcelku dobře fungující S-
družení je výsledkem dobré práce s-
tatutárních zástupců SOH a představen-
stva SOH, ale také výsledkem dobré
spolupráce SOH s RRA Zlín ( Rozvo-
jová a regionální agentura Zlín ), jejíž
profesionální programoví manažeři
dokáží spolu se zástupci členských obcí
vždy tzv."vypíchnout" ten projekt a tu
dotaci, která se jeví z pohledu celého
regionu pro region zajímavou a pro
dotčenou členskou obec potřebnou
(viz.program obnovy vesnice) a hlavně
dokáží žádost o dotaci tak dobře zpra-
covat a zdůvodnit, že mají velmi do-
brou výtěžnost v podávaných žádostech
o dotaci všeobecně.

Pokud se totiž vhodně spojí
dobrý odborník znalý problematiky čer-
pání jakýchkoliv dotací a dobrý ko-
munální pracovník s dobře zpracov-
aným programem rozvoje území a
vytvoří dobrý pracovní tým, mají v
současné době velmi dobrý předpoklad
být úspěšný v získávání dotací a s real-
izací projektů v terénu.
Bohužel jen, že finanční možnosti obcí
jsou omezené a že neexistují 100%
dotace na něco, co opravdu při dobrém
projektu je nutné podpořit. ( např.
vytváření nových pracovních míst ).

Daněk Josef, místopředseda SOH

... a snaží se získávat peníze na své projekty od EU
Struktura SOH 

**********
Nejvyšší orgánem sdružení
je Valné shromáždění SOH,
kdy počet členů VS SOH
tvoří zástupce obce podle
počtu obyvatel a to na
každých 500 obyvatel i za-
počatých je jeden zástupce,
minimálně však dva za
obec.
SOH má patnáctičlenné
představenstvo, jeho členy
je vždy starosta členské
obce a místostarosta obce
Val.Polanka.
Statutárními zástupci SOH,
jsou předseda a 2 místo-
předsedové.

**********
předseda
starosta Obce Francova
Lhota - p.Matůš Karel
1.místopředseda
starosta obce Horní Lideč -
p.Tkadlec Josef
2.místopředseda
místostarosta Obce
Val.Polanka - p.Daněk
Josef

**********
Region Hornolidečska má
v současné době ve čtrnác-
ti obcích 11 602 obyvatel.
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Strana 5 - Různé

Agentura Zdislava poskytuje nonstop z-
dravotní a ošetřovatelskou službu v rod-
inách ve Vsetíně, Valašských
Kloboukách, Vizovicích, Horní Lidči a
všech přilehlých obcích. Kolektiv tvoří
5 sester a jedna pečovatelka. 
Zdravotní péče: Jedná se např. o: ap-
likaci injekcí, cévkování, odběry krve a
jiného biologického materiálu, aplikace
inzulinu, ošetření pooperačních a poúra-
zových ran, ošetřování proleženin, reha-
bilitace, nácvik chůze o berlích a
chodítkách s cílem návratu k soběs-
tačnosti, ošetření bércových vředů,
měření tlaku, aktivizace nepohyblivého
pacienta (prevence proleženin), a

podobně.
Sociální péče: Jedná se o následující s-
lužby: péče o domácnost, dovoz oběda,
pomoc při hygieně, zajištění doprovodu
k lékaři, dovoz léků. Zdravotní sestra
provede odběr krve diabetika v
domácím prostředí a zajistí dopravu
odebraného materiálu k lékaři.
Hospicová péče: Zmírňuje fyzické i
duševní utrpení pacienta v posledním
stádiu nemoci. 
Kontakty: Agentura Zdislava - domácí
péče, Nemocniční 955, Vsetín 755 01
(areál nemocnice ve Vsetíně), Helena
Petroušková: 571 818 393, 777 565 030
(na mobilním telefonu non-stop), Eva

Jste majiteli plynového kotle?

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu osmi stran, distribuce zdarma do každé
domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Nadat Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Josef Daněk. S případnými články či ma-
teriály, 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 2005. 

Podle doporučení výrobce ply-
nových spotřebičů musíte splnit svou
povinnost a nechat před topným ob-
dobím provést řadu zkoušek.

Jedná se o celkové vyčištění
spotřebiče, kontrolu a seřízení plynové
armatury a zkoušku všech plynových
spojů pěnotvorným rostokem. Provede-
na musí být i zkouška funkčnosti všech
zabezpečovacích prvků        (např. je tře-
ba zjistit, zda kotlový termostat vypíná
kotel při přehřátí, zda funguje havarijní
termostat, který odstavuje úplně celý
spotřebič, a také jestli je funkční k-
ouřové čidlo). 

Výrobci plynových spotřebičů
rovněž požadují, aby veškeré záznamy
o opravách a provedených ročních kon-
trolách byly uchovávány. 

Zkoušky se nemusejí, jak má
většina z nás ve zvyku, provádět v
měsíci září či říjnu.  Návod k obsluze
plynových spotřebičů říká, že zkouška
musí být provedena jedenkrát ročně, má

však platnost jen rok. Takže si raději ob-
jednejte  revizi v  červnu nebo během
prázdnin, revizní technici vám ji rádi
udělají a vy se nemusíte obávat pří-
chodu zimy
Hlavně nezapomínejte, že za provedení
této zkoušky vždy zodpovídá zřizova-
tel, tedy vy. 
Otvírání trhu s plynem 
Vsouladu se zněním § 56 Energetického
zákona bude trh s plynem otevírán pos-
tupně, a to takto:
1) od ledna 2005 jsou oprávněnými
zákazníky odběratelé, jejichž roční
odběr je vyšší než 15 mil. m3, dále pak
odběratelé plynu určeného prokogener-
ační zařízení,
2) od 1. ledna 2006 budou oprávněnými
zákazníky všichni odběratelé plynu s
vyjimkou domácností, 
3) od 1. ledna 2007 budou oprávněnými
zákazníky všichni odběratelé plynu 
( včetně domácností).  

Informace pro osoby pěstující mák setý a konopí
Osoby pěstující mák setý a konopí mají podle zákona ohlašovací povinnost
.Každý, kdo pěstuje mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2, musí
předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu. 
Forma hlášení
Vzory formulářů pro výše uvedená hlášení stanoví VYHLÁŠKA č. 151/2005
Dotazy týkající se podání výše uvedených hlášení směřujte na Celní úřad Valašské
Meziříčí, Hranická 93, PSČ 751 01.
V pracovní době Po až Pá 7.00-15.30 hod.,  telefon: 571 757 821, 57 1757 800    

Celní úřad Valašské Meziříčí

Zdislava nabízí služby v domácí péči

NAROZENINY OSLAVILI 
60 let
Antonín Daněk čp.165
Jana Mikušová čp.176
65 let  
Marie Kročilová čp.171
Jaroslava Mikušková čp.309
70 let 
Marie Mikešová čp.144
Julie Daňková čp.253
František Raška čp.199
90 let
Božena Žáková čp.227
91 let
Rozálie Staňková čp.102
Zlatá svatba
Zlatou svatbu oslavili manželé
Ladislav a Marie Kozubíkovi
čp.251 

NOVÍ OBČÁNCI
Vendula Šafaříková čp.66
Martin Kovář čp.181
Tomáš Včelica čp.269
Denisa Hnátková čp. 15

SŇATKY
Radim Plánka čp. 307
Dana Maloušková
******************************

Josef Grycman čp. 242
Lenka Kubíková
******************************

Jitka Kopecká čp.263
Adam Čech
******************************

Ladislav Mareček čp.1
Milena Daňková čp.47
******************************

Lukáš Cedidla  čp.355
Zigmundová Petra čp. 261

ZEMŘELI
Ludmila Fojtíková čp.32  
ve věku nedožitých  59 let
František Krupica čp.260 
ve věku nedožitých 74 let
Stanislav Mikušek čp.185 
ve věku nedožitých 62 let

Zpracovala: Sláčíková Věra

Společenská
kronika obce
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