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Příprava projektu Čistá
řeka Bečva pokračuje 

Všem příznivcům místního
folkloru, přátelům našich historických
tradic i ostatním občanům tímto ozna-
mujeme, že 20. srpna tohoto roku se
uskuteční již další tradiční

Valašské dožínky ve Valašské
Polance opět připomene přes 100 let s-
tarý program pořádaný v naší obci tak,
jak jej pro následující pokolení za-
choval bývalý farář naší farnosti
P.Přibyl. 

S tímto programem se
Polančané zúčastnili rovněž Všeslovan-
ských národopisných slavností v Praze
roku 1895.

V letošním roce bude součástí

těchto dožínek rovněž slavnostní uve-
dení do provozu tzv.Centrálního
parkoviště Hornolidečska, které bude
dokončeno u naší základní školy a
současně s tím také nové dětské hřiště,
které bude do tohoto data dokončeno v
zahradě u mateřské školky.

Jako vždy bude připraveno bo-
haté občerstvení, frgály, slivovica a bo-
hatý program s vyškeřáky. 

Pořadatelé Kulturní středisko
při OÚ Val.Polanka a ZO KDU-ČSL
Valašská Polanka zvou všechny občany
k příjemně strávenému nedělnímu
odpoledni při průběhu našich dožínek
!!!!

V srpnu nás čekají tradiční Dožínky

V těchto dnech bude vydáno stavebním úřadem ve
Vsetíně  územní rozhodnutí na tuto stavbu v naší obci s tím,
že podmínky stanovené územním rozhodnutím budou podkla-
dem pro výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro s-
tavební povolení. 

V rozpočtu obce na tento rok je vytvořena rezerva na
úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace ve
výši 600 tisíc korun, jejíž zhotovitel musí být vybrán z
výběrového řízení. To bude vypsáno s největší pravděpodob-
ností ještě v tomto měsíci.

Tuto projektovou dokumentaci budeme potřebovat
pro vydání stavebního povolení, o které bude stavební úřad
požádán koncem tohoto roku. Pro úspěšné vyřízení staveb-
ního povolení musíme zajistit mimo tuto dokumentaci také
písemné smlouvy o souhlasy vlastníků se vstupy na pozemky.
které budou dotčeny výstavbou této kanalizace. 

Majitelé pozemků jsou již v těchto dnech průběžně
po jednotlivých  větvích  navrženého kanalizačního řádu
zváni na obecní úřad, kde jsou podrobně seznámeni s touto
dokumentací zhotovenou v loňském roce pro právě probíha-
jící územní řízení.

Pokračování na straně 2

Volby 2006 v obci
Počet voličů 1 021 
Přišlo volit  649 
Volební účast 63.57 %
Výsledky Hlasy %
1  Strana zdravého rozumu  3  0.46
3  Balbínova poetická strana  2  0.30    
5  Právo a Spravedlnost  4  0.61    
6  NEZÁVISLÍ  10  1.54    
7  Česká pravice  0  0.00    
8  Koruna Česká 0  0.00    
9  ODS 181  27.88    
10  ČSSD 170  26.19  
11  SNK Evropští demokraté 11  1.69    
12  Unie svobody-DU 5  0.77    
14  Pravý Blok  5  0.77    
15  4 VIZE-www.4vize.cz  0  0.00    
17  Moravané  8  1.23    
18  Strana zelených  15  2.31
20  KSČM 54  8.32
21  Koalice pro ČR 2  0.30   
22  Národní strana  2  0.30    
24  KDU-ČSL 173  26.65 
25  Nez. demokraté (V.Železný) 3  0.46    
26  Strana rovnost šancí 1  0.15  

Díky za karneval
Dětský karneval se vydařil. Zcela
nepochybně patří poděkování rodičům
i prarodičům za přípravu masek a pře-
strojení dětí na maškary. Bylo co obdi-
vovat - od krásných princezniček,
karkulek, pirátů až po zvířátka. Přišlo
142 dětí plus mladí místní muzikanti! 
OÚ Val.Polanka a místní organizace
KDU-ČSL děkuje sponzorům, bez je-
jichž pochopení by toto tradiční
karnevalové nedělní dětské odpoledne
nemělo tak dobrou  úroveň. Mezi tyto
sponzory, patří místní ČS Slovnaft
paní Jana Blažková, pan Šeliga Pavel,
paní Ivana Zigmundová a pan Roman
Pilčík.
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Pokračování ze strany 1
Následně jsou lidem předkládány
návrhy těchto smluv k podpisu a k
vyjádření se, zda se budou na tuto s-
plaškovou kanalizaci napojovat v
průběhu výstavby, zda později a nebo
vůbec. Celý projekt  již proto musí být
realizován v kontextu s touto již ho-
tovou dokumentací.

Zde je nutné, aby si všichni
vlastníci rodinných domků, ve kterých
vznikají odpadní vody, uvědomili, že
přípravou této velké investice, k níž
musíme doložit souhlasy vlastníků se
vstupy na dotčené pozemky, se snažíme
vytvořit pro naše občany a vlastníky
nemovitostí možnost se ke splaškové
kanalizaci připojit. 

O tom, jestli této možnosti
občan a vlastník nemovitosti využije, si
rozhodne každý sám s vědomím, že je
nutné se řídit povinnostmi uloženými
tzv.vodním zákonem č.20/2004 Sb.

Každý vlastník nemovitosti si
totiž musí nejpozději do konce roku
2007 vyřídit nové povolení na stávající
systém zneškodňování odpadních vod (
septiky, jímky na vyvážení apod.), které
byly původně zkolaudovány před
31.12.2001. V souladu se zákonaem
č.20/2004 Sb. jim totiž k 1.1.2008 končí
platnost povolení vypouštět odpadní
vody do stávající obecní kanalizace.

Znamená to, že kdo vypouští
odpadní vody ze své nemovitosti nejen
do obecní kanalizace, ale také do
přilehlých vodotečí či do spodních vod
pomocí vsakovacích jímek nebo tra-
tivodů, je povinen požádat stavební
úřad o nové povolení k tomuto vy-
pouštění.

Vzhledem k tomu, že vodní
zákon jasně říká, že čistění odpadních
vod má být provedeno v souladu s dos-
tupnými technologiemi bude nutné, v
případě že se občan a vlastník nenapojí
na novou splaškovou kanalizaci,
provést minimálně úpravu svého
čistícího zařízení nebo si vybudovat
nové s tím, že v současné době již bude
nutné si vybudovat vlastní domovní
čistírnu odpadních vod. Protože jsou v
naší obci již místa, kde je plno jiných
inženýrských sítí, musel projektant
navrhnout některé trasy splaškové
kanalizace i přes soukromé dvory. 

Kvůli tomu se může bohužel
stát, že pokud některý ze sousedů, přes

které se přivádí kanalizace k následu-
jícím nemovitostem, neschválí výs-
tavbu této kanalizace na svém pozemku,
nebude mít možnost tento soused se na
splaškovou kanalizaci připojit. 

V takovém případě si budou
muset tito vlastníci svých rodinných
domků  vybudovat své vlastní domovní
čističky i přesto, že za sousedovým
pozemkem je možné se na kanalizaci
připojit. Vědomí, že za to může
nepochopení souseda, dobrým soused-
ským vztahům určitě nepřispěje.
Doufáme ale, že se tak stane jen zcela
výjimečně. 

Vždyť vybudování vlastní do-
movní čistírny přijde tohoto majitele
rodinného domku na cca 70 tis.Kč !!! 

Pokud se však majitel RD
rozhodne připojit na veřejnou s-
plaškovou kanalizaci a umožní její výs-
tavbu na svém pozemku písemným
souhlasem, pak mu obecní úřad zajistí
vyřízení stavebního povolení na prove-
dení kanalizační přípojky u jeho RD a
také možnost nákupu plastového kanal-
izačního potrubí, to vše s množstevní
slevou. Ušetří tím starosti s pořízením
napojení svého domku na kanalizaci a
vyhne se výše uvedeným kontrolám. 

Vlastnictví nemovitosti sebou
nese určité starosti a zodpovědnost, do
budoucna se nikdo z vlastníků nevyhne
zvýšení nákladů spojených s užíváním
své nemovitosti. Tyto náklady se zvýší
o stočné, které budeme muset platit tak
jako vodné, což je již běžným zvykem
ve městech, a nebo o investici spojenou
s výstavbou domovní čistírny a se za-
jištěním jejího provozu.

Závěrem zde není možné
nevzpomenout skutečnost, že vodní
zákon řeší také možnost uplatnění
sankcí vůči těm, kteří se včas nerozhod-
nou a tento svůj problém nebudou řešit.
Tento zákon totiž stanovil také kontrol-
ní mechanismy, které budou sledovat
dodržování tohoto zákona. 

Budou jimi vodoprávní úřady,
v našem případě pracovníci referátu
životního prostředí MěÚ Vsetín, odboru
vodního hospodářství, a pracovníci
České inspekce životního prostředí ČR
v Ostravě, kteří mohou uložit občanům
fyzickým osobám vypouštějícím odpad-
ní vody do vod povrchových nebo
podzemních v rozporu s vodním
zákonem pokutu až do výš 50 tis.Kč,

Projekt Čistá Bečva pokračuje

NAROZENINY OSLAVILI 
60 let
Staníková Anna čp.65
Blažek Miloslav čp.76
65 let  
Vávrová Jiřina čp.366
70 let 
Mikešová Anna čp.10
Martincová Rozálie čp.189
Somr Alois čp.302
75 let
Maňák Petr čp.274
Žáková Marie čp.276
80 let
Ventrča Ladislav čp.177
85 let
Machů Marie čp.72
91 let
Žáková Božena čp.227
92 let
Staňková Rozálie čp.102

NOVÍ OBČÁNCI
Koňařík Petr čp.14
Malíková Zuzana čp.288
Marečková Veronika čp.1

SŇATKY
Ševčíková Lucie čp.312

ZEMŘELI
Machač Josef čp.311 
zemřel ve věku 76 let
Kašparová Ludmila čp.267 
zemřela ve věku 63 let 
Kotrlová Božena čp.150 
zemřela ve věku 85 let
Řezníček Josef čp.280 
zemřel ve věku 56 let

ZLATOU SVATBU 
OSLAVILI 
Manželé   Jiří a Marie 
Hyžákovi čp. 250  
dne 14.04.2006 
Manželé  Václav a Ludmila 
Mikuškovi čp.236
dne 21.04.2006 
Manželé Jaroslav a Ludmila 
Žákovi čp.57
dne 21.04.2006 

Zpracovala:Sláčíková Věra

Společenská
kronika obce
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Základní umělecká škola Vsetín,
pobočka Valašská Polanka nabízí
žákům pro školní rok 2006/2007:

obor hudební
zobcová a příčná flétna, klavír, elek-
tronické klávesové nástroje, akordeon,
housle, kytara, zpěv, klarinet, trubka,
lesní roh, pozoun, tenor, tuba, bicí
nástroje a základy hudební skladby. 
Žáci jsou postupně zařazováni do
souborů a orchestrů školy. 
Škola poskytuje možnost zapůjčení
hudebních nástrojů.

obor výtvarný 
kresba, malba, grafika, dekorativní čin-
nosti a modelování

obor dramatický 
dramatická průprava, dramatická
slovesnost, práce v souboru
obor taneční
výuka pouze na kmenové škole ve
Vsetíně
Zájemci o výuku se dostaví dne 15.
června v době od 13.00 do 18.00 hodin
do Základní školy Valašská Polanka k
paní učitelce Machačové a rodiče vy-
plní přihlášku ke studiu. 
Bližší infomace o formě a možnostech
studia obdržíte na ředitelství školy
nebo telefonicky na 571 411 725, pří-
padně na adrese: www.zus-vsetin.org.

Umělecká škola láká nové žákyPozvánka
Hasiči z Francovy Lhoty srdečně
zuvou na oslavy 85. výročí za-
ložení sboru dobrovolných hasičů a
svěcení praporu. Akce se
uskuteční 25. června.
Program
9.30 - sraz hasičů a hostů u Pavlíků
10.00 - odchod za pochodu hudby
Valaška do kostela
10.20  - mše svatá
11.50 - průvod z kostela ke zbrojni-
ci, proslov starosty, svatováclavský
chorál a odchod do kulturního do-
mu
13.30 - slavnostní oběd
13.30  slavnostní schůze k 85.
výročí založení sboru.
Hasiči, přijďte ve stejnokrojích.

Posledních 10 let znamenalo
pro rozšíření internetu velký skok. In-
ternet se stal běžnou záležitostí v komu-
nikaci, na školách, ve firmách i v našich
domácnostech. Každý školák ví, že
kromě zábavy (on-line hry, internetová
rádia, TV, chat…) a možnosti komu-
nikace (e-mail, ICQ, telefonování…) tu
najdeme spoustu užitečných informací. 

Plánujete koupit pračku? Není
nic jednoduššího než sednout k PC a
vyhledat si požadovaný výrobek s tech-
nickými parametry i s porovnáním cen
konkurence. Chci jít do kina a nevím,
co se hraje? Žádný problém. Podívám
se na internet. Najdu zde kromě jiného

odjezdy autobusů a vlaků. M o ž n o s t í
připojení  je více. Obecně se dá připo-
jení k internetu rozdělit na připojení
pevnou linkou (ADSL, dial-up),
prostřednictvím kabelové televize,  vz-
duchem (Wi-Fi, mobilní operátoři,
satelitem. 

Z údajů ze začátku roku 2006
vyplývá, že ADSL linek bylo zřízeno
280 tisíc, Wi-Fi přípojek 250 tisíc, in-
ternet přes kabelovou TV mělo 120 tisíc
účastníků, 65 tisíc zákazníků mělo in-
ternet přes mobilní operátory. To, jaký
typ připojení je pro mě nejlepší, závisí
na konkrétním místě (dostupnosti jed-
notlivých technologií) a na mých potře-

bách (mobilnosti připojení). 
Internet je dnes opravdu dos-

tupný, protože ho zvládne jakýkoliv
počítač. Dnes není problém pořídit si
nové  PC na splátky nebo koupit starší
sestavu (řádově od 3000 Kč).

Pokud vás zajímají možnosti
připojení v místě vašeho bydliště,
zeptejte se v okolí, jakým způsobem se
připojuje třeba váš soused. 

Pokud si nevíte rady, který
druh připojení je pro vás ten nejlepší,
rád vám pomůžu najít optimální řešení
a v případě ADSL garantuji i realizaci.
Zajistím na přání i PC a softwarové vy-
bavení. 

Chcete internet a nevíte, jak na to? Poradí odborníci

Janošík Weekamp
přijme nové pracovníky

Mladá a dynamicky se rozvíjející společnost se
zahraniční účastí, vyrábějící interiérové dveře z ex-
otických dřevin, přijme nové pracovníky. 
Nabízí práci v mladém kolektivu, silné zázemí,
možnost osobního i profesního růstu, nadpůrměrné
finanční ohodnocení. 
Pro výrobní závod hledá lidi pro oboru
Obsluha CNC strojů
Obsluha dřevoobráběcích strojů
Pracovníky do kompletace
Pracovníky do přířezovny
Plánováná výroby (nutná znalost anglického jazyka
a práce na PC)
Stolaře, Kontrolory, Lakýrníky
Obsluha vysokozdvižného vozíku

V případě zájmu volejte 737 221 546

Hrajete tenis?
Kdo má zájem zahrát si tenis na umělém povrchu v

areálu firmy Pavla Šeligy, musí se zapsat do rozvrhu

hrací doby, který visí na buňce u kurtu. Rozvrh se mění

každý týden v pondělí. 

Po odehrání je vždy nutné p. Šeligovi zaplatit.

Cena je 100 korun za dvě hodiny hry.

V případě večerního hraní bude účtován 

příplatek 35 korun za osvětlení

Na kurty se nesmí vstupovat v kopačkách.

Rovněž je zakázáno kopet a šplhat po oplocení.

Po ukončení hry je nezbytné VŽDY kurt

povléct gumovou rohoží.

Klíče má p. Šeliga - telefon 777 265 982
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Dovolujeme si Vám předat několik důležitých infor-
mací k Vaší nynější složité situaci, způsobené prudkým táním
sněhu a následnými záplavami přívalovou vodou z polí, po-
toků a řek.

V případě, že v současné době došlo k zaplavení
Vašeho nemovitého nebo movitého majetku, který máte po-
jištěn u České pojišťovny, máme pro Vás několik užitečných
rad a návodů, jak v této situaci postupovat co nejracionálněji,
aby mohla být i Vaše případná škoda vyřešena co nejrychleji
a k Vaší spokojenosti.  Pro včasné vyřízení pojistné události
je důležitá i rychlost, s jakou nám Vaši škodu oznámíte, aby
škoda mohla být vyřízena v co nejbližším termínu.

Co udělat pro prevenci škod
Jestliže ještě k zaplavení objektů ani movitých věcí

nedošlo, snažte se učinit v rámci svých možností taková
opatření, aby Vám případná záplava způsobila škody co nej-
menší. Nejlépe toho lze dosáhnout tím, že se vodě postaví
do cesty překážka v podobě pytlů s pískem (nebo zeminou),
movité věci se vynesou do vyšších pater nebo na výše
položená místa. 

POZOR, vždy je nutné myslet i na jejich z-
abezpečení před následnou škodou (například před deštěm,
nebo před jejich odcizením apod.), aby vynaložená námaha
nebyla marná.

Co udělat po škodě
V případě, že již k zaplavení nemovitostí a v nich u-

ložených movitých věcí došlo, potom je potřeba, abyste co
nejrychleji, jak Vám to situace po návratu do místa bydliště
(po opadnutí nebo odčerpání vody) umožní, začali zachraňo-
vat živlem zasažené věci. To znamená postupně je vyprostit
ze zaplavených objektů a roztřídit na zničené a poškozené. V
případě možnosti proveďte jejich fotodokumentaci.

Po opadnutí vody můžete začít zaplavené nemovi-
tosti  čistit od bahna a naplavenin (pokud můžete, pořiďte si
fotodokumentaci) a začněte s jejich případnou očistou a
vysoušením. Veškeré zachraňovací práce a další činnosti
sepište do seznamu a vytvořte i seznam zničených a
poškozených věcí s uvedením jejich popisu, pořizovací ceny
a stáří. Každý seznam opatřete svým podpisem a datem vy-
hotovení.

 
Co se zničenými věcmi 

Zbytky zničených věcí ponechte, pokud Vám to situ-
ace dovolí, uložené v místě (na dvoře pod plachtou apod.), k
následné prohlídce pracovníkům České pojišťovny. Nebude-
li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných
důvodů možné a budete muset začít s odstraňováním zbytků
dříve (tedy před návštěvou pracovníků České pojišťovny),
bude nezbytně nutné zajistit průkaznost vzniku škody a její
výše a dále i průkaznost existence uvedených důvodů, pro k-

teré musely být zbytky odstraněny (např. Vaší vlastní
fotodokumentací, nařízením hygienika apod.). Nesplnění této
povinnosti pojištěného by mohlo za určitých okolností
ovlivnit výplatu pojistného plnění nebo jeho výši.

Co s poškozenými věcmi
Šaty, osobní prádlo apod., které bylo zasaženo a k je-

hož záchraně bude postačovat vyprání nebo vyčištění v
čistírně, můžete vyprat nebo nechat vyčisti. Při praní si
pečlivě poznamenejte počet vypraných praček. Účty z
čistírny předložte k seznamu poškozených věcí. Věci, na k-
terých zůstalo poškození, ponechte k prohlídce pracovníkům
České pojišťovny.

U věcí, které bude po vysušení a očištění možné o-
pravit, vyčkejte s opravou na pokyn pojistitele. Pokud bude
nutné z bezpečnostních , hygienických nebo jiných vážných
důvodů začít s opravou nebo s odstraňováním zbytků dříve, i
v tomto případě bude nezbytně nutné zajistit průkaznost
vzniku a výše škody i průkaznost existence uvedených
důvodů (jako u věcí zničených). Nesplnění této povinnosti
pojištěného by mohlo za určitých okolností ovlivnit výplatu
pojistného plnění nebo jeho výši.

Co připravit k návštěvě 
mobilního technika České pojišťovny

Připravte si platnou Pojistnou smlouvu z které
budete požadovat odškodnění s dokladem o zaplacení pojist-
ného, seznam poškozených a zničených věcí, který podle
výše uvedeného návodu vytvoříte, pořizovací doklady, účty
(jestliže je máte k dispozici) a v případě poškození stavby je-
jí stavební plány, fotodokumentaci poškozených nebo
zničených věcí, jestliže ji budete mít.

Vážení spoluobčané, přáli bychom Vám, aby Vás
povodně a záplavy nezasáhly a v případě, že přeci jen dojde k
poškození Vašeho majetku, doufáme, že Vám tento návod
pomůže zmírnit starosti spojené s případnou likvidací pojist-
ných škod.  Ing. Marek
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Co dělat v případě pojistné události na majetku ?

Kde hlásit škody?
Případné vzniklé škody můžete hlásit
1) na telefonnm čísle Klienstského servisu
ČP 841 114 114
2) nebo korespondenčně na  adrese: 
Česká pojišťovna a.s.
P. O. BOX 305
601 00 Brno
Další informace můžete rovněž zjistit na
našich webových stránkách www.cpoj.cz 

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 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  říjnu 2006. 
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