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Komentář starosty k návrhu rozpočtu obce na rok 2007

1. Nový způsob třídění skla.
Jak jste již mnozí zaregistrovali, od 
1.1.2007 byl z důvodu  požadavků 
na kvalitnější zpracování druhotných 
surovin změněn (celostátně) způsob 
třídění skla -  a to na bílé (čiré) a 
barevné.Tato skutečnost se objevila i 
v naší nové Obecně závazné vyhlášce  
č. 1/2007,kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním od-
padem.
Pro podporu a zavedení tohoto způsobu 
třídění skla jsme se rozhodli i z důvodu, 
že do obecní pokladny budou plynout 
další finanční prostředky od společnosti 
EKOKOM  za  větší počet druhů re-
cyklovaných surovin. 
Vás, všechny občany obce, proto prosíme 
o spolupráci a zároveň upozorňujeme, 
abyste při odběru igelitových pytlů na 

tříděný odpad  na OÚ žádali kromě 
běžných také pytle bílé barvy, do kterých  
budete bíle sklo ukládat.
Do pytlů zelených se bude nadále  uklá-
dat sklo barevné.    
2. Mimořádný svoz skla.
Dodavatelská fy JOGA na základě výše 
uvedených skutečností zajistí i pro naši 
obec mimořádný svoz vytříděného skla 
a sice v pátek 30.března 2007. Na 
sběrná místa tak můžete přichystat vámi 
vytříděné sklo, přičemž v tomto případě 
bude možné, aby ten, kdo měl k re-
cyklaci pouze zelené  igelitové  pytle,  
mohl do nich umístit i sklo bílé. U 
tohoto mimořádného svozu se počítá s 
ručním dotříděním.
Věříme, že tak, jak se nám v naší obci 
podařilo úspěšně rozběhnout recyklaci 
odpadů jako takovou, podaří se nám 
rozběhnout i třídění skla podle nových 
požadavků

Pozor! Změna způsobu třídění skla

 Sestavení rozpočtu na rok 
2007 silně ovlivňuje příprava projektu 
Čistá řeka Bečva II.etapa, do které se 
naše obec, spolu s okolními obcemi, v 
minulosti přihlásily. 
 Pro letošní rok předpokládáme, 
že budou dořešeny souhlasy se vstupy na 
pozemky, které budou výchozím podk-
ladem pro zpracování prováděcí pro-
jektové dokumentace. Tato dokumen-
tace  bude objednána prostřednictvím 
Sdružení Obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
kterému dotčené obce touto etapou pro-
jektu přispějí finančními prostředky na 
její pořízení. 

 V průběhu roku se budou muset 
projednat také dílčí úseky tras kanalizace, 
které jsou v průběhu vyřizování vstupů na 
pozemky majiteli pozemků měněny. 
 Předpokládané náklady na 
tento projekt ve výši milionu korun 
jsou započítány do kapitoly územního 
plánování. Do stejné kapitoly jsou 
zařazeny také další náklady, které se 
týkají příprav různých projektů jejichž 
realizace  na nejbližší období 4 až 8 let 
plánujeme. 
 Významným úspěchem v jed-
nání vedení obce se Zlínským kra-
jem je skutečnost, že jsme jím byli v 

rámci projektu "Partnerství pro novou 
strategii Zlínského kraje" vybráni k 
udělení metodické a konzultační podpo-
ry při přípravě projektů v cílové skupině 
"veřejná správa". Dobře zpracovaný-
mi projekty tak budeme připraveni k 
možnému čerpání dotací na tento pro-
jekt z evropských strukturálních fondů. 
Těmito projekty jsou: "Výstavba nového 
zdravotního střediska v původním ob-
jektu čp.278 (tzv.stará pošta) a mod-
ernizace stávajícího objektu čp.300 
(kulturního domu) na tzv. Kongresové 
centrum Hornolidečska. 

Pokračování na straně 7

Pozvánka  
zastupitelstva

Starosta Josef Daněk svolal 
na pátek 9.3.2007 v 19,00 hod 
do zasedací místnosti KD 
zasedání zastupitelstva obce 
Program :
1/ Úvod
2/ Jmenování zapisovatele 
jednání a ověřovatelů zápisu
3/ Zpráva o závěrečném účtu 
hospodaření obce a o in-
ventarizaci majetku obce k 
31.12.2006
4/ Projednání návrhu rozpočtu 
obce na rok 2007
5/ Různé, včetně diskuse
6/ Usnesení
7/ Závěr
Všichni občané jsou na to-
to zasedání srdečně zváni!     
OÚ

Polanský Zpravodaj - občasník Obecního úřadu Valašská Polanka, vychází čtvrtletně v rozsahu osmi stran, distribuce zdarma 
do každé domácnosti. Tisk  zajišťuje firma Gramond Vsetín. Zpravodaj řídí redakční rada, jejímž vedoucím je Jan Kozubík. S 
případnými články či materiály, které budete chtít ve zpravodaji zveřejnit, se obracejte na OÚ nebo na Jana Filgase ml., bytem 
Valašská Polanka 383. Další číslo vyjde v červnu 2007. 

Zpravodaj
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Výpis ze Správy o bezpečnostní situaci 
na katastrálním Valašská Polanka za 
rok 2006.  Dle podané zprávy Policie 
ČR Obvodního oddělení Horní Lideč. 
(uvedené trestné činy resp. přestupky se 
nemusí vždy týkat občanů naší obce)
1. TRESTNá čINNOST
V roce 2006 byla v katastru naší obce 
evidována následující trestná činnost:
2 x krádež - včetně vloupání
2 x řízení motorového vozidla
1 x zanedbání povinné výchovy
1 x neoprávněné držení platební karty
1 x násilí proti skupině obyvatel  a proti 
jednotlivci, opilství
1 x podezřelé úmrtí
2. PřESTUPKY
Dále byly na katastru Valašské Polanky 
evidovány tyto přestupky :
3 x přestupek proti majetku
12 x přestupek proti občanskému 
soužití

4 x přestupek alkoholismu a jiné 
toxikománie
15 x přestupek v dopravě
1 x přestupek na úseku podnikání
3. DOPRavNí NEhODY 
Dopravní nehody v obci zpracovávané  
OO PČR Horní Lideč :
2 x  - řízené na místě blokovými 
pokutami
Ve zprávě nejsou uvedeny dopravní 
nehody řešené DI PČR Vsetín.
4. CYKLISTé
Ve zprávě je zmíněna nekázeň cyklistů 
týkající se zejména :
- jízda nezletilých na kole bez přílby
- jízda na kole pod vlivem alkoholu
- jízda na kole bez osvětlení 
Tyto přestupky budou řešeny dle plat-
ných zákonů, nutno připomenout, že 
finanční  postihy mohou být velmi 
vysoké !!

Bezpečnostní situace v obci v roc 2006

Připomínáme občanům, že
v SObOTU 5. KvěTNa 

OD 8.00 hODIN 
se uskuteční tradiční sběr velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu.  Sběr 
bude opět na parkovišti před KD.
 Občané, kteří mají v letošním 
roce zaplacený poplatek za likvida-
ci odpadů, jej zde mohou odevzdat 
zdarma. Odevzdávat se nebude klasi-
cký železný šrot, pouze níže uvedené 
odpady.  Olejové automobilové fil-
try,  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 pneu-
matiky, Hadry, znečištěné barvami, oleji  
nebo vazelínou, Obaly od sprejů, Rádia, 
Ledničky, elektrospotřebiče, Matrace, 
WC mísy, Umyvadla, Koberce, Linolea,  
Kočárky a další podobný odpad.

Obec pořádá další sběr odpadu Upozornění	
 chovatelům

hospodářských zvířat
 Chovatelé hospodářských 
zvířat (zejména krav a jalovic starších 
24 měsíců, plemenných býků, beranů, 
kozlů, hřebců a klisen) mají opět v 
roce 2007 povinnost, aby zabezpečili 
provedení povinných zdravotních 
zkoušek u svých zvířat.
 Tato povinnost vyplývá z 
veterinárního zákona a její rozsah je 
každoročně konkretizován ve Věstníku 
Ministerstva zemědělství.
 Chovatelé proto musí kontak-
tovat soukromého veterinárního lékaře, 
který u nich provede nařízené zdra-
votní zkoušky ve stanoveném rozsahu. 
Laboratorní vyšetření je zpravidla v 
plné výši hrazeno státem.
 Chovatelům, kteří nesplní 
tuto svou povinnost, hrozí udělení 
finančních sankcí a zákaz přemísťování 
jejich zvířat (na jatka, chov). 

MvDr. Milan Krpec
veterinární inspektor 

h U M a N I T á R N í 
    S b í R K a

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
ve spolupráci se sociální komisí při 
obecním zastupitelstvu ve Valašské 
Polance VYHLAŠUJE sbírku:
- Letního a zimního oblečení /dámské, 
pánské,dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 
utěrek, záclon, látek
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 
skleničky- vše jen funkční
- Peří,péřových a vatovaných přikrývek, 
polštářů a dek

******
VĚCI, které z ekologických důvodů 
VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, tel-
evize, nábytek, počítače a dětské 
kočárky 

******
Sbírka se uskuteční:
v  pátek 16. března od 15,30 do 18,00  
v sobotu 17. března od 8,00 do 10,00 
vždy v prvním  patře domu služeb  
(jako v loňském roce).

******
Věci prosíme noste zabalené do 
igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

 V měsíci únoru letošního roku byla zahájena rekonstrukce sociálního 
zařízení  šaten v areálu tanečního kola. Firma NST s.r.o. Vsetín, která vyhrála 
výběrové řízení na dodávku prací, už provádí stavebně dispoziční úpravy. 
 Ty přinesou především zvýšení počtu WC pro ženy i muže, budou osazeny 
nové závěsné klozety, zvětší se plocha kuchyňky, budou zrekonstruovány povrchy  
stěn i podlah v dotčených místnostech a budou zde osazeny přímotopné panely pro 
tepelné temperování.
 Veškeré práce mají být podle smlouvy dokončeny do konce měsíce března 
tak, aby sociální zařízení mohlo být využíváno již od začátku fotbalové sezóny.

Oprava budovy šaten na tanečním kole

Kontejner na hřbitovní odpad
V měsíci lednu byl na hřbitově místo starého poškozeného umístěn náhradní 
velkoobjemový  kontejner na hřbitovní odpad. Pro potřeby všech občanů jej 
poskytl a bezúplatně zajišťuje provoz  p. Miroslav Smýkal - fy KOVEKO. 
Odvoz odpadu na skládku bude nadále probíhat dle potřeby. 



 Poptávka po společenských ak-
cích v našem regionu v plesovou sezonu 
je stále dost velká. 
 Pořadatelům těchto akcí u nás ve 
Valašské Polance lichotící a zároveň do 
budoucna zavazující fakt je, že před ples-
ovou sezonou na obecní úřad  docháze-
ly z blízkého i vzdálenějšího 
okolí dotazy, jak budou 
u nás plesy probíhat a 
zda se jich (po do-
brých zkušenostech 
z minulých let) do-
tazovaní mohou 
zúčastnit .
 Proto bych 
chtěl poděkovat 
všem pořadatelům, 
kteří dobrovolně a 
ochotně připravili hez-
ké, příjemné a mnohdy 
i zajímavé zážitky na všech 
kulturních událostech.
  Poděkování patří všem členům 
kulturní komise a pomocníkům za 
tradičně výborný Valašský bál, který se 
letos nesl ve znamení vynikající slivo-	
vice, míchaných nápojů či žertovného 
vystoupení Polančanů 
  Poděkování patří členům  TJ 
Sokol za to, že se s chutí pustili do pořádání 

dalšího Maškarního bálu a dali tak průchod  
výtvarnému i uměleckému  zviditelnění 
se lidí  místních i přespolních, rovněž tak 
možnost dokonale se vyřádit  a  následně 
vyhrát ve velmi bohaté tombole.
 Poděkování patří hasičům, kteří 

jako vždy obětavě a nadšeně uskutečnili  
Fašank s voděním medvěda. O 

jejich shlédnutí a zdokumen-
tování projevila kromě 

jiných  zájem i pracov-
nice Vlastivědného 
muzea ve Vsetíně. 
 Sluší se 
poděkovat rovněž 
lidovcům, členům 
kulturní komise 

a mladým masko-
vaným i nema-	

skovaným animátorům 
za zorganizování  dětského 

karnevalu, jako obvykle bohatě 
navštíveného a štědrými sponzory do-

tovaného. 
 Naposled patří dík Vám všem, 
kteří jste se těchto akcí zúčastnili jako 
hosté, protože minimálně 50% dobré at-
mosféry v sále je od lidí, kteří se skutečně 
přišli pobavit. Nezbývá než doufat, že 
tomu tak bude i v plesové sezoně 
2008.                         Místostarosta.
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NaROZENINY OSLavILI 
60 let
Václav Hyžák  čp.292
Marie Vychopňová čp.170
Miroslav Galda  čp.110
70 let 
Marta Zelíková čp.257
Anna Plánková   čp.307
Anna Pečivová  čp.29
75 let
Marta Vávrová  čp.259
Anežka Daňková čp.105
86 let
Marie Juhaňáková čp.109
91 let
Rozálie Martinková čp.375

NOví ObčáNCI
Adriana Nováková čp.230
Eliška Ondrišíková čp.51  

SňaTKY
Zlatou svatbu dne 2. března osla-	
vili manželé   Antonín a Anna 
Kovářovi čp.91    

ZEMřELI
Alois Somr čp.302 
zemřel ve věku 70 let

Zpracovala: Sláčíková věra

Společenská 
kronika obce

Ohlédnutí za plesovou sezonou 2007

Nevypalujte
suchou trávu

Sbor dobrovolných hasičů ve Valašské 
Polance kvůli prevenci upozorňuje na 
přísný zákaz vypalování suché trávy.   
V  jarních měsících ještě stále někteří 
z vás trávu na svých pozemcích vypa-	
lujete. Z této činnosti, jak je známo, 
často vznikají požáry a to i  velkých 
rozsahů. Upozorňujeme proto, že ne-
uposlechnutí výše uvedeného zákazu 
je kvalifikováno jako přestupek proti 
zákonu a může být pokutováno až v 
desítkách tisíc korun.
Další upozornění platí pro občany pálící 
klestí na polomech v lese. Tuto činnost 
- včetně uvedení místa a času - je třeba 
nahlásit na hasičský záchranný sbor.  
Telefonní čísla pro ohlášení:     Vsetín  
950 891 111,   Valašské Meziříčí   950 
681 111
Za vaše pochopení a spolupráci 
děkuje SDh ve valašské Polance.

Už třetí ročník volby Miss a Missák má 
za sebou polanská škola. Soutěž se kon-
ala v sále KD, zúčastnili se žáci školy, 
několik rodičů a příbuzných soutěžících 
dětí, přišli se podívat i bývalí žáci.
Letos se do soutěže přihlásilo celkem 
27 dětí, z toho 17 děvčat a 10 chlapců. 
Soutěžní dispciplíny byly: mód-
ní přehlídka ve sportovním úboru, 
v nočním úboru a ve společenském 
oblečení, volná disciplína a rozhovor s 
porotcem. 
Porota byla složena z řad učitelů, 
zástupců Obecního úřadu, školské rady 
a sponzorů a rodičů. V porotě zasedli i 
vítězové loňského ročníku. 
A kdo nakonec zvítězil?
Miss 1.stupně - Natálie Kozubíková
2. Alexandra Filgasová, 3. Barbora 
Filáková. 
Missák 1.stupně - Radim Filgas
2. Ladislav Jeřábek. 
Miss 2.stupně - Zuzana Poláchová
2. Monika Juráňová, 3. Tereza Špačková.

Missák 2.stupně - Jiří Daněk 
2. Petr Masař, 3. Jakub Hyžák. 
Miss sympatie: Pavlína hromadová
Missák sympatie : Jiří Daněk
Miss internet 
1.stupeň: Natálie Kozubíková 
2.stupeň:  Lucie řepková. 
Díky sponzorským darům mohli 
vítězové dostat ceny. Poděkování patří 
těmto sponzorům: Obecní úřad ve 
Valašské Polance, vedení ZŠ Valašská 
Polanka, firma Stavebniny Zbranek, 
firma Paradon, firma Knězek požární 
ochrana, firma Grinis a prodejna 
zahrádkářských potřeb p. Fojtíková.  
Fotografie z volby MISS jsou na in-
ternetových stránkách školy.             

Zdenka Polanská, ZŠ

Školáci mají nové vítěze soutěže MISS

Natálie Kozubíková, Zuzana Poláchová, Jiří Daněk
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 Problematiku nových povolení k odběru a vypouštění 
vod řeší pověřený městský úřad Vsetín odbor životního 
prostředí. Dle vyjádření jejich pracovníků bude vhodné je 
navštívit až v průběhu 2. poloviny měsíce  března roku 2007.
1. Povolení k odběru vod
 Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou 
vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného 
správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle 	
vodního zákona (viz menu Dokumenty) nebo podle 
předchozích právních předpisů.
  Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud 
k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro 
jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo 
jinou energii.
  Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je 
odebraná voda dodávána třetí osobou jako "zboží" (např. 
vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení 
zajišťuje sama, apod.).
 Zánik povolení se netýká fyzických nepodnikajících 
osob  které používají studnu vybudovanou do konce roku 
1954.
 Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení 
k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vy-
dána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
 Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. 
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní 
moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.

2. Povolení k vypouštění vod
 Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povr-
chových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného 
správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle 	
vodního zákona (viz menu Dokumenty) nebo podle 
předchozích právních předpisů. 
 Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody 
likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo 
vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má 
povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.
 Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povo-
lení k vypouštění odpadních vod do v od povrchových nebo 
podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. 
prosince 2001.
 Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.  
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní 
moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná. 
 Problematiku vypouštění odpadních vod v naší obci 
řeší projekt Čistá řeka Bečva.
  Ten, kdo se podpisem souhlasu se vstupem na 
pozemek pro výstavbu splaškové kanalizace  přihlásí k účasti 
na tomto  projektu, může předpokládat, že nové povolení 
pro vypouštění odpadních vod nebude muset v roce 2007 
vyřizovat.

 Vážení spoluobčané, na 
základě oznámení z Ministerstva dopra-
vy upozorňujeme na nutnost výměny 
řidičských průkazů vydaných od 1. 
července 1964 do 31. prosince 1993.
 Bližší informace naleznete 
na úřední desce obecního úřadu, 
případně na dopravně správních agen-
dách vydávajícího úřadu dle místa 	
trvalého pobytu držitele řidičského 

průkazu.
 Ke konci roku mohou být z 
provozních důvodů výměny řidičských 
průkazů spojeny s velmi dlouhým 
čekáním ve frontách na úřadech. 
Nelze opomenout, že řízením vozidla 
bez platného řidičského průkazu se 
řidič dopouští dopravního přestupku. 
Proto, prosím, s výměnou řidičských 
průkazů za nové neotálejte.

Je čas na výměnu starých řidičských průkazů

Zánik povolení k odběru a vypouštění vod k 1.1.2008

Den plný zážitků
    Na středu 14. února 2007 jsme 
se všichni moc těšili. Cesta vlakem na 
Vsetín byla pro mnohé velkou životní 
premiérou.  
 Nejdříve jsme se vypravili do 
nedávno otevřené Masarykovy veřejné 
knihovny na Dolním náměstí, kde 
nás, po předchozí domluvě, ochotně a 
mile  přivítaly zaměstnankyně dětského 
oddělení. Po jeho prohlídce nám 
umožnily využít relaxační hrací koutek, 
který se dětem moc líbil.
    Poté jsme navštívili výstavu 
dětských výtvarných prací "Nemocnice 
pro děti a dětem" na Městském úřadě 
ve Vsetíně, kde jsme načerpali inspiraci 
pro naše další tvoření.
    Vyvrcholením celého 
dopoledne byla návštěva divadelního 
představení herce Michala Nesvadby, 
známého z televizní Kouzelné školky, 
v kině Vatra s názvem "Michal je paj-	
dulák". Všichni jsme si domů odváželi 
spoustu zážitků a dojmů. 
 Už se těšíme na další !

Děti a učitelky 
MŠ ve valašské Polance

Fotografie z událostí a dění v obci
Upřesňujeme internetovou adresu na nichž nadšení fotografové Vlasťa 

Juřica spolu s Radkem Sádlíkem zveřejňují  své fotografie z různých 

událostí v obci  http://vlasta.ramok.com .

Na tyto stránky se můžete dostat i tak, jak již bylo uvedeno ze stránek 

http://www.valasskapolanka.cz  z odkazu fotogalerie, kde pod zobra-

zenými snímky je text o dalších fotografiích zde. 

Také další stránky mají velmi kvalitní fotky z různých  akcí v Polance a 

sice http://www.valasskerockovani.com , kde své fotky zpřístupňují 

členové TJ Sokol.

Všechny tyto stránky vřele  doporučujeme navštívit. 



OP MUŽI – JARO 2007 
29.kolo 18.3. 15.00
Bynina – H.Be va
N.Hrozenkov – F.Lhota 
Hoš álková – V.Mez.B 
Kate inice B – Janová 
V.Polanka –Ratibo
Liptál – V.Byst ice B 
Jabl nka – Semetín 
30.kolo 25.3. 15.00
volno – Jabl nka
Semetín – Liptál 
V.Byst ice B – V.Polanka 
Ratibo  – Kate inice B 
Janová – Hoš álková
V.Mez.B – N.Hrozenkov 
F.Lhota – Bynina 
H.Be va – Prlov 
18.kolo 1.4. 16.00
volno – F.Lhota 
H.Be va – V.Mez B 
Prlov – Janová 
Bynina  - Ratibo
hrozenkov – V.Byst ice B 
Hoš álková – Semetín 
Kate inice B – Jabl nka
V.Polanka – Liptál
19.kolo 8.4. 16.00
V.Polanka – volno 
Liptál – Kate inice B 
Jabl nka – Hoš álková
Semetín- N.Hrozenkov 
V.Byst ice B – Bynina 
Ratibo  – Prlov 
Janová – H.Be va
V.Mez.B – F.Lhota 
20.kolo 15.4. 16.30
F.Lhota – Janová 
H.Be va – Ratibo
Prlov – V.Byst ice B 
Bynina – Semetín 
N.Hrozenkov – Jabl nka
Hoš álková – Liptál 
Kate inice B – V.Polanka 
2211..kkoolloo 2222..44.. 1166..3300
Kate inice B – volno 
V.Polanka – Hoš álková
Liptál – N.Hrozenkov 
Jabl nka – Bynina 
Semetín – Prlov 
V.Byst ice B – H.Be va
Ratibo  – F.Lhota 
Janová – V.Mez B 
22.kolo 29.4. 16.30
volno – Janová 
V.Mez.B – Ratibo
F.Lhota – V.Byst ice
H.Be va – Semetín 
Prlov – Jabl nka
Bynina – Liptál 
N.Hrozenkov – V.Polanka 
Hoš álková – Kate inice B 

23.kolo 6.5.16.30
Hoš álková – volno 
Kate inice B – Hrozenkov 
V.Polanka – Bynina 
Liptál – Prlov 
Jabl nka – H.Be va
Semetín – F.Lhota 
V.Byst ice B – V.Mez. B 
Ratibo  – Janová 
24.kolo 13.5. 16.30
volno – Ratibo
Janová – V.Byst ice B 
V.Mez. B – Semetín 
F.Lhota – Jabl nka
H.Be va – Liptál 
Prlov – V.Polanka 
Bynina – Kate inice B 
Hrozenkov – Hoš álková
25.kolo 20.5. 16.30
N.Hrozenkov – volno 
Hoš álková – Bynina 
Kate inice B – Prlov 
V.Polanka – H.Be va
Liptál – F.Lhota 
Jabl nka – V.Mez.B 
Semetín – Janová 
V.Byst ice B – Ratibo
26.kolo 27.5. 16.30
volno – V.Byst ice B 
Ratibo  – Semetín 
Janová – Jabl nka
V.Mez B – Liptál 
F.Lhota – V.Polanka 
H.Be va – Kate inice B 
Prlov – Hoš álková
Bynina – Hrozenkov 
27.kolo 3.6. 16.30
Bynina – volno 
N.Hrozenkov – Prlov 
Hoš álková – H.Be va
Kate inice B – F. Lhota 
V.Polanka – V.Mez.B 
Liptál  - Janová 
Jabl nka – Ratibo
Semetín – V.Byst ice B 
28.kolo 10.6. 16.30
volno – Semetín 
V.Byst ice B – Jabl nka
Ratibo  – Liptál 
Janová – V.Polanka 
V.Mez. B – Kate inice B 
F.Lhota – Hoš álková
H.Be va – N.Hrozenkov 
Prlov – Bynina 
16.kolo 17.6. 16.30
Prlov – F.Lhota 
Bynina – V.Mez.B 
N.Hrozenkov – Janová 
Hoš álková – Ratibo
Kate inice B – V.Byst ice
V.Polanka – Semetín 
Liptál – Jabl nka

JARO 2007

Víkend 18.3. 2007 
A: V.Polanka – Ratibo  (Ne 18.3. 15.00)
Víkend 25.3. 2007 
A: V.Byst ice - V.Polanka (Ne 25.3. 15.00) 
Víkend 31.3. – 1.4.2007
A: V.Polanka – Liptál (Ne 1.4. 16.00) 
D: V.Polanka – Jabl nka (So 31.3. 16.00) 
Víkend So 7.4.2007
A:  V.Polanka – Volno 
D: V.Polanka – Lhota u Vs. (So 7.4. 16.00) 
Víkend 15.4. 2007
A: Kate inice B - V.Polanka (Ne 15.4.16.30) 
D: Volno
Víkend 21.4. – 22.4. 2007 
A: V.Polanka – Hoš álková (Ne 22.4. 16.30) 
D: V.Polanka – Hoš álková (So 21.4. 16.30) 
Ž : V.Polanka – V.Senice (Ne 22.4. 14.00) 
Víkend 28.4. – 29.4. 2007 
A: N.Hrozenkov - V.Polanka (Ne 29.4. 16.30) 
D: Leskovec - V.Polanka (So 28.4. 16.30) 
Ž: St elná - V.Polanka (Ne 
29.4.10.45.,H .Študlov)
Víkend 5.5. – 6.5. 2007 
A: V.Polanka – Bynina (Ne 6.5. 16.30) 
D: V.Polanka – Halenkov (So 5.5.16.30) 
Ž: V.Polanka – Študlov (Ne 6.5. 14.00) 
Víkend 12.5. – 13.5. 2007 
A:  Prlov - V.Polanka (Ne 13.5. 16.30) 
D:  F.Lhota – V.Polanka (So 12.5. 16.30) 
Ž:  Huslenky – V.Polanka (13.5. 14.00) 
Víkend 19.5. – 20.5. 2007 
A: V.Polanka – H.Be va (Ne 20.5. 16.30) 
D: V.Polanka – Huslenky (So 19.5.16.30) 
Ž: V.Polanka – H.Lide  (Ne 20.5.14.00) 
Víkend 26.5. – 27.5. 2007 
A: F.Lhota - V.Polanka (Ne 27.5. 16.30) 
D: H.Lide  - V.Polanka (Ne 27.5. 10.00) 
Ž: V.K.a Kar.B - V.Polanka (So 
26.5.10.00.,H .N.Hroz.)
Víkend 2.6. – 3.6. 2007 
A: V.Polanka – V.Mezi í í B (Ne 3.6. 16.30) 
D: V.Polanka – Ratibo  ( So 2.6. 16.30) 
Ž: V.Polanka – Liptál (Ne 3.6. 14.00) 
Víkend 10.6. 2007 
A: Janová - V.Polanka (Ne 10.6. 16.30) 
D: Lide ko - V.Polanka (Ne 10.6. 10.00) 
Ž: V.Polanka – Prlov (Ne 10.6. 14.00) 
Víkend 17.6. 2007 
A:  V.Polanka – Semetín (Ne 17.6. 16.30) 
Ž:  Lužná – V.Polanka (Ne 17.6. 14.00) 
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