
Dorost – 2007 
14.kolo 31.3.07 16.00
Lhota u Vs. – F.Lhota 
Halenkov – Huslenky 
Leskovec – H.Lide
Hoš álková – Ratibo
Volno – Lide ko
V.Polanka – Jabl nka
15.kolo 7.4.07 16.00
V.Polanka – Lhota u Vs. 
Jabl nka – volno 
Lide ko – Hoš álková
Ratibo  – Lískovec 
H.Lide  – Halenkov 
Huslenky – F.Lhota 
16.kolo 14.4.07 16.30
Lhota u Vs. – Huslenky 
F.Lhota – H.Lide
Halenkov – Ratibo
Leskovec – Lide ko
Hoš álková – Jabl nka
Volno – V.Polanka 
17.kolo 21.4.07 16.30
volno – Lhota u Vs. 
V.Polanka – Hoš álková
Jabl nka – Leskovec 
Lide ko – Halenkov 
Ratibo  – F.Lhota 
H.Lide  – Huslenky 
18.kolo 28.4.07 16.30
Lhota u Vs. - H.Lide
Huslenky – Ratibo
F.Lhota – Lide ko
Halenkov – Jabl nka
Leskovec – V.Polanka 
Hoš álková – volno 
19.kolo 5.5.07 16.30
Hoš álková – Lhota  Vs. 
Volno – Leskovec 
V.Polanka – Halenkov 
Jabl nka – F.Lhota 
Lide ko – Huslenky 
Ratibo  – H.Lide

20.kolo 12.5.07 16.30
Lhota u Vs. – Ratibo
H.Lide  – Lide ko
Huslenky – Jabl nka
F.Lhota – V.Polanka 
Halenkov – volno 
Leskovec – Hoš álková
21.kolo 19.5.07 16.30
Leskovec – Lhota u Vs. 
Hoš álková – Halenkov 
Volno – F.Lhota 
V.Polanka – Huslenky 
Jabl nka – H.Lide
Lide ko – Ratibo
22.kolo 26.5.07 16.30
Lhota u Vs. – Lide ko
Ratibo  – Jabl nka
H.Lide  – V.Polanka 
Huslenky – Volno 
F.Lhota – Hoš álková
Halenkov – Leskovec 
12.kolo 2.6.07 16.30
Lhota u Vs. - Halenkov
Leskovec – F.Lhota 
Hoš álková – Huslenky 
Volno – H.Lide
V.Polanka – Ratibo
Jabl nka – Lide ko
13.kolo 9.6.07 16.30
Jabl nka – Lhota u Vs. 
Lide ko – V.Polanka 
Ratibo  – volno 
H.Lide  – Hoš álková
Huslenky – Leskovec
F.Lhota – Halenkov 

Výjimky:
H.Lide ,Lide ko – Ne – 
10.00
Lískovec,F.Lhota – So - 
ÚZM

ŽÁCI – 2007 
15.kolo 22.4. 14.00
Lužná – Prlov 
V.Polanka – V.Senice 
St elná – Liptál 
V.K.+ Kar.B – Študlov 
H.Lide  – Huslenky 
16.kolo 29.4. 14.00
Prlov – H.Lide
Huslenky – V.K.+ Kar.B 
Študlov – Liptál 
St elná – V.Polanka 
V.Senice – Lužná 
17.kolo 6.5. 14.00
V.Senice – Prlov 
St elná – Lužná 
V.Polanka – Študlov 
Liptál – Huslenky 
V.K.+ Kar.B – H.Lide
18.kolo 13.5. 14.00
Prlov - V.K.+ Kar.B 
H.Lide  – Liptál 
Huslenky – V.Polanka 
Študlov – Lužná 
St elná – V.Senice 
10.kolo 20.5. 14.00
St elná – Prlov 
V.Senice – Študlov 
Lužná – Huslenky 
V.Polanka – H.Lide
Liptál – V.K.+ Kar.B 
11.kolo 27.5. 14.00
Liptál – Prlov 
V.K.+ Ka.B – V.Polanka 
H.Lide  – Lužná 
Huslenky – V.Senice 
St elná – Študlov 
12.kolo 3.6. 14.00
Prlov – Študlov 
St elná – Huslenky 
V.Senice – H.Lide
Lužná – V.K.+ Kar.B 
V.Polanka – Liptál 

13.kolo 10.6. 14.00
V.Polanla – Prlov 
Liptál – Lužná 
V.K.+ Kar. B – V.Senice 
St elná – H.Lide
Huslenky – Študlov 
14.kolo 17.6. 14.00
Prlov – Huslenky 
ŠTudlov – H.Lide
St elná – V.K.+ Kar.B 
V.Senice – Liptál 
Lužná – V.Polanka 

Výjimky:
St elná – Ne – 
10.45,H .Študlov
V.K.+ Kar.B – So – 
10.00 H .N.Hrozenkov

SSttaarrššíí PP íípprraavvkkaa –– JJaarroo 22000077
6.kolo sobota 29.4.07 
turnaj V.Karlovice
9.00V.K.+Kar.A – V.K.+Kar.B 
10.30V.K.+Kar.B – N.Hrozenkov 
12.00V.K.+Kar.A – N.Hrozenkov 
samostatné  utkání  
10.00V.Polanka – Halenkov 
7.kolo sobota 5.5. 07
turnaj Karolinka
9.00V.K.+Kar B – N.Hrozenkov 
10.30N.Hrozenkov – V.Polanka 
12.00V.K.+Kar.B – V.Polanka 
samostatné utkání  
Halenkov – V.K.+Kar.A 

8.kolo sobota 12.5.07 
turnaj N .Hrozenkov
9.00N.Hrozenkov – V.Polanka 
10.30V.Polanka – Halenkov 
12.00N.Hrozenkov – Halenkov 
samostatné utkaní      
10.00V.K.+Kar.A – V.K.+Kar. B 
9.kolo sobota 19.5. 07 
turnaj Val.Polanka
9.00V.Polanka – Halenkov 
10.30Halenkov – V.K.+ Kar.A 
 12.00V.Polanka – V.K.+ Kar.A 
samostatné utkání    
10.00V.K.+ Kar.B – N.Hrozenkov 

10.kolo sobota 26.5. 07 
turnaj Halenkov        
9.00Halenkov – V.K.+ Kar. A 
10.30V.K.+ Kar. A – V.K.+ Kar.B 
12.00Halenkov – V.K.+ Kar.B 
samostatné utkání  
10.00N.Hrozenkov – V.Polanka 
Výjimky.
FC V.Karlovice+ Karolinka A – 
H .V.Karlovice 
FC V.Karlovice+ Karolinka B – 
H .Karolinka
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Strana 7 - Různé

 Jedná se o vytvoření nových 
prostor v objektu bývalé staré pošty, 
do kterých se přestěhuje naše stávající 
obvodní zdravotní středisko. 
 Po vystěhování zdravot-
ního střediska z nevhodných prostor 
umístěných ve II NP kulturního domu 
pak může následně dojít ke komplexní 
rekonstrukci a modernizaci  našeho kul-
turního domu.

velká přestavba KD 
	
 Obsahem plánovaných staveb-
ních prací je nové využití původního 
zdravotního střediska pro případné uby-
tování cca 10 osob, sklady, klubovny, 
a nové společenské místnosti, včetně 
přístavby sálu, kterou se sice nezvětší 
mnoho jeho kapacita, ale vytvoří se 
větší plocha pro tančící páry na sále. 
 Přístavba bude obsahovat rovněž 
nové balkónové prostory, šatnu, nákladní 
rampu, sociální zařízení pro účinkující ve-
dle jeviště, komplexní modernizaci stávající 
kuchyně a restaurace s možností přímého 
vstupu z kuchyně do sálu, provedení 
nových elektroinstalací, zdravotechniky, 
výměnu oken, dveří, zateplení fasády, odi-
zolování suterénních místností proti zemní 
vlhkosti a nové zastřešení kulturního domu 
nízkou sedlovou střechou. 
 Součástí této přípravy je rovněž 
zpracování prováděcích projektových 
dokumentací na oba objekty s tím, že 
pro provedení těchto staveb bude nutné 
vyřídit rovněž stavební povolení.

Modernizece školy
	
 Do této kapitoly jsou zařazeny 
rovněž projektové práce související s 
aktualizací prováděcí projektové doku-
mentace na dokončení zastřešení zbýva-
jících pavilonů ZŠ Val.Polanka, včetně 
sociálního zařízení v učebnových pa-
vilonech 1-4 a 5-9. 
 Navíc zde bude proveden 
jednoduchý projekt řešící snížení en-
ergetické náročnosti komplexu budov 
naší ZŠ, který bude obsahovat výměnu 
všech oken a prosklených ploch a za-
teplení fasády všech objektů. S takto 
připravenými podklady budeme opět 
žádat Rozpočtový výbor poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR o dotaci ze 
státního rozpočtu na dokončení mod-
ernizace naší školy v rozpočtovém roce 
2008.

Změny čekají i hřbitov
 Z kapitoly "územní plánování" 
budou hrazeny také náklady souvise-
jící se zpracováním studie pro stavební 
úpravy místního hřbitova, která bude 
řešit možnost ukládání uren do nově 
vystavěného kolumbária s potřebným 
zázemím, včetně možnosti jejich uk-
ládání do malých hrobů. 
 Z kapitoly budou hrazeny 
náklady spojené s vypracováním stud-
ie nového  dopravního značení, včetně 
dokončení chodníků v jižní části obce 
podél silnice I/57, autobusových zastávek 
v této části obce, nových přechodů pro 
chodce v návaznosti na zprůchodnění do 
místní části Podevsí přes lávku pro pěší 
přes řeku Senici apod. 

Změny územního plánu
	
 Během letošního roku by měla 
být dokončena změna územního plánu 
č.12 a budou zahájeny práce na změně 
územního plánu č.13, které byly za-
stupitelstvem obce odsouhlaseny na 
prosincovém zasedání. 
 Všechny studie pak budou 
využity jako podklady pro možné ob-
jednání prováděcích projektových 
dokumentací v momentě, kdy se 
bude jevit příležitost získat některé 
z vyhlašovaných dotačních titulů v 
následujících letech pro jejich realizaci.

vylepšení sportovišť
	
 Významnou částku 655 tis.
Kč pak plánuje zastupitelstvo obce v 
letošním roce investovat na kapitole : 
sportovní zařízení v majetku obce. 
 Mimo již zahájené stavební 
práce na modernizaci sociálního zařízení 
v areálu tanečního kola, které by mělo 
být dokončeno koncem března tak, aby 
byly sociálky připraveny již na jarní fot-
balovou sezonu, plánujeme investovat 
300 tis.Kč jako vložení vlastního podílu 
do realizace projektu "Modernizace 
sportovního areálu u základní školy". 

Dotace na nové hřiště
	
 Na tuto stavbu bychom měli v 
letošním roce od státního rozpočtu obdržet 
dotaci ve výši 10 mil.Kč. Vzhledem k 
tomu, že na dotaci není právní nárok 
a prozatím nemáme písemný doklad o 
tom, že opravdu tyto finanční prostředky 
od Ministerstva financí obdržíme, není 

možné se 100% jistotou tvrdit, že se 
bude opravdu projekt realizovat. Poslanci 
Parlamentu ČR za náš region nás však 
ujišťují, že tomu tak opravdu je. Proto 
se do budoucna v tomto směru díváme 
vcelku optimisticky.

Statisíce do silnic
	
 Nemalé finanční prostředky 
plánujeme investovat na kapitole 
komunikace, údržba a opravy, do oprav 
komunikací mimo zastavěnou část obce, 
kde se neplánuje výstavba kanalizací. 
V letošním roce nás čeká dokončení 
oprav cest poškozených při výstavbě 
propustků ve Veřečném. 
 Ve Veřečném byly v loňském 
roce poškozeny také cesty pracovníky 
SME, kteří zde prováděli nové rozvody 
NN až na Parnům. Vzhledem k tomu, že 
na konci roku nebylo možné tyto komu-
nikace opravit ke spokojenosti občanů 
přesto, že obec obdržela od SME mater-
iál na jejich opravu, je nutné tyto práce 
provést v letošním roce. 
 Plánujeme opravit první cestu 
uvedenou v programovém prohlášení 
zastupitelstva obce a to ve Veřečném, v 
úseku od Vážanů ke Kocurkom, včetně 
majetkoprávního vypořádání. Nedílnou 
součástí místních komunikací je rovněž  
jejich dopravní značení, které musíme 
mít v nové symbolice a reflexní úpravě.
 V průběhu letošního roku se 
počítá, mimo běžné tzv.mandatorní 
výdaje z rozpočtu obce (na provoz 
školy a mateřské školy, provozní nák-
lady obecních budov, staveb a zařízení, 
pěstební činnost v obecních lesích, 
provádění průběžných oprav, revizí a 
kontrol), rovněž s podporou spolkové 
činnosti našich občanů, zvláště pak těch 
spolků, které se starají o smysluplné 
trávení volného času dětí. 
 Z výše uvedeného výčtu 
plánované práce na tento rok, spolu 
s předloženým detailním návrhem 
rozpočtu obce na rok 2007, je z zřejmé, 
že letošní rok bude obdobím, kdy se 
chceme připravit projekčně na realizaci 
projektů, které budou moci být provede-
ny pouze s úspěšně vyřízenými dota-
cemi nejen z fondů EU, ale také ze stát-
ních fondů a z fondů Zlínského kraje.  
Věříme, že tento náš předpoklad je 
správný, a že tento plánovaný postup v 
blízké době přinese své ovoce. 

  starosta
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P  Í J M Y – rozpo et 2007 
I. DA OVÉ  P ÍJMY

da  z p íjmu FO ze závislé innosti      1 900,0    Poh ebnictví         100,0    
da  z p íjmu FO ze samost.výd l. innosti         500,0    2111 - pronájem hrob , služby          40,0    
da  z p íjmu FO - z kapitálových výnos         100,0    v etn  za výkop hrob  a zhotovení obrub          60,0    
da  z p íjmu právnických osob      2 300,0    Komunální služby a územní rozvoj         320,0    
da  právnických osob placená obcí               -     2111 - za služby v DS          50,0    
DPH do RO      3 700,0    2131 - p íjmy z pronájmu pozemk          20,0    
poplatek za vypoušt ní škodlivin            2,0    2324 - p íjmy za služby z min. roku         100,0    
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu         470,0    2132 - p íjmy z pronájmu nemovitostí, dluhy         150,0    
Poplatek ze ps          28,0    sb r a svoz PDO          16,0    
Poplatek z ve ejného prostranství          50,0    2111,p íjmy za svoz PDO od práv.osob           16,0    
poplatek ze vstupného            1,0    Využívání a likvidace komun.odpad         120,0    
poplatek za VHP dle OZV          60,0    2111 p íjmy od EKO.KOM         120,0    
odvod výt žku za provoz VHP          24,0    PO-SDH            1,0    
správní poplatky          55,0    innost místní správy            5,0    
da  z nemovitostí         230,0    2111, 2324 - p íjem za telefony, kopírování            5,0    
I. DA OVÉ  P ÍJMY  CELKEM      9 420,0    Obecné p íjmy z fin.operací          20,0    

II. NEDA OVÉ  P ÍJMY 2141 - úroky z BÚ          20,0    
Lesní hospodá ství         790,0    II. NEDA OVÉ  P ÍJMY  CELKEM      2 080,0    
2111, 2324         790,0    III. KAPITÁLOVÉ  P ÍJMY (z prod.maj. obce )
Silnice               -     3121 - finan ní dary            2,0    
2324  p ísp vek na opravu MK po t žb               -     3112 - splátka bytu d m p.283            6,0    
Místní knihovna            3,0    3122 - zálohy na zm nu Územního plánu          30,0    
2111, 2324 - popl.v MK            3,0    3111 - p íjmy z prodeje pozemk            7,0    
Zájmové innosti v kultu e         350,0    3111 - p íjmy z prodeje nemovitostí               -     
2111 - za služby v KD          50,0    III. KAPITÁLOVÉ  P ÍJMY CELKEM          45,0    
2132 - p íjmy z pronájmu         200,0    IV. DOTACE
2324 - p íjmy za služby z minulého roku         100,0    dotace na volby               -     
Ostatní záležitosti kultury           15,0    Dotace na výkon st. správy, školství a soc.v ci         648,0    
2112 - p íjem z prodeje knih o Polance            1,0    Neinvesti ní dotace ze SR               -     
2321 - p ísp vek na oh ostroj          12,0    VPP               -     
2111 Za vystoupení souboru Polan an            2,0    p ísp vek od obcí na neinvesti ní výdaje ZŠ         669,0    
Bytové hospodá ství         340,0    neinvesti ní dotace od KÚ ZK               -     
2111 - p íjmy za služby v b žném roce          20,0     dotace lesy               -     
2132 - p íjmy z pronájmu         320,0    zásahy SDH mimo obec               -     
2324 - vyú tování služeb z min.roku               -     investi ní  dotace ze SR               -     
Ve ejné osv tlení               -     IV. DOTACE      1 317,0    
2324-p íjmy z p eplatku elekt iny VO               -     P ÍJMY  V  ROCE  2007  CELKEM    12 862,0

VÝDAJE – rozpo et 2007
Lesní hospodá ství 400,0 Provoz ve ejné silni ní dopravy 67,0
t žba d eva 200,0 doravní obslužnost 67,0
mzdy,sadba, p stební innost 192,0 Odvod a išt ní odpadních vod -
nájem za skládku 8,0 Úpravy drobných vodních tok 20,0
Komunikace v .zimní údržby, opravy 810,0 P edškolní za ízení - MŠ 283,0
Oprava výtluk  a d r  v obci 70,0 p ísp vek na neinv.výdaje 283,0
zimní údržba v . Služeb 200,0 Základní škola -  1 673 
oprava cesty k Zrníkom (propustky z r.2006) 50,0 p ísp vek na provoz 1 673 
oprava cesty ke Sk ivánkom (po NN z r.2006) 100,0 Místní knihovna 215,0
výkup pozemk  pro cestu ke Kocurkom 100,0 mzdy, soc. a zdrav.pojišt ní 180,0
Oprava cesty a nové p íkopy ke Kocurkom 270,0 knihy, asopisy a ost.materiál 20,0
úprava chodník  na Obecnici (bezbariérová) 20,0 služby : nap .Telecom 15,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100,0 Místní zastupitelské orgány 1 585 
Dopravní zna ení MK a pasport most  a lávek 100,0 Mzdy ZO, v .odvod  a odstupného 
Ostatní záležitosti kultury 78,0
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odm ny cvi itelé a vedoucí skupin 20,0 Studie tréningového h išt  pro fotbal 10,0
innost kulturní komise 28,0 PPD pro zdravotní st edisko 120,0

Nákup ozvu ovací techniky 30,0 Studie na stavební úpravy h bitova 10,0
Rozhlas a televize 70,0 Studie chodník  a BUS zastávek v Dolansku 10,0
nákup domácích p ijíma  ve ejného rozhlasu 50,0 Studie  výstavby lávky p es Senici v Dolansku 10,0
opravy stávajícího vedení rozhlasu 20,0 Projekt B 1 000,0
Vydávání obecního zpravodaje 30,0 Územní rozvoj digitální mapy ZK 3,0
Provoz KD 922,0 Komunální služby 460,0
spot eba energií a vody 370,0 Nebyt.hosp.DS - plyn, voda, el.,revize 320,0
Vybavení nábytkem skladu býv.prom.kabiny 70,0 výkup pozemk  pro zm nu územního plánu 110,0
Oprava rýn po zim 5,0 Krytý stojan na kola a n kolik lavi ek po obci 30,0
pojišt ní budovy 10,0 Svoz a sb r NO 120,0
mzdy, revize v .likvidace splašk 460,0 Svoz a sb r TKO 690,0
polatky Telecom 7,0 svoz TKO 650,0
Ostatní innosti v kultu e 93,0 nákup popelnic 110 l 30,0

innost komise pro ob anské záležitosti 41,0 Nákup kontejneru 1100 l na bílé sklo 10,0
beseda s d chodci 15,0 Pé e o ve ejnou zele 310,0
oh ostroj 25,0 ND na k ovino ezy, opravy, PHM 60,0
Nákup 100 ks DVD Hornolide sko 12,0 Úklid trávy a ost.zelen 50,0
Sportovní za ízení v majetku obce 655,0 mzdy VPP v .zdrav. a soc.pojišt ní 200,0
Výstavba areálu h iš  u ZŠ 300,0 Požární ochrana 310,0
elekt ina studna , na zavlažování 6,0 dopln ní výzbroje, techniky 134,0
nájem studna v . Revize 9,0 pojišt ní, školení 40,0
nákup mobilní bu ky ( skladu ) 40,0 p ísp vek na innost SDH 100,0
Oprava soc. za ízení v areálu TK 300,0 PHM 20,0
Ostatní t lovýchovná innost 170,0 Po ízení PO a BOZP dokumentace 16,0
P ísp vek na innost TJ Sokol 140,0 innost místní správy 2 411 

innost sportovní komise, ceny, sport.pom cky 30,0 nákup software 40,0
Odborné lé ebné ústavy 10,0 provoz OÚ 800,0
Fin.p ísp vek Nemocnici Vizovice svozy OP 15,0
Lékárna 5,0 mzdy prac.OÚ v .zdrav.a soc.pojišt ní 1 200 
revize, opravy kotle odm ny na dohody o provedení práce 50,0
Bytové hospodá ství 100,0 Nákup nového osobního automobilu 306,0
revize, drobné opravy 10,0 Výdaje z fin.operací 267,0
opravy v byt p.301 40,0 splátka úrok  z úv r 260,0
Položení nového PVC na schody v p.165 50,0 služby pen ž.ústav 7,0
Ve ejné osv tlení 260,0 Ostatní innosti 143,0
elektrická energie 160,0 SOH, SOV  - lenský p ísp vek 68,0
Nát ry sloup  VO 40,0 MASH - lenský p ísp vek 1,0
Oprava vedení VO a vým na žárovek 50,0 ZO SV na lé ení v elstev a na innost kroužku 10,0
Dopln ní sv tel za OÚ, v Dolansku 10,0 P ísp vek Okresnímu sdružení hasi MS 2,0
Poh ebnictví 115,0 Spolek pro obnovu venkova - lenský p ísp. 2,0
práce hrobník  a prac.p i výrob  obrub 70,0 lenský p ísp vek Mikroregionu Vsetínsko 3,0
odvoz odpadu 10,0 Dar FÚ Val.Pol. na zvon ke 100 let SDH 30,0
elekt ina 5,0 P ísp vek DPS Val.Polanka 7,0
mater.na  obruby, výroba 2 ks beden na hlínu  30,0 p ísp ky ostatní-Zdislava,neslyš,zrak.post… 20,0
Výstava a údržba míst.inž.sítí - VÝDAJE v r.2007 CELKEM  13 875 
Územní plánování 1 500 
Po ízení zm ny .12 územního plánu 13,0
Po ízení zm ny .13 územního plánu 50,0 P íjem v roce 2006 CELKEM 12 862,00 
 Vyú továjní územního plánu  7,0 Výdej v roce 2006 CELKEM 13 875,00 
 geod.práce ostatní 30,0 Rozdíl je FINANCOVÁNÍ t .8 : - 1 013,00 
Skute né zam . KD a PPD na stavební úpravy 180,0 pol.8124 splátka jistiny - 640,00 
Aktual.PPD ZŠ v . PD na vým. oken a zateplení 60,0 pol.8115 zm na prost .na bank.ú tech + 1 653,00 
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17.3.2007 Josefovská zábava - zahrají kapely Master(Brumov-Bylnice) a 
Segment(Holešov). Master je zábavová kapela hrající převzaté písně. Segment 
je kapela s vlastním repertoárem. Ukázku jejich tvorby je možné získat na webu 
www.segment-rock.cz, kde jsou k dispozici i videa. 
21.4.2007 Taneční zábava - zahrají kapely Criminal Collection, Jaksi Taksi, Cindy 
rock. Mladá nadějná vsetínská punk-rocková kapela Criminal Collection zahraje 
jako předkapela Jaksi Taksi, jenž patří k nejúspešnějším nástupcům Iného Kafe v 
ČR. Jejich koncerty jsou nabité energii. Jaksi Taksi slaví úspěchy i v hitparádách 
Medůza, ESO, ADIO hitparáda Očko TV.
16.6.2007 Rockový večer - hrají My Pulze, DESmod, STRAM. My Pulze patří 
k ošlehaným kapelám, v dřívější době hrající pod názvem IMPULZ. Se začátkem 
vlastní tvorby přišel i nový název. Jejich song "Eletrikář", můžete slyšet na rádiu 
ROCK Max.  Hlavní hvězdou večera je kapela DESMod, honosící se titulem 
"Slovenský slávik 2006" v kategorii "Skupina roku, kdy po 9 letech porazili su-
veréna této kategorie skupinu Elán.  Na závěr zahraje valašská rocková legenda, 
skupia STRAM. V ní hraje na basu polančan Dan Kačer.

KRáTCE
beseda s myslivcem

 Pozvání do Mateřské školy 
přijal 18. ledna 2007 pan Jiří Dušek z 
místního mysliveckého spolku. Velmi si 
ceníme jeho pečlivé přípravy, znalostí a 
času věnovaného našim dětem. Svým 
poutavým vyprávěním a praktickými 
ukázkami je obohatil o nové zajímavé 
poznatky z přírody.   Za jeho 
návštěvu mu děkujeme.     

Personál MŠ

Nalezené kolo.
V měsíci lednu se u budovy KD našlo 
zapomenuté dětské horské jízdní ko-
lo. V současné době je uschováno. 
Případný majitel se může přihlásit na 
obecním úřadě.

Pozor na podvodníky.
Upozorňujeme na stále se opakující jev 
( nebezpečný zejména pro vaše domácí 
pokladny) - podomé  "prodejce", 
"pojišťováky", "pracovníky sociálních 
služeb" apod., kteří se pod zámink-
ou dodání zboží či zprostředkování 
služeb dokáží  vetřít do vašeho domu 
a následně vás velmi obratně zbavit 
různých cenností. Při jednání s ta-
kovými lidmi je potřeba dbát zvýšené 
opatrnosti. 

výlet do bílých Karpat.
Klub nezávislých turistů ve Valašské 
Polance zve své příznivce, myslivce 
a všechny milovníky přírody na pěší 
túru po  Bílých  Karpatech, která se 
uskuteční  v sobotu 14.4.2007. Odjezd 
autobusem ze Vsetína přes Luhačovice, 
Uh. Brod do Velké nad Veličkou. 
Nenáročný pěší  pochod dlouhý cca 
16 km  směr Filipovské Údolí, Velká 
Javorina (SR), Květná, odtud odjezd 
autobusem domů ( návrat asi v 18,00). 
Předpokládaná cena za dopravu je 140,- 
kč - dle obsazení autobusu. Závazné 
přihlášky přijímá a bližší informace 
podá paní J. Tajzlerová, hospoda  U 
Pavlíků.                      

Slet čarodějnic (a čarodějů) .
Dobrovolné sdružení polanských 
čarodějnic připravuje na pondělí 30. 
dubna 2007 slet čarodějnic v Polance. 
Součástí akce bude průvod, vaření  
kouzelných lektvarů, vyhodnocení  
čarodějnic a čarodějů v různých kate-
goriích apod.  Podrobnější informace 
budou předem oznámeny na plakátech. 
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Akce  Datum  Místo  Kapela  Po adatel
Josefovská zábava 17.3.  so Sál KD Master,Segment TJ Sokol  
Velikono ní zábava 8.4.    ne Sál KD  Premier SDH 
Tane ní zábava 21.4.  so Sál KD Jaksi-taksi 

Cindy,Criminal
collection

TJ Sokol 

Koncert ZUŠ  pro MŠ 26.4.  t Sál KD Žáci ZUŠ ZUŠ a MŠ 
Koncert ZUŠ pro maminky 31.5.  t Sál KD Žáci ZUŠ ZUŠ 
Kácení máje, D tský den 2.6.    so Tane ní kolo (TK) Fanynka (Lide ko) SDH,KDÚ- SL
Tane ní zábava 16.6.  so TK ( sál KD ?) DESMOD,My Pulse, 

Stram
TJ Sokol 

Hasi ská sout ž 17.6.  ne TK Repro hudba SDH 
Pou ová zábava 23.6.  so TK Gryfis Myslivci  
 24.6.  ne TK Polan anka Myslivci  
Fotbalový turnaj o
Pohár starosty 

5.7. t TK, fotbalové 
h išt

Repro hudba Sportovní 
komise a obecní 
složky

Oslavy 100. výro í založení 
SDH v obci

7.7.   so KD, sál + 
zaseda ka

--- SDH 

Oslavy 100. výro í založení 
SDH v obci a sv cení
nového zvonu pro místní 
kostel

8.7.   ne KD + TK + 
fotbalové h išt

Polan anka SDH  

     

Již řadu let poskytuje Hasičská 
vzájemná pojišťovna, a.s. cenově i 
smluvně výhodná pojištění
NABÍZÍME:
Pojištění domů a staveb
Pojištění bytů - trvale obydlených 
domácností
Úrazové pojištění
Pojištění odpovědnosti: za 
škody způsobené v běžném 
občanském životě, za škody 
vyplývající z vlastnictví, údržby 
nebo správy nemovitosti, za 
škody způsobené psem
Životní a důchodové pojištění

Pojištění chat, chalup - 
rekreačních domácností
Havarijní pojištění
Zákonné pojištění motorových 
vozidel - povinné ručení
Cestovní zdravotní připojištění
         
NAJDETE NÁS:
EXPOZITURA  VSETÍN
ROKYTNICE  413 KOTOVO
TEL.FAX- 571417854
E-MAIL: OSHVS@VOLNY.CZ
Těšíme se na vás, rádi poradíme,    
JOSEF  KRAJČA - 
manažer obchodu HVP

Hasičská vzájemná pojišťovna

Kulturní akce ve valašské Polance 2007


