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V soutěži o modernizaci KD vyhrál architekt Jílek
 Soutěž architektů o návrh 
řešení stavebních úprav a modern-
izace  kulturního domu měla následující 
průběh:
 Počátkem letošního roku 
byla zastupitelstvem obce vyhlášena 
architektonická soutěž na provedení 
návrhu stavebních úprav a modernizace 
našeho kulturního domu. Z celkem 
6-ti vyzvaných architektů se soutěže 
zúčastnili pouze 3 architekti a to : 
1/ Arch.Z.Studio, Ing.Arch.Jiří Jílek, 
Lešetín I/659, 760 01 Zlín
2/ Architektonický ateliér, Ak.Arch. 
Libor Sošťák, 756 21 Ratiboř 11
3/ Pan Ing.Arch.Osička Petr, Rodinná 
413, 755 01 Vsetín
 V květnu proběhlo zasedání 
odborné 14-ti členné komise, ve které 
zasedali stavební technici a inženýři z 
Polanky, kteří vybrali vítězný návrh. 
 Následně pak byla koncem 
června, po medializaci v Obecním 
Zpravodaji a v místním rozhlase, 
uspořádána výstava nejen těchto ar-
chitektonických návrhů, ale také dalších 
připravovaných projektů naší obce. 
 Na této výstavě se mohli 
její návštěvníci zúčastnit hlasování o 
tom, který že z vystavených architek-
tonických návrhů se jim nejvíce líbí. 
Těmto architektům bylo pro zpracov-
ání požadované studie předáno zadání 

požadavků na její provedení. V něm 
bylo hlavním požadavkem, aby návrh 
architektonického řešení pamatoval na 
stavební náklady, které si naše obec 
nemůže dovolit aby byly příliš vysoké. 
 Dále zde bylo požadováno 
zřízení několika pokojů pro ubytování 
návštěvníků obce a také požadavek 
návrhu dispozičního řešení suterénu, do 
kterého bychom rádi umístili bowling.
 Zatímco hlasování u  odborné 
veřejnosti  proběhlo, po široké dis-
kusi k této problematice, s  naprostou 
většinou ve prospěch návrhu zpracov-
aného Ing.Arch.Jílkem ze Zlína, návrh 
pana Jílka  získal 10 hlasů,  návrh 
pana Osičky získal 1 hlas a  návrh 
pana Sošťáka získal  2 hlasy. Jeden člen 
komise se zdržel hlasování.  Na 

výstavě, kde se mohli vyjádřit ostatní 
občané obce, dopadlo hlasování tak, 
že návrh pana Arch.Jílka obdržel 34 
hlasů a návrh pana Arch.Osičky získal 
36 hlasů. Návrh pana Arch.Sošťáka zde 
nezískal ani jeden hlas. 
S ohledem na tyto výsledky hlasování v 
obou skupinách hlasujících pak následně 
v této věci rozhodlo Zastupitelstvo na 
svém zasedání dne 9.8.2007.
 Pro další pokračování na 
podrobnější projektové dokumentaci k 
provedení stavebních úprav a modern-
izace našeho kulturního domu schválilo 
ZO jako vítěznou studii zpracovanou 
Ing.Arch.Jílkem ze Zlína a akceptovalo 
tak výsledek veřejného mínění našich 
občanů. Jemu také bude vyplacena 
odměna za vítězný návrh 30.000,- Kč.
 V současné době se připravuje 
výběrové řízení na zhotovitele projek-
tové dokumentace pro územní rozhod-
nutí na provedení stavebních úprav 
a modernizaci kulturního domu, pro 
jejíž zpracování bude podkladem výše 
uvedená vítězná studie. 
 Tato dokumentace by měla být 
zpracována v průběhu příštího roku a 
včetně vydaného územního rozhodnutí 
by měla být podkladem pro podávání 
žádostí o přidělení dotací z evropských 
strukturálních fondů na realizaci celého 
projektu.

Výsledky hlasování
Prostým sečtením všech hlasu-
jících z řad odborné veřejnosti  
a  návštěvníků výstavy proběhlo 
vyhodnocení soutěže takto : 
návrh pana Arch. Jílka 
získal celkem: 44   hlasů 
návrh pana Arch. Osičky
získal  celkem: 37   hlasů. 
návrh pana Arch. Sošťáka
získal  celkem:   2   hlasy 

Sběr starých vraků
          Obyvatelé Vsetína a okolních obcí budou mít letos na 
podzim opět šanci zdarma se zbavit nepojízdných vozidel. 
Vsetínská radnice ve spolupráci s firmou Metalšrot Tlumačov 
a.s., jež zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků, organizuje 
opět bezplatnou akci pro jejich majitele.
       Vlastníci  těchto vozů si musí  zajistit pouze jejich odvoz 
do areálu Technických služeb Vsetín s.r.o. v Jasenicích, kde 
bude v pátek 5. října 2007 v době od 12.30 do 17.00 hodin 
tato vozidla přejímat pověřený pracovník odboru životního 

prostředí vsetínské radnice a firmy Metalšrot Tlumačov a.s..

        Po předložení. občanského průkazu majitele (popř. plné 

moci) a velkého technického průkazu vozidla bude vydán 

doklad, s kterým se pak majitel vozidla dostaví na evidenci 

vozidel. Na základě něho dojde k odepsání vozidla z evi-

dence. Vozy musí být kompletní, to znamená včetně motoru 

a převodovky. Firma Metalšrot Tlumačov a.s. pak zabezpečí 

jejich odvoz a ekologickou likvidaci. 

Čvrtletník pro občany Valašské Polanky
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 V závěru uplynulého školního 
roku jsme se rozhodli uspořádat v areá-
lu naší MŠ výstavu dětských výtvar-
ných prací. Příznačný název této akce, 
která se konala od 14.-15.června 2007,
„Co umíme, co dovedem“, přilákal 
spoustu návštěvníků z řad rodičů, 
kamarádů ze ZŠ spolu s učiteli i široké 
veřejnosti , o čemž svědčí návštěvní 
kniha s mnoha pochvalami i slovy 
uznání.
 Výtvarné úspěchy předškoláků  
představuje řada diplomů a ocenění 
umístěných  trvale v galerii na schode-
ch MŠ. Naší snahou bylo ukázat, co 
všechno se dá nakreslit, namalovat, 
nebo vyrobit z přírodního, či odpa-
dového materiálu a představit tak různé 
výtvarné techniky.
 Ten, kdo chtěl zhlédnout na 
vlastní oči indiánskou „Osadu Havranů“, 
rybník plný zvířátek, hnízdící čápy, 
zoologickou zahradu, nebo perníko-

vou chaloupku s čarodějnicí, či vítězné 
práce oceněné v Alcedu Vsetín, se 
rozhodně měl na co těšit.
 Výstava byla rozmístěna, 
především díky počasí, na zahradě a 
částečně v budově naší MŠ. Již při vs-
tupu do areálu nabízela možnost vlast-
ního výtvarného zapojení do soutěže 
o co nejdelší a nejkrásnější „Stonožku 
Božku“, která  vítala všechny příchozí 
u brány svým milým úsměvem.
 O úspěšnosti nápadu s ak-
tivní účastí návštěvníků svědčila 
překrásná společná stonožka vytvořená 
z mnoha desítek jednotlivých článků a 
spousty botiček, které spojily pomys-
lnou cestičku všech, kteří se k nám 
rádi vrátili, či vracejí a za to jim patří 
poděkování. Dobrá věc se podařila.
  Ale to už bylo dávno, právě 
začal nový školní rok. Těšíme se na 
další vydařená setkání!                       
                        

Předškolákům se výstava prací vydařila

Zvonečko - lampionový 
průvod.

Kulturní komise ve spolupráci se školním 
klubem uspořádá  4. prosince 2007  za-
hájení adventní doby průvodem se 
zvonečky  a lampiony, který bude součástí 
rozsvěcení vánočních stromků v obci. 
Akce bude připravena zejména pro 
malé děti, které si už v předstihu mo-
hou připravovat lampiony na svícení  
a zvonky na zvonění, ale pozvánka 
bude platit i pro jejich rodiče a všechny 
dospělé. Součástí akce bude i filmová 
projekce, soutěž o nejlepší vánočku a 
ukázka pletené a pečení vánočky. 

Pozvánka do knihovny
     Po období prázdnin, dovolených, 
a s blížícími se  dlouhými večery vás 
všechny zve k návštěvě místní knihov-
na. Dnes, kdy mnozí  z nás tráví volné 
chvíle před zapnutým televizorem nebo 
počítačem nabízí mnoho zajímavých 
knih, které nám mohou přinést nové 
informace, poučení i  dobrou  zábavu. 
Také v letošním roce se knihovna ro-
zroste o nové  tituly.

Výroba adventních věnců
Ve spolupráci se školní družinou 
a školním klubem proběhnou i letos 
akce: 

- tradičně se bude konat výroba advent-
ních věnců a sice v pátek 30.11. 2007.
- adventní době v knihovně proběhne  
společné "zdobení perníčků" ( vlast-
ních nebo za drobný poplatek  zde 
koupených)
Informace o těchto akcích budou všem 
zájemcům oznámeny na plakátech. 
Všichni pořadatelé se těší na příjemné 
chvíle setkání s vámi. 

Výstava fotografií.
V měsíci listopadu se uskuteční v 
zasedací místnosti  kulturního domu 
ve Valašské Polance putovní výstava 
snímků fotosoutěže  Valašská příroda. 
Budete moci zhlédnout fotografie 
krajiny i lidí Valašska tak, jek je při 
toulkách našimi kraji zachytili fotogra-
fové z různých koutů naší republiky.

Taneční pro starší a pokročilé .
Kurz společenských tanců  je určen 
všem věčně duší mladým, kreativním, 
tancechtivým  ženám i mužům, párům 
i nepárům (vždycky někoho lapnete), 
vítání jsou i  absolventi tanečních kurzů 
na základní škole. 
Zahájení je 8. října 2007 v sále kulturního 
domu ve Valašské Polance, od 17,00 hodin.
Přihlásit se můžete u paní učitelky Jitky 
Sedláčkové nebo místostarosty OÚ.

Jaké akce jsou připraveny na podzim

NarozeNiNy oslavili 
60 let
Jan Mucha  čp.221
Alena Korčáková čp.219
Františka Kovářová  čp.58
Marie Tomečková čp.17
Ladislav Hájek  čp.111
Josef Schovajsa  čp.120
 65 let 
Miroslav Strbačka čp.23
70 let 
Antonín Kašpar  čp.267
Antonín Zbranek čp.268
75 let
Ludvík Plánka  čp.307
Anna Zigmundová čp.79
Marie Kozubíková čp.251
80 let
Ludmila Daňková  čp.47
Jaroslav Žák  čp.57
Terezie Juřicová čp.298

NoVí občáNci
Zuzana Řepková čp.221

SňaTky
Kateřina Adámková  čp.269
Marcela Daňková  čp.5
Radka Zigmundová čp. 42

Zemřeli
Václav Švácha  čp.87  
zemřel ve věku nedožitých  83 let
Marie Ohryzková čp.60 
zemřela ve věku nedožitých 86 let
Zpracovala:Sláčíková Věra

Společenská 
kronika obce

O odpady se brzy
postará nová firma
Prostřednictvím Sdružení obcí 
Hornolidečska bylo vypsáno výběrové 
řízení na poskytovatele služeb od 
1.1.2008 a to : nové firmy, která 
bude mít v našem mikroregionu  na 
starosti komplexní péči o odpady ze 
všech členských obcí Hornolidečska. 
Vyhodnocení této soutěže proběhne 
koncem listopadu a v posledním 
Zpravodaji tohoto roku Vás budeme o 
výsledcích tohoto tendru informovat.
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Následující řádky přinášejí informaci 
otom,co všechno se v minulém období 
zpočalo nebo již dokončilo.
Žádosti o dotace
1/ V lednu tohoto roku bylo požádáno o 
dotaci  z  rozpočtu Zlínského kraje na: - 
doplnění vybavení požární výzbrojí naší 
hasičské jednotky, doplnění vyrozumí-
vacího systému  obce prostřednictvím 
veřejného rozhlasua také o domácí 
přijímače místního rozhlasu  pro vy-
bavení domácností mimo zastavěné 
území obce.
Těmto žádostem nebylo vyhověno. Proto 
bylo požadované nakoupení požární 
výzbroje realizováno jen v omezené 
míře původního předpokladu  stejně tak 
jako nákup domácích přijímačů míst-
ního rozhlasu.
opravy sociálek na Tk 
Krajský úřad Zlínského kraje byl rovněž 
v březnu požádán o dotaci z podprogra-
mu obnovy venkova na projekt "stavební 
úpravy sociálního zařízení šaten v areálu 
tanečního kola" a o dotaci na zpracov-
ání prováděcí projektové dokumentace, 
včetně vyřízení stavebního povolení, na 
projekt "výstavba obvodního zdravot-
ního střediska pro mikrocelek Polanecko 
ve Valašské Polance".  Oběma žádostem 
KÚ ZK vyhověl a na tyto projekty naší 
obci přispěl částkou 
125 tis. Kč v prvním případě a 40 tis. Kč 
na projekt zdravotního střediska.
Nové zdravotní středisko
V souvislosti s přípravou projektu 
výstavby nového zdravotního střediska 
bylo vyřízeno vzdání se zástavního prá-
va Hypoteční banky na poskytnuté úvěry 
od ní a to : na budovy čp.165, 378 a 379, 
včetně pozemků p.č.st.346/1, 346/2, 
346/3 a 346/4. Vzhledem k tomu, že je 
již část úvěru na plynofikaci obce spla-
cena, bylo možné na část zastavených 
nemovitostí vůči Hypoteční bance tuto 
odblokaci  zástavy vyřídit.
čistá bečva pokračuje
V průběhu měsíce srpna bylo dokončeno 
vyřizování vstupů na pozemky s je-
jich vlastníky, které trvalo téměř jeden 
rok.  Vstupy na pozemky pro výstavbu 
splaškové kanalizace bylo nutné zajis-
tit v  souvislosti s přípravou projektu  
"Čistá řeka Bečva", který by měl být re-
alizován v letech 2009 až 2010.  Nyní je 
již naše obec připravena předat podklady 
projektantovi ke zpracování prováděcí 

projektové dokumentace a k vyřízení 
stavebního povolení na tuto stavbu. Před 
tím se však musí opravit projekt, který 
byl zhotoven pro již vydané územní 
rozhodnutí. Tyto úpravy  projektu budou  
spočívat  v úpravách tras vedení kanal-
izace na dotčených pozemcích v souladu 
s požadavky jejich vlastníků. Výběr zho-
tovitele projektů  pro stavební povolení 
a tendrovou dokumentaci bude provádět 
Sdružení Obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
jehož předsedou byl opět zvolen místo-
starosta města Vsetína Ing.Kudlík. Toto 
výběrové řízení by mělo proběhnout v 
závěru tohoto roku.
Josef Daněk v radě SomV
 Na  valné hromadě  Sdružení 
Obcí Mikroregionu Vsetínsko, která 
proběhla 7.6.2007, byl do vedení  
mikroregionu  a do funkce  člena rady 
SOMV zvolen starosta obce Valašská 
Polanka Josef Daněk. Výkon této funkce 
by měl zajistit  kvalitní  vzájemný přenos 
informací  do a od obcí připravujících se 
na realizaci projektu "Čistá řeka Bečva 
II".  V  radě mikroregionu  tak zastupuje 
hlavně okolní obce.
Plynofikace 
Koncem měsíce srpna a počátkem září 
tohoto roku byly ze strany naší obce, 
ale i od všech dalších členských obcí  
Sdružení obcí Vsacko, připraveny k pod-
pisu smlouvy o zřízení věcného břemene 
na obecní pozemky  dotčené výstav-
bou plynofikace v roce 2000 a 2001. 
Povinnost  zřídit tato věcná břemena, 
která vytváří právní rámec plynárnám 
provádět na nich opravy plynáren-
ského zařízení., vyplynula z požadavku 
plynáren při podpisu kupní smlouvy 
na plynárenské zařízení  (potrubí)  od 
obcí do vlastnictví Severomoravské 
plynárenské a.s. v roce 2005. Jakmile 
obdržíme tyto smlouvy podepsané od 
Severomoravské plynárenské a.s. bude 
následně požádán Katastrální úřad 
Zlínského kraje, Katastrální pracoviště 
Vsetín  o  zápis jejich textu do katastru  
nemovitostí.
opravy silnic a chodníků
Byla provedena oprava  výtluků a děr 
u stávajících cest v místní části obce 
Veřečné, včetně několika velkých děr v 
zastavěné části obce a to tryskovou me-
todou, kterou provádí firma KOREKT 
DIPS s.r.o., Brno. Tyto opravy byly 
hrazeny z obecní pokladny bez dotací a 

přišly nás na 80 tis. Kč.
Příjezd na Parhůnské paseky
Dokončena byla také I etapa plánované 
opravy  místní komunikace v lokalitě 
"Na Parhůnských pasekách" v celko-
vé hodnotě 93 tis.Kč, kterou provedla 
vsetínská firma Open Terra s.r.o. Tato 
komunikace navazuje na točnu v části 
obce zvané Liščák a zpřístupňuje již 
obydlené paseky na Parhůně, kde se v 
minulosti při požáru hospodářské budovy 
pana Srby nedostala, díky velmi špatné 
kvalitě příjezdové cesty, ani požární 
technika. V příštím roce předpokládáme 
dokončení zde plánovaných oprav této 
cesty v rámci tzv. II etapy. Těmto dalším 
opravám však musí předcházet majetko-
právní vypořádání spočívající ve výkupu 
pozemků do vlastnictví obce, které v 
současné době již slouží jako cesta.
Úprava potoka ve Veřečném
Byla provedena oprava propustku a části 
koryta potoka Veřečný nad RD čp.93 
manželů Zemánkových ve Veřečném. 
Hodnota díla 30 tis.Kč.
oprava cesty u Vážanů
Byla dokončena oprava cesty v hodnotě 
35 tis.Kč v úseku od Vážanů čp.187 po 
Zrníky čp.164, která byla v loňském 
roce zničena při výstavbě státem do-
tovaných propustků zdejšího potoka 
poškozených průtrží mračen v roce 
2005. K jejímu vážnému poškození 
přispěli i pracovníci rozvodného závodu 
SME a.s. prováděním oprav rozvodů 
nízkého napětí v této lokalitě po sněhové 
kalamitě v březnu 2006.
Natírání sloupů Vo
10/ Se zaměstnanci obce pracujících 
u nás v rámci veřejně prospěšných 
prací zřízených ve spolupráci s Úřadem 
práce Vsetín byl zahájen nátěr sloupů 
veřejného osvětlení
oslavy založení SDH
U příležitosti  oslav 100 letého výročí  
založení požárního sboru Valašská 
Polanka, které proběhly 8.7.2007, byl 
slavnostně vysvěcen, kromě  prap-
oru  SDH Val.Polanka,  rovněž nový 
zvon do věže místního kostela Sv.Jana 
Křtitele. Zvon dostal jméno  "Sv.Cyril 
a  Sv.Metoděj" a nahradil pouze železný 
zvon, který byl původně vyroben za 
zrekvírovaný zvon za 2.světové války. 

Zpráva o činnosti  vedení obce za uplynulé období 


